








Mustafa Kemal Atatürk Ýrâde-i Milliye Gazetesi’nin basýldýðý matbaa makinasýnýn baþýnda 



ANISINA



SİVAS BELEDİYESİ YAYINLARI
No
ISBN

DAĞITIM
Sivas Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sultanşehir Kültür ve Sanat Derneği
Sivas Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kat: 2
Tel: +90 346 221 01 10 / 1613

TASARIM
ASİTAN KİTAP
Yayıncılık Matbacılık Reklam Hizmetleri Ltd. Şti.
bilgi@asitan.com
Tel: +90 346 225 03 41

BASKI
Es Ofset Matbaacılık
Bankalar Cd. 2. Park Sk. No: 9 SİVAS
Tel: +90 346  221 17 55

İrâde-i Milliye Gazetesi’nin Basıldığı Vilayet Matbaası

Sivas Belediyesi
V A

r
Sivas Belediyesi

AP

VAS
( Erkan UNUTMAZ )

ISBN 978-975-96450-8-3
BASIM YILI 2014 - 4. Baskı
İlk 3 Baskısı Buruciye Yayınları
4. Baskısı Sivas Belediyesi Tarafından Çıkarılmıştır.



İRÂDE-İ MİLLİYE









TAKDİM 

Bin yılı aşkın bir süre aynı topraklar üzerinde medeniyet kuran bir ulusun 
tarihi, çok doğaldır ki hep aynı istikrar ve seviyede sürüp gidemez. Çoğu dönemlerde, 
dünya ölçeğinin en üst zirvelerinde bulunsa da, zaman zaman sarsıntılı ve zor 
dönemler de geçirebilir. Büyük uluslar, bu zor dönemlerini, milletinin hür iradesi ve 
azmi neticesinde güçlü bir liderle aşmasını bilirler. İşte böylesine zor ve sıkıntılı bir 
dönemi, milletimiz 20. asrın başında yaşamış ve Mustafa Kemal’in önderliğinde 
yoğun ve anlamlı bir mücadele vererek bu badireyi aşmasını bilmiştir.

"Milletin geleceğini, milletin iradesi kurtaracaktır" düsturundan güç alınarak 
çıkılan yolda, milletin temsilcilerinin oluşturduğu ulusal kongreye ve bu kongrenin 
toplanacağı bir mekâna ihtiyaç vardı. Başlatılan bu mücadelenin ulusal bütünlük 
içerisinde sürdürülmesini ve yapılanmasını sağlayan ve kararların alınmasına ev 
sahipliği yapan bu mekân ise, ne mutlu ki Sultanşehrimiz olmuştur. Sivas, tarihin 
kırılma noktalarında toplayıcı bir güç odağı olarak ev sahipliği yapmakla, bin yılı 
aşkın bir süredir sürdürdüğü anlamlı çizgiyi perçinleştirmiştir. Sivas'ın, bir yönetim 
merkezi olduğu; bu kongreyle ve Heyet-i Temsiliye'nin üç buçuk ay süreyle Millî 
Mücadele’yi Sivas'tan yönetmesiyle bir kez daha ortaya konulmuştur. Sivas'ta 
gerçekleşen kongre, muhakkak ki çok önemlidir ve her açıdan büyük anlamlar ifade 
etmektedir. Ama şu iki hususun altını çizmekte yarar vardır. Bunlardan birisi; vatanın 
birliğini ve bütünlüğünü sağlayan, bağımsızlık ilkesinden hareketle mücadeleyi tek 
merkezde ve tek mekânda birleştirmek yani Anadolu'nun her tarafında kurulan 
Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerini, Sivas merkezli olarak tek elde toplamak ve yönetmek. 
Diğeri ise, bu Millî Mücadele’yi yönetmek üzere oluşturulan Heyet-i Temsiliye'nin 
kararlarını, duyurularını  yayımlayacak, cemiyetler arası gerekse halkla olan iletişimini 
sağlayacak olan bir gazetenin yayın hayatına başlamasıdır. Bu gazete, İrade-i 
Milliye'dir. O günlerin dar ve kısıtlı iletişim imkânları içerisinde kongre heyetince 
yayımına karar verilen İrade-i Milliye gazetesi, ulusal bağımsızlık mücadelesinin sesi, 
ifadesi ve gücü olmuştur. Sivas basın tarihi ve Millî Mücadele tarihi açısından 
fevkalade önemli bir konuma sahip olan bu gazete, Mustafa Kemal’in önderliğinde 
ve onun yazılarıyla, bir bağımsızlık destanının yazılmasında etkin bir vazifeyi ifa 
etmiştir. Millî Mücadele’nin üç buçuk aylık bölümünün yönetildiği Sivas'ta yayımlanan 
ilk 19 nüshası ile daha sonraki nüshaları, o gün için yüklendiği tarihî görevi onurla 
taşımıştır.

Sivas Kongresi'nin 88. yılını kutladığımız 2007 yılına kadar ne yazık ki, bazı 
nüshaları elde olmayan veya ulaşılamayan, ulaşılabilen nüshalarının ise Arap harfleriyle 
yazıldığı şekliyle sadece ilim adamlarının istifade edebildiği bu gazetenin mevcut 
şekliyle kalmasına gönlümüz razı olamazdı. Onu yeni kuşaklarla ve yeni okurlarla 
buluşturmak gerekmekteydi. Bu nedenle; haberleri, yorumları ve duruşuyla, Millî 
Mücadele günlerinin nasıl yaşandığının en yakın tanığı olan İrade-i Milliye gazetesini, 
hem orijinali hem de Latin harflerine aktarılmış şekliyle ve aslına sadık kalınarak aynı 
boyutlarda, Sivas Kongresi'nin 88. yılında yeniden yayımlamayı, tarihimize ve başta 
Mustafa Kemal olmak üzere Millî Mücadele’ye gönül veren ve onun gereklerini 
hakkıyla yerine getiren onurlu insanlara karşı, tarihî bir sorumluluk olarak gördük. 
Bir kitap hâlinde yayımlayarak ilim adamlarının ve kamuoyunun istifadesine sunduk. 
Yayımlanan bu eserin, 2007 yılından bugüne kadar görmüş olduğu yoğun alaka 
bizleri ziyadesiyle memnun etti.

Bu çalışmaya katkı sağlayan, emek veren ve orijinalinden Latin harflerine 
aktaran Cumhuriyet Üniversitemizin saygıdeğer öğretim üyeleri, Prof. Dr. Alim Yıldız, 
Prof. Dr. Şeref Boyraz, Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan, Prof. Dr. M. Ali Şimşek ile Doç. 
Dr. Yunus Ayata’ya, eserin yayıma hazırlanmasından tasarımına kadar titiz ve yoğun 
bir çalışma yaparak kitaplaşmasını sağlayan İbrahim Yasak, Bilal Tırnakçı ve Harun 
Ş. Taşar ile bu projenin sorumluluğunu üstlenen Erdoğan Tunç'a teşekkür ediyorum.

Sivas Belediyesi olarak, çağdaş kent yönetimi anlamında belediyecilik 
hizmetlerini; hem şehirleri fiziksel çehreleri ve alt yapılarıyla yaşanabilir mekânlar 
hâline getirerek insanlara yaşadığı coğrafyayla barışık iskân alanları, yeşil alanlar 
oluşturmak hem de üzerinde yaşayan insanları tarihî damarlarından besleyerek 
destekleyen, çağın gelişen yüzüyle buluşturan bir anlayışı gerçekleştirmeye 
çalışmaktayız. Bu amaçla Buruciye Yayınları olarak 1907 Salnamesi ile başlatılan 
"Sultanşehir Kitaplığı" şehrimizin kültürel ve tarihi gelişimini anlatan, inceleyen ve 
tanıtan kitaplar yayımlamaya akademisyen, bilim ve kültür adamlarımızın katkılarıyla 
devam edecektir.

Saygılarımla.
Sami Aydın /  Sivas Belediye Baþkaný



Prof. Dr. Alim Yıldız
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Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Harekât-ı Milliyenin Esbabı
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Acaba yalnız mağlup olmakla bir devlet bu hale gelebilir mi?
Her şeyden evvel şu hakikati nazar-ı itibara almalıyız ki ne uğradığımız
hezimetin vüs'at ve dehşeti ve ne de düşmanlarımızın azamet ve
kuvveti, devletimizi inkıraza mahkûm edecek mahiyette değildi: Bunun
en büyük ve en maddî delâili, Almanya ve Bulgaristan gibi harb-i
umumîde bizimle teşrik-i mukadderat edip aynı mesaiyi sarfettikten
sonra aynı mağlubiyetle terk-i silah etmiş eski müttefiklerimizin bugün
bizim vaziyetimizde bulunmamaları ve hiç olmazsa müstakil bir
mevcudiyetle işin içinden çıkmış olmalarıdır. Bu iki devleti bizimle
mukayese ederken belki bir itiraz îrâd edilir ve denilir ki onlar bizim
kadar mağlup olmamışlardı; çünkü Almanya hiçbir karış toprağını
düşmana çiğnetmemiş olduğu gibi Bulgaristan'ın bütün felaket-i
harbiyesi de Makedonya'daki arazisine münhasır olmuş ve buna
mukabil asl-ı Bulgaristan bütün tamamiyetiyle Bulgarların elinde
kalmıştı! Filhakika ittifâk-ı murabba' erkânından harp esnasında en
çok arazi kaybeden devlet, hiç şüphesiz ki bu devletti; fakat bununla
beraber şunu da hiç kimse inkar edemez ki Arap memleketlerini
kaybeden Türkoğlu kendi anayurdu olan Anadolu'sunu payitahtıyla
beraber bütün tamamiyet-i milliyesiyle müdâfaa ve muhafaza etmiş
ve mütarekenâme imzalandığı gün bu topraklardan düşman elinde
hiçbir karış bırakmamıştı. Türk memleketi Türk'ün elinde duruyordu
ve hükümet de sırf işte bu vaziyete istinaden Wilson'un milliyet
nazariyesi mucibince sulh akdine talip olmuştu. Mütareke muahedesi
bu şerait altında imza edildi. Fakat aradan on ay geçer geçmez feleğin
çemberi dönüp değişti: Başta sevgili payitahtımız olduğu halde Musul,
Adana, İzmir gibi en güzel ve en feyyâz eyaletlerimizle İzmit, Eskişehir,
Samsun ve kısmen Balıkesir sancaklarımız ve hatta iki adım ötede
duran Merzifon ismindeki kazamız vesaire gibi birçok yerlerimiz
düşman istilasına uğradı! Topraklarımız bu hale geldiği gibi milletimiz
de yalnız İzmir fecâyiinde yüz yirmi bin kurban vermek mecburiyetinde
kaldı. Mütarekenin akdinden bugüne kadar tahakkuk eden zayiatımızı
bu kadar görüp de bununla iş bitmiş ve geride ne kaldıysa bize kalmış
farzedenler aldanırlar! Bu felaketin bir de henüz tatbik edilmemiş ve
bununla beraber tatbiki yalnız tasavvur değil ve hatta takarrur bile
etmiş diğer bir kısmı daha vardır ki 1916 senesindeki Londra
mukarreratıyla Beşler Meclisi'nin ihzar ettiği taksim projesi hep bu
kısma dâhil felaketlerdendir; yani biz bugün iki türlü tehdit altındayız:
Bunların birincisi bugün tahakkuk etmiş olan felaketlerimizde ve
ikincisi de bundan sonra gelecek müstakbel felaketlerde mündemiçtir!
Esasen en dehşetli kısmı da işte bu henüz proje halinde bulunan ve
gözle görülebilir bir mahiyet almamış olan tehlikedir. Mesela Vilâyât-
ı Şarkiye'nin bir Ermenistan haline vaz'ının mutasavvar ve hatta esas
itibariyle mukarrer olduğunu söylersek, ne demek istediğimiz anlaşılır
zannederim!

Acaba bu müthiş mukarreratın böyle yavaş yavaş olmasa bile
her halde birer birer, vilayet vilayet tatbik edilip durmasına sebep
nedir? Yalnız devletin mağlubiyeti, yalnız ordunun terk-i silah etmesi
mi? Devletin mağlubiyeti, bize Suriye'nin, Irak'ın, Hicaz'ın, Yemen'in
ziyâına mal olmuştu. Bu kadar fidye-i necat i'tâ eden bir devletin daha
fazla bir fedakârlığa, mevcudiyetine nihayet verecek kadar müthiş bir
fedakârlığa inkıyâd etmesinde hiçbir sebep tasavvur edilemezdi! Acaba
mütarekeden sonra gelip geçen ve bilhassa şimdiki Sadrazam Ferid
Paşa'nın riyasetinde tekerlenip duran hükümetler ne için, hangi fayda
mukabilinde mevcudiyetimizin ifnâsına inkıyâd ediyorlardı? Millette
mukavemet kabiliyeti olmadığından mı? Hayır, çünkü ırzını, namusunu,
mukaddesatını Yunanlılar gibi asırlarca Türk'e uşaklık etmiş bir takım
esâfile çiğnetmek istemeyen bu millet bugün yok yerden bir İzmir
müdâfaası yaratmış olduğu halde hükümet bunu da kabul etmek
istemiyor! Nedir, acaba hükümetin maksadı nedir? Eski muharebelerde
kalelerimiz sukût ettikçe askerlerimizle ahalimiz arasında bir takım
rivayetler çıkardı: Kumandan Paşa'ya düşmandan karpuz içinde altın
gelmiş! Yahut güğümle gelen yoğurdun içinden liralar çıkmış! Veyahut
düşman bizim kumandanın çadırına bir gülle atmış ve bu gülle
patlamamış: Çünkü içinde duka altınları varmış! İşte şimdiye kadar
her kale sukûtunda bu üç suretten biriyle mutlaka kumandan rüşvet
almış sayılır ve hatta bazen kahramanlar bile bu iftiralar altında kalırdı!

Bugünkü felaketlerimizin en büyük ve en müessir sebebi, işte
bu efsanelerden istihraç edilebilir: Filhakika Sadrazam Ferid Paşa'nın
hempaları, aldıkları altınları karpuz veyahut yoğurt içinden almıyorlarsa
da herhalde bazen eski dâhiliye nazırı ma'hût Ali Kemal şaklabanı gibi
düşman kesesinden ve bazen de daha eski dâhiliye nazırı Mehmed
Ali rezili gibi doğrudan doğruya Osmanlı tahsisat-ı mesturesinden
alıyorlar! Bu alçakların İstanbul'u işgal eden ecnebi kuvvetlerine istinâd
ederek milletin reyi hilâfında muhafaza-yı mevki etmelerinin bütün
sebebi, işte bu noktadan ve bu menfaatten ibarettir. Ecnebi kuvvetine
istinâd etmenin yegâne çaresi de, tabii Osmanlı menfaati yerine ecnebi
sözü dinlemekle temin edilebilir…

Meseleyi daha vazıh surette kavrayabilmek için mesela İstanbul'un
işgalinde hükümetin nasıl hareket etmiş olduğunu göz önüne getirmek
mecburiyetindeyiz: Mütareke muâhedesinde payitahtımızın böyle
durduğu yerde ve derhal işgaline dair hiçbir madde yoktur! Bu böyle
olduğu halde, zavallı İstanbul İzzet Paşa Kabinesi'nin sukûtundan
itibaren adeta birkaç gün

içinde beynelmilel bir şehir halini aldı. Herhalde herkesin başındaki
festen başka Osmanlılığa delalet edecek ortada hiçbir şey kalmamıştı!
Hatta halkın tramvaylara binip inmesine varıncaya kadar her şey ecnebi
murakabesi altına girmişti! O sırada İstanbul'da büyük bir salâhiyeti
haiz bir İngiliz miralayı vardı: Birgün bununla görüşürken payitahtın
bu suretle işgalindeki haksızlıktan bahsetmek istedim; bu ciddi ve
vakur asker bana cevap olarak: "İstanbul işgalinin bütün mes'uliyeti
doğrudan doğruya sizin kendi hükümetinize aittir!" dedi ve meseleyi
şu suretle izah etti: Mütarekeden sonra İstanbul'a yalnız birkaç zabit
gönderildiği halde, aradan bir müddet geçtikten sonra Fransızlar bir
de müfreze-yi askeriye gönderirler; bunun üzerine İngilizler bu Fransız
müfrezesini geri çektirmek için Bâb-ı Âlî'nin mütarekenâme ahkâmına
istinâden protesto etmesini bekler; hiçbir ses çıkmaz! Birkaç gün sonra
Fransızlar bir müfreze daha gönderirler: İngilizler bu sefer olsun belki
Bâb-ı Âlî'nin aklı başına gelir de protesto eder diye yine beklemeye
karar verirler; fakat yine bizim taraftan hiçbir ses çıkmaz! Nihayet
üçüncü bir Fransız kıt'a-ı askeriyesi daha ihraç edildikten sonra,
müvâzenetin kendi aleyhinde ihlal edileceğini gören İngilizler de
bilmukabele payitahtımıza asker çıkarmak mecburiyetinde kalırlar!
Hükümetin menâfi-i milliyemizi ne derece müdâfaa ettiği bu acı
hakikatten anlaşılır zannederiz...

Vaziyeti tamamıyla tavzih için biraz da şimdiki Sadrazam Ferid
Paşa'nın bugüne kadar ne yaptığını ne ettiğini göz önüne getirelim:
Bir hükümetin iki türlü siyaseti olur: Bunların biri siyaset-i dâhiliyesi
ve diğeri de siyaset-i hâriciyesidir: Ferid Paşa'nın teşkil ettiği üç kabinenin
her üçü de bu iki siyasetin her ikisinde de bu devletle bu milletin
doğrudan doğruya aleyhinde hareket etmişlerdir! Bu hakikati ispat
için evvela siyaset-i dâhiliyesini ele alalım: Hain Ferid birinci kabinesini
teşkil ettiği günden itibaren sözde Kanun-ı Esâsiye istinâden
muharebeden mütevellit mes'uliyetlerin tayiniyle meşgul olmaya
başladı; böyle bir teşebbüse girişen bir hükümetin en büyük vazifesi,
tabii her şeyden evvel devletin mağlubiyetinde medhaldâr olanların
muhâkemesi olmak lazım gelirdi... Devlet arazisinin belki dörtte üçünü
kaybetmişti: Muharebeyi idare etmiş bir hükümet için bundan büyük
sebeb-i mes'uliyet olamazdı ve zaten ittihatçıların la'net-i milliyeye
duçar olmalarının en büyük sebebi de bu toprakların ziyâında
mündemiçti; bu itibar ile hükümet-i hâzıra için tahkiki lazım gelen en
büyük mes'uliyet, bu koskoca devletin neden dolayı bu hale geldiği
olmalıydı? Fakat vatanına karşı hiçbir alaka hissetmeyen alçak
sadrazamın hain kabinesi, vatanı, milleti, memleketi, dini, devleti,
hulasa bütün mukaddesatı bir tarafa bırakıp yalnız Ermeni tehciri
mes'uliyetleriyle meşgul olacak bir divân-ı harb-i örfî teşkil etti! Vatanın
felaketini hiç kimseden sormuyor, Ermeni vakâyiinde kurban düşen
yüzbinlerce ümmet-i Muhammed'in hesabını araştırmıyor, yalnız
Ermeni patriğinin keyfini yerine getirmek için Ermeni hukukunu
müdâfaa ediyordu! Acaba kanun nazarında bir Müslümanın bir
Ermeni kadar kıymet-i hukukiyesi yok muydu? Neden Ermeni tehcirinde
mes'ul olan Müslümanlar tecziye ediliyordu da Müslüman taktîlinden
mes'ul olması lazım gelen Ermeniler bî-günah addolunuyordu? Yozgat
vakâyiinden dolayı idam olunan mutasarrıf Kemal Bey merhumun
şehîd-i millî telakki edilmesinde en büyük sâik, işte bundan ibaretti
ve işte bu sebeple İstanbul müslümanları merhum-ı müşârünileyhi
başlarının üstünde taşıyarak merkad-ı mübârekinde mağfiretullah'a
tevdi ederken ağlamışlardı! Eğer Kemal Bey merhum ile beraber, bir
de müslüman taktîlinden mes'ul olan Ermeni mücrimlerinden biri de
idam edilmiş olsa idi, bu mesele etrafında hiçbir galeyân-ı millî zuhur
etmezdi. Çünkü her iki millet efrâdı arasında mütekâbil felaketlerden
mes'ul olanlar vardı: Hâlbuki divân-ı harb-i örfîde Kuran-ı Kerim'e sade
mücrimler el bastığı halde İncil'e şahitlerden başka hiç kimse el
sürmemişti!

İşte Ferid Paşa'nın bütün siyaset-i dâhiliyesi ve olanca hüviyet-
i milliyesi bundan ibaret kaldı!

Biraz da siyaset-i hâriciyesinden bahsedelim: Bunun hutût-ı
esâsiyesini birer birer kaydediyorum.

1. İzmir faciasına doğrudan doğruya sadr-ı lâhikın gaflet ve
hiyaneti sebep olmuştur: Nureddin Paşa gibi tehlikeye karşı tedâbir
almakta olan vatanperver bir vali ve kumandanı işgalin adeta arefesinde
azledip yerine Kanbur İzzet gibi bir laîni gönderdi: Bu mel'un da
selefinin müdâfaa tertibâtını "ittihatçı" tahrikâtı şeklinde gösterip
mukabele için ecnebi kuvveti talep ettiğinden İzmir Yunan işgaline
tevdi olundu! Böyle olduğu halde hain Ferid kanburu hâlâ azletmedi,
İzmir felaketi üzerine kabinesinin istifasını verip o makamın ehli
olmadığını ve mes'uliyetini zımnen itiraf etmiş olduğu halde, ikinci
kabineyi yine kendisi teşkil etmekten utanmadı!

2. Fakat bu ikinci kabinesi de, Paris'e götürdüğü hey'et-i
murahhasanın sulh konferansından tardı gibi bir rezalet üzerine sukût
etti; Ferid'in hiyaneti bu sefer büsbütün ayan oluyordu: Çünkü Paris'te
iken mösyö Clemenceau ile olan muhâberâtını İstanbul'a avdetinden
sonra tahrîfen tercüme ederek hem Padişahımızı, hem milleti iğfâle
kalkıştı; Hâlbuki bu muhâberâtın Fransızca metn-i aslîleri, kendisinin
İstanbul'a vürûdundan evvel Avrupa matbuatında intişar etmiş ve bu
suretle işin hakikati bütün cihana malum olmuştu!

3. Hain Ferid Paşa, Mösyö Clemanso'ya tevdi ettiği notalardan
birinde

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye
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Anadolu'daki galeyân-ı millîyi ittihatçılık ve bolşeviklik şeklinde göstererek
memlekete müdahale-i ecnebiye davet etmişti!

4. Yine aynı mel'unun aynı notasında Toros Dağları Anadolu'nun
hudûd-ı tabiîye ve milliyesi şeklinde gösteriliyor ve binnetice Adana
vilayetiyle Maraş ve Urfa sancakları câmia-i osmâniye hâricinde
bırakılıyordu!

5. Hain sadrazam zât-ı şahânenin riyaset-i hilâfetpenâhîlerinde
in'ikâd eden şûra-yı saltanatta bile [Vilâyât-ı Şarkiye'de vasi bir
Ermenistan teşkiline hükümetin âmâde olduğunu] ilan etmekten
utanmıyordu!

6. İzmir'de mukaddesatıyla vatanını müdâfaa ile meşgul olan
kahraman dindaşlarımızı arkalarından vurmak için çeteler teşkil ettiriyor
ve in'ikâd eden umumî kongremizi eşkıya çetesi telakki ederek Harput
Valisi Ali Galip isminde bir mel'un tarafından tenkîlini emrediyordu:
Ali Galip buna muvaffak olmak için Kürt atlıları getirecekti! Bu suretle
hükümet-i hâzıra anâsır-ı islamiye beyninde kıtâl ihdâsını emretmişti!
Fakat millet bu işin bütün vesaikini yakaladı.

7. Umumî kongre, müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti gibi
hükümetçe musaddak ve resmî bir müessesenin teşebbüsüyle in'ikâd
etmiş olduğundan, hükümetçe "eşkıya çetesi" addedilmesi tasdik-i
padişahîye iktirân etmiş bir kanunun kabine tarafından ayaklar altına
alınması demekti!

İşte harekât-ı milliye bunlar ve daha bunlar gibi birçok
sebeplerden tevellüt etmiştir. Milletin bu harekâtını padişahımız da
son beyanat-ı mülûkâneleriyle tasvît etmiş oldukları gibi, veliahd-ı
saltanat hazretleri de Temmuz'un onaltısı tarihiyle hâk-pây-ı hümayuna
takdim etmiş oldukları mufassal lâyiha ile teyit etmişlerdir. Bu lâyiha
hükümet-i hâzıranın bütün cinayet ve hiyanetlerini birer birer ta'dât
etmekte ve zât-ı şahâneye Anadolu'daki teşkilatın metâlib-i muhikkasını
nazar-ı itibara almaları tavsiyesiyle nihayet bulmaktadır.

İstanbul'daki gazetemde suretini neşrettiğim bu lâyihayı muhtevi
nüshalar bir iki güne kadar buraya vâsıl olacak ve "İrâde-i Milliye"
sahifelerine de geçirilerek milletin enzâr-ı ibretine vaz' olunacaktır.

İsmail Hâmi

Muhterem Efendiler! Vatan ve milletin halâsını inhidâf eyliyen
sevâik-i mücbire; sizleri bunca meşâk ve mevâni' karşısında Sivas'ta
topladı. Celâdet-perver azminizi tebrik ve beyan-ı hoşâmedî eylemekle
bahtiyarlığımı arzederim.
Efendiler! Muhterem hey'etiniz, rehâkâr müzekkirâtına girişmeden
evvel bazı ma'rûzâtta bulunmama müsaadenizi rica ederim.

Malumdur ki milliyetler esâsına müstenit vaatler üzerine 30
Teşrin-i Sânî 34 tarihinde düvel-i i'tilâfiye ile mütareke aktedildi.
Milletimiz âdilâne bir sulha nâil olacağını ümit etti. Hâlbuki
mütarekenâme ahkâmı, vatan ve milletimiz aleyhinde her gün bir
suretle suistimal ve nakz ve icbar suretiyle tatbik edildi.
Düvel-i i'tilâfiyeden kuvvet alan memleketimizdeki anâsır-ı hristiyaniye
milletimizin haysiyetini kesr ve ihlal mahiyetinde çılgınca harekâta
koyuldu. Garbî Anadolu'da İslam'ın harîm-i ismetine dâhil olan Yunan
zalimleri, düvel-i i'tilâfiyenin enzâr-ı tesâmuhu karşısında canavarca
fecâyi ilka etti.

Şarkta, Ermeniler Kızılırmak'a kadar tevessü' hazırlıklarına ve
şimdiden hudutlarımıza kadar dayanan katliam siyasetine başladı.
Karadeniz sahillerimizde Pontus Krallığı hayalinin tahakkukuna bile
çalışıldı.

Adana, Ayıntab, Maraş ve Konya havalisine kadar Antalya işgal
ve Trakya da işgal mıntıkasına idhal edildi.

Payitaht-ı saltanat ve makarr-ı hilâfetin ise hükümdar saraylarına
kadar boğucu bir tarzda işgali suretiyle kalbgah-ı devlette ecnebi
inhisar ve tahakkümü teessüs etti.

Ve bütün bu hakşiken tasaddîlere karşı hükümet-i merkeziye
ihtimal ki tarihte bir misli daha görülmemiş surette, tahammül etti
ve daima hafif ve aciz bir mevkide kaldı. İşte bu ahvâl milletimizi şedît
bir intibâha sevk etti.
Artık milletimiz pek güzel anladı ki: Düvel-i i'tilâfiye bu vatanda
mukaddesat ve mukadderatına sahip bir kudret ve irâde-i milliye
mevcut olmadığı zehâb-ı bâtılına kapıldı! Ve bu zehâb yüzünden
cansız bir vatan, kansız bir millet nelere müstahak ise bî-muhaba
onların tatbikatına koyuldu. Buna karşın tevekkül ve teslimiyetin
inkırâz-ı tâm fâciasından başka bir netice vermeyeceği kanaati teeyyüt
etti.

Efendiler! Milletimizin, s izler gibi, münevverân ve
hamiyetperverânı manzaranın elemli karanlıklarından nâ-ümit olmadılar!
Çünkü onlar bilirler ki tarih bir milletin varlığını, hakkını hiçbir zaman
inkâr edemez! Çünkü onlar kuvvetli bir iman ile kani'dirler ki bir nikâb-
ı batıl arkasından vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler,
ortaya sürülen kanâatlar muhakkak iflasa mahkûmdur!

Efendiler! İ'tilaf devletlerinin haksızlıkları ve hükümet-i
merkeziyenin za'f ve aczi karşısında, milletimizin mevcudiyetini ispat
ve fiili tecâvüzlere karşı namus ve istiklâlini bilfiil müdâfaa hükmünü
vermekte muztar kaldı. Matlup olduğu veçhile: Şarkta, harb-i zâilin
her türlü meşakkat ve elemlerini görmüş ve bilhassa Ermenilerin vahşet
ve zulümlerine sahne olmuş mâtemzede hudut vilayetler imiz
namus ve istiklâl-i

Kongrenin İn'ikâdı Günü Kongre Reisi
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Tarafından

Îrâd Olunan Nutk-ı İftitâhî

millîyi kurtarmak maksadıyla müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye, Muhâfaza-
i Hukuk-ı Milliye Cemiyetlerini teşkil eylediler.

Şarktan ve cenuptan tehlike hisseden Diyarbekir vilayetimizde
de müdâfaa-i Vatan Cemiyeti teşekkül etti.

Garpta Yunanlıların tecavüzü ihtimaline karşı teşekkül eden
müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Yunanlıların sevgili topraklarımıza
ayak basması üzerine i lhakı  f ii len redde kıyam etti .

Trakya'da, Klikya'da ve her tarafta millî cemiyetler teşekkül
etti. Hulasa garptan ve şarktan yükselen sada-yı millet Anadolu'nun
en ücra köşesinde ma'kes buldu! Binaenaleyh millî cemiyetler,
düşmanların esaret boyunduruğuna girmemek kasdiyle millî vicdânın
azim ve irâdesinden doğmuş yegâne teşkilat oldu. Bu sayede
asırlardan beri müstakil yaşayan milletimiz mevcudiyetini âleme
göstermeye başladı!

Efendiler! Milletçe, çare-i halâsın, ancak kendi ruhundan ve
kendi taazzuvundan doğacağı kanaati tahakkuk edince; bariz
tehlikeler karşısında bulunan Şarkî Anadolu Vilâyâtı "Erzurum
Kongresine" davet etti. Bu sırada idi ki cereyan eden muhâberât ve
sâik olan hâdisât ve zarûrât ile de halâs-ı umumî-i vatanı istihdâf
eyliyen "Sivas Kongresi" bugün hey'et-i muhteremenizin vücuda
getirdiği umumî kongre 21 Haziran 35 tarihinde karargîr olmuştu.

Efendiler! Burada azîm teessüflerle hey'et-i âlîyenize
arzedeceğim ki: Memleketin ve milletin mukaddesatını teminde
aczü meskenetten başka bir kudret göstermemiş olan hükümet-i
merkeziye, sada-yı milleti boğmak, revâbıt-ı müştereke-i milliyeyi
kırmak ve bu suretle milleti daima mağlup göstermek gibi ancak
düşmanlarımızın hesab-ı menfa'atına kaydolunan harekât-ı
mezbuhane ve mütehâlifede bütün celâdetini  takındı.

Bu hâl, tarih-i millîmizde, bittab'i hükümet-i merkeziye hesabına
pek şâibedâr bir fasıldır...

Teşekkür olunur ki, efendiler! Millet ve kudret-i milliyenin
tamamen mazâhiri olan namuskâr ordumuz, hükümet-i merkeziyeyi
ikaz suretiyle zararlar ta'kîm edilmiştir. Maahâzâ, sû-i te'sîrler bazı
mertebe teahhurâtı bâdî olmuştur.

Hatırlarda olacaktır ki Sivas umumî kongresine teşrifleri için
22 Haziran'da vuku bulan davetnâmede Erzurum Kongresi'nden
bahsedilerek 10 Temmuz in'ikâd için esâs-ı itibar edilmişti.

Garbî Anadolu murahhaslarının bu zamana kadar Sivas'a vâsıl
olabilecekleri tahmin olunarak Erzurum Kongre Hey'eti'nin de Sivas'ta
umumî içtimâa dâhil olunabileceğine imkân tasavvur edilmişti.

Hâlbuki Sivas Kongresi'nin in'ikâdı ancak bugün müyesser
oldu. Aradan bir ayı mütecaviz zaman geçti. Bu uzun müddet
zarfında Erzurum Kongresi hey'etinin intizâr etmesinden ise zaten
malum ve müşterek olan makâsıd-ı asliye ve nukat-ı esâsiye üzerinde
icrâ-yı müzâkerât ve ittihâz-ı mukarrerat eylemesi münasip görüldü
ve sonra da murahhasların mahalli intihaplarına avdetleriyle
mukarreratın fiilen tatbikâtına başlamaları tercih edildi. Fakat Kongre
Hey'et-i umumiyesi ve Binaenaleyh Şarkî Anadolu namına Sivas
Kongresi'nde hazır bulunmak üzere hey'et-i temsîliyeden bir hey'etin
tevkîline karar verdi.

Erzurum Kongresi'nin, beyanname ve nizamnamesi
muhteviyâtından başka hafî kalmış hiçbir karar yoktur. Yalnız
Sadrazam Ferid Paşa'nın Paris seyahatinden avdetinde Anadolu'da
şûriş olduğuna dair vuku bulan bir ta'mimi, kongrece büyük
teessüflerle okunmuş ve muhalif-i hakikat ve menâfi-i memleket ve
millete muzır bu gâfilâne tebliğin derhal tekzibi şiddetle kendisinden
talep edilmiştir. Bir de intihâb-ı mebusânın tesrîi talep olunmuştur.

Erzurum Kongresi, yalnız Şarkî Anadolu murahhaslarından
teşekkül etmiş bulunduğu için selahiyetini bu daire dâhiline hasretmek
mecburiyetini nazar-ı dikkatte tutmuştur ancak Garbî Anadolu ve
Rumeli murahhaslarının iştirakiyle tecelli edebilecek âm ve şâmil
salâhiyetin isti'mâlini hey'et-i muhteremenizin huzûriyle meşrût ve
mukayyet gördü. Hatta bu sebepledir ki Şarkî Anadolu'daki millî
cemiyetlerin birleşmesinden hâsıl olan kitleye unvan verirken Şarkî
Anadolu kaydı konuldu. Alelıtlâk "Anadolu müdâfaa-i Hukuk
Cemiyeti" yahut "Anadolu-Rumeli müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti" unvan-
ı umumîsi istimal edilmek ve bütün milletin hukuku namına kendi
kendine selâhiyet vermek doğru olamazdı. Bu takdirde İstanbul'da
vuku bulduğu gibi beş on kişinin bir araya gelerek bütün milletin
sâhib-i selâhiyet vekilleri imiş gibi indî ve sâhib-i aslî olan milletle
alakasız bir teşebbüs mahiyetinde olabilirdi.

Bununla beraber efendiler! Erzurum Kongresi, bütün memleket
ve milletin ittihat ve ittifak noktasında Şarkî Anadolu Vilâyetlerince
vilâyât-ı sâire ile her nokta-ı
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nazardan iştirâk-i mesâi temini emel-i katidir. Üssülesâsını kabul
eylemiştir.

Bittab'i, huzûr-ı âlînizle mün'akit işbu Sivas umumî kongremizde
vatanımızın yekpare, milletimizin yekvücut olduğunu lüzumu gibi
ifade ve ispat edecek esâsât vaz' olunur.

*
*   *

Efendiler! Millet Meclisi'nin toplanması için öteden beri gösterilen
âmâl-i milliye karşısında hükümet-i merkeziyenin bidâyetinden beri
aldığı ihmalkâr ve bilahere mütemerridâne ve kanun-u esâsiye külliyen
mugayir etvârı son günlerde, cereyân-ı millî te'sîrâtıyla mümaşatkâr
bir vaziyete girmiştir. İntihâbâta emir verildiği malumunuzdur.

Bunun tahakkukunu inşallah azm-i celâdetiniz vücuda getirecektir.
Ancak buna takaddüm eden safha-ı vakâyi'de müteaddit veya münferit
ecnebi mandaterlikleri gibi doğrudan doğruya hayat ve istiklâlimizle
alakadar bir mesele mevzu-ı bahs olmaktadır.

Meclis-i Millî'nin henüz toplanmamış olduğu bir sırada mahsur
ve istiklâlini zayi etmiş olan hükümet-i merkeziyenin münferit ve gayr-
i meşru bir kararı veyahut âmâl-i milliyeye muhâlif bazı tekâlif-i
hâriciyeye inkıyâd ve serfürû etmiş gibi emrivâkilerin ihtimal zuhûrâtına
karşı Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ruh-ı millîyi temsilen ve birbirini
takiben içt imâı muhakkak bir fâl- i hayır ve selâmettir.

Ma'rûzâtım hitam bulurken: Vatan ve milletin fevz ve halâs
gayesine merbut olan hey'etimizin muvaffak bil-hayr olması
temenniyâtını bargâh-ı ilâhîye ref' eylerim.

Sedde-i Seniyye-i Hilâfetpenâhîye
Tarihimizin kaydettiği en büyük felaket-i milliyeden çıkarak

inkıyâdına mecbur olduğumuz Mondros Mütarekenâmesi ahkâm-ı
fecîasıyla hâricen ve dâhilen teselsül eden ahd-şiken tecâvüzât ile
hükümden ıskat edilip gayr-ı mer'î kaldı. Bu hale karşı en hissiz bir
siyaset-i mutâvaatkârane takip etmek suretiyle ümmet-i Muhammed'i
dilhûn eden hey'et-i vükelânın irâde-i milliyeye istinâd etmediği ve
âmâl-i milliyeye tercüman olmadığından ve mahza bu suretle devlet
ve milletin hukuk-ı sarîhasını pay-mâl ettirdiğini nazar-ı itibare alan
bu bedbaht millet, meclis-i umumînin kanun-ı esâsimizdeki sarahat-
ı mutlakaya rağmen halen içtimâ ettirilmediğini görerek hakk-ı
meşrûuna istinât ve hiçbir fırka hırsı ve içtihadına tabi olmayarak
vatanın izmihlaline mani olacak son tedâbiri ittihâz için bütün memâlik-
i şahâneleri murahhaslarının iştirâkiyle Sivas'ta umumî kongresini
aktetti. Kongre Hey'et-i umumiyesi tevfîkât-ı ilâhiyeye müsteniden
makam-ı muallâ-yı hilâfet-i celileleriyle saltanat-ı seniyelerinin ve
milletle memleketin hukuk-ı meşrûasını ve gerek şimdiye kadar müdâfaa
hususunda ittihaz edeceği tedâbiri tezekküre başlamıştır. Bu vesile-i
müteyemmine ile sedde-i seniye-i hilâfetpenâhîlerine teyid-i sadakat
ve ubudiyeti bir vazife-i diniye ve mill i ye addederler.

Îd-i saîd-i adhânın hakk-ı humâyun-ı mülûkânelerinde ve
hanedân-ı zîşân-ı saltanat-ı seniyeleri hakkında müteyemmin ve mesut
olmasını bütün vahdet-i maneviyesiyle tazarru eder kâtıbe-i ahvâlde
emr ü fermân hilâfetpenâh Efendimizindir.

5 Eylül sene 335
Sivas'ta mün'akit Umumî Kongre Hey'eti

Millete Hitaben Yazılan Beyannâme Sureti:

Mukarrer olan Anadolu-Rumeli Müdâfaa-ı Hukuk-ı Umumî
Kongresi Eylül'ün dördüncü günü zevalî saat üçte parlak bir surette
Sivas'ta Mekteb-i Sultanî binasında ilk içtimâını akt ile fatiha-i mukarrerat
olarak zât-ı hazret-i hilâfetpenâhîye bâlâda suret-i münderiç arîzayı
takdim etti. Bu suretin bilcümle nevâhi ve kurâya kadar tamimini
bilhassa rica ederiz. Netice-i mukarreratımız ayrıca tebliğ olunacaktır.

Kongre Azalarının Yemini

Saâdet ve selâmet-i vatan ve milletten başka kongrede hiçbir
maksad-ı şahsî takip etmiyeceğime İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin
ihyasına çalışmayacağıma ve mevcut fırak-ı siyasiyeden hiçbirisinin
âmâl-i siyasiyesine hâdim olmayacağıma vallahi, bil lahi.

Onbir Eylûl'de Umumî Kongre Hey'eti Kararı ile
Sadrazam Ferid Paşa'ya Keşîde Edilen Telgraf Suretidir.

Vatan ve millet hukuk ve mukaddesatını pâymâl ve zât-ı hazret-
i padişahînin şeref ve haysiyet-i mülûkânelerini ihlal ile teşebbüsât ve
harekât-ı gâfilâneniz tahakkuk eylemiştir. Milletin padişahımızdan
başka hiçbirinize emniyeti kalmamıştır. Bu sepeple hal ve istirhamlarını
zât-ı hümayuna arzetmek ıztırarındadırlar. Hey'etiniz gayr-ı meşrû
harekâtının netâyic-i vahîmesinden korkarak millet ile padişah arasında
hâil oluyor. Bu bâbdaki temerrüdünüz daha bir saat devam ederse
millet artık kendisine her türlü harekât ve icraatında serbest telâkkide
mazur görecektir ve bütün vatanın hey'et-i gayr-ı meşrûanızla suret-
i katiyede alaka ve irtibatını katedecektir.

Bu son ihtarımızla, bundan sonra milletin alacağı vaziyet burada
bulunan ecnebi zabitanı marifetiyle i'tilâf mümessillerine dahi
mufassalan bildirilecektir.

11 Eylül Tarihinde 13, 20, 15, 3. Kolordu Kumandanlıkları Tarafından
Müştereken Makam-ı Sadâret-i Uzmâya Keşîde Edilen Telgraf Suretidir.

Şimdi doğrudan doğruya başkumandan-ı akdesimiz halife-i
zîşânımız Efendimize ma'rûzât-ı mühimmede bulunmak
mecburiyetindeyiz. Hâil-i îkâ' edilmemesini rica eder aksi takdirde
tevellüd edecek netâyic-i vahîmenin mes'uliyeti sırf zât-ı fahîmânelerine
râci' kalacağını arzeder.

Sivas Umumî Kongresi'nin Zât-ı Şahâneye Ahvâl-i Hâzırayı Îzâh
Maksadıyla Yazdığı ve Dâhiliye Nezâretinin Padişaha Keşîdesinde

Mûmânaat Eylediği Arîza Sureti:
Hâkipây-i Hilâfet-Penâhîye,

Zât-ı akdes-i cenâb-ı hilâfetpenâhîleriyle saltanat-ı seniyelerine
bir ubûdiyet-i müeyyide ile merbût olan millet namına ve lâyezâl olan
sadâkat-i ebediyemize istinâden ma'rûzât-ı âtiyemizin ref'ine cür'etyâp
oluyoruz: Saltanat-ı seniyelerinin bugün maruz olduğu müthiş mühlik
herşeyden evvel tarihimizin kaydetmiş olduğu en büyük mağlubiyetin
en tabiî netâyicinden olmakla beraber mevcudiyetimize nihayet verecek
bir mahiyet âlât-ı mehâlik-i ma'rûzanın münhasıran mağlubiyetimizden
mütevellit olmadığı da herhalde muhat-ı ilim ve hilâfetpenâhîleridir.

Almanya ve Bulgaristan gibi harb-i umumîde bizimle beraber
aynı mukadderatı takip edip aynı encâma maruz olan sâbık
müttefiklerimizin bugünkü vaziyetleri saltanat-ı seniyelerinin mahkûm
olduğu şerâitle mukâyese edilecek olursa sade bir mağlubiyetin bu
kadar büyük bir felaket-i milliye tevlidine kâfi gelemeyeceği pek kolay
tezahür eder. Mütarekenin zaman-ı aktindeki vaziyet-i umumiyemizle
bugünkü halimizin mukayesesi de bu fecîanın ne büyük bir hakikat
olduğunu lüzumundan fazla ispat eder itikadındayız. Bugün milletimiz
nazarında felaketimizin bu derece ittisâına te'sîr eden en büyük âmil
mazinin bırakmış olduğu esbâb-ı hâriciye ve harbiyeden ziyade halin
terâküm ettirmekte bulunduğu müessirât-ı dâhiliyede yani mütarekeden
beri teâkup eden hükümetlerin ve bilhassa Sadrazam Ferid Paşa
kullarının riyaseti altında teselsül edip giden kabinelerin irtikâp etmiş
oldukları teseyyüplerde mündemiçtir. Filhakika mütarekenâmenin her
türlü ahkâmı hilâfete olarak zuhur eden bir Aydın fâciası karşısında
sadr-ı lâhik bile artık birinci hâdise sadâretine nihayet vermek suretiyle
isti'fâ ederek sebep olduğu cinayet-i siyâsiyeden doğrudan doğruya
mes'ul olduğunu zımnen itiraf etmiş ve bu hareket üzerine milletimiz
bu mes'uliyetin herhalde bir Divân-ı Âlî huzurunda tayin edileceğini
ümit etmeye başlamıştı.. Fakat Ferid Paşa kulları bu hale rağmen ikinci
bir kabine daha teşkilinden ictinâb etmedi.  Müşârünileyhin Paris
Kongresi'nden haysiyet-i milliyemizi rahnedâr edecek surette Dersaâdet'e
iâdesi ve bu ikinci vak'a-ı sadâret esnasında vukua gelerek milletin
emniyetine istinâd etmeyen bu hükümetin her türlü ehliyetten de
mahrumiyeti bütün cihan nazarında sâbit oldu. Fakat Ferid Paşa kulları
mevcudiyet-i milliyemize îrâs ettiği bu ikinci zarardan da mütenebbih
olmayıp Paris'te mûcib-i iâdesi olan muhâberât-ı siyâsiyeyi mahza
muhafaza-i mevki endişesiyle tahrifen tercüme ederek sedde-i
seniyelerine ve efkâr-ı umumiyemize arzetti. Bu suretle hem zât-ı
hümayun-ı mülûkânelerini, hem mukadderatıyla oynadığı millet-i
mazlûmeyi iğfâl etmiş oluyordu. Çünkü muhâberât-ı masrûhanın
metn-i aslîleri müşârünileyhin İstanbul'daki neşriyat-ı kâzibesinden
evvel Avrupa matbuatında intişar etmiş ve Ferid Paşa'nın harekât-ı
milliyemizi ittihatçılık şeklinde göstererek Anadolu'ya müdahale-i
ecnebiye davet ettiği kainata malum olmuştur. Hâlbuki İzmir havalisinde
namusuyla mukaddesatını müdâfaadan başka bir şeyi ve bunu yaparken
de irâde-i merhametâde-yi mülûkânelerine istinâd eden evlad-ı vatan
takip ettikleri maksad-ı mukaddesi mükerreren Hâkipây-ı Seniyelerine
arz etmiş oldukları gibi umum Anadolu galeyân-ı millîsindeki meşrûâttan
saltanat-ı seniyelerinin cihât-ı erba'adan maruz olduğu mehâlikle sâbit
olmuştu. İrâde-i Milliyesini pây-i taht-ı seniyelerinde izhara imkân
bulamıyan milletin âlâmına tercüman olmak üzere Anadolu'da in'ikâd
eden Şarkî Anadolu Vilâyetleri Erzurum Kongresi'yle bu defa Sivas'ta
mün'akit umumî kongremizi de gayr-ı meşrû ilan eden sadr-ı lâhik
kulları makarr-ı hilâfet-i seniyelerinde akt-i içtimâ eden Ermeni ve Rum
kongreleri mukarreratının İstanbul matbuâtıyla ilanında hiçbir mahzur
tasavvur edemiyorlar. Aynı zamanda bir taraftan meşruiyet ve kanuniyet
esâsına istinâd etmek isterken diğer cihetten Meclis-i Millînin feshinden
beri yedi sekiz ay geçtiği halde Kanun-ı Esâsi ahkâmını tatbik edip
intihâbâta mübâşeret mecburiyetini de hâlâ hissetmiyorlar. Ve bu
tavr-ı hareketle beraber kudret-i
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milliyemizi de ecânib nazarında keen lem yekun göstererek makâsıd-
ı ecnebiyeyi teshîl ediyorlar. Maksad-ı ihânetkâranelerinde muvaffak
olmak için milletin ruhunda doğan teşkilât-ı milliyeyi dağıtmak, devletin
hakk-ı kazasını ecnebi ihtirasâtına bâziçe etmek, ordunun kuvvetini
tenkîz için muktedir erkân-ı askeriyemizi azil ve düşmana teslim etmek
şifreli muhaberat-ı askeriyenin çaldırılmasına Posta ve Telgraf Müdüriyet-
i umumiyesini selâhiyetdâr kılmak, bir takım düşman zabitlerinin
memleket dâhilinde dolaşarak vahdet-i mülkiyemizi ihlal edecek
tahrikât-ı siyâsiyede bulunmalarına müzaheret etmek, memleketi
ihtilâl içinde gösterip müdahale-i ecnebiyeyi davet eylemek ve ordunun
şifre muhaberatını men ile esrâr-ı askeriyeyi ifşâ cür'etinde bulunmak
gibi her biri belli başlı bir cinayet-i milliye teşkil eden ahvâl-i gayr-i
kanuniyeye tasaddî etmekten bir türlü sarf-ı nazar edemiyorlar. Ve
hatta bu hale getiren ve mağlubiyetten mütevellit felaketimizi bu
kadar tevsî eden en büyük sâikin hükümet-i hâzıraca irtikâp edilip
duran bu ihânetler olduğu her halde artık nezd-i şevket ve fedd-i
hümayunlarınca da teeyyüd etmiştir. Bu vaziyeti nazar-ı itibara alan
hey'et-i memlûkânemiz vatanı kurtaracak son bir çare olmak üzere
hiçbir fırka-i siyâsiyeye mensup olmayacak ve irâde-i milliyeyi tamamıyla
izhar ederek millete istinât edecek bir hey'et-i vükelânın re'skâra
getirilmesini tazarru ve niyâz ile böyle bir kabine teşekkül etmediği
takdirde milletin teşebbüsât ve icrâât-ı zarûriyesini tevakkufa imkân
olamıyacağını arzeder. Kâtıba-i ahvâlde emr ü ferman sevgili padişahımız
Efendimiz Hazretlerinindir.

Sivas'ta Mün'akit Umumî Kongre Hey'eti

Mabeyn-i hümayun-ı mülûkâne başkitâbet-i celîlesi vasıtasıyla
atebe-i hümayuna Cenâb-ı Padişahiye

Büyük milletin ve mukaddes hilâfetin imâd-ı sahih ve yegânesi
bulunan saltanat-ı hümayunlarını Cenâb-ı Hak masûn-ı âfât buyursun.
Şevketpenâhım: Memleketin bugün uğradığı âfât-ı tazyîk ve tehlike-
i inkısâm karşısında ancak zât-ı hümayunları başta olmak üzere millî
mukaddes bir kudretin sahne-i mevcudiyeti vatanı ve istiklâl-i devlet
ve milleti ve hanedân-ı celîl şanınızın altı buçuk asırlık mübeccel tarihi
kurtarabilir.

Her tarafça bu içtihat ve kanaat yektadır. Son huzur-ı
şahanelerinde şerefmüsûl duyurulduğumda İzmir vak'a-i mü'limesinden
pek mahzun olan kalb-i hümayunlarını bu nokta-i necâta ait ilhâmâtı
ve bu anda dahi hafıza ârâ-yı intibâhımdır. İlkâ-yı mülkdârilerinden
mülhem azm-i iman ile vazife-i âcizanemde müdâvim bulunuyorum.

İrâde-i mülûkâneleri veçhile sadrazam paşa kulunuzu, daima
mehân-ı umûrda tenvîr ve îcâbâtını arz ve tatbik etmekteyim. Şu bir
ay zarfında hemen tekmil Anadolu-i şahânelerinin vilâyat-ı elviye ve
kazalarına ve hudût boylarına kadar efkâr ve âmâl-ı milliye ve tekmil
kumandanların ve tabakat memurlarının hissiyât ve icrââtına vukuf
ve nüfûz hâsıl ettim.
Bin-netice bariz bir surette tahakkuk ediyor ki millet baştan aşağı
uyanık olup istiklâl-i millet ve devleti ve hukuk-ı âliye-i saltanat ve
hilâfeti teyit için kavî bir azim ve iman ile mücehhez bulunuyor.

İstanbul'da iken milletin bu kadar kuvvetli ve az vakitte
felaketlerden bu derece müteyakkız olduğunu tahayyül edemezdim.

Şevketpenâhım: Bu evsaf ve vaziyette ve zât-ı akdes-i
hümayunlarına revâbıtı lâyezal olan millet-i necîbelerine tamamiyetle
istinât ve bilmukabele bütün manasıyla bu millî ve vicdânî kuvvete
muzâharat olunur. Son hatt-ı hümayunları umum milletin azim ve
celâdetini uyandırmıştır. Yalnız şâyân-ı dikkat ve teessürdür ki bu nezih
Anadolu halkı bugünkü hassas devirde bile İstanbul'da cârî tahâlüf
ve münâferet-i efkârdan ve ihtirâsât-ı fitnekârından pek müteezzi
bulunuyorlar. Filhakika İstanbul muhitinin müfessah ahlâkı ve bundan
istifadeyi bilen ecnebiler devlet ve milletin imhası ve devlet ve millete
ve padişahına sadakat ve fedakâriyle hizmet kabiliyetinde olanları
ortadan kaldırılması için pek ileri gitmek cür'etini gösteriyorlar.

Şevketlim: Hatırnişîn-i mülkdârîleri olacaktır ki vazâif-i mevduâmı
îfâsı sırasında ecnebilerin ve bazı erbâb-ı mefsedetin mutlaka tezvîrât
ve mümaneâtı ihtimalini daha Dersaâdet'te iken cezm ile bunda
ma'rûzâtım meyanında ihsâsa çalışmak ve bilhassa sadrazam paşa ile
bazı ricâl-i mühimm-i devlete pek açık olarak teşrîh ve böyle vaziyetler
karşısında Ali İhsan ve Yakup Şevki Paşa kullarının âkibetine
giremiyeceğimi de ilave eylemiştim.

İşte vicdân-ı millîdeki intibâhât-ı ciddiye ve tecelliyât-ı cedîdeyi
menfaat-ı istilâcûyânelerine münâfi gören İngilizler ve vatanın zararına
da olsa İngilizler'e mümâşâtı meslek edinen zayıf seciyeliler bu kere
âcizlerini b i ' l- iğfâl İstanbul'a celbe teşebbüs ediyorlar.

Hakan-ı Celil şanına, milletine, vatanına sâdık ve bu uğurda
ölümleri istihkâr ile me'lûf kulları gibi bir kumandandan elbette hukuk-
ı saltanat-ı hümayunlarının ve milletin bekâ ve mevcudiyetinin
düşmanları olanlara mümâşâtkârlık beklenemezdi. Binaenaleyh abd-
i memlûkleri bit-tab'i Malta'ya

gitmek veyahut en hafif olarak hâl-i atâlete mahkûm edilmek gibi ihtimaller
karşısında bırakıldım. Ve bit-tab'i buna muvâfakatta mazurum.

Eğer icbâr edilirsem memuriyet-i âcizanemden istifa ederek kema
kân Anadolu'da ve sîne-i millette kalacağım ve vezâif-i vataniyeme bu kere
daha sarîh hatvelerle devam edeceğim. Ta ki millet mazhar-ı istiklâl ve
saltanat ve hilâfet-i muazzama-i hümayunları masûn-ı indirâs olsun.

Lâyezal-i sadâkat-ı abîdânemin daima mütezâyid olduğuna itimâd-
ı şahânelerini arz ve istirhâma mücâseret eylediğim muhât-ı ilm-i âlî
buyuruldukta ol bâbta.

Üçüncü Ordu Müfettişi Fahrî Yaveri
Hazret-i Şehriyârîleri Mustafa Kemal

Dâhiliye Nazırı Adil Beyfendi'ye

Zât-ı âlîleriyle Mamuretul-Azîz Valisi Galip Bey arasında teâti
olunan telgraflar kongre hey'etince elde edilmekle aynen makam-ı
vilayete tevdi edildi. Bu telgrafların suretlerini zîrde dercediyorum.

Verdiğiniz emir Galip Bey'in deruhte ettiği vazife doğrusu beht-
i hayretimi mûcip oldu. Bir taraftan bendenizin infisâlimin aslı olmadığını
tebliğ ile şahsımı iğfâl ve bir bâdire-i uzmâya ilkâ ediyorsunuz. Diğer
taraftan da müslümanları birbirine kırdırmak için tertibat-ı
cinayetkârânede bulunuyorsunuz.

Sizi bu türlü tertibata sevk eden sebeb nedir, bir türlü
anlayamıyorum. Burada padişahına isyan etmiş bir kitle mi var idi ki
eşkıyadan mürekkep bir kuvve-i te'dîbiye göndermeye ihtiyaç
görüyorsunuz ve böyle vâhî teşebbüsât-ı hainânenin mümkün'ül-icrâ
olacağına nasıl kanaat edebiliyorsunuz? Evvel ve ahir arzettiğim veçhile
dâhil-i vilayette muhill-i sükûn ve asayiş ufak bir hareket bile yoktur.
Maksadınız Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'i tutmak ve kongreyi
dağıtmak ise buna imkân olmadığını evvelce arzetmiştim. Şimdi yine
bu iş için ahali arasında mukâtele açmaya memleketi ateşe vermekle,
büsbütün elden çıkarmaya sebeb olmak bin-netice vatan ve millete
karşı ihanet cürmü teşkil eder. Bendeniz öyle anlıyorum ki zât-ı âlîniz
hırs-ı câh ile hakikati göremiyorsunuz ve hakikati söyleyenleri
sevmiyorsunuz. Onları susturmak ve ezmek istiyorsunuz. Bilerek yahut
bilmeyerek düşmanların ekmeğine yağ sürüyor ve memleketi felakete
sürüklüyorsunuz. Şu hal ve vaziyette bulunan bir nazıra artık itimadım
kalmadı, bugüne kadar her mes'uliyeti şahsen deruhte ederek idare-
i umur ettim fakat bu dakikadan itibaren bendeniz makam-ı vilayette
iken Harput ve Malatya müslümanlarının Sivas müslümanlarıyla ve
buradaki anâsır-ı gayr-i müslime ve ecnebiye ile mukâtele etmeleri
gibi hazin ve hûnîn bir manzaraya tahammül edebilecek kadar vicdansız
olmadığımdan buna müsaade edemeyeceğim, bu bâbdaki mes'uliyetin
tamamen size râci olduğunu arzederim Efendim.

10. 9. 35
Sivas Valisi Reşid

10 gün evvel bir Amerika kruvazörü ile torpidosu birbirini
takiben Trabzon'a gelerek demirlemiş ve yüz kadar Amerika askeri
çıkararak şehri gezmiş ve ba'dehu avdet etmişlerdir. Gayr-ı muntazar
olan bu seyahat Türklerin lehinde bir nümayiş ve ziyaret şeklinde
telakki olunmuştur.

8. 9. 35 Erzurum

Kesret-i münderecât itibariyle bu nüshada neşredilmeyen ber
vech-i âtî vesâik gelecek nüshada aynen neşrolunacaktır.

1. Meclis-i vükelâ kararıyla dâhiliye nazırlarının müştereken imza
edip Elaziz valisi firârî Ali Galib'e gönderdikleri ta'lîmât-ı hafiye;

2. Masum Kürtleri tahrik ve teslîh ve Sivas'a taarruz için teşvik
zımnında sarfedilmek üzere jandarma tertibinden îtâ edilen tahkîkât;

3. Ali Galip Bey'in dâhiliye nezaretine cevabı ve aldığı emir
cevabı;

4. Malatya mutasarrıfı Halil ve Emin'in Kürt rüesâsından bazılarına
şifreli daveti;

5. Hîn-i firârlarında ahaliyi iğfâl ve mukâtele tevlîdi için ittihâz
ettikleri tedâbiri ve beyânât.
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Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Milletin İlk Adımı:

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Selahattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 100 paradır.
Seneliği: İki yüz yirmi kuruştur.

Altı aylığı: Yüz yirmi beş kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Çarşamba: 21 Zilhicce 1337 ve 17 Eylül Sene 1335 Numara: 2
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Sade bizim değil, her devletin devr-i inhitatında te'yid etmiş

içtimaî ve siyasî bir Hadis-i Şerif olduğunu hatırlatmak için bugünkü

vaziyetimizden güzel bir vesile olamaz. Bu Hadis-i Şerif'in yalnız

mealini tekrar ediyorum: "Siz ne mahiyette olursanız evliya-ı umurunuz

da o mahiyette olur!" Filhakika dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir

devrinde büyük ve mütemeddin bir millet bulamazsınız ki başındaki

hükümet bir takım hırsızlıklardan, hainlerden, vatanlarını satmaya

başlamış hayâsızlardan ve hangi asırda bulunduğunu unutmuş bir

takım cahillerle gafillerden mürekkep olabilsin: Çünkü öyle bir millet

böyle bir hükümeti bir dakika başında tutamaz ve yerine kendi

vicdanı ve kendi iz'ânıyla mütehassıs bir hey'et ikame eder. Zulme,

hiyanete, haksızlığa, hırsızlığı tahammül edebilen milletler, şer'an

de aklen de ancak zalim, hain, haksız ve hırsız olan, velhasıl

maneviyatı tamamıyla bozulan milletlerdir. Avrupalılar da bilahare

bundan mülhem olarak "Her millet müstahak olduğu hükümete

nail olur." demişlerdi. Son zamanda bu büyük hakikat resmî notalarda

te'yid edildi.. Filhakiki bugün İstanbul'da yalnız Babıâli hademelerine

karşı icra-i sadaret etmekle meşgul olan hain, bundan birkaç ay

evvel kendi kendini başmurahhas tayin edip hempalarından birkaç

sersemle Paris'e gittiği zaman, devletin menâfi'ini aklınca müdafaa

için sulh konferansı reisi mösyö Clemenceau'ya bir muhtıra tevdi'

etmiş ve buna mukabil Klemanso da kendisine bir cevabî nota

göndermişti. Bu cevabın en şayan-ı dikkat noktalarından biri, Ermeni

fecâyiinin sırf o zamanki hükümet tarafından irtikâp edildiği ve

bunda milletin hiçbir taksiri olmadığı hakikatini cerh için zikredilen

nazariye idi; Mösyö Klemanso diyordu ki: "Dünyada her millet,

icraatına tahammül ettiği hükümetin mes'üliyetine iştirak etmiş

demektir; masum olan milletler, ancak siyasetini gördükleri idareleri

iskat etmiş olanlardır!" Bu söz pek doğru ve bilhassa zulme karşı

isyanı nass-ı kâtı'la emreden İslamiyet ahkâmına da pek muvafık

olmakla beraber, Ermeni meselesine kabil-i tatbik olamazdı; çünkü

o meselede Müslümanlar müdafaa-yı meşru’a vaziyetinde idiler.

Fazla olarak, milletimiz harp esnasındaki zalim idareyi iskât etmemiş

olmakla da itham edilemezdi; çünkü o zaman devlet harp içindeydi.

Dâhilde bir hükümet meselesi çıkarmak, Osmanlı tâli-i harbini

herhalde altüst ederdi; fakat Mösyö Klemanso'nun sözü bugünkü

vaziyetimize tatbik edilecek olursa, en doğru ve en büyük bir hakikat

mahiyetini almış olur; bugün başımızda ne bir harb-i umumî gâilesi

ve ne de bir tâli'-i harbi haleldâr etmek tehlikesi vardır; en büyük

gâilemiz, başımızda milletin mukaddesatını çiğnetmekle zevk alan,

ümmet-i Muhammed'in ırzını Yunan eşkıyâsına teslim etmekle cep

dolduran, milletin yüzüne karşı utanmadan: "Size kim ne yaparsa

yapsın, sesinizi bile çıkarmayacaksınız!" diye mırıldanan ve sonra

da padişaha dönüp altı vilayetten vâsi' bir Ermenistan yapmak

lüzûmundan dem vuran hayâsız bir hey'et-i vükelâ bulunması ve

en müthiş tehlikemiz de bu hain hükümetin Kürt'ü Türk üzerine ve

Türk'ü de Kürt aleyhine sevk ederek Müslümanları birbirine kırdırmak

istemesinin resmî vesikalarla tahakkuk etmesidir!

Böyle bir vaziyet karşısında müslüman bir millet için nasıl bir

hatt-ı hareket ittihaz etmek zarureti olduğunu iki emr-i dinî ve bir

Osmanlı hey'et-i iştimâiyesinin mükellef olduğu mecburiyet-i siyâsiyeyi

de Avrupa devletlerinin bir ihtar-ı resmîsi bütün vuzuhuyla tayin

eder; bir millet-i islamiye için böyle bir hükümetle kat'-ı münasebet

en büyük farîza demektir; çünkü Kur'an-ı Kerim ehl-i imana müteaddid

ayetlerle zulme karşı isyan etmelerini emretmekte olduğu gibi, biraz
evvel bahsettiğim Hadis-i Şerif ile de bunun en büyük bir vazife-i
dîniye olduğu sâbittir. Fazla olarak, eğer mevcudiyet-i siyâsiyemizi
idâme etmek istiyorsak Osmanlı sıfatıyla da Osmanlı teb'asını yakıp
kavuran bir hükümetin icraatına tahammül etmemekle mükellefiz:
Çünkü hakkımızda son hükmü verecek olan Avrupa bize diyor ki:
"Bir millet, icraatına tahammül etmiş olduğu bir hükümetin
mes'üliyetine iştirak etmiş demektir!" İşte bütün bu dinî, siyasî ve
bilhassa hayatî mecburiyetleri nazar-ı itibara alan millet, Kürt
aşiretlerini Harput Valisi Ali Galip ismindeki rezilin kumandası altında
Sivas Türkleri üzerine sevk etmek ve milletin Padişah'a telgraf
çekmesine mani olmak teşebbüsünde bulunan hey'et-i vükelânın
bu son hiyanetine ait resmî vesikaları görür görmez, geçen akşam
Allah'ın emrine, Peygamber'in kavline, kendi hakkının büyüklüğüne
ve bilhassa Sulh Konferansı reisinin de tavsiyesine ittibâ ederek
telgrafhanelere hücum etmiş ve sabaha kadar Anadolu'nun bilâ-
istisna bütün vilayetlerinden, sancaklarından, kazalarından
İstanbul'daki hain hükümete sürekli bir la'net-i milliye yağdırmış ve
o günden itibaren hey'et-i vükelâ ile her türlü alaka-i resmiye ve
hususiyesini kat'etmiştir.

Millet böyle bir hükümete müstahak olmadığını bu büyük
müttehid hareketiyle bütün cihana karşı ispat etmiş olduğu gibi,
mösyö Klemanso'nun tavsiyesini de yerine getirerek gelecek
müzakerat-ı sulhiye esnasında bir de bugünkü hükümetin şerik-i
cürmî addedilmekten kendini kurtarmıştır! Fazla olarak, bu suretle
her türlü taarruza karşı milletiyle beraber olduğunu söyleyen Padişah
ile millet de ittihat etmiş olduğundan, artık hainler için adalet-i
milliyeye teslim-i nefs etmekten başka bir şey kalmamış demektir.

İsmail Hami

Dersaadet
           Numara

    906 3 Eylül 335
Bizzat halledilecektir.
"Şifre"

Elaziz Valisi Galip Bey’e

C 2 Eylül Sene 335 Arz olunmuştur. İrade-i seniyesi bugün
sâdır olacaktır. Binaenaleyh kesb-i kat'iyet etmiştir. Talimat şudur:
Malumunuz olduğu vechile Erzurum'da kongre namı altında birkaç
kişi toplanarak bir takım kararlar ittihaz ettiler. Ne toplananların
neden ittihaz ettikleri kararların esâsı, ehemmiyeti vardır. Fakat bu
haller memleketçe bir takım kıyl-ü-kâli mûcib oluyor. Avrupa'ya ise
pek fena mübalâğa ile aksettiriliyor. Binaenalâzâlik pek fena sû-i
te'sîrât hâsıl etmektedir. Ortada şayan-ı ehemmiyet hiçbir kuvvet
hiçbir vak'a olmadığı halde mücerret bu mübâlağat ve sû-i te'sîrâttan
endişeye düşen İngilizlerin ahîren Samsun'a epeyce kuvvet
çıkaracakları istidlâl olunuyor. Hükümetin umum sırasında tarafınıza
da icra eylediği tebligât-ı malumiye mugâyir harekâtına devam
etmekte olur ise çıkarılacak ecnebi kuvvetlerin Sivas'a ve oradan
daha ileride * "...." ylerek bir çok mahalleri işgal etmek ihtimali baîd
değildir. Bu ise memleketin menâfiine bittab'i münâfîdir. Erzurum'da
toplanan eşhas-ı malumenin karîben Sivas'ta içtima ederek yine bir
kongre akdetmek istemekte oldukları muhaberat-i vakıadan
anlaşılıyor. Böyle beş on kişinin orada toplanmasından

* Şifre halledilememiştir.

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Vesâik-i İhanet

Ferit Paşa Kabinesiyle Kat'-i Münasebet!
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hiçbir şey çıkmayacağı hükümetçe malumdu. Fakat bunları Avrupa'ya
anlatmak mümkün değildir. İşte bunun için orada toplanmasına
meydan vermemek icap ediyor. Bunun için de evvel be evvel Sivas'ta
hükümetin itimat namına mazhar ve selâmet-i memlekete muvafık
olan tebligatı harfiyyen icraya âzım bir vali bulundurmak lazım
gelmektedir.

Zat-ı vâlâlarını onın için oraya gönderiyoruz. Gerçi Sivas'ta
kongre aktetmek istemekte olan birkaç kişiye mümanaat etmek o
kadar güç birşey değilse de erkân ve ümerâ ve zâbitân ve askerin
bazıları da bunlarla hemfikir oldukları anlaşılmasına nazaran
hükümetin ittihaz edeceği tedâbiri ellerinden geldiği kadar takip
ve tas'îb ve eşhas-ı malumeyi mümkün olduğu kadar iltizam
edecekleri nazar-ı dikkate alınarak şayan-ı itimat bir iki yüz kişinin
refâkatinizde bulunması temin-i muvâfakiyet için kâfi görülmektedir.
Binâberîn evvelce yazdığı veçhile oralardaki Kürtlerden itimat edilen
yüz ve yüzelli kadar süvariyi birlikte alarak ve ne için oraya geldiği
sezdirilmeyerek Sivas'a hiç kimsenin intizar etmediği bir zamanda
bi’l-vusul vali ve kumandanlığı hemen ele alacak ve oradaki Jandarma
ve askeri miktarları cüz'î olmakla beraber hüsn-i idare edecek
olursanız karşınızda başka bir kuvvet bulunmayacağı cihetle derhal
te'sîs-i nüfuz ederek içtimaa meydan vermemiş olacak ve orada
bulunanlar varsa hemen derdest edip mahfuzen İstanbul'a
gönderebileceğiniz derkârdır. Bu suretle ihraz olunacak nüfuz ve
iktidar-ı hükümet, dâhilde sergüzeştcûyâne harekette bulunanları
yıldırarak bu gibi harekât-ı gayr-ı marziyenin vukuuna mâni olacağı
gibi hariçte de pek ziyade hüsn-i te'sîr ederek ecnebileri asker
çıkarmak ve oraları işgal etmek hususlarındaki tasavvurlarından
sarf-ı nazar etmeleri için hükümetçe bir mumsek-i kaviye müracaat
ve teşebbüs teşkil edecektir. Zaten Sivas muteberân-ı ahalisinden
bazılarından mevsûkan tahkik olunduğu veçhile ahali politikacıların
tahrikâtından para toplamak için vaki olan tazyîkâttan pek ziyade
müteneffir ve bunların men'i için hükümete her suretle müzaherete
hazırdır.

Orada jandarmaya derhal yazılacak istenildiği kadar efrat
bulunacağına ve buna müteneffizân tarafından suret-i mahsûsada
muavenet olunacağına itimad edilmektedir. Bu suretle mikdâr-ı kâfi
ve hükümete kaviyyen merbut bir jandarma teşkil edildikten sonra
birlikte götüreceksiniz. Süvarileri mutayyeben yerlerine iade ederiz.
İşte yapılacak tedâbir bundan ibarettir. Bunun kemal-i suhuletle ve
muvaffakiyetle tatbikini mücerret derece-i nihayede iltizam-ı
mektûmiyete vabestedir.

Sivas'a memuriyetinizden ve hatta o cihetlere gideceğinizden
efrad-ı ailenizden en emin olduğunuz hiçbir kimseye bahsetmeyiniz.
Ve Sivas'a girinceye kadar maksadı yanınızdakilere dahi sezdirmeyiniz.
Bu muvaffakiyetin üssül esasıdır. Bu cihetle şimdilik herhalde ailenizi
orada bırakarak etraftaki aşâiri teftiş için beş on gün duracağınızı
efrad-ı ailenize vesâirlerine bi’l-ifade hemen hareketle bir gün evvel
Sivas'a bağteten vasıl olmaya gayret eylemelisiniz. Oraya vüsûlünüzde
atide münderic telgrafnameyi icabedenlere bittebliğ vali ve
kumandanlığı ele almalısınız. Bir taraftan da makina başından
tarafımdan icâb-ı hâle göre tebligat-ı lâzıme icra olunacaktır. Bu
suretle işe başladıktan sonra ne vakit münasip görürseniz ailenizi
ve eşyanızı Sivas'a celp edebilirsiniz. Şu kadar ki elyevm orada
bulunan Reşid Paşa'nın valilikten azlolunduğu ve yerine diğerinin
gönderileceği her nasılsa şayi' olarak müşarünileyh tarafından
nezarete müracaat edildiğinden isimleri malûmunuz olan zevatın
Sivas'ta karîben birleşmek istedikleri iş'ârât-ı vakıadan anlaşıldığından
beyhude bir dakika vakit geçirilmeyerek bir an evvel hareket ve bir
saat evvel muvâsalata gayret etmeniz de maslahaten ehem ve
elzemdir. Şu esbâb ve mülâhazata göre ne vakit haraket ve ne kadar
müddetle muvasalat edebileceğinizin i'şârı müktazadır. Sivas'ta ibraz
edeceğiniz telgrafname şudur.

Zatıâlilerinin Sivas vali ve kumandanlığına tayinleri meclis-i
vükelâ kararıyla bil-isti'zân şeref-sâdır olan irade-i seniye-i hazret-i
Padişahî iktizasından olduğundan hemen haraketle bu telgrafnameyi
Sivas'taki memurîn-i mülkiye ve askeriyeden icab edenlere bila-irâe
vali ve kumandanlığı deruhde ederek îfâ-yı vazifeye mubâşeret ve
hemen iş'arı keyfiyet etmeleri tebliğ olunur.

Harbiye Nazırı , Dâhiliye Nazırı
Şefik                  Adil        .

İrade-i Mîllîye:

Bu telgrafın başında "Arz olunmuştur irade-yi seniyesi bugün
sadır olacaktır." denilmek suretiyle firarî Galip rezilinin Sivas Vilayetine
tayini hakkındaki irade-yi seniyesine henüz şeref-sâdır olmadığı
açıktan açığa itiraf edildiği halde

sonunda Sivas memûriyetine ibraz edilecek bir telgraf sureti yazılarak
"Meclis-i vükelâ kararıyla irade-i seniye şeref-sâdır olmuştur" deniliyor!
Bu suretle harbiye ve dâhiliye nazırlarının sahte bir irade-i seniye
uydurdukları zatışahanenin hiçbir şeyden haberdar olmadıkları resmen
sabit oluyor! Hainlerin bu cür'etini kemal-i hayretle teşhir ederiz.

Dâhiliye Nezaretine
Elaziz

6 Eylül 335
"Şifre" Gayet müsta'cel ve mahremdir. Bizzat halledilecektir.

Şehr-i hâlin 14. günü kâfi kuvvetle eşkıyanın takip ve derdesti
için Malatya'dan hareket edecek vechile tedâbir-i mukteziye icra
edilmiştir.

Bi-avnihi Teâlâ müsademede netice-i muvaffakiyet olduğuna
itimat buyurulsun. Yalnız iş'ârâtın cevapları ve mukteziyâtı te'hîr
buyurulmamalıdır.

Vali
Ali Galip

Malatya’da Elaziz Valisi Galip Beyefendi'ye
Gayet müsta'celdir. Babıâli

6 Eylül 335

C 6 Eylül sene 335 eşkiyâ takibi için sevk olunacak kuvvet
masarifini jandarma tahsisatına mahsuben mal sandığından tesviyesi
zarurîdir. Kaç kuruş sarf olunacağının ve sevk edilecek kuvvetin miktarı
ile yevm-i hareketinizin serîan iş'ârı.

Dâhiliye Nazırı
Âdil

"Şifre"       Dersaadet
9 Eylül 335

Malatya’da Elaziz Valisi Galip Bey’e

C 8 Eylül 335 müsta'celdir.
Sivas'ta şayan-ı itimat vasıta olmadığı cihetle malûmat-ı kâfiye

alınmamakta ise de ora ahalisinden burada bulunan (Halit Bey*)
namındaki bir adamın ifadesine ve sâir yerlerden de alınan malumât-
ı umumîyeye nazaran evvela ahali bu tahrîkâta taraftar değildir. Saniyen
asker akall-ı kalîldir. Bu hareketi idare etmekte olanlar eşhas-ı malume
ile kumandan ve zabıtandan bazılarıdır. Bunlar işe millî bir şekil vererek
maksatlarını tervîc ettirmeye çalışmaktadır. Hâlbuki millet bu işlere
taraftar değildir. Orası daha karîb olduğu cihetle istediğiniz malûmatı
daha suhuletle istihsal edebilirsiniz. Maahâza gazeteler her nasılsa
oraya memuriyetinizden bahsettikleri cihetle bir gün evvel azîmetiniz
daha ziyade kesb-i ehemmiyet etmiştir. Birlikte bulunduracağınız kuvvet
her ne kadar ziyade olursa muvaffakiyeti o nisbetle teshil edeceği
derkârdır. Bu kuvvetin miktarı ile vakt-i hareketinizin bir gün evvel tayin
iş'ârına muntazırım.

Nazır
Adil

Vali Ali Galip'in Şerîk-i Cürmü İngiliz memuru Mark, Novel'in
İstanbul İngiltere Fevkalâde komiserliğine vermiş olduğu Rapor.
Malatya 9 Eylül 335

"İstanbul İngiltere Devlet-i Fahîmesi Fevkalâde Komiserliğine"
İstanbul'dan kablel-azîme bilumum taşra memûrîn-i mülkiye ve
askeriyesinin seyâhat ve gaye-i seyâhatimden haberdar edildikleri
ihtisâsında idim. Buna rağmen Malatya'ya hîn-i muvâsaletimde livâ-
yı mezkûr memurîn-i mülkiye ve askeriyesi bu husustan tamamen bî-
haber bulunduklarını müşâhede ettim. Hatta refâkatında bulunan
Bedirhan ade Celadet ve Kamuran Ali Beylerin tevkifleri hakkında
Diyarbakır Kolordu Kumandanlığından Malatya Süvari Alayı
Kumandanlığına tebligat-ı resmiyede bulunduğunu kemal-i hayretle
istihbar ettim bana refakat ile vazife-i mevduâmın bi-tamamiha infazı
hususunda vücutlarına lüzûm-i kat'i bulunan rüfekâ-yı seyâhatim
hakkında vuku bulacağı bu gibi tevkif teşebbüsâtının Devlet-i Osmaniye
için netâyic-i vahîme tevlît edeceğinin Hükümet-i Osmaniye'ye iblâğını
ve hükümetin bil-umûm memûrîn-i mülkiye ve askeriyesine ben ve
hey'eti teşkil eden Bedirhan Paşazade Celadet Ali ve Kamuran Ali
Beylerle Cemil Paşa Zade Ekrem Bey ve Mekkâreli Rahmi Efendi'nin
istikmâl-i vazâifini temînen muavenet-i lâzımede bulunmaları hakkında
emr-i i'tâsı zımmında teşebbüsâtta bulunularak neticenin tarafıma
inbâsını rica ederim.

Mark Novel

İrâde-i Milliye
Kürt Millet-i Necîbiyyesini İngiliz altınlarıyla iğfale çalışan hain-

i vatan Celadet ve rüfekası haklarında verilecek hükm-i efkâr-ı umumiyeye
bırakırız.

"İhanet-i Vataniyyeyi Takiben"
Malatya

9 Eylül 335

Ali Galip ve Hempâlarının Sûret-i Firarları Hakkında Rapor
1- Vali Galip Bey ilk defa Malatya'ya geldiğinde kışlaya gelerek

Erzurum'da teşekkül eden kongrenin maksad-ı siyasîye ile değil ittihat
propagandası olduğu ve bu yüzden güya vatanı felakete
sürükleyeceklerini ve idare edenlerin nâehil olduklarını ve hatta pek
yakinen
.................................................................................
(*) Halit Bey Sivaslı Halit Bey'dir. Şimdi İstanbul'da bulunuyor. Sivas Hürriyet ve İ'tilaf
Fırkası reisidir.
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tanıdığımız muhterem kumandanımız Mustafa Kemal Paşa
Hazretleri'ne bile söz söylediğini ve Rauf ve Refet Beyleri de ayrıca
azarladıktan sonra Alay Kumandanı Cemal Bey'le Topçu Kumandanı
Münir Bey'e beraber olmalarını teklif etmiştir. Cemal Bey kolorduya
merbut olup alacağı emre göre hareket edebileceğini ve Münir Bey
de "sizde adalet olursa bizde de sükûnet olur" demekle meseleye
nihayet verilmiştir.

2- Mutasarrıf doğrudan doğruya ve alenen Kürt propagandası
yapmakta ve hatta yapan Kamuran'ı bile himaye etmekte ve
hanesinde bulundurmaktadır.

3- Bir Fransız binbaşısı ile valinin fabrikatör Mehmet Efendi
hanesinde vaki olan mülâkatlarında paşa aleyhinde atıp tutmaya
başlayan valiye karşı Fransız şu cevabı vermiştir "Vatanı ile alakadar
olanları biz severiz. Müşârün ileyhin millî tezahüratı ve Versay
Sarayı'nda Türkler aleyhindeki vaziyeti hemen kâmilen değiştirmiştir.
Eğer vazifem mani olmasa idi, Erzurum'a gidip arz-ı hürmet edecektim
vali de "Eğer mıntıkama girerse tevkif edeceğim" demesi üzerine
kimin ile tevkif edeceğini sormuş ve jandarma ve askerler hissiyat-
ı vataniye ile meşhûndurlar diye söylemiştir.

4- Ali Galip ve rüfekası derdest olacaklarını anlamaları üzerine
Kahta istikâmetine firar etmişlerdir.

İrâde-i Milliye

Firarî vali Ali Galip'le bir Fransız binbaşısının hissiyâtı hakkında
verilecek hükmü kâriîn-i kirâmın takdîrine bırakıyoruz.

1 Numaralı Nüshamızda İntişar Eden Sivas Valisi Reşit Paşa
Hazretleri'nin Telgrafnamelerine Dâhiliye Nazırı Adil Bey'in Cevapları.

Dersaadet
10 Eylül 335

Sivas Vali-i Sabıkı Reşid Paşa Hazretleri'ne
C Kongre'nin orada aktedeceğini bildirdiğiniz içtimâatın Düvel-

i İ'tilafîyece emsal-i sabıkası gibi hâsıl olacak sû-i te'sîrât-ı azîme ve
bundan vatan ve milletçe taaddüs edebilecek müfteriyât-ı vahîme
şâyan-ı endişe olduğundan bu bâbdaki telgrafname-i vâlâlarına
cevaben nazar-ı dikkat-i âlînizi dikkatle celp ve bu teşebbüsün suret-
i münâsibede men'-i esbâbının istihsâlini dirâyet ve hamiyet-i âlîlerine
terk etmiştim. İki şıkkı muhtevi olan cevâpname-i malum vâlâları
üzerine Galip Bey'in icra-yı memuriyeti hususuna Meclis-i Vükelâ
kararıyla ile irade-i seniye-i cenâb-ı hilâfetpenâhî şeref-sudûr
buyuruldu. Vatan ve milletin maruz olduğu mehâlik-i azîmeyi teşdit
etmekte olan harekât-ı vâkıadan sarf-ı nazar edilmesi hakkında
evvel ve âhir icra olunan tebligat ve te'kîdâtı nazar-ı dikkate almayarak
muktezâ-yı siyâsete münâfi ve vatan ve milletimiz hakkında cidden
mehâliki dâi harekâtta ısrâr edenler tarafından Galip Bey'e taarruza
kıyama kadar varılması mülâhazasına binâen mücerred böyle bir
münasebetsizliğin men'-i vukuu için Galip Bey'in lüzûmu kadar
muhâfız ile birlikte azîmet etmesi muvâfık-ı ihtiyât görülmüş idi.
(Ve birkaç muhâfız ile gitmek isteyen Galip Bey'e) böyle bir taarruza
maruz kalmamak için muhâfızların ihtiyâten tezyîd-i miktarı ve yüz
elliye iblâğı tavsiye olunmuş idi. Bu kadar cüz'î bir miktar maksadı
vazıhan taayyüne kâfidir. Bunu tefsir ve tevile imkân yoktur. Galip
Bey'den suretini naklettiğiniz yolda bir telgrafname de alınmamıştır.
Bu bâbda zât-ı vâlâlarıyla teati ettiğimiz telgraflarla mütâlaa ve
suretini nakleylediğimiz telgrafnamem dikkatle kırâat olunduğu
halde bu defa yazdığınız telgrafnamenin ne kadar nâbecâ ve şahsını
ve mesleğini ve vicdanını pek iyi bildiğiniz bir hâdim-i kadîm-i millete
karşı kullandığınız ta'bîrâtın ne derece nâsezâ olduğunu teyakkun
ve irade-i seniye-i Cenâb-ı hilâfetpenâhî hükm-i âlisine mutâvaat
lüzûmunu takdir edersiniz. Hiç kimsenin uhde-i inhisarında olmayan
hamiyet-i vataniyeden nasibim lehü’l-hamd hiç kimseden aşağı
değildir.

Dâhiliye nazırı
"Adil"

İrâde-i Milliye
Bu cevabı yazarken (hâdim-i) devlet olduğunu söyleyen

(hêdim-i) devlet ve millet Dâhiliye nazırı Adil Bey, Harbiye nazırı
Süleyman Şefik Paşa ile müştereken "Elaziz Valisi Galip Bey'e bugünkü
nüsha"mızda münderic talimatnameyi verdiğini unutmuş olduğu
anlaşılıyor. Zavallı nazır; zihi gaflet!!

Kongrenin Düvel-i İ'tilâfiye Mümessil-i Siyâsîleriyle Bî-taraf
Devletler Sefâretlerine Keşide Ettiği Telgraf Suretidir.

Der-i Aliyyede: Amerika, İtalya, İngiltere mümessil-i siyasîleri
ile Fi lemenk, İ sveç, Danimarka, İspanya sefaret lerine

Sekiz ay evvel feshedilmiş olan meclis-i millîmizin Kanun-i
Esasî mucibince nihayet dört ay zarfında yeniden içtimaı lazım
geldiği halde mütarekenin akdinden beri teâkup eden hükümetler
intihâbâtın icrasında taallül göstermiş ve bu suretle meclis-i millî
hâlâ içtimâ edememiştir.

Bu sebeple bilhassa hükümet-i hâzıranın takip etmekte olduğu siyaset-
i dâhiliye şekl-i idaremizi mutlakiyetten tefrik edemez bir hale getirmiştir.

Bu vaziyet üzerine harekâtıyla icraatında hiçbir fikr-i meşrutiyet
kalmayan Ferit Paşa Kabinesi nefret-i umumiye karşısında zulüm ve
şiddetle payidar olabilmek siyasetine sülûk ederek kendi aleyhinde
bulunan millî vahdeti ihlal için anasır-ı İslamiyeyi yekdiğeri ile kıtale sevk
etmek istemişse de bu teşebbüse ait ve saik milletin eline geçerek
memleketin emniyet-i umumiyesi haleldar olmaktan kurtulmuştur.

Bunun üzerine millet vaziyeti zat-ı hazret-i Padişahîye arz ile
itimâd-ı umûmiyeye müstenit bir kabine teşkilini istirham etmek istemişse
de hükümet-i hâzıra milletle padişahın temasına da mani olmuş ve bu
suretle millet için bir hükümet-i meşrûa teşekkül edinceye kadar hey'et-
i hâzıra-i vükelâ ile kat'-ı münasebetten başka çare kalmamıştır. Çünkü
böyle bir tedbire tevessül edildiği takdirde Ferit Paşa Kabinesinin teşvikâtıyla
Anadolu asayişinin haleldar olacağı muhakkak idi. İstanbul'da itimâd-ı
millîye müstenit bir kabine teşekkül edinceye kadar devam edecek olan
bu vaziyetin meşruiyetini ve bilhassa hükümet matbuaları nokta-i
nazarınca da lüzumu vâreste-yi îzâh addeder. Çünkü hükümet-i hâzıranın
Versay Konferansı'na gönderdiği hey'et-i murahhasa sırf âmâl-i millîyi
temsîl eden bir hükümet tarafından gönderilmiş olmadığından dolayı
bir ehl-i hibre nakledilmişti. Binaenaleyh sulhun takarruru da ancak
millete müstenid bir Osmanlı Kabinesi teşekkül etmekle kabil olabilir.
Bu suretle gerek milletimizin ve gerek Avrupa ve Amerika menâfii
âlîyesinin îcâbât-ı âtiyesine tevafuk etmekte olan vaziyet-i hâzıra-i
milliyemizin muhill-i asayiş hiçbir fikre müstenid olmadığını ve emniyet-
i umumiyeyi ihlal edecek hiçbir hâdise zuhur etmeyeceğini ve bütün
manasıyla müslihâne bir hatt-ı hareket takip edileceğini Sivas'ta mün'akit
umum Anadolu ve Rumeli murahhaslarından müteşekkil umumî kongre
suret-i kat'iyede tekeffül ve temin ederek kesb-i fahr ile cihana adalet
va'deden düvel-i muazzamanın muzâharet-i maneviyelerinden emin
olduğunu da ayrıca arz eder.

Sivas'ta Mün'akit Umumî Kongre
Hey'eti

Dâhiliye Nazırı Adil Bey'e  Sivas
10 Eylül 335

C 10 Eylül sene 335 Tele: Evvela infisâlim hakkındaki irade-i seniye-
i hazret-i hilâfetpenâhînin resmen tebliğini rica ederim. Saniyen suret-
i mevsûkada haber alındığına göre vali-i lâhik Galip Bey'in Sivas'a beraber
girmek üzere Malatya'da birtakım eşkıyâ ve eşirrâyı başına toplama
ihanetinde bulunduğu görülmesi üzerine mahallince derdestine teşebbüs
olunmuş ise de refâkatinde bulunan İngiliz Binbaşısı (Novil Malatya
mutasarrıfı Bedirhânîlerden Halil ve mazhar-ı teshîlat olmaları için taraf-
ı devletlerinden yedlerine vesika verilen Bedirhânî Kamuran, Celâdet ve
Diyarbekirli Cemil Paşazâde Ekrem Beylerle beraber Kahta istikametine
doğru firar etmişler ve el'ân takip edilmekte bulunmuşlardır.

Şu hale göre Galip Bey'in buraya vurûdu vakte muhtaç ve belki
de meşkûk olduğundan bu hakâyıkı hâkpây-ı şahaneye arzettikten sonra
azlim hakkında şeref-i teallük buyurulacak irade-i seniyenin şayan-ı itimat
bir nazır tarafından resmen tebliğiyle beraber bundan sonra mesuliyet
kabul edemeyeceğime mebni irade-i hilâfetpenâhîye mutavaata işten
çekilmek üzere kime tevdi-i vekâlet edeceğimin yine o nazır tarafından
emir ve iş'ârına müsaade buyurulmasını istirham ederim, Efendim.

Sivas Valisi
Reşid

Malatya Vak'ası Üzerine Millete Neşredilen Beyanname
Sivas

9 Eylül 35

Vatanın haricen taksime maruz olması ve dâhilen de hükümet-i
merkeziye erkânının hiyaneti sebebiyle en büyük bir tehlike-i teslim
altında bulunması ve bilhassa taâkub edip duran fiil-i vakiler karşısında
hükümetin mukaddesat-ı milliyeyi ayaklar altına alan düşmanlarla beraber
seyirci kalması millet için kendi başının çaresine bakmaktan başka bir
ümit daha bırakmamış ve Anadolu teşkilat-ı milliyesi işte bu ihtiyâc-ı
mukaddesten tevellüt etmiş idi. Din ve devletimizi mahvetmek isteyenlerle
teşrikimesaiden utanmayan hükümet-i merkeziye bugüne kadar yalnız
milletin her türlü harekât-ı meşrûasını alelâde bir iğtişâşa benzetmek ve
bu harekâta ittibâ edenleri vatan haini şeklinde ilan etmekle kalmıyor
aynı zamanda birer mücrim gibi tevkif edilmelerini de emrediyordu.
Şimdiye kadar bu hali nazar-ı itibare alan millet padişahına müracaatla
derdini anlatmak istemiş, fakat hükümet-i merkeziye milletle padişahın
temasına elinden geldiği kadar mümanaat etmiştir. Hatta dün gece
kongremiz tarafından hâkpây-ı hilâfetpenâhîye vaziyeti arz ve izah için
tertip olunan arîza-ı telgrafiye İstanbul merkezinin saray-ı hümayun
hattını seddetmesi yüzünden atebe-i ulyâya vasıl olamadı. Bugün
telgrafnamedeki vatandaşlarımızdan aldığımız vesaik-i me'menetten
ikisini milletin enzâr-ı ibretine aynen vaz' ediyoruz.

Bu iki şifre bu hükümetin Osmanlı tarihinde emsaline tesadüf
edilmemiş bir takım millet hainlerinden mürekkep olduğunu bütün
vuzuhu ve bütün katiyetle ispat ediyor.

Namusuyla mukadderatının esbâb-ı masuniyetini ihzar etmekten
başka bir günahı olmayan millet aleyhine hükümet-i merkeziye bir
müddettir Harput Valiliğine taslît etmiş olduğu Ali Galip namındaki
hainle Malatya mutasarrıfı Bedirhânî Halil ve Bedirhânî Kamuran, Celadet
ve Diyarbakırlı Cemil Paşazade Ekrem ve Molanzâde Rıfat gibi vicdan
yerine İngiliz lirası taşıyan bir takım diyetleri sevk ediyor ve bunlara bir
Kürdistan teşkil ederek memleketi inhilâle uğratmak isteyen Novil isminde
bir de İngiliz Binbaşısı terfîktan çekinmiyor.

Her türlü hissiyat-ı insâniyeden mahrum ve mücerret olan bu
edâniyi harekât-ı milliyenin ve bilhassa Sivas'ta iştimâ eden umumî kongre
azasını tenkîline me'mûr eden Dâhiliye nazırı ve İngiliz Muhibban Cemiyeti
Reisi Adil bu hainlere bir takım masum ümmet-i Muhammed'in iğfaliyle
millet ve irade-i milliye aleyhine sevkini emretmişti.

Bu surette hükümet-i hâzıra müslümanları birbiri aleyhine kıyam
ettirip sırf işgal ettiği mevkii muhafaza etmek maksadıyla nâ-hâk yere
kan dökülmesini ve binnetice memleketin işgalini intâç edecekti. Fakat
Allah'ın inayetine istinad eden millet bu denîlerin habâsetini keşfederek
derdest edilmelerine tevessül etmiş ve bundan sonra bu vatanda yerleri
kalmadığını kendilerine bildirmiştir. Bu vaziyet karşısında firar etmekten
başka bir çare bulamayan bu hainler
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Kahta'ya doğru defolup gitmişlerse de millet takibe başlamış ve derdest
edilip haklarında hain-i vatan muâmelesi îfâsına karar vermiştir. Allah'ın
inayetiyle eşhas-ı merkûmenin pek yakında ele geçecekleri muhakkak
sayılabilir.

Umûmi Kongre Hey'eti

Dâhiliye nazırı Adil Bey'le Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın
müştereken Harput Valisi Ali Galip Bey'e vermiş oldukları talimat-ı
cinayetkârâne ve ihanet-i vataniye üzerine Üçüncü Kolordu Kumandan-
ı muhteremi Selahattin Beyfendi tarafından Harbiye Nezaretiyle Kolordu
kumandanlarına keşide edilen telgrafnamedir:

Sivas
12.9.335

1- Makam-ı nezaretpenâhîleriyle Dâhiliye nezaret-i celîlesinden
Elaziz Vilayeti'ne çekilen ve bugün ele geçen tefgrafname-i müşterekleri
suret-i ber-vech-i âtî maruzdur.

2- Evvel emirde zat-ı hazret-i padişahînin irade-i seniyeleri ve
itimâd-ı resmî-i sâmîleri ile kolordu uhde-i âcizânemde îfâ buyrulduğu
halde bila-sebeb taraf-ı devletlerinden iğfale teşebbüs olunması.
Saniyen azlim hakkında bir irade-i seniye şeref taallük etmeden taraf-
ı sâmîlerinden bir suret-i irade tertip ve tasnî olunarak doğrudan
doğruya hukuk-ı hazret-i padişahiye taarruz olunması. Salisen böyle
buhranlı ve nazik bir zamanda asayişin muhafazasında acizlerinden
talep buyrulan hususatı tekeffül ile bütün kuvvetimle vatanın vikaye
saadetine çalışırken vilayetin tahkikat ve ma'rûzâtına iltifat olunmayarak
bir takım itiraz-ı şahsiye ve efkâr-ı sathiyye takibiyle gizli bir sahne-i
mukâtele ihzarına doğrudan doğruya makam-ı âlîlerinden teşebbüs
buyrulması. Râbian gerek burada, gerek Üçüncü Kolorduda bizzat
Ordu-yı Hümayun'a baştan başa gösterilen adem-i itimat bendenizi
beht ve hayret içinde bırakmıştır. Şimdiye kadar zat-ı mülk-simât-ı
hazret-i padişahîye ve hükümet-i celilenin emirleri yolunda başta
bendeniz olduğu halde bütün hizmette kemal-i fahr ve minnet itaat
ve sadakatle kan ve can vererek çalışmış olan hey'et-i askeriye ve
buradaki hey'et-i hükümet şayan-ı iltifat ve emniyet görülerek bir
takım vesait-i âdiye ile bu şekilde bir hiyanet ve tertibi havsalama
sığdıramadığımdan keyfiyeti doğrudan doğruya Başkumandan-ı
akdesimiz Efendimiz Hazretleri'nin atabe-yi ulyâlarına arza maat-
teessür mecbur ve muztar bulunduğumu iblağ eylerim, Efendim.

Havâdis-i Dâhiliye
Amerika orduları Erkân-ı Harbiye Reisi "General Harbo"nun

hey'etinden bir binbaşı ile bir yüzbaşı evvelki gün Sivas'a gelerek
Mustafa Kemal Paşa ve Bahriye nazır-ı esbakı Rauf Beyfendi Hazretleriyle
kongre binası olan Mekteb-i Sultanî'de mülâkat etmişler ve Mustafa
Kemal Paşa ile Rauf Beyfendi hazerâtı da iade-i ziyaret eylemişlerdir.

Teşekkür
Teşkilat-ı Milliye nezdinde Amerika matbuat-ı umumiyesi

mümessili Mr. Brown, onbeş günden beri Sivas'ta bulunarak Mustafa
Kemal Paşa ve Bahriye nazır-ı esbakı Rauf Beyefendiyle vesâir kongre
azalarıyla mülâkatlar ve temaslar yaparak kongrenin âmâl-i meşrûasına
ve teşkilâtının vus'at ve ehemniyetine kesb-i vukuf ve nufüz edip âmâl-
i milliyeye tercüman olacak surette raporlar verdiğinden dolayı kendisine
teşükkürü vecibe biliriz.

Sivas'ta Millî Kongre Hey'et-i Riyaset-i Âlîyesine
Erzincan'dan 13 Eylül 335

Sevgili padişahıyla milletin arasına sedd-i hail olan hükümet-i
merkeziyenin memleketi felakete vereceğine kâil olan bütün Erzincanlılar
Hâkpây-ı Şahâneleriyle milletin emn-i itimâdına layık bir hükümetin
iş başına getirilmesini istirham ettiler. Kongrenin vatan ve milletin
selâmet ve saadetine masruf olan hidemâtta muvaffak olmasını Cenâb-
ı Hak'tan tazarru ve niyaz ederiz.

Erzincan Ahalisi Namına Belediye Reisi
Halil

Sivas'ta Millî Kongre Hey'etine
Ankara'dan   13 Eylül 335

Memûrîn tarafından 12 Eylül 335 tarihinde keşide edilen
telgrafnameye zeyldir.

Milli kongrenin ve ahalinin kabineye adem-i itimâdına dair
keşide edilen telgrafname münderecâtı kabul ettiğimiz maruzdur.

Bidâyet Muddeî Umumîsi Halil
Bidâyet Ceza Reisi Mehmet Neşet
İstinâf Muddeî Umumîsi Haydar
İstinâf Reisi Tevfik
İstinâf Başkatibi Ömer Lütfi
İstinâf Âzâ Mülazimleri Cevdet ve Nuri
Bidâyet Âzâsı Alî
Defter-i Hakanî Memuru Esad
İstinâf Müddei Umumîsi Başkatibi Halil
Bidâyet Başkatibi Tahsin

Zarar-ı Manevî mi İhânet Mükâfatı mı?!...
İzmir Valisi Kambur İzzet'e Yunanlılar tarafından İzmir işgali

esnasında duçar-ı taarruz olunmasından dolayı zarar-ı manevî olmak
üzere onbeş bin altın verdikleri İstanbul gazetelerinde okunmuştur.

"İrâde-i Milliye"
Validen daha ağır surette duçar-ı taarruz ve tecavüz olan erkân

ve ümera ve zabıtan ve rüesa-yı memûrînin zararı maddî ve manevîleri
Yunanlılar tarafından tazmin edilmeyip de bi-tahsis valiye on beş bin
altın gibi bir meblağ-ı mühimmin verilmesi ihanet-i vataniyesinin
mükafatından başka bir şey değildir. Yunanlılar Selanik'i teslim eden
Tahsin Paşa'ya da altmış bin altın vermişlerdi.

General (Harbo'nun) Hey'etinin Erzincan'a Azîmeti
Amerika orduları erkân-ı harbiye Reisi General Harbo'nun erkân-

ı harbiyesinden bir binbaşı bir yüzbaşı kongrenin âmâl-i meşrûası ve
teşkilatının vüs'at ve ehemmiyeti hakkında birçok malumat edinerek
bu bâbda daha ziyade tetkîkatta bulunmak üzere Erzincan'a
müteveccihen bugün azîmet etmişlerdir.

Sivas
10-11.9.335

Vali Ali Galip ve hempaların hainâne ve câniyâne tertibatlarının
meydana çıkması ve muhabere ve evrakının yakalanması ve zât-ı
şahâneye kongre hey'eti tarafından yazılan telgrafın çekilmesine
mümânaat edilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin Dâhiliye
nazırı Adil Bey'e keşide ettiği telgraf.

Milleti padişahına ma'rûzâtta bulunmaktan menediyorsunuz.
Alçaklar, cânîler, hainler! Düşmanlarla millet aleyhinde tertibat-ı
hainânede bulunuyorsunuz. Milletin kudret ve iradesini takdirden
âciz olduğunuza şüphe etmiyorum. Fakat vatan ve millete karşı
hainâne ve mezbuhâne harekette bulunacağınıza inanmak
istemiyordum. AlkınızI başınıza toplayın!..

Galip Bey ve hempâları gibi bülehânın ahmakça olan mevhûm
vaadlerine kapılarak ve Mr. Novil gibi milletimiz ve vatanımız için
muzır olan ecnebilere vicdanınızı satarak irtikâp ettiğiniz denaetlerin
milletçe tatbik olunacak mes'uliyetini nazar-ı dikkatte tutunuz!
Güvendiğiniz eşhas ile merkumun âkibetini öğrendiğiniz zaman kendi
âkibetinizle mukayeseyi de unutmayınız.

Mustafa Kemal

İrâde-i Milliye
Milletin azim ve iradesine bi-hakkın tercüman olan işbu

telgrafnameyi enzâr-ı kâriîne arz eyleriz.

Garzanlı Aşiret Reisi Cemil Çeto Bey'in Mustafa Kemal Paşa
Hazretlerine Mevrût Telgrafı

Siirt mümessili Cemil Efendi ile lütfen irsal buyurulan emirname
ve merfûkâtı vasıl-ı yed-i âcizanem oldu. Siirt'te ikinci fırka kumandan
vekili Ali Bey'le görüştüm. Yedi kabileden mürekkep aşiretimin efradıyla
kaza dâhilinde bulunan diğer aşâir efradı biraraya getirilerek vatanımızın
saadet-i hâl-i istikbaline hazır edilen vücud-ı girânhâhî devletlerine
dua, maddî manevî mesai-i hudâ-pesendâneleri tebcîl edildi. Matlup
vech ile takip ve tatbik-i umûr edilmektedir. Beş kazadan mürekkep
olan livamız dâhilindeki bütün aşâyir ve kabâil bu teşkilat-ı vataniye
gerdandâne-i sem'-i kabul olarak Efendimizin fedakârâne sâi-i
fedakâranesine peyrev olmuşlardır. Dâmen-i aliyyelerini takbîl ile arz-
ı hürmet eder Rauf Beyfendi Hazretleri'nin ellerinden öperim.

Altın
(15.000)

lira
İngilizler tarafından polis müdîr-i umumîsi Nurettin Bey'e

propaganda için on beş bin altın lira verildiği mevsuk müstahberdir.

-İrâde-i Milliye-
Osmanlı Polis Müdürü mü? İngiliz Polis Müdürü mü?!...
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Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Veliaht-ı Saltanat Hazretlerinin
Lâyihası

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Selahattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 100 paradır.
Seneliği: İki yüz yirmi kuruştur.

Altı aylığı: Yüz yirmi beş kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazar: 25 Zilhicce 1337 ve 21 Eylül Sene 1335 Numara: 3
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Memleket Gazetesi nüsha-yı fevkalâdesinden:

Hâkpây-ı meâlî ihtivâ-yı Cenâb-ı tâcdâr-ı a'zamîlerine ma'rûzât-

ı mahsûsa-ı bendegânımdır:

Menafi-i âliye-i memlekete mütaallık fevkalhad mühim

gördüğüm mesail ber vech-i zîr hâkpây-ı meâlî ihtivâ-yı Cenâb-ı

tâcdârîlerine arzetmeyi bir vecibe addeylerim.

Vaziyet tetkik ve tahlil edilince evvela bugünkü hâlin bilhassa

hükümet-i hâzıranın böyle buhran-engîz bir zamanda idare-i umura

âdem-i kabiliyetinden ileri geldiği ve keza esbâb-ı âtiyeden tevellüt

eylediği nümayân olur. Mütarekeden beri merkez-i saltanat-ı seniyede

ve vilâyât-ı şahanede kulûb-ı ammeyi temin ve tatmin edecek bir

idare-i milliye ve sâlime tesis edilememiştir. Umumun muntazır

olduğu hak ve muadeletin te'sisine ve selâmet-i memleketin husulüne

hâdim icraat yerine bir takım ârâz ve ihtirâsât takip olunarak halk

arasında tefrika ilgâ ve a'dâ-yı vatanın mâ hasal âmâli olan şikâk

ve nifâk meyelânı ihdâs olundu. Umur-ı idarede devam eden

tezepzüp ile fırkacılığın teşeddüt eyleyen ihtirâsâtı yüzünden günden

güne merkezde ve vilâyâtta mütezâyid olan neş'et-i efkâr-ı Millet-

i Necibe-i Osmaniyeyi en vahim ve hayret-engîz bir zamanda vahdet-

i milliye seciyesinden mahrum müstaid tefessüh göstermektedir ki

bunun maddî ve manevî mazarrat-ı mü'limesi muhtâc-ı izah değildir.

İzmir, Edirne vilayetleriyle Vilâyât-ı Şarkiye gibi her dem maruz-ı

tehdit olan aksam-ı vatanda kulûb-ı ahaliyi tatmin edecek tedâbir-

i sâibenin ittihazına sarf-ı mukadderet olunmamakla beraber ahalinin

hukuk-ı milliyelerini muhafaza emrinde yapmak istedikleri mesai-

yi vataniyyenin hükümetçe muzâharât-ı münasibeden mahrum

bırakılması ve bilhassa İzmir fecâyiini müteakip ahalide uyanan

müdafaa-yı vatan hissiyat-ı necîbesinin hüsn-i idare ve tevcih-i

himmet olunmayarak dâhiliye nezaretince yağma-girlik çetecilik

gibi âmâl-i hasîse isnâdıyla şâibedâr edilmesi inkisâr-ı kulûb-ı âmmeyi

bâdî olduğu gibi Sadrazam Paşa'nın Vilâyât-ı Şarkiye'de vâsî

Ermenistan muhtariyeti tesisi bulunduğu beyânâtı dahi havâlî-yi

mezkûrece mûcib-i teessür-i azîm olarak memleketlerinin âhara

terk olunacağı zehâbını tevlîd eylemiştir. Bu gibi te'sîrât-ı ahaliyi

hükümet himmetinden kat'-i ümit ve necat ve selâmet çarelerini

bizzat tahribe sevk etmiştir. Ber vech-i ma'rûz te'sîrât ve infiâlât-ı

milliyeyi teskin ve ezhân-ı ahaliyi tatmin edecek tedâbire tevessül

olunmak vecâib-i kat'iyeden iken bu emr-i mühimme hâlâ atf-ı

ehemmiyet olunamamaktadır. Sulh Konferansı'na davet

münasebetiyle umum efrad-ı millete ilga edilen ümitler dahi bu

kere teati edilen muhtıralar münderecatının intişarıyla Avrupa'da

olduğu gibi zemin-i inkisar olacağı ve infiâlât ve te'sîrât-ı mevcudenin

tezayüt edeceği bedihîdir. Ferit Paşa'nın Sulh Konferansı'na takdim

eylediği muhtıra manası itibarıyla şayan-ı eseftir. Bila-lüzum temas

edilen harp, techîr ve taktîl meselelerinde devlet ve milletin

mes'uliyetini tahfif edecek delâil ihmal olunarak bütün mes'uliyetinin

rûş-ı millete tahmiline sebebiyet verilmiş ve Rumeli'de hudûd-ı

şarkiyede ve ahîren İzmir'de yüzbinlerce kat' ve imhâ edilen nüfus-

ı islamiyenin uğradığı fecâyi' büsbütün meskut bırakılmıştır. Bir

fıkrasında ise memalik-i şahanenin herc ü merci içinde ve muhtâc-

ı muânet olduğu beyan olunarak müdâhalât-ı ecnebiyeye meydan

vermiştir.

Mevzu-ı bahs olmaması îcâb eden Toros Silsilesi'nin cenubunda

milyonlarca Türkler meskûn ve ekseriyet-i azîmesi Türk olan Adana,

Halep, Diyarbakır vilayetleri ve Maraş, Urfa livaları bulunduğu

unutulmuş ve bu gibi nice

gayr-ı muvâfık ifadât ile ele geçen kıymetdar fırsatlar izâa ve hatta
muârızlarımıza kendileri için fâide-bahş senetler i'tâ olunmuştur.

Sulh Konferansı'nın cevabıysa baştan nihayete kadar efrad-ı
milletin intibahını davet eyleyecek bir vesikadır. Tarih-i muahedât
da emsali görülmemiş tahkirat ile memlûdur ki Ferit Paşa muhtırasının
kaide ve üslûb-ı diplomasiye ve icâbât-ı hâl ve vaziyete gayr-ı muvâfık
şekil ve mahiyeti bu cevabı davet eylemiştir. 30 Temmuz tarihli Tan
Gazetesi pek vazıh bir surette ahvali irâe etmektedir. Ve bu surette
Avrupa'nın zaten hakkımızda pek cüz'î olan emniyeti bu kere
tamamen zail olmakla hey'et-i murahhasamızın Dersaadet'e iadesi
gibi tarihte emsali nâ-mesbûk bir hakarete duçar edilmesine sebep
olmuştur. Hey'et-i murahhasamızın bu âkibeti üç sebepten neş'et
eder. Evvela ekseriyet-i milletin adem-i itimâdını kazandığı müteaddid
telgraflar ve beyânât ile işâa kılınan bir kabinenin reisi olan Ferit
Paşa'nın o milletin hukukunu müdafaaya salahiyat-dâr olamayacağı
hatta dörtler meclisinde anlaşılmıştır. Saniyen memlekette tezelzülün
terakkisi muarızların menâfii iktizasından olduğundan sulhun tehiri
ile bu kargaşalığın tezyidine hizmet eylemiştir. Salisen bugün
mukasememizin tevlit eylediği Avrupa rekabetine mürur-ı zaman
ile çareler taharri olunabilecektir. Binaenaleyh ahval pek vahimdir.
Bittabi devlet ve milletin muhafaza-yı şeref ve haysiyeti emrinde
derhal ecvibe-i münasibe i'tâ olunmak veya lüzumuna göre
teşebbüsât-ı lâzımede bulunmak ve bu netâyic-i elîmeyi davet
edenler hakkında muamele-i lâzıme ifasında tekâsül edilmemek
muktazîdir. Muhtıraya verilen cevap Devlet-i Osmaniye hakkında
konferansça takarrür eden hukuk-ı esâsiyeyi ihsas eylemektir. Türk
unsurundan gayrı hiçbir kavim ve unsurun İdare-i Osmaniyede
bırakılmaması iltizam olunduğu anlaşılmaktadır. İnkişaf-ı Osmaniye
tahsis edilecek muhit-i mahtut hakkındaki imalar ile tezahürat-ı
mevcude pek ziyade câlib-i dikkattir. Mesele-i Osmaniyenin düvel-
i saire menâfiine taallukundan dolayı daha ziyade muhtâc-ı tetkik
ve ta'mîk olunmasına binaen bir müddet daha te'hîri icap ettiğine
dair konferansın tebliğ-i ahîri fevkalhad şayan-ı teemmüldür.
Amerikan tarafından Ermenistan ve Dersaadet için vekâlet (manda)
talep edilebilmek üzere kongrenin re'yi istimzaç olunacağının hemen
resmî bir mahiyette intişarı ve İtalya murahhas-ı cedidinin konferansa
Asya-yı Osmanî'deki İtalya menâfiinden bahseylemesi keyfiyet-i
teehhüre taalluku itibarıyla kemal-i ehemmiyetle tetkik ve teemmül
edilecek husûsât-ı mühimmedendir. Bilhassa vekâlet meselesinde
hukuk-ı esâsiyemizin desâtîr ve şerait-i hilafete nazaran temin-i
müdafaası fevkalhad cây-ı dikkat ve teemmüldür.

Konferans Memalik-i Osmaniye hakkında tetkikat-ı amîka icra
edeceğini dermeyan eylemekteyse de rûş-ı ahvale nazaran ilan
edilen prensipte sadık kalarak hakkımızda mukteza-yı hak ve
muadeleti tamamen tatbik edeceğine intizar olunamaz
mutâlaasındayım. Ancak devlet ve milletin muhafaza-ı hukuku
emrinde yekvücut olarak göstereceği kudret ve kabiliyet ve
mümkünü’l-istihsal olan gayeyi tayin hususunda ibraz eyleyeceği
fetânet ve ru'yet ile mukadderatını muhafaza edeceği ümidindeyim.
Binaenaleyh ber vecih-i âti arz edilecek tedâbirin bila ifâte-i vakit
ittihazı vücub- kat'î tahtındadır. Artık menâfi ve ihtirasâta mağlup
veya birtakım ümitlere farîzaten olarak imrâr-ı evkât edilirse düvel-
i garbiye arasında i'tilaf husûlüne meydan bırakılmış olacağı ve
maâzallah-i Teala devletin inkısâmı doğrudan doğruya teshîl edileceği
muhakkaktır.

1. Millet ve devletin nokta-yı istinadı olan makam-ı muallâ-
yı hilâfet ve saltanatın hiçbir fırkaya temayül göstermeyip mevki-i
bendinde bî-tarafâne muvazene-i umumiyeyi muhafaza ve bu
suretle yalnız muhtelif cereyan-ı efkârı ve harekât-ı umumiyeyi tevzin
ve telif eylemek.

2. Bu mühim devrede irade-i  mi lletten ist iğna
edilemeyeceğinden ve bilhassa bütün mes'uliyeti deruhte etmek
akıl ve mantığa sığmayacak derecede mühlik ve hatarnâk olmasıyla
derhal intihâbâtın icrasına ibtidar etmek.

3. Fırka münâfereti hemen külliyen bertaraf edilerek ve esâsat-
ı siyasiye ile tenemmür

Haftada iki defa neşrolunur.
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eylememiş fırkaları iltifât buyurulmayarak adl ve ru'yet ve dirâyetle milletin
itimâdına mazhar, tecrübeli ve umûra vâkıf ricâl-i devletten bir merkez
kabinesi teşkil etmek.

4. Vaziyet-i hariciye derece-i kifâyede tavazzuh etmiş olmasıyla
ashâb-ı iktidar ve ihtisastan ve rical-i devletten bir hey'et-i meşveret teşkil
ile şerait-i hâzıra dairesinde mümkinü'l-husûl olan gayeyi te'mîn edecek
sarih ve ma'kûl teklifin hemen teemmülüyle efkâr-ı umumiye-i cihana
arz ve bu surette menâfi-i hayâtiye-i memlekete mugayir mukarreratın
sudûruna tekaddüm olunması.

5. İcraat-ı lâzımenin serîan îfâsı ve bu hususta milletiyle kat'-ı alaka
etmek ve bu suretle birtakım ahval-i gayr-ı lâyıkaya hitam vermek üzere
afv-ı umumî i'lânı.

6. Anadolu'da teşekkül eden cemiyetlerin mütâlabâtını tetkik edip
ahvale göre menâfi-i umumiyeye elverişli ve müfit olanların kabul ve
icrası.

7. Ahali arasında gittikçe ziyadeleşen münâferet-i mütekabile-i
umumiyenin izalesine son derece sarf-ı mukadderet ederek millet-i
islamiyeyi bir kitle-i vâhide haline getirmek ve bütün cihana yek emel,
yek menfaat,  sahibül-azm bir mil let halinde görünmek.

Bu nukat-ı mühimmenin icrasında edilecek tekâsül hıfzına felaket-
i azîmeye sebep olacağını zat-ı humâyunlarından hafî tutmak bir ihanet
olacağından bi-hasebil-vazife arza cüret-yâb olurum ol bâbta....

15 Şevval 337 ve 16 Temmuz 335

(Gazetemizin 1. nüshasındaki baş makalede, veliaht-ı saltanat devletli
necâbetli Abdülmecid Efendi Hazretleri'nin 15 Şevval Sene 1337 ve 16
Temmuz Sene 1335 tarihinde zât-ı hazret-i padişahiye ahval-i hâzıradan
ve bilhassa İstanbul'daki Ferit Paşa kabinesinin aczi ile ihanetinden bahs
fevkalâde mühim ve tarihî bir lâyiha takdim ettiklerinden bahs ile bu
lâyihanın İstanbul'da (Memleket) Gazetesi tarafından neşr olunduğunu
tebşir etmiştik. "Memleket" Gazetesi'nin harekât-ı milliyemizden bahis
olarak sansüre göstermeden çıkan ve altı büyük sayfa üzerine devlet ve
milletimizin mukadderatı ile alakadar pek çok vesaiki muhtevi bulunan
fevkalâde nüshası ahîren Sivas'a da gelmiş olduğundan, Abdülmecid
Efendi Hazretleri'nin lâyihalarını aynen derc-i sütunu iftihar ediyoruz;
zatışahâne bu lâyihayı alıp okuduktan sonra şimdiki sadrazam Ferit
Paşa'yı nezd-i hümayunlarına çağırıp kendisini istintâk etmişlerse de
merkum lâyiha münderecâtını tasdik etmekten başka birşey
söyleyemediğinden gazab-ı hümayun tezâyüd etmiş ve bunun üzerine
bir kabine listesi tertibi sadr-ı esbak Tevfik Paşa'ya ferman buyurulmuştur.
Tevfik Paşa listeyi veliaht Hazretleri'nin re'y ve tensibi dairesinde tertib
etmişse de, ecnebi kuvve-i işgaliyesine istinaden icra-yı hükümet eden
kabine maat-teessüf sükût etmediğinden kabil-i tatbik olmamıştır; bilakis
Ferit Paşa ile avânesi veliaht-ı saltanat hazretlerinin saray-ı
necabetpenâhîlerini ecnebi ve osmanlı polislerinden mürekkep muhafız
bir zabıta hey'eti tarafından tarassud altına aldırmışlardır.

16 Ağustos 35 Erzurum'dan

Hükümetin Kuva-yi Milliye Hakkında Takip Ettiği Siyasetin Yanlış
Olduğu Hakkında Sedâret-i Uzmâya Telgraf

"Şifre"

Sadrazam Damad-ı Şehriyarî Ferit Paşa Hazretleri'ne*

Bir zaman için tahassül eden ihtilaf nazarı sevâik-i cedîdenin izale
etmekte bulunduğuna kani olarak zat-ı esfaneleri için mahfuz
istirhamâttan bil-istifade kalplerimizin müşterek bir rabıta ile çırpındığı
gaye-i mukaddesenin son safhasına bir kere daha enzâr-ı
fehametpenâhîlerini celbeylerim.

Mösyö Clemenceau’nun zat-ı fehametpenâhîlerine olan mufassal
cevapnameleri ahîren mutalaa-i güzar şâkirânem olduktan sonra
Dersaadet'e nasıl bir hamûle-i ye's ve âlâm ile muâvedet buyurduklarını
takdir ediyorum.

Altı buçuk asırlık saltanat süren ve aktar-ı cihanda tarih-i müstakilli
maruf olan devlet ve milletimize karşı pek açık bir lisanla çizilmiş taksim
ve imha kanânetini bu kadar bariz ve habîz-şiken gösteren bir ifade
karşısında titremeyecek ferd-i hassas tasavvur edemem. Cenâb-ı Hakka
binlerce hamd ü sena ederim ki milletimiz ruhundaki azim ve celâdetle
tarih-i hayat-ı mevcudiyeti ne tekevvüle ve ne de cellâdâne hükümlere
hiçbir zaman kurban etmeyecektir. Vakâyı' ve hâdisat-ı umumiyeyi vatan
ve milletimiz hakkında ecânibin ihtilaf ve tesâdum-i menâfiini bütün
millet idrak ve takip ediyor. Şimdi pek eminim ki dûr-bîn olan zât-ı
fehametpenâhîleri bugünkü vaziyet-i umumîyeyi ve menâfi-i sahîhayı
devlet ve milleti üç ay evvelki nazarlarla görmüyorlar.

Dokuz aydan beri işbaşına gelen kabinelerin daima birbirlerinden
fazla zaafa uğraması ve nihayet maalesef artık adeta mefluç bir menzileye
inmesi haysiyet-i âliye-yi milliye karşısında cidden pek hazin oluyor.
Muhakkaktır ki vatan ve milletin mukadderatı için dâhilen ve haricen
mesmû ve sahib-i kelam olmak mutlaka irade-i milliyeye istinadla
meşruttur.

Bilhassa mandaterlik mübâhasâtı başlayalı beri bütün düvel ve
milel mukadderat emrinde ancak milletimizin sadâsını işitmek istiyorlar.

Ruh-ı halasın etrafında toplanan bütün milletin umdesi vatanın
tamamîsi, milletin istiklâli, makam-ı saltanat ve hilâfetin masuniyetidir.
Bu esâsat değil yalnız Şarkî Anadolu'da aynı teşkilata malik olan umum
vatanda bütün kuvveti ile kaimdir.

Hakk-ı hayat ve istiklâli için çalışan milletin maksadındaki nezahet
ve hadis mukabil hükümet-i merkeziye ruesâ-yı memûrîn-i mülkiye ve
askeriyeye icra eylemiş olduğu gizli telgrafla vahdet-i milliyeyi kırmak
selâmet-i mülk ve millete matuf teşebbüsât-ı milliyeyi âtıl bırakmak,
hülasa millete karşı hasım vaziyet almak cihetini iltizam ediyor. Bu tarz
hareket bittabi mucib-i esef-i azimdir. Bu hal milleti hükümet-i merkeziyeye
karşı arzu edilmeyecek hareketlere saik olabilecek mahiyettedir. Gayet
samimi olarak arz ederim ki millet her türlü iradesini îkâa muktedirdir.
Teşebbüsâtının önüne geçebilecek hiçbir kuvvet mevcut değildir. Hükumet-
i merkeziyenin men'-i teşebbüsâtı hiçbir tarafta ve hiçbir kimse tarafından
cây-ı tatbik bulamamaya mahkûmdur. Millet çizdiği program

dairesinde gayet kat'î ve sarih hutvelerle maksadına yürümektedir.
Hükümet-i merkeziyenin şimdiye kadar olan mümanaat-kâr teşebbüslerinin
hiçbir tarafta hiçbir te'sîr yapmamakta olmasıyla hakikat-ı vaziyetin takdir
buyurulmuş olacağına şüphe yoktur.

İngilizlerin irâe eyledikleri tarikte çare-yi halâsı aramayı dahi abestir.
Ve binnetice mûcib-i hüsrandır. Maa haza İngilizler dahi en nihayet
kuvvetin millette olduğunu takdir ederek hiçbir istinadı olmayan ve millet
namına hiçbir taahhütte bulunmayan ve bulunsa bile milletçe mutâ'
olamayacak olan bir hey'et-i hükümetle neticeli bir işe girişmek mümkün
olamayacağına kani olmuşlardır.

Bu havalide İngiliz mümessili olan kaymakam (Rovinson) da bu
hakikati bizzat acizlerine ifade eylemiştir. Bundan ahval-i âlemin malum-
ı âsifaneler olduğu vecihle bugün almış olduğu ve daha da alacağı
cereyan sebebiyle ve milletimizin vahdet ve azmi karşısında ecânibin
tehditlerini maddeten îkâa kudretleri kalmamaktadır. Bütün tememniler
şu merkezdedir ki hükümet-i seniyemiz meşru olan cereyan-ı milliye
karşı mümânaatkarlıktn velel muakkaten olsun bî-günah olan memurları
duçâr-ı kadr etmekten feragatla bilakis kuva-yi milliyeye istinad ve her
türlü teşebbüsâtında âmâl-i milliyeyi rehber ittihaz eylemelidir. Bunun
içinde mevcudiyet ve irade-i milliyeyi temsil edecek olan meclis-i mebusanın
âmâl ve irâdât-ı mukaddese-i şahâneyi takviye eylemek üzere en kısa bir
zamanda in'ikâdını temin eylemelidir. Zat-ı fehametpenâhîlerine
müteveccih olan bu hareket-i necîbâne ile devlet ve milletin ve makam-
ı saltanat ve hilâfetin tarihi yeni bir sayfaya idhal ve bugün muhtel
olduğuna şüphe olmayan revâbıt-ı âliye-i hükümet bir samimiyet-i
mütekabile ile manzume-i salâha irca buyurulacak ve bu suretle dâhile
ve harice karşı da bir haysiyet tecelli ettirilmiş olacaktır. Yed-i iktidar-ı
celîlinizde bu son kuvve-i telif mevcuttur. Bunun tecellisini tek merbut
olduğum vatan ve milletin selâmeti ve pek sadakatkâr bulunduğum zat-
ı akdes hümayunun mazhar-ı fevz ü nusret olmaları namına niyaz ve
ta'zîmâtın mahsûsamın kabulüne müsaade buyurulmasını istirham
eylerim.

Mustafa Kemal

* İrâde-i Milliye
Bu telgrafname teşkilat-ı millîyenin bidayetinde hükümete karşı

serdedilen temenniyatın ne derece mantıkî ve muhik ve vatanî olduğunu
ve aynı zamanda bunların şimdiye kadar nazar-ı dikkate alınmayarak
evvelki nüshalarımızda münderiç ve saik-ı ihanetten anlaşılacağı vech
ile milletin âmâl-i meşruasının imhasına hükümetçe azmedildiğini isbat
eyler.

Şûra-yı Devlet Reisi Rauf ve Bahriye Nazırı Salih Paşalar Hazeratına

Vatan ve milletin felaket ve saadeti ile alakadar ve pek ziyade
dindar tanıdığım ve erbâb-ı namus ve iffetten bildiğim ikinizi makina
başına davet etmekten maksadım Anadolu vaziyet-i hâzırası ile memleketi
el ele tutulacak kadar takarrub ve tehdit eden muhakkak bir felaketten
haberdar ederek nân ve nimeti ile perverde olduğum vatanıma son bir
vazife îfâ eylemektir.

Paşa Efendiler, Anadolu'daki harekât-ı milliye hey'et-i vükelânın
yalan, yanlış istihbârâta istinaden zan ve tahmin ettikleri gibi 5-10 kişinin
eser-i tahriki değildir. Umum memûrîn, asker ve ahali bu harekette
müttahittir. Bunun böyle olduğunu Anadolu'nun her tarafından sadarete,
dâhiliye nezaretine çekilen telgrafnameler hey'et-i vükelâya ifhâm
edemediyse affınıza mağruren pek gafil olduklarını söyleyeceğim. İşin
bu derece kesb-i vehamet etmesinin saiki de mütarekenin akdinden
sonra mevki-i iktidara gelen ömrü az, hatâyâtı çok kabinelerin tedbirsizlikleri
neticesidir. Bu hakikati anlamayan hiçbir ecnebi hiçbir osmanlı kalmamıştır.
Son defa Versay Konferansı'na azîmet ve avdet eden murahhaslarımızın
vaziyetleri büsbütün vehâmeti tezyît eyleyerek kalpleri endişe-i vatanla
çarpan efrad-ı milleti son derece düçâr-ı ye's etmiştir. Avrupa'lıların ve
Amerikalıların hükümet-i hâzırayı ile temastan ziyade milletin re'yini
öğrenmek için muhtelif mahallere müteaddid komisyonlar gönderdikleri
ve bu komisyonların bir kısmı İstanbul'da anasır-ı muhtelifeye mensup
hey'etleri cerh ile re'ylerini sordukları ve Rumların patrikhanede, kiliselerde
içtima ile alenen makarr-ı hilâfet bizimdir diye yüksek sesle bağırdıkları
İzmir üzerinde de bir hak talep ve dava ettikleri ve efrad-perver Ermenilerin
Kızılırmak'tan hudut keserek bütün Vilâyât-ı Şarkiye'yi Ermenistan'a ilhak
için çalışmak üzere alenen akd-i içtimâ ettikleri bir zamanda umum
Anadolu ve Rumeli vilâyât-ı şahânesinden müntahap bir kitle-i hamiyyetin
Sivas'ta toplanarak hukuk-ı Osmaniyeyi müdafaa çıkaracakları muhik ve
meşrû bir sadayı boğmaya kâil olan zevatın nasıl vicdan taşıdıklarını
tayininde doğrusu tereddüt ediyorum. İşte bu ma'rûzâtından anlarsınız
ki burada kongre akdeden zevat vatan haini değil, padişahlarına da asi
değil sırf endişe-i vatanla mütehassıs ve kendilerini hain-i vatan
zannedenlerden pek yüksek vicdana malik fedakârân-ı ümmettir. Bunların
âmâl ve metalibini anlamadan dinlemeden alel-ıtlak erbâb-ı fesattan,
zâdîd-i ittihâddan addetmek gösterecekleri tezahürat-ı milliyeyi âlem-i
medeniyet nazarında kıymetten düşürmek Millet-i Necîbe-i Osmaniyeyi
bir cism-i câmid telakki etmekten, hiçe saymaktan başka ne suretle tarif
olunabilir. Rumlar, Ermeniler her türlü vesâid-i mefsedetle propagandalar
yapar, bağırır çağırırlarken Türkler neden susturuluyor. Ortada millete
istinat eder bir kabine yoktur ki beyanat ve ifâdâtı mesmû ve muteber
olsun.
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Bunun için makam-ı muallâ-yı saltanata fart-i sadakat ve ubudiyetle
merbut olan millet âmâl ve metâlibini kemal-i hürmetle padişahına arz

etmek istiyor. Hey'et-i vükelâ ona da mâni oluyor. Böyle bir vaziyet
dünyanın hiçbir tarafında şimdiye kadar görülmemiş ve tarih de böyle
birşey kaydetmemiştir. Onun için bütün Anadolu ahalisi padişahına
hallerini arzetmeye imkân buluncaya kadar halihâzır kabinesi ile kat'-ı
münasebet etmiş ve bunu makam-ı sadârete bildirmiştir. İşi bu dereceye
getirmek nazır-ı mes'ulleri ile kabine reisinin fahiş hatası eseridir. Şimdi
size hikâye edeceğim. Suikast tertibini işitirseniz ve müslümanların
birbirine kırdırılmak istenildiğini duyarsanız namusunuza itimadım olduğu
için öyle zannederim ki bu gibi erbâb-ı cinayet arasında ahz ü mevki
etmezsiniz. Harbiye nazırı ile dâhiliye nazırı ve el-yevm hal-i firarda
bulunan mamûretül aziz valisi Galip Bey'e vilayeti dâhilinden tedarik
edeceği eşkıya ile birlikte ansızın Sivas'ı basmak için emir veriyor. Kendisinin
Sivas vali ve kumandanlığına tayini hakkında irade-yi seniye şeref tealluk
etmeden evvel buraya vürudunda okunmak üzere bir telgrafname tasnî
ve tertip ediliyor. Buradaki kuva-i inzibatiye ve askeriyeye itimat caiz

olmadığından beraberinde getireceği eşkıya ile her tarafı sarıp erbâb-ı
hamiyeti ya öldürmek veyahut derdest etmek için talimatlar veriliyor.
Maruzatımın sıhhatindle tereddüt etmeyiniz, vesaik eldedir. Paşalar! Siz
bunlara vakıf mısınız? Bendeniz öyle zannediyorum ki vakıf olduğunuz
anda bunlarla teşrikimesai etmezsiniz. Hamiyetinize namusunuza
güvenerek işte size her hakikati söylüyorum. Bugün Anadolu İstanbul
ile muhabereyi kat' etmiştir. Sivas vilayetinde hâsıl olan galeyan şahsen
deruhte ettiğim mes'uliyetle teskin edilmiş ve muhill-i sükûn ve asayiş
hiçbir hâle beyan verilmemiştir. Fakat bu hâl uzun müddet devam ederse
telafisi gayr-ı kabil netâic-i vahime hâsıl olmak pek ziyade me'mûldur.
Lütfen kabine reisine söyleyiniz, milletle padişahın temas için mabeyn-
i hümayun telgraf merkezine yol versinler ve mümkünse vatanın selâmeti
için peder-i muhteremlerinden mevrus olmayan makam-ı sadareti biran
evvel terketmek lütfunda bulunsunlar. Başka türlü vaziyetin kesb-i salah
edeceğine inanamıyorum. İşte herşeyi görebildiğim kadar size söyledim.

Bundan sonra gelecek felaketten indellah ve indennas siz de mes'ulsünüz.
Geçen gün bu hakâiki dâhiliye nazırına arzetmek için kendisini makina
başına davet etmiştim. Verdiği cevapta Sivas vali-i sabıkı Reşit Paşa'ya
diye başlayarak infisalim resmen tebliğ olunmamış ve bilakis azlim
hakkındaki şâia üzerine yazdığım telgrafı cevaben bu kabil şaiât ve
gazete rivayetlerine ehemmiyet vermeyerek kemakân ifa-yı vazifeye
devamım tebliğ olunmuşken sahte bir irade-i seniye tertip etme cür'etinde
bulunarak ma'mûretül Aziz valisine göndermesi ve sonra da bizi bu
suretle infisâl ile Sivas muhitinde başıma büyük bir bela açmamı
kendisinden büsbütün emniyetimi selbetti. Onun için meşkûk ve
mütehayyir vaziyette kaldım. İnfisalim muhakkaksa bundan katiyyen
müteessir olmam. Otuz senelik hayat-ı memuriyetimde iki defa azloldum.
Birisi Kastamonu'da Ermeni kıtaline muvafakat etmediğimdendi. Bu defa
da müslümanların birbirleriyle mukâtelesine müsaade etmediğimden
dolayı vaki olacaktır ki indellah hüsn-i mazhariyetimden dolayı kendimi

şayan-ı tebrik görürüm. Şu ma'rûzâttan anlarsınız ki şahsî endişe
taşımıyorum. Söylemek istediğim şey şudur. Hükümetle milletin
anlaşamaması yüzünden memleket uçuruma sürükleniyor. Sizin gibi
erbâb-ı hamiyet bu sürüklenmeyi durduramazsa felaket muhakkaktır.
Ma'rûzâtımı hüsn-i telakki ile icabetini ifa buyurmanızı rica ve istirham
eyler ve cevaba intizar ederim.
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Sivas Valisi

Reşid

İrâde-i Milliye
Müşarünileyhin işbu telgrafları -4 saat makine başında çalışmalarına

rağmen- İstanbul merkezince maa’t-teessüf alınmamıştır. Hükümet-i
merkeziyenin şu hareketi hiyanetten başka birşey değildir.

Erzurum'da 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa
Hazretleri'nin Mabeyn-i Hümayuna Keşide Ettiği Telgraf Suretidir:

Başkumandan-ı akdesimiz şevketli mehâbetli padişahımızın atebe-
yi ulyâ-yı mülûkânelerine

Şevketpenah Efendimiz;
Bugün vesaik-i sahife-i resmiye ile sabit ve kemal-i teessürle her

tarafa şayi oldu ki dâhiliye nazırı Adil Bey ve harbiye nazırı Süleyman

Şefik Paşa hafi bir plan cihetinde Elaziz valisi Galip Bey'i bazı din ve vatan
haini casuslarıyla beraber öteden beriden bir kısım müsellah Kürtleri
toplayarak çeteler teşkil ve riyaset ettirmek ve bunları Sivas'ta in'ikâd
eyleyen ve her türlü manasıyla millî ve meşru ve bundan dolayı da ordu-
yu hümayunlarının emniyet ve muzaharatına mazhar olan kongreyi bil-
muharebe bastırmak suretiyle beynel islam sefk-i dimâya tasaddi olunması
ve ayrıca

memâlik-i mahrûse-i şahânenin gayr-ı müfek bir parçası ve makam-ı
akdes-i saltanat ve hilâfet-i seniyelerine lâ-yezâl bir hiss-i rabıtayla merbut
olan Kürdistan'ı güya ayaklandırmak suretiyle vatanı parçalamak gibi
mahza düşmanlara has bir planın tatbikini külliyetli para mukabilinde
taahhüt etmiş oldukları tamamıyla tezahür etmiştir. Şifreli muhaberatı
elde etmek ve bu caniyane harekâtı takip ve tefahhus eylemek suretiyle
muttali olan civar kolorduların sevkettiği muhtelit kuva-yı askeriye (Galip)
haininin riyasetindeki çeteyi Malatya'da tazyik etmiş ve Malatya'dan
hâsiren firara icbar eylemiştir. Takiplerine şiddetle devam olunuyor.
Lehulhamd işbu mel'anet planı vaktinden evvel keşfedilmiş ve tedâbir-i
kat'iyye ittihaz olunmuştur. Beynel-islam sefk-i dimâya ve memlekette
iğtişâş ihdasıyla felaketler intacına çalışan bu zümre-i ihanet takibat
neticesinde kanunun ve şeriat-ı garrâ-yı Ahmediyenin pençe-i icraatına
tevdi olacaklardır. Düşman parasıyla ve bu vatansızlık hissiyle tertip
olunan bu ihanete muttali olan Elaziz ahali-i islamiyesi pek derin bir
nefret ve galeyan-ı zaharetle casusların bilfiil takibine de koyulmuşlarsa
da adaletin tatbik olacağı vadiyle sükûnete irca olunmuştur.

Şevketpenah Efendimiz;
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyelerinin ve hanedan-ı celîlü’ş-şanınızın

altı buçuk asırlık tarih-i mübarekte ve hâssatan hayat ve memat ile
çırpınılan şu tarihi devrede de devlet ve milletin kıblegâhına tevcih
olunmuş bu kadar hainâne bir misale tesadüf olunamaz. Zât-ı akdes-i
hümayunlarına kemal-i tazim ve ubûdiyetle merbut olan bütün millet-
i necîbeleri ile ordu-yı hümayunları vatan ve milletin ve zât-ı akdes
hilâfetpenâhîlerinin halas-ı mes'ûdu gibi bir gaye-i mukaddese etrafında
toplanmış oldukları bir sırada düşman tarafından satın alınmış bir zümre-
i ihanetin asâkir-i şahâneleriyle müsâdemeyi ve beynel-islam sefk-i dimâyı
mûcip suikastler tertip etmesi ve suikastın mahvınI bilhassa dâhiliye
nazırıyla harbiye nazırının tedvir eylemesi hükümet-i merkeziyyeden
derhal itimat ve emniyeti nez' ettirmiştir. Umum milletin meşru olan
âmâlini ve bir araya gelen kuvvetini inkâr ve tevil edip de bunu ittahatçı
manevrası göstermek ve zât-ı akdes hilâfetpenâhîlerinden ketm-i hakikat
eylemek kadar azîm bir günah ve mes'uliyet olamaz. Sevgili padişahımız
umum milletin kudret-i müşterekesi siyasî te'sîrden külliyen âzâde ve
münezzehtir. Ordu-yu hümayunları ise bilkülliye siyasî cereyanlardan
münezzeh ve ancak umum vatan ve milletin ve zât-ı akdes hümayunlarının
masûniyetine ahd ve azm eylemiş olan millete muzâhirdir. Binaenaleyh
âmâl-i meşrûa-ı milliyeye istinat edecek dinine, vatan ve millete merbut
ve zât-ı akdes humayunlarına sadık bir hey'et-i cedîde-i hükümetin teşkili
ile millet-i necîbelerinin ve ordu-yu hümayunlarının tatminini ve bunu
müteakip vatan ve millete ihanet etmekte olan casus şebekesi hakkında
tahkikat ve icraat-ı seria-ı âdilanelerinin icrası ve bu surette bir hey'et-i
âdile-i hükümet tesisine kadar merkez-i hükümetle bir vecihle muhabere
ve münasebette bulunmamaya karar vermiş olan milletten ordunun
ayrılabileceği zât-ı vak'aya muttali ve mahalline mücavir olan kolordular
mukandanı hâkpây-ı şahânelerine arza mecbur olduk. Ol bâbda ve
kâtibe-yi ahvalde emr-i ferman şevketli padişahımız Efendimiz
hazretlerinindir.

Kastamonu: 980-250    17 Eylül tarihli

Hükümet-i Hâzıraya Kastamonu Vilayetinden Muteber İmzalarla
Mevcut Arîza-ı Telgrafiye Suretidir:

Milleti temsil etmek üzere memleketin her tarafından intihap
olunan zevattan müteşekkil olup Sivas'ta akd-ı içtima eyleyen kongre
canibinden zat-ı akdes hilâfetpenâhîye keşide kılınan telgrafnamelerin
takdimine hükümet-i merkeziyece mümanaat edilmesi hükümet-i hâzıraya
itimadın zevalini müstelzim olduğu Sivas Kongresi'nin Padişah-ı Zîşânımıza
ve Halife-i Muazzamamız Hazretlerine fart-ı sadakatle beraber teâli-i
millet için çalışmakta bulunması muhakkak bulunmuş olduğundan şu
hal zât-ı şevketsimât cenâb-ı padişahî ile millet arasına giren mevâniin
ref'ini icap ettirdiğinden kongre mukarreratıyla bugün Dersaadet'te ve
vilayet beynindeki muhaberat tekmil inkıtâa uğramıştır. Binaenaleyh
milletin zat-ı hazret-i padişahîye takdim-i ma'rûzât imkânının temini ile
şimdiye kadar gerek kongre ve gerekse ahali tarafından atebe-i mülûkâneye
keşide kılılan telgrafnamelerin südde-i seniyeye arzı, aksi takdirde zaten
Kastamonuca da muhaberemizin munkatı bulunduğu hükümet-i hâzıra-
i merkeziyeye devam-ı itâatimizin kabil olamayacağı maruzdur.
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Jandarma Alay Kumandanı Osman Nuri
Kadı Bahaeddin
Maarif Müdürü Hasan Talat
Mektupçu Vekili Asım
Adliye Müfettişi Sami
Bidayet Ceza Reisi Behçet
Sulh Hâkimi Hasan Mustafa
Ziraat Müdürü Hilmi
Evkaf Müdürü Hayri
Merkez Mustantıkı Ohannes Zeki
Başmüdür Vekili Enver
Sanayi Müdürü Rafet
Belediye Reisi Mehmet
Zıraatbank Müdürü Mahmut

Kemah'tan Dersaadet'e Sadrazam Paşa'ya Keşide Kılınan
Telgrafname Sureti

Vatan ve milletin hukuk-ı mukaddesatı paymâl ve zat-ı hazret-i
padişahînin şeref ve haysiyet-i mülukanelerini ihlal eden teşebbüsât ve
harekât-ı gâfilaâneniz tahakkuk eylemiştir. Milletin padişahımızdan başka
hiçbirinize emniyeti kalmamıştır. Bu sebeple hal ve istirhamlarını ancak
zatıhümayuna arz etmek ısrarındadırlar. Hey'etiniz gayr-ı meşru harekâtının
bu babdaki temerrüdünüz daha bir saat devam ederse millet artık
kendisini harekât ve icraatında serbest telakkide mazur görecektir. Ve
bütün vatanın heyet-i gayr-ı meşrûanızla suret-i kat'iyede alâkadar ve
irtibatını kat' edecektir.
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İstinaf Müddei Umumîsi Asım
Vali Vekili Defterdar Ferit
Sermühendis Necati
Polis Müdürü Halil
Baytar Müfettişi Süleyman
Mühendis Şevki
Reji Müdürü Ömer Kadri
Telgraf Merkezi Müdürü Rahmi
Sultanî Mektebi Müdürü Mehmet Behçet
Sıhhıye Müdürü Şâdi
Merkez Posta Müdürü Faik
Orman Müdürü Şükrü
Hastahane Sertabibi Kemal
Ser-mustantık Ahmet
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Bu son ihtarımızla bundan sonra milletin alacağı vaziyet ihtilat
mümessillerine dahi mufassalan bildirilecektir.

Mal Müdürü Mazhar Mahkeme Reisi M u s t a f a
Şube Reisi Faik Müftü Şükrü
Kadı Vekili Hafız Osman Kaymakam Talat
Meclis İdare Azasından Ali Rıza
Belediye Reisi Dursun Jandarma Kumandanı İbrahim
Düyun-ı Umumiye Müdürü Behçet Tahrirat Katibi Behçet
Belediye Azası Osman Belediye Azası Hacı Hakkı
Tapu Memuru Yusuf Nüfus Memuru Latif
Polis Komiser Vekili İbrahim Posta ve Telgraf Müdürü M e h m e t

Malatya Hadisatına Dair:
Malatya Mutasarrıf Vekili Vasıtasıyla Hacı Kaya ve Şatzade

Mustafa Ağalara
Sivas

15- 9- 35
Padişah ve millet hainlerinin iğfâlatına kapılarak maazallah

beynel islam kan akıtılması ve bî-günah zavallı Kürt kardeşlerimizden
birçoğunun asâkir-i şahane tarafından itlaf edilmesi gibi dünya ve
ahiret pek elim bir âkibetin men'-i husulü emrinde sibkat eden
hememat-ı vatan perveraneleri Sivas Umumî Kongre hey'etince şayan-
ı takdir ve şükran görülmüştür. Sizler gibi din ve namus sahibi büyükler
oldukça Türk ve Kürd'ün yekdiğerinden ayrılmaz iki öz kardeş olarak
yaşamakta devam eyleyeceği ve makam-ı hilâfet etrafında sarsılmaz
bir vücut halinde dâhil ve hâriç düşmanlarımıza karşı demirden bir
kale halinde kalacağı şüphesizdir. Cenâb-ı Hak mesainizi meşkûr
eylesin.

Hey'et-i Temsîliye Namına
Mustafa Kemal

İzoli Aşireti Reisi Hacı Kayabey Tarafından Mevrut Arîza-yı
Telgrafiye

Sivas'ta Hey'et-i Temsîliye Reis-i Muhteremi Mustafa Kemal Paşa
Hazretleri'ne

Malatya

Sırf kendi menâfi-i habîseleri uğrunda din-i millet-i islamiyeyle
mücehhez millet ve memleketi düşmanlarımızın âmâl-i
ihtiraskârânelerine kurban etmek isteyen hain-i vatan birkaç serserinin
tezvîrât-ı denâine karşı yapılan hizmet-i nacizanenin layık olmadığım
bir mertebede şayan-ı takdir buyurulması âcizleri için en büyük bir
şeref ve bahtiyarlıktır. Türklük ve Kürtlük tefrikalarıyla şâibedar olacak
bir hâdisenin zuhur ve tekevvünü bu muhtilerin saf ve nezih
nasiyelerinden pek uzaktır. Türk ve Kürt asırlardan beri bir din kardeşi,
bir memleket yoldaşı hissi ile yaşamış ve böyle nazik ve elim zamanlarda
bu irtibatı daha ziyade takviye ve temine hâdim bulunmuştur.
Memleketin mukadderatını yed-i hamiyet ve iktidarına alan muhterem
mümessillerimizin hergün için açacağı selâmet adımlarına sabırsızlıkla
intizar ederek muvaffakiyetler temennisinde olduğum vazife-i vataniye
uğrunda her türlü emirlerin can ve başla ifasına amade bulunduğumu
kalbî ihtiramlarımla cevaben arzeylerim Efendim.

İzoli Aşiret Reisi
Hacı Kayabey Sinbati

Malatya Hadisatı Üzerine Tetkikat
Malatya muhabir-i mahsûsamızdan:

1- Vali Galip Bey 16-9-335'te İngiliz binbaşısı Tovil ve mutasarrıf
ve Bedirhaniler ve İngiliz binbaşısı Süleyman Efendi 17-9-335'te Samsat
civarında Kirkiş karyesinden Fırat'ı geçerek tamamıyla Urfa sancağına
dâhil olmuşlardır. Süleyman Efendi'den başka refaketlerinde Malatya
mıntıkasından iltihak etmiş kimse yoktur.

2- Tetkikatta valinin, mutasarrıfın Binbaşı Tovil'in makâsıdı; ayrı
ayrı olduğu anlaşılmıştır. Hacı Bedir Ağa Kâhta'dan toplanacak aşairle
Sivas'a gitmek imkânı olmadığını Galip Bey'e söylemiş ve askerin de
beraber hareket eylememesi cây-ı mülâhaza görülmüştür. Toplanan
üçyüz Kürt Malatya'yı yağma etmek maksadıyla tecemmu eylediler.
Mutasarrıf ise Sivas'a gitmek değil Kürtlerle Malatya'ya gelip bazı
makâsıd-ı mahsusa takip eylemiştir. Vali Galip Bey bunun üzerine
teşebüssatının gayr-ı kabil icra olduğunu anlayarak Urfa'ya gitmeye
karar verdiğinden mutasarrıf buna itirazla kazaların birisi merkez
ittihaz eyleyerek valinin İstanbul'dan aldığı emri îfâ etmesi için
teşebbüsatına devam etmesini musırrâne teklif eylemişse de bir netice
çıkmamıştır. Badehu mutasarrıf valiye Urfa'ya giderek Dersaadet'le
muhabere eylemesini ve Dersaadet'te fikrinde ısrâr ederse ona da
Viranşehir'de millî reisin nezdine giderek millî aşiretini ikna ve aynı
maksat dairesinde istihdam eylemesini teklif etmiştir. Millî aşiretinin
Sivas'a sevk ve tahriki daha mecnunane bir fikir olup şu kadar ki
maksadına nail olamayan mutasarrıf bey hiç olmazsa Kürtler arasında
bir iğtişaş zuhuru fikrinde olduğundan vali gitmese bile mutasarrıfla
bedirhanilerin, İngiliz binbaşısı Tovil ile millî reisinin nezdine giderek
propaganda yapmaları muhtemeldir.

3- Ali Galip Bey Sivas'a yürüme fikrini kendisi İstanbul'a teklif
ve İstanbul'u ikna eylediği anlaşılmaktadır. Zira mumaileyh geçenlerde
Dersim'e gidip avdette İstanbul'a, orduların ıslah ve teskin edemediği
Dersim'i tek başına giderek talâkat beyanıyla teshir eylediğini ve Elaziz
vilayeti ile civar-ı ahalisinin ahval ve hafâyâsına bir nazarla vakıf
olduğunu ve Kürtleri cem ile Sivas'a gidip kongreyi dağıtmak içten
bile olmadığını ve daha böyle saçma sapan yazılar yazmıştır. Fakat bu
beyanda rütbesinin iadesini ve açıkta geçirdiği senelere ait kıdeminin
iadesi ile ona göre terfi ve rütbesini talep etmeyi de unutmamış ve
vaat almıştır.

Kürtlerin yanında bulunan bir zata: "Ben İstanbul'a gidersem
ya sadrazam veya dâhiliye nazırı olacağım. Böyle bir Ali Galip'im.
Hükümet benim gibisini nerede bulur" demiş ve tekmil Kürtler gülmüş
ve istihza etmişlerdir. Bütün bu hakikatlerin etrafıyla onüçüncü
kolorduya ve Dersaadet'te makamat-ı lâzımeye yazılarak mecnunlar
eline tevdi edilmiş olan bu gülünç tarzı idarenin avâkıb-ı vahimesinin
bütün vuzuh ve şümulüyle tavazzuhuna delalet buyurulması Malatya
ahalisi tarafından valinin ve mutasarrıfın ve İngiliz binbaşısının harekât-
ı ahiresi protesto edilerek bu zamanda hükümetin mukadder ve
namuskâr ellere tevdi-i lüzumundan bâhis bir telgraf yazılmaktadır.

Malatya Hadisesi Münasebetiyle
Akkaya'da mukim Eleşkirt aşâir-i ruesâsından Ali Beyzade Aziz ve
Mustafa Nuri-i Bitlisî imzalarıyla mevrut arîza-yı kesret münderecâtımıza
mebni maatteessüf derç edemiyoruz. Bu beliğ hataya bedirhani
mel'unlarının İngiliz parasıyla yaymak istedikleri tezvirat ve ifadatın
mahiyet-i esâsiyesini teşrih ederek duydukları nefret ve tel'înatı kayıt
ettikten sonra kongre hey'et-i muhteremesine karşı duydukları şükran
ve mahmedeti pek müessir ve pek derin bir iman-ı halisle tezkâr ve
bu uğurda istihkar-ı hayat ve ifna-yı mal ve cana âmâde bulunduklarını
tespit ettikten sonra bu vazife-i necîbenin (evlad-ı Ekrât) için dînî ve
mübeccel bir vazife-i nazîfe olduğunu ilave etmektedirler. Tekrar
ediyoruz bu beliğ ve mübeccel hitabeyi aynen derc-i sütun-ı mefharet
edemediğimizden dolayı müteessifiz.

Malatya Hâdisâtına Dair Mevrût Arîza
Elaziz valisi Galip Bey'in Dersim'e gelerek Dersim aşâirini iğfal

ve selâmet-i vatan uğrunda bezl-i mesai eden muhterem kongre
erkân-ı kıymetdârânı tevkif için çalıştığı ve Dersimlilerin de kendisine
muzâharatta bulunduğu haberi sem'-i ittılaımız oldu. Hâşâ!

Altıyüz küsur seneden beri millet ve hükümete her surette itaat
ve hürmet-i vatan-ı mukaddesine lâ-yemût bir muhabbetle merbut
bulunan biz Dersimlilerle bu gibi zillet ve denâi kabul eder bir fetrette
değiliz ve olamayız. Binaenaleyh firarî Ali Galip Bey'in şu suretle Kürt
millet-i necîbesine ezcümle Dersimliler üzerine sürdüğü leke ve istinadı
biz Dersimliler bütün mevcudiyetimizle protesto eder ve selâmet-i
vatan uğrunda çalışan kongre erkân-ı muhteremesini takdir ve takdis
eyler ve her surette sizlere itimat ettiğimizi ve el-yevm mevki-i iktidarda
bulunan Ferit Paşa kabinesine itimat edemeyeceğimizi ve bu muhitte
bulunan Kürt ırk-ı necîbinin bu arzularının mevki-i muallâ-yı hilâfet-
i azîmeye bildirilmesini istirhâm eyler bu vesileyle muhterem ellerinizden
öperim Efendim.

18 Eylül 335 Sivas

Dersim Aşâiri Namına
Bahtiyar Aşireti Rüesasından

M. Sadri

Havâdis-i Dâhiliye
İstifalar

Ticaret nazırı Tahir Hayrettin Paşa'yla harbiye müsteşarı Fuat
Paşa'nın istifa ettikleri müstahberdir.

Milletin âmâl-i meşrû'asına muhalefet ve mumânaatta bulunmak
isteyen hükümet-i merkeziye tarafından mensup Kastamonu valisi Ali
Rıza Bey millet tarafından İnebolu'dan geldiği Şam Vapuruyla iade
edilmiştir.

Gelenler
Amerika sefir-i sabıkımız Ahmet Rüstem Beyfendi Hazretleri

Eylül'ün onyedinci günü Sivas'a teşrif ederek doğruca umumî kongre
binasına misafir olmuşlardır.

İstanbul'da evkaf matbaası müdürü olup Memleket Gazetesi'nin
nüsha-yı fevkaladesini neşretmek için İstanbul'da kalmış olan Mazhar
Bey de sefir Beyfendi hazretleri refakatinde olarak gelmişlerdir.
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söylerken, bakın sadrazam Ferit Paşa Tan
Gazetesi muhabirine neler anlatıyor: Filhakika
son posta ile gelen 5 Eylül tarihli İstanbul
gazetelerinde münderic beyanatı esnasında,
sadr-ı lâhık Anadolu harekâtı hakkında îrât
edilen bir suale cevaben "bu hareket,
tamamıyla ittihatçı kıyamıdır" diyor! Ve bu
suretle milletin en mukaddes hissiyatını
ecnebilere karşı gizli göstermek istediği gibi
padişahı da tekzib etmekten utanmıyor!

Yukarıda aynen kaydetmiş olduğumuz
fıkra-ı hümayuna dikkat edilecek olursa kalb-
i hümayunun milletle beraber müteessir
olmasını mûcip olan esbâb arasında "Anadolu
vilâyât-ı şarkiyesi hakkındaki rivayetlerin"de
mevcut olduğu görülüyor; çünkü zatışahâne
bu vilayetlerde bir Ermenistan teşekkülüne
pek haklı olarak kemal-i şiddetle muhaliftirler;
hâlbuki Ferit Paşa'nın biraz evvel bahsettiğimiz
beyanatına bakılacak olursa hey'et-i vükelanın
bilakis burada bir Ermenistan teşkiline
tamamıyla taraftar olduğu anlaşılıyor! Filhakika
"Ermenistan hükümetine lüzumu takdirinde
hangi araziyi tahsis edeceksiniz?" sualine karşı
Sadrazam Paşa:

-Bu  husust ak i  f i kr im iz i  Par is
Konferansı'nda bildirmiştik. Bunu her
memleketin matbuatı da neşretmişti.
Fikrimizde sabitiz! diyor!... Hakikaten Ferit
Paşa ile hempalarının bu mesele hakkındaki
fikirlerinin: "Vilâyât-ı şarkiyede vasi bir Ermeni
muhtariyeti" teşkil etmek şeklinde olduğunu
bütün cihan-ı matbuatı neşretmişti! Hatta
Sadrazam Paşa'nın sulh konferansına
gönderdiği notaların birinde de mevcut olduğu
gibi, yine aynı Paşa'nın İzmir felaketi üzerine
huzur-ı humayunda akdedilen şura-yı
saltanattaki beyanat-ı cür'etpenâhîlerinde bile
vilayât-i sittenin Ermenistan olmak üzere terk-
i lüzumundan dem vuruluyor da! Hükümet-
i hâzıranın padişah ile millete karşı ne kadar
muarız bir vaziyet takındığını ve matâlib-i
milliyeyle âmâl-i hümayunun nasıl ayaklar
altına alındığını bu pek küçük olmayan misal
en büyük bir belagat-ı fecîa ile isbat eder
zannederiz!

Beyanname- i  humâyun hutut- ı
esâsiyesinden birinin de, hükümet-i hâzıraca
takip edilen siyaset-i dâhiliyenin taraf-ı
şahaneden takbihi şeklinde olduğunu
söylemiştik.

Filhakika buna ait olan fıkra-ı hümayun
da aynen ve harfiyyen şu merkezdedir: "Efrad-
ı millet beyninde tefrika ve şikâkı müeddi
olacak her türlü teşebbüsat, devletimizin
menafi-i esasîye ve hayâtiyesiyle kabil-i telif
değildir!" Acaba padişahımızdan bu suretle
muharrer bir beyanname-i hümayun telakki
eden Ferit Paşa kabinesi, Harput havalisi Kürt
ile Türk arasında bir mukâtele ihdâsına ve bu
suretle Sivas şehri basılarak âmâl-i hümayuna
tamamıyla muvâfık bir maksad-ı millî uğrunda
çalışan efrad-ı milletin tenkîline memur
etmekten çekinmemiş bir hey'et-i hükümet
değil miydi? Böyle bir hey'et, ancak işte öyle
bir ihdâr-ı hümayun ile takbih edilebilirdi!

Bu suretle bugün âdeta bir tekdir-i
aleniye maruz olan Ferit Paşa kabinesinin
şimdiye kadar itimad-ı hümayuna değil bilakis
payitahtı işgal eden ecnebi kuvâsına istinaden
payidar olabildiğini beyanname-i hümayunuyla
millete ima eden Hilafetpenah Efendimiz,
hükümet-i hâzıraya karşı son bir ihtar olarak
da: ahkâm-

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Selahattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazar: 2 Muharrem 1337 ve 28 Eylül Sene 1335 Numara: 4
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En son ve en muhlik felaketlerimizin
Ferit Paşa kabinesinden daha büyük bir
müsebbibi olmadığını bütün delâil-i fecâiasıyla
anlayan milletin galeyan-ı meşrûunu Veliahd-
ı Saltanat Hazretleri'nin ne tarihî bir belagata
tercüman olarak iştirak ettiklerini geçen
nüshamızın başında neşrettiğimiz lâyiha bütün
vuzuhuyla isbat  etmişt i ; davamızın
meşrûiyetine karşı bir lütf-i ilahî olarak, bugün
de tekmil Anadolu efkâr-ı umumiyesine
Padişahımızın da aynı hissiyât ile mütehassıs
ve milletiyle beraber olduğunu isbat edecek
bir beyanname-i humayuna destres olduk;
filvâki zat-ı hazret-i hilâfetpenâhî, bundan
evvel de, şeref-mes'ûle nâil olan bir ecnebi
muhabirine vaki olup bütün cihan matbuatına
inıkas eden beyânât-ı mülûkânelerinde "milletle
beraber" olduklarını ve "milletin mukaddesatını
müdafaa için pençeleşmeye âmâde"
bulunduğunu söyleyerek harekât-ı milliyeyi
lütfen takdir etmiş ve hatta cereyanın başında
bulunduklarını zımnen ilan buyurmuş olmakla
beraber, hükumet-i hâzıranın sıyanetinden
bahsetmişlerdi: Son beyanname-i hümayun
ise hemen kâmilen bu mesele hakkındaki
nokta-ı nazar-ı şahane-i millete tebşir etmek
itibariyle umumun ibret ve minnetini tahrîk
edecek bir vesika-ı tarihiye addolunabilir.

Osmanlı tarihinde her nokta-ı nazardan
yegâne bir vesika teşkil edecek olan bu
beyannamenin hutût-ı esâsiyesini şu suretle
ihmal edebiliriz.

1- Padişahımız, Anadolu harekâtının
tamamıyla meşru olduğunu ilan ederek
cereyan-ı mevcudu lütfen teşvik etmekte ve
hatta iştirak-ı humayunlarıyla takviye
buyurmaktadırlar.

2- Ferit Paşa kabinesinin takip etmekte
olduğu siyaset-i dâhiliyeyi şiddetli bir lisan-ı
mehabet le  takb ih ederek menafi- i
hayatiyemize muğayir telakki etmektedirler.

3- Bununla beraber şimdiye kadar ecnebi
kuva-yi işgaliyesine istinaden payidar olabilmiş
olan hey'et-i vükalaya son bir ihtar olmak
üzere "kanuna riayet ve milletin hukukunu
sıyanet" lüzumunu ferman buyurmaktadırlar.

Beyanname-i hümayun'un bu hutut-ı
esâsiyesini muhtevi cümlelerin milletimize
harfiyen tebliğini, makam-ı hilâfet penahîye
karşı bir vazife-i sadakat ve ubudiyet addederiz.
Evet, padişahımız harekât-ı milliyenin esbâb-
ı meşrûadan mütevellit ve binnetice meşru
olduğunu ilan ediyorlar; çünkü beyanname-
i hümayunlarının ikinci cümlesinde: "Anadolu
ahval ve harekâtı, İzmir işgali ile onu takip
eden vakayi-i fecîanın ve Anadolu vilayât-ı
şarkiyesi mukadderatı hakkında işâa edilen
rivâyâtın efkâr-ı ahalide hâsıl eylediği te'sîrât
neticesi olup vukuat ve şâyiât-ı mezkûreden
bilcümle efrad-ı ahalimizle beraber kalbimizde
husule gelen teessürat pek amîk ve hukuk-ı
devlet ve milletin sıyâneti emrinde sarf-ı mâ
hasal-i gayret etmek cümlemiz için pek tabidir!"
buyuruyorlar.

Padişahımız Efendimiz Hazretleri
Anadolu harekâtının bu suretle sırf esbâb-ı
milliyeden mütevellit olduğunu ve esbabın
tesiriyle kalb-i rahîm-i şahanelerinin de kalb
fevka lade müteess i r  bu lunduğunu

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

şehr-i hâlin yirmiikinci günü keşide edildiği
halde hükümet tarafından zâtışahâneye
tebliğine emsali gibi mümanaat edilen arîza-
ı istirhamkârane suretidir.

Hakpây-ı Mealî İhtiva Cenâb-ı
Hilafetpenahiye

Şevketpenah Efendimiz,
Kullarınızı hâkpây-ı hümayunlarına tekrar

arz-ı hal ve hayatiyete saik olan sebep; hey'et-
i hâzıra-yı vükelanın ketm-i hakâyıkla
zâtışehinşahilerine arz ve ilam ettiği vech ile
bir emel-i nâ-meşrû değil milletin matâlib-i
muhikkasıdır. Mükerrer istirhamımızın
kabinenin dest-i hiyanetle sedde-i seniyelerine
arzına mumanaat edilmesi, memleketin ve
teb'a-i sadıka-yı hümayunlarının zararına telafi,
nâ-pezir hisab-ı kayd ve teşkil ediyor. Bu kere
Ferit Paşa'nın muzeyyel mutalaatıyla vilâyâta
tebliğ edilen beyanname-i hümayunları
muhteviyatından dahi pek bariz anlaşılıyor ki,
milletin âmâl ve makâsıd-ı meşrûası ve
kabinenin irtikâp edip fiilen ve vesaik ile sabit
ha rekât - ı  h a ine l e r i  z â t - ı  a kde s - i
hümayunlarından mektûm tutulmuştur. Ferit
Paşa'nın zat-ı şevketsimât-ı şehriyarîlerine
muhalif-i hakikat maruzatta bulunmak
suretiyle millet ve vatana karşı irtikâp eylemekte
olduğu ihanet-i taz'îften çekinmediği de kemal-
i teessürle görülmektedir.

Tarihin hiçbir sahife-i ihanetine makîs
olamayacak bir hiyanetle ahaliyi yekdiğeri
aleyhine iğvâ ve milleti ihtirasat-ı ecnebiyeye
feda eden bu kabinenin arzu-yı millî hilafında
olarak vakında kalması pek büyük felaketler
celb ve ihzar etmektedir. Bütün cihan mülk-i
hümayunlarında sükûn ve asayişin mürtekıbi
iken vilayetlere çekilen telgraflarla bir taraftan
aşayir-i mutîayı efrad-ı ahali üzerine teşvikle
beraber memalik-i şahanenizin herc ü merci
içinde ve muhtac-ı muavenet olduğunu
resmen beyan ederek müdahale-i ecnebiyeyi
davet eyleyen diğer cihette vilâyât-ı şarkiyede
vasi bir Ermenistan teşkiline ve Toros Silsilesinin
cenubunda kâin yerleri terke amade
bulunduğunu ifade ile dâhilî ve haricî
düşmanlarımızın âmâlini terviç ve tatmin
eylemek isteyen bir kabinenin mevki-i iktidarda
kalmasını zât ve mülk-i hümayunlarınızın
düşmanlarından başka hiç kimse arzu etmez.

Paris Sulh Konferansı'nın mebuslarımız
intihabından ve meclisin inıkadından evvel
Türkiye hakkında ittihaz-ı karar başlaması
muhtemeldir.

Milletin itimadına müstenid olmadığı
düvel-i i'tilâfiyece de malum bulunan Ferit
Paşa kabinesinin bu suretle re's-i idarede
kalması murahhaslarımızın konferansa davet
ve kabul edilmemesi, kabulü halinde de evvelce
olduğu gibi bu defa da tart ve iade ile
aleyhimizdeki hükmün tebliğiyle iktifa
olunmasını istilzam edecektir ki bunun neticesi
olarak zuhuru tabiî olan felaketin milleti
büsbütün duçar-ı ye's edeceğini zat-ı şahaneleri
pek iyi takdir buyururlar. Binaenaleyh
memleketi sıyâneten Ferit Paşa kabinesinin
hemen iskatıyla itimâd-ı umumiye mazhar
zevattan mürekkep bir kabinenin teşkiline
müsaade-i şehinşahîlerini bütün millet namına
niyaz ve istirham ederiz. Olbabda kâtıbe-i
ahvalde emr-i ferman hazret-i tacdar-ı
a'zamîlerinindir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Hey'et-i Temsîliyesi

Kavanîne harfiyyen riayetle sünuf-ı tebamızın
mahfuziyet-i hukuku ahass-ı âmâlimiz olup
hey'et-i hükümetin de bu bâbda âmâli-
hümayunları

Padişahımız ne emrediyor?
Hükümet ne yapıyor?
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tamamıyla rehber-i hareket ittihaz edeceğini
ümit eder!" buyuruyorlar. Fakat şimdiye kadar
mahiyetini birçok delâil isbat etmiş olan öyle
bir ihtar ile yola gelmek ihtimali artık hiçbir
suretle varid olamayacağından, tarihimizin
bugünkü sahifesinde bir kâbus edasıyla oturup
deveran-ı hükümet-i hâzıranın ne makam-ı
saltanat ve ne de millet nazarında hiçbir hikmet-
i vücudu kalmamış dernektir.

Millet Davası
Onyedinci asırda idi. (Niyuri Kari Paniç)

isminde bir Sırplı papaz Avrupa-yı Şarkiye'ye
ıslavlık ruhunu sokuyordu. (Küçük Rusyalılara
Hitabeler) diye yazdığı ufak ufak risalelerle millî
bir vahdet aşkı doğuruyor ve Rus vicdanına
yerleştiriyordu. Bu asırda Devlet-i Osmaniye
dâhilen o bitmez tükenmez belâyâ ve mesaibiyle
uğraşmaktan ve haricen zaman zaman
üzerimize doğru akın eden tesvîlât ve
tezvîrâtından masûn kalamıyordu. Diğer taraftan
garp âlemi tarik-i tekâmülde muttasıl ilerleyerek
git gide yükseliyor ve coğrafî hudûtlarımıza
doğru iştihali ve kindar nazarlarla te'sîrlerini
göstermeye başlıyordu. Bu kara tehlike hiç
şüphesiz asırların kademe kademe milletlere
hazmettirdiği bir (ideal) idi ki biz henüz böyle
bir nimetten hissedar olamamıştık. Takriben elli
altmış sene evvellerine kadar bu kara tehlikenin
istikbal için hazırladığı uçurumlar yeni yeni
anlaşılıyor ve işte bu zamanda devletimiz hayırlı
bi r inkılâba doğru esaslıca atı lmaya
hazırlanıyordu. -1272 tarihlerinde- ecnebi
müdahalâtı yine başgöstermişti. Bu sefer Rusya,
Bulgari stan ve Bosna-Hersek ahali -yi
Hıristiyaniyesini himaye etmeye kalkıştı. Bu hâl
Avrupa'yı da şaşırtmakla beraber (Müdahalat-
ı Ecnebiye)yi Devlet-i Osmaniye üzerine daha
kuvvetli bir şekilde tevcih ediyordu. (Niş)
eyaletimizdeki Bulgarların Sırbistan'a hicreti ve
İslamların kasaba haricine çıkamayacak kadar
tedhişleri diğer taraftan Ortodoks kilisesi ihtilafâtı
ve buna mümasil bilcümle icraat devlete mani
ve hail olan esbâb-ı nifak ve şikâk hep onyedinci
asırda atılan bir tohumun neticesi idi ki garbın
tekâmül vadisinde attığı adımlarla beraber işte
bu tohum filizlene filizlene bizi Rumeli kıtasından
uzaklaştırıyor nihayet Midye Enez hattına kadar
sürüp çıkarıyordu. Sonra Arapla meskûn
vilayetlerimizde yine ecnebi entrikalarının, ecnebi
müdahalelerinin, ecnebi tezvirat ve ifsadâtlarının
te'sîrleri görünüyordu. Bu hallere karşı Devlet-
i Osmaniye'nin vaziyeti pek müşkülleşiyor. Dâhili
ve harici vaziyette alacağı tarz-ı siyaset-i hâd
bir devreye giriyordu. Nitekim en son
zamanlarda Fransa ve İngiltere'nin Rusya ile
ittifakı bu hadd-i devrenin en bariz bir tecellisidir.
Umumî harp ile tecelli eden vaziyetimiz hiç
şüphe yok ki asırlardan beri tekâsüf ve tebellür
edegelen bu kara tehlikenin netice-i mutlakasıdır.

Eğer Devlet-i Osmaniye muhtaç olduğu
ıslahat ve asırların icap ettirdiği terakki ve
tekamülatta muvaffak olamadıysa bu adem-i
muvaffakiyetin belli ve başlı mücrimleri Devlet-
i Osmaniyeye hiçbir zaman nefes aldırmamış
ve haâlâ mütakere ahkâmına taarruz ve
tecavüzde temerrüt etmekte bulunmuş olan
İngiltere ve Fransa ve sabık Moskof çarlığıdır.
Asırların üzerimize yıktığı belâyâ hep onlardan
ve hep onlardan gelmiştir. Düvel-i müttefikanın
bugün tamamiyet-i mülkiyetimize karşı aldığı
vaz'ı ve tavrı bilmeyen, anlamayan tek bir Türk
kalmamış ve vicdan-ı millî denilen (mukaddes
muhakeme) bu hususta son kararlarını vererek
asırların bahşettiği millî hukukumuzu müdafaaya
ve siyanete hazırlanmıştır. İstanbul hükümeti
ile uyuşan ve İstanbul hükümetinin işlediği
hiyanet ve cinayetleri teşvik ve tesahübe kadar
vicdan-ı millîyi hunharcasına boğmak isteyenler
anlayacaklardır ki hükümetler satın alınır fakat
milletler değil... İşte Lehistan!

Amerika Hey'eti
Üç general ve müteaddid küçük rütbeli

zabıtandan mürekkep Amerikalı General
Harbord'un riyaseti altındaki hey'et şehr-i hâlin
yirmibirinci günü Sivas'a muvasalat etmiş ve bir
gece kalarak Erzurum'a hareket etmiştir.

Erzurum muhabir-i mahsûsamızdan
aldığımız haberde General Harbord hey'etinin
Erzurum'a vasıl olduğu bildiri lmektedir.

Müskit ve Beliğ Bir İzah
Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya fevkalade

komiserleriyle

2. Sayfa İrâde-i Milliye 28 Eylül

Kongrenin İn'ikâdı Günü Kongre Reisi
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Tarafından

Îrâd Olunan Nutk-ı İftitâhî
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Flemenk, İspanya, İsveç, Danimarka sefaretlerine:
1- Millet, bugünkü vahdet ve teşkilatının

matuf olduğu meşru maksadı ve anasır-ı gayr-
ı Müslime hakkında beslemekte olduğu
vatandaş-ı hüsnü Şarkî Anadolu namına
Erzurum'da ve umum vatan-ı osmanî namına
Sivas'ta akdeylediği kongrelerin 7 Ağustos Sene
335 ve  11 Eylü l  Sene 335 tarih l i
beyannameleriyle cihana ilan eylemişti.

2- Bütün Vatan-ı Osmanî'de sükûn-ı tam
ve bila tefrîk-i cins ve mezheb hürriyet-i
şahsiyenin masûniyeti hüküm-fermâ olduğu
halde; bazı bedhâhân-ı vicdan-ı millîden doğan
cereyânı anasır-ı gayr-ı Müslime aleyhinde
göstermek istedikleri istihbar kılındığından;
tekmil vilâyât ve elviye-i müstakilleye bilumûm
teb'a-ı şahânenin aynı hakka malik ve
memleketimizdeki ecânibin de vatan ve
milletimiz aleyhinde bulunmamak şartıyla
Osmanlı misafirperverliğine mazhariyette ber-
devam oldukları 16-09-35 tarihi ile ta'mîm
kılınmıştı. Bugünkü talebi de hiyanet-i vataniyesi
sabit olan Ferit Paşa kabinesi yerine âmâl-i
milliyeye mutavaatkâr meşrû ve şayan-ı itimat
bir kabinenin mevki-i iktidara geçmesidir.

3- Binaenaleyh memleketimiz dâhilinde
mevcut olan asayişin idamesinin ve gayr-ı müslim
vatandaşlarımızın her türlü masuniyetinin taht-
ı emniyette bulunduğunu teyiden beyan ile
kesb-i fahr eyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
Hey'et-i Temsîliyesi Namına

Mustafa Kemal

Konya Vilayeti
Konya Valisi Cemal Bey ile avanesi firar

etmiş ve Konya vilayeti merkezi de hareket-i
milliyeye iştirak eylemiştir.

2- İzmit livası hareket-i mill iyeye
başlamıştır. Fiilî harekâta intizar olunmaktadır.

Müstahberât
Amerika'da Cereyan-ı Efkâr:

A m e r i k a l ı l a r  V e r s a y  S u l h
Muahedenamesi’ni hakkıyla yapmadığından
bahs ile istikbalde yine muharebeler olacağını
ve Amerika askerlerinin Sibirya'ya sevketmesine
karşı da (Amerika'nın oralarda hiçbir alakası
yoktur nahak yere Amerika berrî ve bahrî
efradının kanlarını döktüremez) diyorlar.

İngiltere Ahval-i Dâhiliyesi:
İngi l tere  hükümet i  Su riye 'dek i

hukukundan feragat eylediğini bir beyanname
ile ilan etmiş ise de Suriyelileri Fransızlara karşı
tesliha devam etmekte olduklarından bu halin
Fransız mehafilinde İngilizlere karşı adem-i
hoşnudu tevlit ettiği anlaşılmıştır.

Kırşehir'deki Çelebi Efendi Hazretleri âmâl-
i milliyeye merbutiyetini teyid eylemiştir.

Âmâl-i milliyeye mümanaat maksadı ile
Dersaadet'ten i'zâm edilmiş olan Kastamonu
Valisi kuva-yı milliye tarafından İnebolu'dan
iade edilmiş ve mumaileyh dâhiliye nezaretinden
aldığı emre nazaran Zonguldak'a çıkarak tekrar
îfâ-yı vazifeye cür'et eylemişse de kuva-yı milliye
mumaileyhi oradan da Dersaadet'e fiirara
mecbur etmiştir.

Ankara Valisi
Ankara Valisi Muhittin Paşa mesture

tahsisatından para ile Çorum'a gelerek orada
bazı tertibat ve telkinat icra etmekte iken haber
alınmış ve kendisi merkez-i vilayete doğru firar
etmişse de Keskin kazası civarında kuva-yı milliye
tarafından derdest edilerek Sivas'a i'zâm kılındığı
anlaşılmıştır.

Trabzon Valisi
Trabzon Valisi âmâl-i milliyeye muhâlif

ef'âl ve harekât-ı müraîyânede bulunduğundan
izale-i şerri zımnında Erzurum'a nakledilmiştir.

İngilizler Merzifon'daki kuvve-i işgaliyesini
tekmil ağırlıklarıyla birlikte Samsun'a alarak
orasını tahliye eylemişlerdir.

Süleymaniye ve Kerkük taraflarında
İngilizlerle icra-yı muharebat etmekte olan Şeyh
Mahmud'un İngilizlerin bilâ-merhamet tahrip
ettikleri Süleymaniye civarındaki muharebelerde
İngilizleri mağlup ederek 150 tüfek, 12
mitralyoz, 500 hayvan, 37 yük gümüş para

kırk bin ruble iğtinam etmiş ve takriben 2500
telefat verdirmiştir. Bu muharebe neticesi o
havaliye hâkim olan Şeyh Mahmud'un Kerkük'ün
istirdadı maksayla ilerlediği haberi alınmıştır.

Hindistan'da İhtilal:
İngiltere Avam Kamarasında hükümet

katibi Hindistan ihtilalinde 400 İngiliz'in
katledildiğini ve 10 milyon kadar zarar ve ziyan
olduğunu söylemiştir.

Times Gazetesi İngiltere'nin bazı
şehirlerinde sosyalistlerle terhis edilen efrad
arasında arbedeler olduğunu yazıyor.

Afganistan ve İngiltere Muharebesi
Azerbaycan Gazetesi'nden naklen

Albayrak refikimizde görülmüştür: Afgan ordusu
Hindistan'da Kuristan kıtasını İngilizlerden
tamamen temizlemiş ve işgal eylemiştir. Pek
mühim bir sevkülceyş noktası olan (Tenek) şehri
Afganlılar tarafından zaptedilmiştir. Belücistan
hududundaki (Şeş) şehri civarında vaki olan bir
muharebede İngilizler mağlup olarak şehir
Afganlılar eline geçmiştir. Bu muharebe
Belücistan ahalisinin İngiliz tebalığından çıkarak
Afganlılara ilt ihakına sebep olmuştur.

Hint alayları yekdiğerini mütaakip
Afganlılar cihetine geçiyor.

Hindistan'da istiklâl-i millî uğrundaki
inkılâp devam ediyor ve artıyor.

- İrâde-i Milliye -
Afgan is t an  hük ümet in i n H in t

hudutlarında İngiltere'ye karşı açtığı muharebe
tafsilatı Dersaadet'te matbuata mevzu-ı sansür
ve diğer nev'-i vesait-i istihbariyatın tazyiki hissi
ile halkımızca meçhul kalmıştır. Bu babda destres
olan malumatlar kâmilen İngiliz menabiinden
mütereşşih olduğu için şayan-ı vüsûk değildir.

Bâlâya naklolunan haberden de istidlal
olunduğu vech ile Afganistan meselesi İngiltere
tarafından gösterildiği kadar basit birşey değildir.

İtizar: Geçen haftanın üçüncü sahifesinde
Kastamonu'dan hükumet-i merkeziyeye keşide
olunan telgraf sehven (mevrut) yazılmış olmakla
maal-itizar tashih olunur.

Müdâfa-i Hukuk Cemiyeti
Sivas Hey'et-i Merkeziyesine

Eskişehir mutasarrıfının hain Ferit Paşa
kabinesinin hizmetkârı olmakta devam eylemesi,
İngilizlerin Eskişehir'deki kuvvetlerini hissolunur
derecede tezyide kıyam eylemeleri o civar halkını
pek muhik olarak teessüre düşürmüş
olduğundan ahîren birçok millî kuvvetler
Eskişehir hükümeti aleyhinde hareket eylemiştir.
Bu harekât-ı milliyenin matlup olan intizam
dairesinde sevk ve idaresi için 20. Kolordu
Kumandanı Ali Fuat Paşa maruz kuva-yı
milliyenin kumandasını deruhte buyurmuşlardır.
Muşarunileyhın Eskişehi r' in dört saat
mesafesinde (Çimşin) köyünde İngiliz zabıtanıyla
vaki olan mülâkatında İngilizler hükümetin
umur-ı dâhiliyesine ve harekât-ı milliyemize
müdahale etmeyerek katiyen bî-taraf
kalacaklarını ve mevcut İngiliz askerinin
demiryolundan ayrılmayacaklarını temin
eylemişlerdir. Kendilerine cevaben istiklâl ve
mevcudiyeti için milletimizin bugünkü maksadı
hiyanet-i vataniyesi sabit olan Ferit Paşa
kabinesinin ıskatı ve bunun hizmetkârı olan
memûrînin işbaşından çekilmesi olduğu, itilaf
hükûmâtına karşı asla bir fikr-i tecavüz
beslenilmediği bildirilmiştir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Hey'et-i Temsîliyesi Namına

Mustafa Kemal

Teblîğ
Hey'et-i temsîliyeye birçok eşhas

tarafından telafi-i mağduriyet ve muvaffakiyet...
ilh gibi müracaatlar vaki olmaktadır. Sivas umum
kongresi nizamnamesine nazaran hey'etimizin
idare-i devlete salahiyeti bulunmadığından sarf-
ı nazar bugünkü vaziyette sırf zat-ı hazret-i
padişahîye milletin ma'rûzâtı ismaa muvaffak
olup hain Ferit Paşa kabinesinin sükûtuna kadar
İstanbul ile muvakkaten resmî muhaberatın
kat'ından
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Cide'den:
Âmâl-i meşrûa-i milliyenin temini

hususunda milleti temsîl eden kongre hey'eti
maruzatının sedde-i seniye-i hazret-i
hilâfetpenâhîye arz ve iblağı ile meşrû bir
kabinenin teşkiline kadar devam-ı itaette
mazur olduklarına dair bir sureti sadâret-i
uzmaya verilmek üzere bilumûm vilayât ve
elviye-i müstakilleye umumen memûrîn-i kaza
ve eşraf-ı mahalliye tarafından telgraf keşide
olunduğu

Kaymakam Ahmet

Van'dan:
Âmâl-i milletle kabil-i telif olmayan Ferit

Paşa kabinesinin devamı, efkâr-ı umumiyeyi
teheyyüc ve ezhân-ı milleti tahdiş etmekte ve
bu halin devamı devlet ve millet için kabil-i
telafi olmayan elim neticeler tevlit edeceği
anlaşılmaktadır.

Umuma itimat bahşolacak bir kabinenin
biran evvel teşkiline ferman buyurulması
lüzumu hissiyat-ı umumiyeye tercüman olarak
arza cür'et eylerim. 22-9-335

Vali Vekili Kadı
Necip

Kengiri'den:
Yedi asır evvel Söğüt'te okunan hutbe-

i istiklâlin bir nazir-i beliği gibi Sivas kongresi
mukarraratı da âlem-i medeniyette kemal-i
sükûn ve vakar ile tekerrür etti.

Asırların ihtirasât-ı müstebidânesi ile
tarihimizin kara sayfalarını teşkil eden vekâyi
ve hâdisat inâyet-i celile-i samedaniye ile artık
hitam bulmuştur.

Her an başka başka şekil ve suretle
hissiyat-ı milliye üzerinde ihdas edilen fecâii
elbet tarih-i beşer kaydedecektir. Bunu âtînin
hükmüne bırakmakla beraber havsala-i
milliyeden feveran eden azim ve iradeyi
makam-ı celil-i hilâfetin etrafında toplanarak
vatanın halası ve istiklâli gibi iki mühim gaye-
yi milliyenin hemen husûli için yekdil ve yek
âmâl olarak kongre mukarraratının infâz-ı
inayeti yüzlerle imza ile sedde-i seniye-i hazret-
i padişahî ve makam-ı sadârete arz ettiklerini
arz eylerim.

Belediye Reisi
Hüseyin

Kengiri'den:
Sivas'ta münakid millî kongre hey'etinin

ma'rûzâtını Halife-i Zîşânımız Padişahımız
Efendimiz Hazretleri'ne arz ve iblağ eylemeyen
ve menafi-i âlîye-i vataniye hakkında şimdiye
kadar bir ğûnâ hizmeti mesbuk olmayan Ferit
Paşa kabinesinin iskatı ile yerine itimâd-ı
umumîye mazhar yeni bir hey'et-i vükala
gelinceye kadar hükümet-i merkeziye ile kat'-
ı alaka ettiğimizin ve millî kongre hey'et-i
aliyesi ile teşrik ve tevhid-i mesai ederek hey'et-
i müşarun ileyhâya her türlü muzaheret ve
muavenete hâzır bulunduğumuzu nahiye
belediye dairesinde içtimâ eden binlerce ahali
namına arz eylerim Efendim. 22-9-35

Şabanözü nahiyesi ahalisi namına
Belediye Reisi

Ahmet

(Akdağ Madeni)
Bugün bilumum memûrîn ile eşraf ve

ahali-i mahalliye mümessillerinin iştiraki ile
daire-i belediyede inıkad eden Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Akdağ
Madeni Şubesinin ittihaz eylediği mukarrerat
ber vech-i zîr arz ve mukaddemen kongrece
ittihaz edilecek mukarrerat ve teşebbüsatın
doğrudan doğruya kazaya tebliğini rica
ederim.

Akdağ Kaymakamı
Tahir

ibaret bulunmaktadır. Binaenaleyh her vilayet ve
müstakil mutasarrıflık dâhilinde umur-ı hükümetin
kavânin-i mevzua-yı devlet dairesinde temşiyet
edilmekte olunmasına nazaran kanun dairesinde
hakk-ı şikâyet vesaire gibi şahsî muamelatın
doğrudan doğruya mahallerindeki alakadar
makamât-ı resmiyeye arzı lüzumu ta'mîmen tebliğ
olunur.

Hey'et-i Temsîliye namına
Mustafa Kemal

Cihet-i askeriyece şifreli telgafların men'i
üzerine 3. Ordu Müfettiş Vekili Kazım Paşa
tarafından makam-ı sadaretpenâhîye keşide
olunan telgrafname ehemmiyetine binaen
naklolundu.

Harbiye nazırı Süleyman Şefik Paşa
Hazretleri'nden 17 Ağustos Sene 335'de alınan
15 Ağustos Sene 335 tarihli açık ve müessif bir
telgrafname üzerine müşarunileyhe takdim edilen
cevapname-i âcizimi huzur-ı fehametpenahîlerine
arz eyliyorum. Makam-ı celil-i vekâletpenâhîleri
tarihin elim akıbetlerine karşı pek hassas olan
vatan ve milletin ve onun yegâne haris ve
nigehbânı ordunun emniyet ve haysiyet-i âliyesini
daima mahfuz bulunduracağında şüphe yoktur.
Namus ve hayat-ı milletin yegâne kâfili olan esrar-
ı askeriyenin ifşasını emretmekle tarih-i millîmizi
ebediyen lekedar eden işbu telgraftan dolayı
harbiye nazırı paşa hazretleri hakkında zat-ı
fahimânelerine arz-ı şikayete mecbur oldum. Bu
emrin derhal iptalini kemal-i ta'zim ve itaatle arz
ve istirham eylerim.

Kolordu kumandanlarının birbiriyle ve ahir
askeriye ruesâsıyla ve madunlarıyla şifreli
muhabere etmesinin memnuiyetine dair olan 15
Ağustos Sene 335 tarihli telgrafname-i sâmileri
17 Ağustos Sene 335'de alındı. Edvar-ı sabıkada
dahi bu tarzda bir memnuiyet-i istibdadkârâne
devletimizin tarih ve kavânininde mesbuk olmadığı
cihetle mütarekeden sonra 11. olmak üzere
nezaret-i işgal buyuran zat-ı samilerinin vahim
bir vaat ve tekeffül altında o makam-ı celîli kabul
buyurmuş oldukları fikri hâsıl oluyor. Ve şayan-ı
dikkattir ki bir müddetten beri millete itimatsızlık
gösteriyordu. Şimdi de alelıtlak bir açık lisan ve
işaretle ordudan itimat ve emniyet nez' ediliyor.

Hudutlarımıza kadar hergün Ermeni
baltalarıyla feci suretlerde kanları akan Kafkas
ahali-i islamiyesinin âlâmından ve münhasıran
Ermeni istilasından hergün bir suretle ra'şedar
olan Anadolu vilayâtı ve vatan-ı umumînin bab-
ı selameti bulunan bir ordunun mâ-fevk ve mâ-
dûn bilcümle kumanda makamlarının ta hudûtlara
varıncaya kadar şifre muhaberatından
menedilmes i en çok Ermenistan' ın ve
mevcudiyetimize düşman olanların menfaatine
kaydedilebilir ve ancak meşrûitiyetini, istiklâl ve
haysiyetini kaybeden ve ecnebi milletlerin ayakları
altında sürünen bir milletin teşkilatından ser ve
mahrûmiyet edilen akide-i namus nez' edilebilir.
Binaenaleyh zat-ı samileri nezarete henüz üç gün
evvel teşrif ettikleri cihetle erkân-ı harbiye-i
umumiyede günü gününe mahfuz olan kanlı
Ermeni ve vakâyiinin icraat ve istihzarat dosyalarına
muttali olmaksızın bu emrin derhal ta'mîm sureti
ile geri alınarak ordunun ve milletin tarihi ve
mukteza-yı necabeti olan haysiyetinin idamesi ve
orduyu lisana ve harekete getirmek hususunda
mazbut olan âdâba riayetin dahi muhafazası.

Seferber bir düşman karşısında ısrar-ı
askeriyeyi fâş etmek kanun nazarında ceza-yı
idamı müstelzim iken zat-ı samileri esrârı askeriyeyi
fâş emrini veriyorsunuz. Binaenaleyh cihanın
bütün namuskâr milletleriyle ordularında akide-
i sır ve namusu olan şifre muhaberatı kemakân
bizde de mecra-yı tabiîsinde tutulacağı cihetle
ona göre kolordulara ve alakadârâne tebliğ ve
bunun hüsn-i cereyanının temini katiyen emir ve
talep edilmiştir. Bunun haricinde hareket edecek
büyük ve küçük memurlar hakkında esrar-ı devlet
ve milleti fâş ve ihlal edercesine takibat yapılacaktır.

Makam-ı nezaret-i celileye dokuz ayda
onbir nazır geldiği halde hiçbirisi siyaset ve
mülâhazat-ı hükümet hakkında büyük kumanda
makamlarına olsun bu cins adem-i itmi'nan bir
kelime bile söylemiyerek daima meçhul ve
mübhem ve endişenâk vaziyetler ihdas ve idâme
etmelerinden naşi büyük büyük bir emniyetsizlik
tevlît eder. Ve bu halede suret-i katiyede nihayet
verilmesi ve tedabir-i gayr-ı meşrûaya tevessül
etmekten ise vatan ve milletin halası ve selâmeti
hakkında bugün neler düşünülmekte olduğunun
izah buyurulmasını arz eylerim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Kongresine Mevrut Telgrafnameler

Koçhisardan:
Bilumum Koçhisar ahalisinin kongrenin

pek mukaddes olan mukarraratına kemal-i
hürmetle muzaherette bulunacaklarını arz eylerim.

Belediye Reisi
İsmail

- İrâde-i Milliye -
Beyanname

19 Eylül tarihi ile Damat Ferit Paşa
tarafından Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey'e
keşide olunan bir telgrafnamede takım takım
Bolşeviklerin sevahil-i Osmaniyeye geçerek Samsun
ve Trabzon tarikiyle Anadolu'ya dâhil oldukları ve
binaenaleyh dâhil-i memlekette bolşevizm
usulünün intişar ve tevsiinin men'i hakkında ne
gibi tedâbir ittihaz edilmiş olduğu istizah
edilmektedir. Bu iş'ârın kizb-i muhakkak olduğunu
milletimize isbat için hiçbir söze hacet olmadığı
kanaatindeyiz. Yalnız âmâl-i milleti başka bir
surette göstermek için Ferit Paşa'nın irtikab-ı
cinâyâtta ne derece ileri gittiğine nazar-ı dikkat-
i umumiyeyi celb ile iktifa ederiz.

Hükümet-i merkeziyenin pek hainane olan
böyle bir iftira ile milleti Avrupa'ya karşı ithama
kalktığı kemal-i hayret ve teessüfle görülüyor.
Kalb ve vicdanını menafi-i ecnebiyeye satan bir
takım kesânın asıl ve faslı milletimizce meçhul
bir nam ve bahane tasnî' ederek mefkure-i istiklâl-
i milleti boğmaya ve milletin lehulhamd kendi
kuvveti ile şimdiye kadar hâsıl ettiği tesirat-ı
haseneyi ihlale çalıştığı ayanen anlaşılıyor.
Devletimizin menâfi-i esasiye ve hayatiyesini
düşmanların nef'ine, şimdiye kadar müteaddit
defalar ihmal ve ihlal ve dâhil-i memlekette şûrîş
ve tefrika ihdâsına bizzat nazırları ile ve düşman
arzusuyla ibtidar eden bir heyet-i hükümete
tekmil-i millet alenen adem-i itimat izhar
eylemişken halen muhafaza-yı makam hırsı ve
menâfi-i ecnebiyeyi müdafaa hevesi ile millet
hakk-ı kelamından mahrum ve padişah-ı
muhteremine arz-ı tazallumdan memnu
bırakılıyor. Dâhil-i memleketin asayiş ve inzibatı
lehulhamd yolunda ve herkes iş ve gücünde iken
güya asayişsizlik bahane edilerek millet arasında
nifak ve mukâtele ihdasına çalışıyor ve her taraftan
vaki olan istirhamat ve müracaata rağmen hâlâ
zat-ı şevket-meâb hazret-i padişahî milletin âmâl
ve metalibinden meçhuliyet içinde bırakılıyor. Bu
derece hainane makâsıda alet olan ve gayr-ı
meşru surette millete cebir ve tahakküm gösteren
hey'etin hiçbir mevki-i meşruu olmadığı ve milletin
kendilerini hiçbir suretle tanımadığı ve umum
efrad-ı milletin hukuk-ı âliye-i hilâfet ve saltanatını
ve istiklâl-i millet ile hukuk-ı mukaddese-i
meşrutiyeti müdafaaya amade ve şayan olan ve
itimad-ı ricalden mürekkep bir hey'et-i hükümet
mutalebesinde olduğunu Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Hey'et-i Temsîliyesi
bu vesile ile bir kere daha beyan eyler. Ve bütün
ma'rûzât-ı muhikkaya rağmen hükümet-i
merkeziyenin ecnebi kuvveti ile memlekette nifak
ve mukâtele ihzarına fiilen tevessülü görüldüğü
halde tevellüt edecek avâkıb-ı vahime ve netaic-
i fecianın tekmil mes'uliyeti böyle bir mukâteleyi
ihzar eden gayr-ı meşru hükümet erkânına ait
olacağını ve Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’nin kendi
âmâl ve kanâat-ı sâdıkasına bütün kuvvetiyle hasr
ve merbut kalacağını tekmil âlem-i medeniyete
ilan eyler.

Hey'et-i Temsîliye Namına
Mustafa Kemal

Mukarrarât Sureti
1- Sivas Kongresi'ne ve bu kongrenin tebliğ

eylediği mukarrerata beyân-ı itimat ve her suretle
iştirak eder.

2- Harp ve sulh zamanlarında mukadderat-
ı memleketi idare ile muvazzaf olmak lazım gelen
hey'et-i vükalanın Meclis-i Mebusan'ın itimâdına
istinat etmiş esâs-ı meşrûtiyet olan kanun-i esâsi
ahkâm-ı sarihası icabından olduğu halde bu
kaideye muvâfık hareket etmeyen ve milletin
makam-ı mualla-yı hilâfet ve saltanata yaymak
istediği ma'rûzâtı arzdan içtinap ettiği anlaşılan
hal-i hâzırda mevcut kabineye karşı adem-i itimat
beyân eder.

3- Sivas Kongresi'nin âmâl-i milliyeye ve
menâfi-i mülk ve millete muvâfık mukarrerat ve
teşebbüsat-ı müstakillesine de iştirake müheyyâ
bulunduğunu ilan eder.

4- Bu mukarreratın kongre ile vilayet ve
l ivaya ve İstanbul 'a tebliğini arz eder.

(Osmancık'tan)

Kongre mukarreratı memûrîn, a'yân ve
eşraf-ı kazaya tebliğ kılındı. Kendileri ile padişah-
ı zîşanımız arasına giren Ferit Paşa kabinesine
adem-i itimatla an'anât ve mukaddesat-ı
milliyesine uzanan dest-i tecavüzkârâneye karşı
Osmancık kazasının da mücadeleye karar verdiğini
arz ve iblağ eylerim.

Kaymakam Vekili
Hilmi
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Sivas - Müdir-i Mes'ulü Selahattin

Kastamonu Valisi
Hükümet-i merkeziye tarafından ahîren

Kastamonu valiliğine tayin olunan Ali Rıza
Bey'in Dersaadet'ten İnebolu'ya geldiğini ve
mahall-i mezkurdan ahali tarafından İstanbul'a
iade edildiğini yazmıştık. Mumaileyh vapurdan
Zonguldak'a çıkarak oradan merkez-i vilayetle
vali sıfatıyla muhabereye kıyam etmiş ise de
yirmidört saat kaldığı Zonguldak'tan ahali
tarafından vapurla Dersaadet'e teb'ît edilmiştir.

Hareket-ı milliye Bolu'dan İzmit'e de
sirayet etmiştir. Yakında fiilî harekâta intizâr
olunmaktadır.

Ulyaya arz ve hüsn-i muvaffakiyetlerini eltaf-
ı ileyhten niyaz eyleriz.

Kaymakam Vekili
Ali Rıza

(Yozgat'tan)

Zat-ı hazret-i hilâfetpenâhîye ve kavânîn-
i mevzuaya tamamıyla arz ve matbuat ve
sadakat eder. Âmâlini nazar-ı dikkate
almayarak milletin sevgili padişahına
ma'rûzâtta bulunmak hakk-ı meşrûunu istimal
etmesine mani olan ve Meclis-i Mebusan'ı
mîâd-ı kanunîsinde içtimâ ettirmeyen kabineye
adem-i itimat beyân eyleriz.

Mühendis Mehmet Tahrirat Müdürü Besim
Muhasebeci Arif Kadı Remzi
Yozgat Mutasarrıfı Necip İst i 'nâf  Müddei Umumîsi Fa ik
İstinaf Reisi Muhlis Ziraat Memuru Tevfik
Posta Müdürü Selim Jandarma Kumandanı Ziya
Tasfiye Memuru Ziya Bidâyet Reisi Fehmi
Ziraatbank Müdürü Hasan Defter- i Hakanî Memuru Fehmi
Telgraf Müfettişi Fuat Nüfus Memuru Mehmet
Evkaf Memuru Cemal Duyun-ı umumiye Müdürü Kemal
Jandarma Bölük K. Adil Muhâcirîn Memuru Osman
Mekteb-i Sultanî Müdürü Ahmet

(Yozgat'tan)

Dersaadet'te İngiliz ve Fransız, İtalya,
Amerika mümessil-i sâsîlerine Mecidiye
kazasından yapılan telgraf sureti berâ-yı
malumat arzolunur.

Telgraf Müdürü
Halim

Mezkûr Telgrafname Sureti
Sekiz ay evvel akdedilen mütarekede

Osmanlı milletinin müstakil bir halde kalacağı
ve hiçbir suretle memleketin işgal altına
alınmayacağı temin edilmişken bu cihet nazar-
ı dikkate alınarak mütareke akdedilmişti.
Mütarekenin akdinden sonra bu vaat katiyen
nazar-ı itibara alınmayarak Osmanlı Milleti
hakkında her şeyler reva görüldü. Bilhassa
İzmir fecaii de bunu müeyyittir. İcra-i hükümet
eden kabine şu müddet zarfında milletin
mazhar-ı teveccüh ve itimadı olamadı ve
olamaz. Millet kendi işini ancak itimadına
mazhar bir kabineye tevdîa karar verildi.
Vatanımızda bir fert kalıncaya ve memleket
harabezâr halini alıncaya kadar refah ve
saadet-i milliyemiz uğrunda çalışmaya azmetti.
Mösyö Wilson prensibinin nazar-ı itibare
alınarak bu adaletten müstaîd olunmaklığımızı
ve bunun metbûnuz olan hükümet-i
muazzamaya arz ve iblağını rica ederim.
21-9-35 Mecidiye Belediye Reisi

Hacı İbrahim

Maarif Nezareti
Maarif nazırı Sait Bey istifa etmiştir.

Kabinenin Mevkii
Dersaadet gazetelerinden bazıları kabine

mevkiinin tehlikeli olup yakında istifası me’mul
bulunduğunu beyân ediyorlar.

İzmir Fecayi
G e l e c e k  n ü sh a d a n  i t i b a r e n

vatanperverân tarafından cem' olunan vesaik
sırası ile derc olunacaktır.

(Sungurlu'dan)

Bugün merkez kazada memûrîn-i hükümet
ulema ve eşraf-ı memleket daire-i hükümette bil-
içtimâ Ferit Paşa kabinesine müttahiden adem-i
itimat beyân ve meşâm-ı hilâfetpenâhîye teyid-i
raiyye-i ubudiyet ederek atebe-i seniye-i tâcdâriye
arz ve iblağ etmiş oldukları maruzdur.
20-9-35 Kaymakam

Halit

(Temellihan)

Muhterem kongrenin bütün mukarrerat
ve tebligatına biz Temellihan memûrîn ve eşraf
ve muteberan ve ahalimiz lâ-yüzelzel bir iman
ile inkıyat ve iştirakla vatan-ı mukaddesimizin
ecânib-i gayr-ı meşrûa tecavüzünden muhafaza
ve siyanete hadim bir kabinenin teşkilini ve efkâr-
ı sakîmeye salik ve devam-ı hayat-ı millet-i islamiye
ve Devlet-i Osmaniyenin inkırâzını mucip bulunan
hükümet-i hâzıranın iskatını zat-ı hazret-i
padişahîye arz ve müracaatla istirhâm eylediğimizi
ve bütün mevcudiyetimizle her fedakârlığa hâzır
ve müheyyâ bulunduğumuzu arz ile kesb-i fahr
ve mübahat eyleriz.

Umum Memûrîn Namına
Salih Rahmi

(İskilip'ten)

Kongrenin mukarrerat-ı müttehazesinin
buraya da tebliği üzerine İskilip memurîn ve
ahalisinin dahi kongre mukarreratını bit-tasvip
kabinenin şimdiye kadar takip ettiği mesleği
mukarrerat-ı millete mugayir görüldüğünden
ahali ve memûrîn muttahiden hükumet-i hâzıraya
adem-i itimat beyân ile dua-yı ömr-i padişahı ref'-
i bârgân-ı ahadiyet kılındığının arz-ı atebe-i ulyâ
kılındığı maruzdur.

Kaymakam
Tahsin

(Mecidözü'den)

Memleketi tehlike-i inkısâmdan kurtarmak
için hiçbir muvaffakiyet-i siyâsiye temin edemeyen
ve irade-i milliye'yi tanımayan Ferit Paşa kabinesine
kazanın memûrîni ve ahali ve eşrafı ile muttahiden
adem-i itimat beyân eylediği ve keyfiyetin
Dersaadet'e yazıldığı.

Kaymakam
Hasan

(Alaca'dan)

Millet-i Necîbe-i Osmaniyenin saadet-i
âtiyesini temine hadim olamayan kabineden
adem-i itimat telgrafla takdim-i atebe-i ulya
kılınmıştır. Memûrîn ve eşraf ve bütün millet
bugün kongre hey'et-i muhteremesine herbir
mevcudiyetle merbut bulunduğunu arz ile
tazimat-ı mahsûsamızın kabulünü tazarru ederiz.

Tüccardan Şevki  Eşraftan Asım 
Ulemadan Sait Alaca Belediye Reisi Behçet

(Tokat Nahiyesi'nden)

Halife-i Muazzam Padişahımız Efendimiz
Hazretlerine karşı fart-ı sadakat ve vatan ve milletin
istihlası yolunda Sivas'ta münakid kongre
mukarreratına bütün mal ve canımızla hazır ve
her türlü emre amade bulunduğumuzu arz eyleriz.

Eşraftan Bekir Sıtkı Eşraftan Cafer Sadık
Ulema Namına Müderris Hacı Mustafa
Tokat Nahiyesi Belediye Reisi Ahâli Namına İsmail
Eşraftan Cami-i Kebir İmamı Hafız Şükrü

(Araç'tan)

Milletin kalbiyle müteharrik ve lisanıyla
mütekellim olan hey'et-i aliyyelerinin vatanın
duçar olduğu tehlike-i inkısama sed çekmek
hilâfet-i seniyenin istiklâlini temin eylemek
hususuna masruf olan harekât-ı müslimanâne
ve fedakâranesine iştirak etmeyecek bir ferd-i
muvahhit yoktur. Sevgili padişahımız Efendimiz
Hazretleri'ne derkâr olan merbutiyet ve sadakatleri
şükran ve minnetle bit-takdir bütün harekât ve
icraat-ı vatanperveranenize her cihet muzahir
olacağımıza vatan ve islamiyet namına arzını
sermaye-i şeref ve mubâhât biliriz. Cenâb-ı Hak
muvaffakiyetler ihsan buyursun.

Aza Ziver Aza Osman Aza Halit Aza Ahmet
Belediye Reisi İsmail

(Çerkes'den)

Siyaset-i vataniyeleri herkesçe malum ve
eser-i fiiliyesi mertebe-i bedâhete vasıl olmuş olan
Ferit Paşa kabinesinin iskatıyla yerine âmâl-i milliye
ve vataniyeye hâdim bir kabinenin tayini ve ikamesi
Çerkes kazası ahalisi namına rüesa ve memûrîn
ve meşayih ve ulema ve eşraf-ı memleket
tarafından atebe-i ulyâya arz ve hüsn-i
muvaffakiyetlerini eltaf-ı ilahiyeden niyaz eyleriz.

Kaymakam Vekili
Ali Rıza

İzmir

Ey ulu Tanrım, Ulu Allahım,

İki âlemde tahassüngahım,

Sana ben şimdi sığındım da derim,

Hani evvelki hududumla yerim?

Hani ırmaklı, dumanlı dağlar?

Ulu Tanrım kalan aksamı koru!

Yetmiyormuş gibi bunlar bir de,

Uğradı İzmir'imiz bir derde;

Orası can evidir her Türkün,

Bunu, ey gasıp olanlar düşünün!

İzmir'in toprağı Yunan ili mi?

Alamaz kimse benim can evimi!

Ne diyor; bak; bana birçok sesler:

Hepimiz oldu şehid-i ekber!

Sönmesin yurdumuzun bir ocağı,

Kanımızla boyadık her bucağı,

Ne büyük kaldı bu yolda ne küçük,

Sizi ihya için öldük... öldük!

Ölmeyi bilmeyen insan yaşamaz,

Hakka kuvvetle tahakküm olamaz!.

Müslüman yurduna Yunan çıkıyor,

Hangi hakla bilmem Wilson'a sor!

Haniya, Hak ve Hakikat nerede?

Bu mudur adl-i siyasî bir de?

Herkesin şimdi bu sestir zikri,

Bundan artık dönmez kimse geri:

Azmimiz öyle metindir ya Allah,

Vermeyiz İzmir'i Allah Allah,

Öldürün cümlemizi sonra salın,

Çiğneyin naşımızı öyle alın,

Kalsın ahvad-ı güzîne sizden:

Bir de tarih-i adalette bu fen!

Abone

İrâde-i Milliye Gazetesi Anadolu ve

Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Sivas Cemiyet-i

Merkeziyesi tarafından vatana bir hizmet-i

mahsusa olmak ve efkâr-ı milleti ahval-i cariye-

i siyâsiyeden haberdar eylemek için bin türlü

m ü ş k i l a t a  i k t i h a m  o l u n a r a k

neşredilebilmektedir. Hey'et-i merkeziyenin bu

babda ihtiyar eylediği fedakârlığa bilumum

ahalinin kısmen olsun iştirakla abone

kaydolunacakları muntazardır. Abone esmânı

Ziraat Bankaları vasıtası ile irsal olunmalıdır.
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İstanbul'da hiyanet ve ihaneti sabit olan
Cemal Bey Konya'da rüfeka-yı cinayetinin bir
alet-i habaseti olduğundan dolayı, vatanın her
yerinde olduğu gibi bu defa Konya muhitinde
dahi başlayan harekât-ı milliyeyi boğmak,
Konya'daki işgal kuvvetlerine istinaden bu
tezahürat-ı milliyenin önüne geçmek istemiş ise
de arzusuna muvaffak olamamış ve ecânib
kuvvetinin muzaharat ve himayesi sayesinde,
İstanbul'daki hempaları nezdine firar etmiştir.

Ferit Paşa ve hempaları vatan ve milletimiz
aleyhinde yaptıkları bu ihanât-ı azîmenin hesabâtı
millet tarafından sorulmak ve mücrimlerin,
hainlerin cezası verilmek zamanının hulul ettiğini
anlar anlamaz şimdi firara başlıyorlar. Lakin
millet o hainleri kanunun pençe-i adaletine elbet
teslime de muvaffak olacaktır.

Millet Davası
Bilhassa İstanbul halkımız mütarekeden

sonra düvel-i mutelifenin aldığı vaz ve tavra
yakından şahit olmuşlardır.

Birinci makalede muhtasar bir ifade-i
hakâyıkla arz ve tesbit ettiğimiz davada gerek
umumî harpten evvel ve gerek asırlardan beri
-dâhilî ve haricî siyasetimizde- müdahelât ve
tahrikât-ı hariciyenin bize nelere malolduğunu
izah etmiştik. Bu makale ile de mütarekeden
bugüne kadar galip bir vaziyet alarak
topraklarımıza giren ve girdikten sonra da
(vicdan-ı millî)ye pek vicdansız bir tarz-ı siyasetle
taarruz eden İngiltere ve Fransa hükümetleri ile
İstanbul hükümetinin gösterdikleri mahiyeti bir
nebze teşrih edeceğiz.

Mütarekiyi takip eden günlerden birgün
-ki tarihimizde bir sahife-i siyah ve intibah olarak
kalacaktır- bir Fransız müfrezesi Makri Köyü'nü
işgal etti. Bu işgal yeknazarda millete meçhul
kalan bir muamma gibi geldi. Ve bu muamma
o kadar dilsuz ve kahhar bir muamma idi ki,
umumî harpte Çanakkale gibi nâ-mağlup
cephelerde hiçbir millete nasip olmayan
kahramanlık destanları hazırlayan ve ayrıca bir
tarih-i şehamet teşkil eden muzafferiyetlerle Rus
Çarlığını da vermeye medar olan ve Kafkas
milletlerine istiklâl veren bir cephe, sonra; Irak,
İran, Suriye cepheleri; hür Lehistan'ın (Vistol)
efsanelerini hakikate kalbeden serhadleri,
Romanya ve Makedonya seferlerine göğüs geren
[Türk Milletine] idi!

Daha ilk günlerde Türk milletinin izzet-i
nefsine, Türk milletinin vicdanına karşı dâhildeki
ma'lûmul-ecnâs zümrenin! propagandalarıyla
ecnebi hükümetlerinin asrî kinleri teheyyüç
ediliyordu. Unutmadık ki milletin yüzüne karşı
intikam! diye bağrılarak tahkir edildi. Bu ahval
karşısında, nefsine ar getiren bir [Türk vicdanı]
vardı ki kendisine has olan bir metanet ve vakar
ile cevap vermeye bile lüzum görmüyordu.
Bundan başka milletin kabiliyetsizliği, milletin
ahmaklığı şeklinde propaganda yapanlar içinde
bir de hükümet ağzı açıldı. Aslı faslı ne olduğu
belirsizleşen bu vicdan ve haysiyet düşkünü
fukaralar, ecnebi ekmeklerine yağ sürüyorlar ve
işgal keyfiyetini mütareke ahkâmına tevfikan
protesto bile etmiyorlardı. Sonra; millet
meclisinde "Ne yapalım! Mademki mağlubuz
galipler herşeyi yapabilirler ve haklarıdır" diyecek
kadar bed-tîynet bir nazır da türemiş
bulunuyordu. Üst üste gelen bela kabilinden
olacak ki, sütun sütun müdafaanameleri ve
yazılarıyla Ermeni tehcir ve taktîlini serlevha
edinerek masum!! Ermenilerin vekâletini deruhte
ediyorlar ve isbat için de cânîb-i hükümetten
fırkalar arasında başkaldıranlar işbaşına
getiriliyordu. Anlaşılıyordu ki, icraat namı altında
müstacilen yapılacak olan işler, onların zann-ı
kâsıranelerince yalnız bu meseleler idi? Ve bunun
mantık ve siyaset istinatgâhı da "böyle yapılacak
olursa düvel-i mutelifenin merhamet ve şefkati
celbedilecek ve düşülen felaket bu suretle

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Selahattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazar: 6 Muharrem 1337 ve 2 Teşrîn-i Evvel  Sene 1335       Numara: 5
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Ferit Paşa Hükümeti kendi makâsıd-ı
hainesini takip ve icra, mukadderat-ı milleti
mahv ve fena için bazı eşhası nazır sıfatıyla
daire-i icraatına almış ise de bilahere efkâr-ı
umumiye ve milliyenin tazyiki ile bu fena
simaları nezaret sandalyelerinde muhafaza
edemeyerek vilayet-i mühimmede birer alet-
i cinayet ve hiyanet olmak üzere valilikle
Anadolu'ya taslît eylemiştir: Bunlardan kambur
İzzet, evvela âciz ve riyakatsız bir nazır, saniyen
İzmir gibi mühim bir vilayetimizde hain ve
mühîn bir vali olarak milletin başına telafisi
gayr-ı kabil belalar getirmiştir. Zaman-ı
nezaretinde, payitaht-ı saltanat-ı seniyede
hakimiyet-i Osmaniye her gün bir parça daha
tahdit edilmiş, kavanin-i Osmaniyenin zîr-i
cenah-ı ma'deletinde yaşayan efrad-ı millet,
kamburun acz ve meskeneti yüzünden
İngilizlerin zulüm ve tazyîki altında inlemiştir.
İzmir'in işgalinden birgün evvel, kendisine
müracaat eden eşraf ve ahaliyi, işgal
tehlikesinin zuhur etmeyeceğinden bahs ile
teminat-ı haînanesiyle aldatır, avuturken birgün
sonra vukua gelen hâdise-i işgal münasebetiyle
Yunan süngüleri arasında [Zito Venizelos]
nidalarıyla, İzmir'deki katliamın bais-i yegânesi
olan bu hain yüzyirmibin Türk'ün katil-i
manevisi, haysiyet-i devletin Ferit Paşa hey'et-
i hükümeti ile beraber hadim-i müşariki
olmuştur.

Ferit Paşa kabinesinde dâhiliye nazırı
sıfatıyla millet-i necibimizin istiklâl ve istikbalini
imhaya âzim hainlerden biri olan Cemal Bey,
ilk icraatına milletin namus ve tarihini
lekelemekle başlamış, İstanbul'daki Türkçe
gazeteleri bırakarak, Galata'da ma'hûdlar
tarafından neşredilen Fransızca bir gazeteye,
mücerret efkâr-ı ecânibe daha ziyade te'sîrât
yapmak ve telkinat-ı hainanede bulunmak
üzere Türkiye'de [tamam sekizyüzbin] Ermeni
katledildiğini beyân etmiş, Ermeni davasını
Paris'teki Boğos Teryar Paşa'dan daha hararetli
bir kalp ile müdafaa ederken masum Türk
milletinin necâbetine daha çirkin bir iftira
lekesi sürmüştür. Erivan'dan tehcir vesaikı
kendi nezareti dosyasında mahfuz ve vilayât-
ı şarkiyenin enkaz-ı harabîsi altında Ermeni
mezalimi ve cinâyâtının kurbanları olan
yüzbinlerce müslüman kardeşlerimizin
iskeletleri mevcut iken Devlet-i Osmaniye'nin
bir nazırı sıfat ve salahiyetiyle Fransızca bir
gazeteye tamam kaydıyla sekizyüzbin
Ermeni'nin katledildiğini beyan eden bu
dimağsız ve vicdansız nazır şu sözleriyle Paris'te
çalışan Büyük Ermenistan komitesinin âmâline
maa-ziyadetin hizmet etmiş ve hiç şüphesiz
bu hizmet ile mükafatsız kalmamıştır!

Şu muğayır-ı hakikat beyanatı ile cehalet
ve hiyanetini ilan ve isbat eden bu hamiyetsiz
nazırın bed sözlerinden dolayı derhal
Babıâli’den ve kabine arasından tardı icab
ettiği ve şu ihanet-i azîmesinden nâşî kanun-
ı esâsî mûcibince divan-ı âlîye sevki lazım
geldiği halde Sadrazam Ferit Paşa'ya kanun-
ı esâsiyi ne de Paris'te Versay Konferansı'nda
mevzu-ı bahs ve müzakere olan mukadderat
ve mevcudiyet-i milliyemizi düşünmeyerek,
yalnız Cemal Bey'in pejmürde kıyafetinden
sıkılarak onu Konya'ya Vali göndermiştir.

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

ve bi’n-nisbe! tadil edilecekti!! Çünkü düvel-i
mutelife bizi ne için harp ettik diye de muhakeme
edecekti. Evet! Biz nasıl oluyor da onlarla harp
ediyorduk! Topraklarımız, mukaddesatımız,
mevcudiyet-i milliyemiz için kurulan tuzaklara
karşı neden sesimizi yükseltiyor ve ne hakla
silaha sarılıyorduk! Ve bizim hakkımız gayet tabi
olarak! ölmek ve esir olmak değil miydi?!"

İşte bu zihniyet ve bu fikirler; Ermenilerle
Rumların arasından intişar ederek Bizans'ın; zevk
ve sefahetle âlûde olmuş muhitlerinde istikrar
buluyor ve bu müstekreh sedalara ne olduğu
belirsizleşen bir takım seciyesizler de ram olarak
hükümet i ç inde e lebaş ı o luyor la rdı :

Her millette olduğu gibi milletimiz
arasında türemiş bu seciyesiz ukala sınıfı bir
taraftan türkiyyul-ibare gazete sütunlarına kadar
hep bu fikirleri geçiriyorlardı. Nihayet bu sınıf,
hükümeti adeta istila etti. İddia edebiliriz ki
düvel-i mutelife için bundan müsait bir tarz-ı
idarî şekli olamazdı. Onlar için esef ki! Bu hal
daha ziyade devam edemeyecekti! Nitekim de
öyle oldu. Milleti hükümetle avlamak isteyenlerle
alet olanlar kendi tuzaklarına kendileri düştüler.
Ve o fukaralar unuttular ki karşılarında hiçbir
zaman ölmeyen bir [Türk vicdanı vardır]. Sonra
İngiltere ve Fransa hükümetinden başka herhalde
bir İngiliz ve Fransız milletinin de vicdanı olacaktır
ki işte o vicdanlar, uzak değil, pek yakınlarda
maskeli hükümetlerine vicdanî bir süali
hazırlamışlar ve hissettiğimize göre de sormaya
başlamışlardır.

Buna hiç şüphe yok!. Hükümetler satın
alınır, fakat milletler değil!.

Amerika Hey'eti Erzurum'da
Amerika hey'eti Erzurum'da yapılan parlak

merasim münasebetiyle Albayrak'ın çıkardığı
küçük bir ilavede Osmanlılardan evvel Selçukîler,
daha evvel İlhanîlerin Erzurum'daki iki büyük
eserinden bahsedilmiştir. Bunlar Camiül-Ezher'e
mukabil yapılıp Türk dârulfünûnu ittihaz kılınan
Yakutiye Medresesi ile Selçukîlere ait bir
minareden ibarettir ki bu minareye Sultan
Abdulaziz Han devrinde bir saat ilavesi ile saat
kulesi haline ifrağ edilmiştir. Albayrak'ın ilavesinde
bu gibi âsâr-ı atîka-ı islamiyeden bahisle Türk
hakimiyet ve medeniyetinin Erzurum'da sekiz
asra garip bir zamandan beri payidar olduğu
gösterilmiştir ki bu tafsilat fevkalade hüsn-i tesir
yapmış ve Amerikalılar iş bu mebâni-i kadîmeyi
gezerek fotoğrafilerini almış ve sinemaya geçirmiş
ve bu babdaki tafsilatı derhal İngilizce'ye tercüme
ettirmişlerdir.

Revandiz ve Şemdinan Ahvalı
Revandiz ahalisinin tazyiki üzerine

Revandiz'de bulunan İngiliz hâkim-i siyasîsi ve
askerleri geri çekilmişlerdir. Şemdinan'daki
müfreze kumandanımız Revandiz eşrafından
mevrut bir mektupta hükümetimize izhar-ı tahsîr
edilip memur ve asker gönderilmesi ricasında
bulunduğunu iş‘âr eyliyor.

Seyyit Taha'nın teşvik ve icbarıyla tekâlif-
i emîriyeyi i'tâda taallül eden Şemdinan aşâiri
mahallî mutasarrıfına müracaatla isti'fâ-yı kusur
etmişlerdir.

Umadiye'de Cemiyet-i Muhammediye
Umadiye'de İngiliz hâkim-i siyasînin

katlinden sonra Mehmet Salih isminde birisi
Cemiyet-i Muhammediye namı ile bir cemiyet
teşkil ederek ara sıra İngilizler ile müsademede
bulunuyormuş.

İngilizler Bakü ve Tiflis'i Tahliye Etmişlerdir.
Bakü ve Tiflis'ten İngilizler yanlız birkaç

memur bırakarak çekilmişlerdir. İngilizlerin
çekildikleri esnada Azerbeycanîlere birçok
makineli tüfek ve top ve Bahr-i Hazar'daki
sefinelerden bir kısmını bıraktıkları rivayet ediliyor.

Ferit Paşa’nın Rüfaka-yı
Hiyâneti
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kemâkân baki olmak şartıyla bidâyet-i
mütakereden bugüne kadar güzerân olan eyyâm-
ı elîme zarfında vatan-ı mağdurumuzun maruz
kaldığı masâib ve felaket-i mütevaliyeye rağmen
Ferit Paşa kabinesinin istihlas-ı vatanî ve selâmet-
i ebnâ-yı memleketi namına matuf hiçbir hayat
ve hissiyât-ı vatan perverâne ibrazına muktedir
o l a ma m a s ı n a  v e  m i l l e t i n  e f kâ r - ı
vatanperverânesinin tercümanı olan Sivas
Kongresi'ne mumanaat ve makam-ı muallâ-yı
hilâfetpenâhî ile milletin arasına men ve fesat
eylemesine binaen meşrû bir kabine teşekkül
edinceye kadar hükümet-i merkeziyeye devam-
ı itaatımızın kabil olamayacağı maruzdur.

Tokat Memûrîn ve Eşraf ve Tüccarı Tarafından
Hâkpây-ı Şahâneye Keşide Olunan

Telgrafname Suretidir:
Ferit Paşa kabinesinin Anadolu'daki

tezahürat ve varidat-ı milliyeye mani olmak
emeliyle reva gördüğü hakşiken muamelât-ı i'tisâf-
kâreneyi hâkpây-ı şahanelerine iblağ etmek ve
milletin yekvücut olarak taht-ı hilâfet etrafında
toplandığını sevgili halifelerine arz etmek gibi bir
teşebbüs-i meşruu akim bırakarak izzet-i nefs-i
milliyemizi cerîhadâr ettiği cihetle bu kabineye
itimadımız münselip olduğundan hükümet ve
milletin selâmetini temin için müstacilen sedde-
i seniye-i hazret-i hilâfetpenâhîlerinden istirhama
cür'et eyleriz. Kâtibe-i ahvalde emr-i ferman
padişahımız Efendimiz Hazretlerinindir.

Zîrdeki Eşraf ve Mütehayyizân-ı
Memleket ve Umum Ahali Namına Belediye
Reisi Tarafından Mumza Olarak Hâkpây-i

Hümayuna Keşide Edilen Telgrafname
Suretidir:

Sevgili Hakanımız;
Harb-i umumînin tevlîd ettiği felaketler

yüzünden bugün ağlayan milletin makam-ı
muallâ-yı hilâfete göz dikmiş ve ancak o makam-
ı mübâreki halaskar bir çârâğ-ı ümit olmak üzere
görüyor.

Umum muvacehesinde kıraat edilen
beyanname-i hümayunları sevgili padişahları ile
milleti arasında mevcut ve lâyezâl sadakat ve
merbutiyetin bir nişane-ı tarihîsi olduğu halde
hükümet-i merkeziyenin bilinemeyen bir saik ile
âmâl-i milliyemize düşmâne bir vazifet alması ve
millet ile hükümet arasında vücudu bilhassa şu
zamanda zarûrî olması icab eden ittihat ve vifaka
mani olması ve Avrupa nazarında memleketimizi
anarşi halinde göstermesi bizi son derece
müteessir ediyor. Her zamandan ziyade şu
zamanda hükümet-i merkezinin millete istinat
etmesi ve bu kasdın husulü için meclis-i milliyenin
hemen süratle küşadı icap ederken bilakis âmâl-
i milliyemizin Avrupa nazarında tasdik ettirmek
için vükela-yı milletten mürettep teşkil edilmekte
olan Erzurum ve Sivas Kongreleri aleyhinde
bulunması ve bu kongreleri dağıtmak için
Müslüman kardeşleri kırdırmak suretiyle vesâit-i
gayr-ı meşrûaya sevk etmesi tarih ve millet
naza r ında af fed i lmez ha tala rdand ı r.

Âmâl-i umumiye-i mil l iyeyi sevgili
padişahlarına munharif arz eden bu meşrû
emellere muhâlif bir vaziyet alan hükümetin
harekât ve icraatı mutâbık-ı re'y-i  âm
olamayacağından kabine üzerindeki itimad-ı
şahânelerini haiz namuslu zevattan mürekkep ve
meşrûtiyete sadık bir hey'et-i cedîde-i hükümetin
teşkiline ve kendi de Sulh Konferansı'na gideceği
tebşir buyurulan murahhaslarımızın da milletin
âmâlini bi-hakkın temsîl edecek zevattan terekküp
etmesine makam-ı muallâ-yı hilafete olan ebedî
merbutiyet ve sadakatimize bir mukâbele-i lütuf
ve azamet-i şehinşahî olmak üzere intizar eyliyoruz
ve bidayette ve kâtıbe-i ahvalde emir ve irade
sevgili ve mukaddes padişahımız Efendimiz
Hazretlerinindir.

Akdağ Madeni'nden
Bugün burada akdedilen metingin netice-

i mukarreratı ayn-ı miting hey'eti tarafından atebe-
i ulyaya keşide edilen telgraf sureti bier vech-i zîr
maruzdur.

Kaymakam Tahir

Suret
Âmâl-i mukaddese-i millete karşı yanlış bir

vaziyet alan Ferit Paşa kabinesinin ma'rûzât ve
istirhamât-ı milliyeyi huzur-ı şahânelerine iblağa
mani olması ve vatanda câ-be-câ açılan rahne-i
indirâse karşı da bir tavr-ı lâ-kaydî takınarak
düşmanlarımızla beraber izmihlal-i vatana koyması
artık bütün delâiliyle vazıhan anlaşıldığı cihetle
lüzûm-ı istikatını ismâ için bugün binlerce kasaba
ve kura ahalisinin akdettiği mitingte Ferit Paşa
Kabinesi’nin iskatıyla yerine âmâl-i milliyeye hadim
eâzım-ı milletten bir kabinenin teşkilini sedde-i
seniye-i hilâfetpenâhîlerine arz ve istirhâm
kılınmakta olduğundan tervîc-i metalip ve
istirhâmatına

10 Eylül Sene 335 tarihli Azerbeycan
Gazetesi'nde görülen mühim malumat ber
vech-i âtîdir:

1- İngiltere'de tatil-i işgaller devam
etmektedir. Afganistan ve Çeçenistan'da
Denikir Ordusu için asker toplamak
teşebbüsünden dolayı isyanlar zuhur
etmektedir.

2- İngiltere ile Afganistan arasındaki
sulh müzakeratı için tarafeynden tayin edilen
murahhaslar müzakereye başladıkları esnada
İngiliz hey'et-i murahhasası reisi General
Hamilton şedit mutâlabât ve tehdidatı havi
bir nutuk irat etmiş ve buna Afganistan hey'eti
reisi Serdar Ahmet Han tarafından verilen
cevapta Afganlıların silaha meyyal olduğunu
kendiliğinden bildirdiği, gerçi İngiltere
Hükümeti nüfus, kuvvet, terakkiyat-ı maddiye
cihetinden Afganlıların fevkinde iseler de harb-
i umumîdeki düşmanları bulunan Afganlıların
bugünkü vaziyetlerini derhâtır ettirmek istediği
ve İngiltere Devleti Afganlıların artık uykudan
uyandıklarını bilmesi lazım geldiğini
binaenaleyh Afganlıların ancak âdil bir sulh
talep ettiklerini beyan etmiştir.

3- Tiflis'e vasıl olan Azerbaycan reis ve
elçisi Gürcü Hükümeti meclis-i müessisân
azaları ve belediye reisi tarafından istikbal
edilmiştir.

Erzurum Muhabir-i Mahsûsamızdan
Amerika Generali Harbord riyasetindeki

hey'et Eylül'ün 25. günü saat 11'den evvel
Erzurum'a vasıl oldu. Hey'et şehre bir buçuk
saat mesafede Vali Paşa ile kolordu zabıtanı
ve Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti tarafından
istikbal olundu. Şehrin medhali haricinde
hemen umum Erzurum ahalisi kadın ve erkek,
generali istikbal ile alkışladılar. Hey'et medhal
civarında kolordu tarafından tertip edilen çay
ziyafetine davet olundu. Çay ziyafeti esnasında
gürbüzlerin, futbol kulübünün sporları,
ahalinin cirit oyunları, Erzurum barları, laz
oyunları, pehlivan güreşleri gösterildi. Ve
bun lar ın  cümles i  s inemaya  a l ındı .
Badehu şehre girilerek Çifte Minareler, Yakutiye
Medresesi gibi Osmanlıların vürudundan
evvelki Türk âsârı gösterildi. Bunların
fotoğrafîleri alındı. Müteakiben makam-ı
vilayet ziyaret ve hey'etin suallerine ecvibe-i
lazime i'tâ olundu. Bu meyanda Müdafaa-ı
Hukuk’tan Necati Bey tarafından Ermenilerin
tarihiyle ve bu memleketteki seviye-i
ictimâalarına dair kat'î ve ilmî izahat verildi.
Bilahare kolorduda öğle yemeği yenildi. Musiki
şinâs zabitan tarafından bir konser verildi.
Türklerin Avrupa musikisine vukufiyeti de bu
münasebetle gösterildi. Hey'et öğleden sonra
dört buçukta avdet etti. Avdet yolu üzerinde
Ermenilerin İslamları devirip yaktıkları evler ve
bu evler derununda el-an mevcut kadavralar
hey'ete irâe edildi. Bundan başka bazı vesaik-
i tahririye hey'ete tevdi olundu.

General Erzurum istikbalinden ve birkaç
saatlik ikametten fevkalhad mütehassıs
olduğunu defa 'at le  söyledi . Wilson
prensiplerinin onikinci maddesi levha halinde
gösterilmişti. Bu levha levha reis Wilson'a
takdim edilmek üzere General tarafından
alındı. Hey'et Hasankale'de ikiye ayrılacak bir
kısmı Tiflis üzerinden diğeri Kara kilise (?),
Beyazıt, Van tekrar Beyazıt üzerinden Erivan'da
birleşecekleri anlaşılmıştır.

Muhtelif memûrîn, ulemâ ve eşraf ve tüccar
vasıtasıyla hâkpây-ı hümayuna keşide kılınıp
birer suretlerine ..... olduğumuz telgrafname
suretleridir:

Zât-ı akdes hazret-i padişahiye fart-ı
merbutiyet ve sadakatimiz

İnayet-i padişahîlerinin erzan buyurulmasını
kemal-i heyecanla istirham eyler ve bir vesile
ile de hâkpây-ı şahanelerine teyid-i sadakat
ve ubûdiyeti bir vazife-i milliye ve diniye
addeyleriz. Ol babda ve kâtibe-i ahvalde emir
ve  ferman Pad i şahımız Efendimiz
Hazretleri’nindir.

Erbaa'dan:
Cenâb-ı Hak zat-ı akdes hümayunlarını

ikbal-i vatan ve millete şahit buyurulmak ile
mübeşşir eylesin.

Müphem siyaseti ile milletin halklı
endişelerini tevlit eden ve vatanı ihtirasat
içinde emah (?) eyleyen ve zat-ı akdes
hilâfetpenâhîleri ile efrad-ı millet arasında hail
vaziyette âmâl-i milleti hâkpây-ı muallâ ihtiva-
yı tâcdârîlerine isâle mevâni îkâ ederek zat-ı
akdes hümayunlarına ve makam-ı mualla-yı
hilafetpenâhîlerine lâ-yetezelzel nâpezîr
revâbıt-ı sadakat ve ubûdiyet ile merbut
bulunan kitle-yi milliyeyi bir şerzeme-i âsiye
gibi sanmaya çalışan kabinenin artık menâfi-
i milleyeyi sıyanet edemeyeceğine kani
olduğumuz erkânından ref'-i itimat eyledik.
Tebdilleri ile menafi-i mülk ve milletin taht-ı
temine aldırılması hususundaki niyaz ve
istirhâmâtımızı sedde-i seniye-i hazret-i
mülûkânelerine karşı cebhe-i sena-yı ubudiyet
olarak arz eylemeye cür'et eyleriz. Kâtıbe-i
ahvalde emir ve ferman şevketmeâp Efendimiz
Hazretlerinindir.

İncesu'dan:
Hükümet-i merkeziye ile kat'-ı rabıta

eylediği ve itimad-ı millete layık bir kabinenin
re'skâra verilmesini zat-ı akdes hazret-i
hilafetpenâhîye arz ve adem-i itimadımız da
Ferit Paşa'ya iblağ olunduğu.

Telgraf Müdürü Mustafa      Mahkeme Reisi Sezai

İncesu Kaymakam Vekili Talat     Ahali Namına Belediye Reisi Mustafa

Ulema Namına Müftü Mahmut      Muddei umumî Vekili Rıfat

Jandarma K. Ahmet   Duyun-ı Umumiye Memuru Ömer

Ziraatbank Memuru Ahmet      Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Reisi Meclis 

      Azasından Mustafa

Sebk eden muhabere üzerine Çelebi
Cemalettin Efendi hazretlerinden son varit
olan telgrafname sureti aynen naklolundu:

Devlet ve millet ve vatan-ı mukaddesin
bekası ve hukukunun muhafazası hususunda
teşekkül eden hey'et-i milliyelerine vaki iştirak-
ı  fak ir hanemiz in kabü l ve t akd i r
buyurulduğunu tebşir telgrafname-i celileleri
mucib-i emn ve iftihar-ı dâiyânemiz olmakla
bilhassa arz-ı tazimat ve takdim-i teşekkürâne
ibtidâr eylerim. Ol babta

Hacı Bektaşi Çelebi Cemalettin

Tamim
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk

Cemiyeti Sivas Kongresi Hey'et-i Temsiliyesi
tarafından tamimen iş'âr olunan emirde
münderic tebliğ maksad-ı esasî-i cemiyeti
vâzıhan göstermekle aynen naklolundu:

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti'nin maksad-ı meşruu ve istihlas-ı
vatan emrindeki nukat-ı nazarı semerât-ı
nâfiası fiilen iktitaf edilmeye başlanılan
teşebbüsât-ı malumesi ile maddeten taayyun
ve tahakkuk eylemektedir.

Erzurum ve ahîren Sivas Umumi
Kongresinin 17 Eylül 335 tarihli beyannamesi
muhteviyâtı işbu teşebbüsatın desâtîr-i
esâsiyesidir.

Umumi Kongre Beyannamesinde:
1. 30 Teşrin-i Evvel 335 tarihindeki

hududumuz dâhilinde kalan aksam-ı vatanın
yekpare ve bu vatanda yaşayan İslam
vatandaşların yekvücut olduğu musarrahtır.

2. Camia-ı Osmaniyenin temâmiyeti ve
istiklâli millîmizin temini ve makam-ı muallla-
yı hilâfet ve saltanatın masuniyeti esas-ı kat'î
olarak kabul edilmiştir.
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Hayat-ı milel, edvar-ı kadime-i beşeriyete
ait harabat-ı tarihiye dahi dâhil olduğu halde,
en mevsuk senetlere müstenit vakâyi arasında
görülen kesretli ve azametli misallerden
müstenbit bir takım kanunlara tâbidir ki
bunların en mühim ve esasîsi milletlerin hakk-
ı beka ve devamını kâfil olan (harb) ve (kıyam)
kanunlarıdır. Bir tecavüz-i hariciye karşı indel
iktiza silaha sarılıp mukabele göstermeyen
cemiyetlerin izmihlale uğradıklarını ve dâhilde
imha-yı hak ve icra-yı istibdat eden bir kuvvet
aleyhinde hasbel icab kıyam etmeyen milletler
de za'f-ı mesneket içinde boğulup mahv
olduklarını tarih ve tecrübe isbat eylemektedir.

Bütün terakkiya t- ı  insan iye ve
medeniyenin saik ve bâisi bunlardır; harp ve
kıyam etmek hasletlerinden mahrum akvam
ve milel, mahkûm-ı tedenni ve zevaldir.

Her asrın tarihi binlerce harp ve kıyam
vekâyii kaydeder.

Lakin bu kıyamların müsbet bir netice
vermesi icab-ı ahval ve ilca-yı ihtiyaçtan
münbais ve tekâmülü bir hedefe matuf
olmalarına vabestedir.

Keldan, Asur, Nino, Bizans, Endelüs,
İskoç, Leh gibi gibi milletler zulüm ve istibdada
karşı kıyam etmedikleri için mahv oldukları
gibi asr-ı  hâz ırada da bu kabil iyeti
gösteremeyip hal-i içtimaîsi itibarıyla böyle
bir âkibet-i vahîmeye uğramak üzere olan bazı
medeni milletler vardır ki, bundan onbir sene
evvel bizi de bunlar meyanında ta'dâd
ederlerdi.

Fakat Türkiye aleyhindeki bu hükme
muhalif olarak hal-i tabiiyede bir cemiyetin
haiz olması icab eden kudret ve istidadı en
ziyade 334 senesinde izhara muvaffak
olmuştu. Ancak dâhilde gördüğü sû-i idareye
ve haricten uğradığı tazyik ve suikastlere şuûr-
ı millîsinin henüz tam bir teşekküle mazhar
olmaması inzimâm ederek korkunç bir vartaya
düştü.

Lakin hâkimi olduğu halde icra-yı
hükümet edemediği memlekette on seneden
beri imrar ettiği hayatın müşkilatı ve bu
müddette maruz kaldığı hâdisatı, tesirâtı onda
nâ-tamâm olan şuûr-ı millîyi de kemaliyle teşkil
ve umumî bu vicdan hâsıl eylemiştir.

Bugün müşahidi olduğumuz hâl, evvelce
Rumeli'de üç vilayeti tehlikeye koyan (Reval)
itilafından münbais galeyanın daha me'ûr,
daha vicdanî ve samimi bir aynîdir; şu farkla
ki o zaman millet yalnız amil iken bugün hem
amil ve hem hâkimdir.

Bunun delili, bugünkü hareket-i
milliyenin teşvik, tahrik, tahlif, tazyik gibi
vesaitin eseri olmayıp yalnız müslüman
unsurun vatanın inkısamı, devletin ziya-ı istiklâli
tehlikesi karşısında hissettiği umumî bir elem
ve heyecandan hâsıl olmuş olmasıdır; filhakika
menafi-i hissiyelerini mukaddes hislere tercih
edip halk tabakasına mensup olmayan bir
kuvve-i resmiye ile bunların te'sîr-i nüfuzundan
istifade eden tama'kar ve hissiyat itibariyle
mütereddi bir akalliyet-i kalîle haricinde bütün
millet ve memleket Anadolu'nun sinesinden
verilen bir işaret üzerine fevc fevc, kitle kitle
kıyam etmiş, her fert aynı his ve emelin sevkine
tab'iyetle birleşmişlerdir.

İşte hareket-i milliye bugünün en büyük
meselesi olan tamamiyet-i mülkiyeyi ve istiklâl-
i millîyi muhafaza için bütün milletin azim ve
imanından doğdu.

3. Vatanımızda birlikte yaşadığımız
bilcümle anasır-ı gayr-ı Müslimenin her türlü
hukuk-ı tabiiyetlerinin mahfuz olduğu ve fakat
anasır-ı mezkureye hâkimiyet-i siyâsiye ve
muvazenet-i ictimâiyemizi ihlal edecek
imtiyazât i 'tâsı kabul edileceği beyân
olunmuştur.

4. Bu beyannamenin 7. maddesi ki
şudur: "Milletimiz insanî ve asrî gayeleri tebcil
ve fennî, sınaî ve iktisadî hâl ve ihtiyacımızı
takdir eder. Binaenaleyh devlet ve milletimizin
dâhilî ve haricî istiklâli ve vatanımızın
temâmiyeti mahfuz kalmak şartıyla altıncı
maddede musarrah yani (düvel-i i'tilâfiyece
mütarekenamenin imza olunduğu 30 Teşrîn-
i Evvel Sene 334 tarihindeki hudûdumuz)
dâhilinde milliyet esâslarına riayetkar ve
memleketimize karşı istila emeli beslemeyen
herhangi bir devletin fennî, sınaî, iktisadî
muavenetini memnuniyetle karşılarız. Ve bu
şerait-i âdile ve insaniyeyi muhtevi bir sulhun
da acilen takarrurü selâmet-i beşer ve sükun-
ı âlem namına ahass-ı âmâl-i milliyemizdir."
nokta-ı nazar-ı siyasîmizi teşkil eder.

5. Mukadderat-ı millet ve memleketi
kanun-ı esasî dairesinde müteşekkil bir hey'et-
i hükümetin uhde-i kifayetinde bulundurarak
kanun-ı esasî ahkâmına riayet-i mutlaka ve
bilcümle kavanin-i devletin tamami-i tatbiki
lüzumu ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınmıştır.

Cemiyetimiz işbu esâsâta samimi merbut
kalarak çalışmak sayesinde vatan ve
milletimizin her türlü müdahele ve esaretten
tahlis ile mazhar-ı seâdet ve refah olacağına
mutmaindir.

Cemiyetimiz mesaisini daima daire-i
meşruiyette sarfetmeyi de mükteza-yı menafi-
i mevcudiyet ve meşrutiyetimiz bili r.
Binaenaleyh meclis-i millînin inıkadı ile
bugünkü vazifemizin meclis-i millîye intikali
tabiîdir. Ancak vatan ve milletimiz için mûcib-
i felah olacağına katiyen emin olduğumuz
bâlâda muşarrah mufassal bir nukat-ı nazarın
meclis-i mebusanca takibini memleket ve
milletimizin selameti namına şiddetle arzu
e tmek  de  c emiye t im iz in  va zâ i f - i
esâsiyesindendir. Bu sebeple milletin intihap
edeceği mebusların işbu maksat ve nukat-ı
nazara sadakati tahakkuk edenlerden intihak
edilmesini kemâl-i hulus ile tavsiye ederiz.

Cemiyetimiz memleket ve milletin
vahdet ve selâmetine ait bâlâdaki nukat-ı
nazar mahfuz kalmak şartıyla herkesin
ic t ihad ına  tamamen hürmetkard ır.

Ve mebusan intihabına cemiyetimizin
gayr-ı meşru bir gûnâ te'sîr ve müdahalesi
varid-i hatır olamaz. Yanlız herşeyden akdem
mevzu-ı bahs olan mesele vatan ve milletimizin
hayat ve mematı meselesi olduğundan bu
noktanın taayyününde cemiyetimiz milleti
irşat ve ikaz intihâbâtı tesrî ve takip etmeyi
bir vazife-i vataniye addeyler.

Binaenaleyh livanız dâhilindeki intihâb
hazırlıklarının derecesini ve malum olmuş ise
nabzetlerinizin ve kimlerin mebus olmak için
istediklerinin iki gün zarfında sürat-i iş'ârını
hey'et-i temsîliye hâsseten rica eyler.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Hey'et-i Temsîliyesi

Namına
Mustafa Kemal

Irak'ta Mezalim
Atebe-i ulyâ-yı hilâfetpenâhîye ve

Amerike reis-i cumhuru Wilson cenaplarına,
Sulh Konferansına ve matbuat-ı cihana tebliğ
edilmek üzere Cizre'den keşide edilen ve bir
sureti Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Hey'et-i Temsîliyesi riyasetine gönderilmekle
zîrde münderic tezkireye Amerika hey'et-i
tahkikiyesine takdim olunan bu telgrafname
İngilizlerin taht-ı istilalarında bulunan Musul
ve havalisinde takip ettikleri tedhiş-i usûl-i
idaresini göstermekle pek mühim bir vesika
olarak aynen derc olundu.

Bundan iki ay evvelde tazyik ve zulüm
altında Süleymaniye'deki ahali İngilizler
aleyhine kıyam etmişlerdi. Eğer âlem-i
medeniyet imdat ve mumanaat etmezse
safvet-i demi ve asabiyet-i kavmiyesi malum
bulunan Kürtlerin mütemadiyen irâka-i

Bu kıyam yalnız hamiyetsiz bir hey'et-i
hükümeti kemal-i inatla tutunduğu mevki-i
iktidardan iskat etmek deği l, tayin-i
mukadderat-ı memlekette irade-i milliyeyi
hâkim ve milleti âmil kılmak ve şu anda
hariçten de mevcudiyetimize karşı irtikâp
olunacak tecavüz ve taarruzları red ve iptal
ve ebediyen hakimiyet-i avâmı temin eylemek
gibi üç cepheli bir sahnede mücadeleyi göze
aldırmış olmakla tarih-i cihanın bir mislini
daha kaydetmediği en azametli bir harekettir.
Hareketin azameti ve bütün millet tarafından
hâhişle kabulünden dolayı haiz olduğu vüs'ati
neticesinin tayin ve takdirin fevkinde bir semere
vereceğini mübeşşir olduğu kadar ilmî bir
nazardan da medeniyet-i hazıra kavaidinin
tarz-ı tatbik ve icrası itibariyle âlem-i insaniyet
için şayan-ı dikkat bir imtihan teşkil eder.

Osmanlılar, üç bin seneden beri bu
millet-i vahide elinde vahdet ve istiklâle mazhar
olmamış ve şekl-i müstekar edememiş olan
Anadolu üzerinde devamlı bir hükümet
kuvvetli bir devlet, canlı bir ırk ve millet, şâyi
ve münteşir bir lisan ve hususî bir medeniyet
tesis ile Türklüğü icat ettiler, yedi asır Osmanlılar
elinde ve ondan evvel beş asır diğer Türklerin
istilası altındaki tamam oniki asır evvel başlayan
bir hâdise-i ictimâiyenin neticesi olan şu
(teşekkülü) İzmir'i Yunanlıların, Kilikya'yı
Fransızların, Antalya'yı İtalyanların, Kürdistan'ı
Ermenilerin, Pontus'u Rumların, İstanbul'u
Levantinler'in idarelerine terk suretiyle
esâsından ihlal ve iki ırkı ve lisanı teşettüt ve
tezebzüb halini iade eylemek ve muhafaza-ı
istiklâl için dört senede nüfus-ı umumiyesinin
dörtte birini feda eden Türk milletinin
bakiyesini de manda namı altında İngilizlerin
esaretine uğratmak yalnız insanî ve medenî
bir zulüm ve vahşet değil, ilim ve tabiata karşı
irtikâp olunmuş bir cinayettir.

Hâlbuki ilim ve medeniyet Asya-yı
Suğra'da taazzuv eden vahdet-i milliyenin ve
teessüs  eyleyen şekl- i  medeniyet in
muhafazasını icab ve bunun için gösterilecek
mukavemeti ve bu mukavemete muzaheret
edenleri ebedî tebcil eder.

Ukayb-i mütareke uğradığımız yeis ve
nevmidi içinde bir inkısam ve izmihlal-i küllî
korkusuyla kıvranırken meydana çıkan manda
meselesi bugün iktisab-ı şuur ve vahdet eden
Türkün ve bu hali gören âlem-i medeniyetin
nazarında ehemmiyetini zayi eylemiştir. Sakit
ve mekîn duran milletimiz son hareketi ile
senelerden beri hedef olduğu bühtanlardan
bir anda kurtuldu. Acaba cihan-ı medeniyet
anlıyormu ki Türk Milleti teali ve terakki etmek
için mandaya değil bir parça sulha, bir parça
sükûna muhtaçtır.

Türk köylüsü çalışkandır.
Türk genci zekidir.
Türk toprağı feyyazdır.
Türk Devleti dili diline, dini dinine

uymayan milletleri hariçten tahrik ve teşvik
edildikleri halde müsavi hak bahşederek
asırlarca idare ve mazhar-ı adalet etmiştir.

Binaenaleyh Tük devleti medenîdir.
Türk milleti bugünkü hareketi ile isbat-

ı rüşt etmiştir.
Türkler sağdır ve medenidir ve yaşayacak,

yükselecek ve pek ziyade yükselecektir.

Hareket-i Milliye En Muazzam Hareket-i Medeniyedir

hûn ve idâme-i ihtilâl edecekleri bedîhîdir.

Mütarekeden sonra hiçbir hakka

müstelit olmaksızın İngiliz devleti arzu ettiği

birçok memâlikimizi işgal etti. Sulh-ı umumî

kongresinde serbest akvam namıyla tertip ve

cihan-ı medeniyete tebşir olunan kanunun

münderecatı bize büyük meserret bahşederken

İngiliz devleti idaresinde

rapteylediği memalik ahali-i meskûnesinden
fikrine temayül etmeyenleri tağrîb ve nefy ve
bir kısmını çuvala vaz' ve işkence ettikten sonra
yüksek tepelerden aşağı yuvarlamak ve
muhadderât-ı islamiyeyi cebren Ermenilere
teslim ve bazı mevâki'de kasaphane denilecek
derecede katl-i nüfus eylemekte velhâsıl
engizisyon zalimlerinin cesaret edemedikleri
ve sahâif-i tarihin göstermediği ahval-i
şenâyi'kârâne ve hunhârâneye cür'et
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olmazsa nîkû bedi tefrika kadar, malumat-ı
tarihiyeyi haiz yüksek sıfatlara intikal etmemesi
lazım gelirdi. Asırlarca devam eden sakîm
idaresiyle şevket ve miknetini zâyi etmiş, taht-
ı hakimiyetindeki araziyi kaybede ede mülk-i
hükümranîsi İstanbul'a inhisâr etmiş olan köhne
Bizans İmparatorluğunu son bir darbe ile
ortadan kaldırarak tarih-i âleme yeni bir devre
küşat ettiği zaman Fatih Sultan Mehmet'in arzu
ve merâmını icraya mani olacak bir kuvvet var
mı idi. Eğer iddia edildiği gibi Türkler hunhar
olsa idi ve kendilerinden gayrı milletlerin bekasını
iltizamkar olmasa idi o zaman havza-ı
hükümetlerine yeni dâhil olan bilcümle cemaat-
ı Hıristiyaniyeyi son ferdine varıncaya kadar
mahv ve ifnâ edemezler mi idi? Hâlbuki
Türklerin fıtratında böyle bir hiss-i tahripkar
olmadığı gibi din-i mübîn-i İslam da milel-i
gayr-ı müslimenin bî-gayr-ı hak katl ve idâmına
mesâğ vermemiş olduğundan Türklerin o büyük
Hakânı Rum ve Ermenilere bu güne kadar
mevcudiyetlerini müemmen olan fermanları
bahşetmekte tereddüt etmedi. Fatih'in bilhassa
yaşadığı asra nazaran bî-misil olan bu uluvv-i
cinayeti yanlız kendi hissiyat-ı necîbanesine
atfetmek de doğru değildir. Çünkü bu hasise
bütün Türklere şamil olmasa idi Sultan Mehmet-
i Sâni'yi istihlaf eden padişahlar cedd-i
emcetlerinin eserine iktifa etmeyebilirlerdi.
Mısır'ı fetheden bir Yavuz'un, Macaristan
ovalarını çiğneyerek Viyana surlarına dayanan
bir Süleyman-ı Kanuni'nin bir avuç Sırp, Bulgar
veya Rum'dan ne korkusu olabilirdi! Taht-ı
tâbiiyetlerine geçen Hıristiyanlara karşı âlî-
cenabâne muâmelelerini bezleden Türkler
alelumûm bütün milletlere dest-i muavenet ve
himayetlerini uzatmaktan çekinmemişlerdir.
Henüz bir aşiret halinde iken mağlup bir orduyai
muavenet etmekten korkmadıkları için istiklâl
kazandıkları gibi hiç tanımadıkları ve bazı
efradını ancak kendi üzerlerine gelen ehl-i salip
ordularında gördükleri Fransızların bile
imdadına koşmaktan kaçmamışlardır. Fransa
Kralı Birinci Fransuva'nın Sultan Süleyman-ı
Kanuni'ye müracaatı kabül ve matlubunun is'âf
edildiği en muhtasar tarih kitaplarında bile
mesturdur. Bu satvetli padişahların ahlakı da
aynı şiraze-i civânmerdâneden asla inhiraf
etmemişlerdir. Zaman-ı saltanatlarında
Hıristiyanların, Musevilerin ayin ve ibadetlerini
daima serbestçe icra ettikleri, hatta ecnebilerin
bile bilâ-tehlike Kudüs-i Şerif'i ziyaret eyledikleri
inkâr kabul etmez hakikatlerdendir. Anasır-ı
Hıristiyaniyeyi sırf bir maksad-ı hunhârâne ile
ifnadan dinen ve ahlaken memnu olan

eylediğinden dolayı üçyüz küsür milyon kitle-i
masume-i islamiyenin âmâk-ı ruhiyesine acı ve
elim bir te'sîr bıraktığına şüphe yoktur.
Hey'et-i ictimâiye-i akvamın refah ve saadetini
kâfil olan Amerika Reis-i Cumhuru Mösyö Wilson
Hazretleri'nin tayin-i mukadderat hakkındaki
âdilane ve necabete mukadderatının ahkâmı
katiyen nazar-ı itibara alınmayarak bilakis
İngilizlerin millet-i islamiyeyi hedef-i katl ve tezâyu'
eylemesi âlem-i insaniyeti dâğdâr-ı teessür etse
gerektir.

İngilizlerin ahval-i maruzalarının def'i ve
asırlardan beri zîr-i himayesinde saadet-i hal ile
yaşadığımız Hilâfet-i Osmaniyenin istiklâl ve
hukuk-ı hüküm-fermâsı temin ve akalliyet-i âcizin
ekseriyete tercih edilmemesi ve serbest akvam
hakkında Amerika Reis-i Cumhurunun herkese
ilan ettiği mukadderatımızı ve istila olunan arazinin
tahliyesiyle hakimiyet-i Osmaniyeyi tamamiyet-i
mülkiyesi tecavüz etmesini protestoyu takdim
ederiz.Osmanlı hükümeti olmamış ölmüş ise alt
olmamıştır.

Maruzat-ı sabıka ve lâhikamıza müsaade
buyurulduğu takdirde bu ef'âl-ı hûnrîzâneye karşı
bütün Kürdistan ve beynennehreyn aşair ve ahali-
i meskûnesinin her ne olursa olsun ittifak-ı
hâzıraya karşı kıyam-ı umumîsine mukaddime
olmak üzere şimdiden başlamakta olan
müsademât git gide tevsî edileceği bir emr-i
meczum ve tabiî bilinerek ve İngilizlerin en ziyade
millet-i islamiyeye karşı alet-i fesat eyleyerek
istihdam eyledikleri Ermeni, Nasturi ve Rum
milletlerine karşı gayret-i islamiye son derece
aleyhinde olduğu ve neticesinde anasır-ı
İslamiyenin dahi mezkur milletlere karşı mukabele-
i bi lmis l tatbik etmeler inde mi l le t in
görüneceklerinden itilaflara mûcib olacağından
bilahare vukuatın önü alınmak mümkün
olamayacağı mülâhazasıyla maa’d-defeât
arzolunduğu vecihle bundan tevellüt edecek
mes'uliyet ve hâsıl olacak kıyamdan dolayı yeniden
dem-i ebnâ-yı beşerden muakıp tutulmamak
üzere arzına tekrar ictisar eyleriz.

   Musul dâhilinde Şemr Şeyhu’l-meşâyihi Ferhan Paşazade Ali
   Zûr Sancağı dâhilinde el-Cezire ve Beyne’n-nehreyn Aşairi namına
   Hurşlu Aşairi Reisi Melik Paşazade Muhammed Emin b. Sultan
   Zûr dâhilinde Şemr Kaymakamı Faris Paşazade Muş'il
   Musul'a Merbut Sancar dâhilinde Ahmet Almatu
   Diyarbakır dâhilinde Nusaybin kazasına merbut Tayy Aşireti Reisi
   Mehmet
   Musul'a merbut Memşîn Aşireti Reisi Salih Ennariz
   Nusaybin kazasında İlyas Aşireti Reisi Azmi Ağazade Mehmet

Amerika Hey'et-i Tahkîkiyesi Refakatinde
Malum Hüseyin Bey'e Yazılan Tezkire

Suretidir
Beynennehreyn Musul, Sancar, Zûr Sancağı,

Cezire, Nusaybin havalisindeki kabâil ve aşâirin
İngilizler tarafından maruz kaldıkları fecâiyi ta'dât
ve mezkûr havali efkâr-ı umumiyesini bariz bir
surette izhar eyleyen 19 Eylül Sene 335 tarihiyle
Cezire telgrafhanesinden zat-ı hazret-i
hilâfetpenâhîye ve Amerika Reis-i Cumhuru Wilson
cenaplarına ve sulh-ı umumî kongresine ve
matbuat-ı umumiyeye keşide eyledikleri
telgrafnamenin bir suretini berâ-yı malumat-ı
cemiyetimize dahi irsal eylemişlerdir. İstanbul'da
bu gibi telgrafların keşidesine muhalefet edilmekte
olduğu malum bulunduğuna binaen ruesa-yı
muûmâileyhin muhik olan bu isteklelerinin âlem-
i medeniyete îsâli için General Harbord'a takdim
edilmek üzere bir aynının zatıâlinize irsali münasip
görülmüştür Efendim.

İzmir Fecayii
İzmir'in Yunan kıtaatı tarafından işgali

İstanbul'da şâyi olunca evvelâ herkesi derin bir
hayret kapladı. Bu haberi hükümetin bir tebliğ-
i resmîsi ilan etmeseydi kimse bunun vukuuna
ihtimal vermez ve Yunan âmâlini terviç etmekle
mütaâraf olan Beyoğlu gazetelerinin bir sanîası
addederdi. Fakat şevk ve tereddüde mahal yoktu.
Bu bir hakikat-i mü'lim ve hûlnâk bir hakikat idi.
Türk ve Müslümanlar hiç beğenilmeden ihdas
edilen bu vakıadan fevkalade dilhûn oldular. Ve
vakıan şimdiye kadar bu kabil haksızlıklara asla
duçar olmamışlar değillerdi. Asırlardan beri
kendilerine vaki olan taarruzlar, yapılan bî-nihaye
mezalim Anadolu'nun en ücra bir köyünde oturan
ümmî bir köylüyü bile Türk milletinin imhası için
uzak yakın bütün devletlerin adına bir muahede-
i hafiyye akdetmiş olduklarına îkâ etmiştir. Türkler
ne yapsa da fena ve daima kabahatli telakki
edileceklerine vakıfdırlar. Onların hâlet-i zihniyetini
tetkik etmeye, müddeiyâtını dinlemeye haklı olup
olmadıklarını tefrik etmeye kimse lüzum görmez;
uzun ve şanlı sayfaları havi tarihlerindeki
hareketlerini nazar-ı itibara almaz. Türkler
hakkında sanki semadan nazil olmuş bir nass-ı
kâtı' vardır, o kadar münteşirdir: Dünyanın her
tarafında müslüman âleminden başka her yerde
Türke zalim, hunhâr nazarı ile bakmak o kadar
tabidir ki bunun menşeâtı, hakikat-ı hâle derece-
i mutabakatını araştırmayı herkes zait görür. Bir
maksad-ı mahsus tahtında işâa edilen bu yanlış
fikir, telkînât-ı mütemadiye sayesinde ezhân-ı
avamda boğmuş olsa bile bunun hiç

Türkler onlara din-i İslamı da cebren kabul
ettirmeye tevessül etmemişlerdir ve edemezlerdi
de. Zira İslamiyet cebr ve ikrahı suret-i kat'iyede
men etmiştir. Türkler bilakis hafif bir vergi
almakla iktifa ettikleri milel-i gayr-ı müslimenin
hân ve mal ve ırzlarını sıyânet için en sadık bir
muhafız gibi kanlarını bol bol akıtmışlardır.
Deli Petro zamanında Rusya canlanıncaya kadar
Türk idaresinde yaşayan Hıristiyanlar hiçbir vakit
hükümet-i metbualarına karşı adem-i
memnuniyet göstermemişlerdi. Esasen
kendilerini dilgîr edecek ne var idi? Ayin-i
dinlerini icrada serbest idiler, mal ve mülkleri
her türlü taarruzdan masûn idi, ahkâm-ı
diniyelerine tevfikan izdivâc ederler ve ihtilaf
zuhurunda mehâkim-i Osmaniyeye müracaatla
bir Müslümandan farklı olmayarak ihkâk-ı hak
talep edebilirlerdi. Ticaretlerine, ziraatlarına,
sanatlarına devamdan onları men eden kimse
yoktu. Millî bir hükümetleri olsa idi bu derece
rahat edebilirler mi idi? Komşularının
tecavüzünden tahaffuz için ne fedakârlıklar
ihtiyarına mecbur kalacaklardı. Hâlbuki Türkler
bu ağır vazi feyi  deruhte etmiş lerdi .

Büyük Petro Petersburg tarikiyle Baltık
s ah i l i n e  e r i ş t i k t e n  so n r a  âm â l - i
futûhâncûyânesini tatmin için cenûba, Türklere
saldırdı. Purut'ta duçar olduğu hezimetten
kendisini Türklerin semâhati, uluvv-i cenabı
sayesinde kurtardı. O Türkler ki bedbaht İsveç
Kralı XII. Şarl'a din ve millet farkı gözetmeksizin
âğûş-ı ilticalarını kemal-i mürüvvetle açtılar.
Fakat Çar Petro bir tecrübe ile âmâl-i
harîsânesinden feragat edecek kadar
mütenevvilul mizâc olmadığından birinci
vartadan kurtulur kurtulmaz teşebbüsât-ı
istilâcûyânesine tekrar başladı. Maiyetine aldığı
Moskof sürülerini Türkler üzerine yürütebilmek
için bunların hiss-i taassuplarını tahrik edecek
ne var ise yaptığı gibi Bizans tahtına, mahiyeti
meşkûk bir sıhriyet bahanesiyle iddia-yı hak
etmek tuhaflığında da bulundu. Bu hisleri, bu
hırsları aynen evlat ve ahlâfına da intikal ettirdiği
için Osmanlı tarihinin son üç asrını bir silsile-i
ihanet ve fecayi ile doldurdu. Rusya Çarlarının
kuvveti arttıkça matmah-ı nazarları olan Türk
imparatorluğunu bir an evvel parçalamak için
bir taraftan ordularıyla hücum ederler ve
askerlerinin muvaffakiyetlerini teshil için anasır-
ı Hıristiyaniyeyi isyana teşvik etmeye hâdim gizli
memurlar, propagandacılar göndermeyi
unutmazlardı. [Mâba'di var]

İrâde-i Milliye
Hey'et-i İstihbariyesi

hukukları hakkındaki beyânâtın fevkalade hüsn-
i te'sîr hâsıl ettiğini ve bu beyanname
muhteviyâtını hükümet-i mütenevviasına derhal
bi ld i rd iğ in i  Adana'daki  Fransız  baş
Administratoru Mösyö Berhmon 27 Eylül 1919
tarihli telgrafıyla Mustafa Kemal Paşa
Hazretleri'ne bildirmiştir.

5- Hendek, Adapazarı, İzmit civarı
harekât-ı milliyeye iştirak etmiştir.

6- Dün İstanbul'dan bazı rical Sivas'ta
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
Hey'et-i Temsîliyesiyle makina başında sekiz
saat muhabere eylemiştir. Bu muhabereden
zat-ı akdes-i hümayunca harekât-ı milliyenin
pek meşru ve muhik görüldüğü Ferit Paşa
kabinesinin müthiş hatalarının teeyyüd
eylediğine dair olduğu istidlal edilmiştir.

7- Milletin nefret-i umumiyesini davet
eden Ferit Paşa kabinesinin halen muhafaza-ı
mevkie çalışmasından müteheyyic olan Ankara
ahali-i muhteremesi kabinenin vaziyet-i gayr-
ı meşrûasını protesto etmek üzere dünkü gün
Ankara'da muazzam bir miting akdetmiştir.

8- İngilizler Ferit Paşa kabinesinin
müdahale ve işgal davetlerinin pek bîsût
olduğunu anlayarak milletin gösterdiği galeyan-
ı vatanperverânenin meşruiyetini teyiden
Merzifon'daki işgal kuvvetlerini Samsun'a
çekmişler ve mahallinden alınan son malumata
nazaran Samsun'dan dahi çekileceklerini beyân
ile vapura intizârda olduklarını bilmünasebe
söylemişlerdir. İngilizlerin mevcudiyet-i
milliyemize riayete mütarekename ahkâmına
muhalif ve sebepsiz işgallere nihayet verdikleri
kemal- i memnuniye tle  anlaşı lmış tı r.

1- Konya Valisi Cemal Bey'in ef'âl ve
harekât-i ihanetkârânesi milletçe tahakkuk
ettikten sonra hempalarıyla firar etmesi üzerine
daire-i hükümette vuku bulan ictimâda halkın
ittifak-ârâsıyla ulema-yı kiramdan Vehbi Efendi
hazretleri vali-yi vekalete tayin edilmiştir.

Bir müddetten beri o havalide kuva-yı
milliyeyle icra-yı harekât eden hey'et-i temsiliye
azasından sabık üçüncü kolordu kumandanı
Miralay Refet Bey trenle derhal Konya'ya vasıl
olarak ahalinin alkışları arasında istikbal
edilmiştir. Muşarun ileyhten alınan son
malumatta asayiş ve inzibat pek mükemmel
olup ahalinin şataret ve nümayişlerinin gayr-ı
kabili tasvir olduğu bildiriliyor. İngiliz ve Fransız
mümessil-i siyasîleri kendisini ziyaret etmiş ve
harekât-ı milliyeye karşı tamamen bî-taraf
kalacaklarını temin etmişlerdir.

2- Pozantı civarında Çiftehan mevkiinde
İngiliz zabiti osmanlı zabitine müracaat ederek
harekât-ı milliyenin meşruiyetini ve İngilizlerin
kadim meveddetlerinden bahs ile milletin
tezahürat ve vatanperverânesine karşı tamamen
muhafaza-ı bî-tarafî edeceklerini teyit etmiştir.

3- Kuva-yı milliye süvari müfrezelerinden
birisi Kütahya'yı işgal etmiştir. Ahali kendilerini
büyük bir heyecan-ı surur ile istikbal etti. Bu
elli neferden mürekkep İngiliz kuvve-i işgaliyesi
Kütahya'yı tahliye etmiştir.

4- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti’nin ahîren neşrettiği beyannamede
Hıristiyan ahalinin siyanet-i
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edilmeyip milletin bi-hakkın âmâlini müdrik
ve itimâdına mazhar ehl-i vukuf ve iktidardan
intihap buyurulması.

Bu esâsatta tamamen itilaf hâsıl olduğu
takdirde milletin vicdanından doğmuş ve
bilcümle düvel-i i'tilâfiyece meşruiyeti ve kudreti
tanınmış olan teşkilat-ı milliyemizin hükümetin
müzahiri olacağı ve bu suretle hükümetin
temin-i mukadderat-ı millet ve memleket
hususunda sulh konferansında vuku bulacak
teşebbüsatın daha emin ve müessir bulunacağı
tabiîdir.

Bir defa bu nukat-ı esâsiyede bir
mutabakat hâsıl olduğu anlaşıldıktan sonra
hadisat-ı ahîre sebebine hâsıl olan ahval-i
gayr-ı tabiiyenin izâlesi maksadıyla bazı
ma'rûzât-ı nâliyede bulunmaklığımıza
müsaade-i sadâretpenâhîleri istirhâm
olunacaktır.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Hey'et-i Temsîliyesi Namına

Mustafa Kemal

İstanbul Ahali-i Muhteremesine:
Mütarekenin imzasından beri gittikçe

daha müthiş bir katiyetle mevcudiyetimizi
tehdide ve sırayla İstanbul ile Musul, Adana
ve İzmir gibi her biri ukde-i  hayat
ehemmiyetinde en mühim vilayetlerimizin
işgaliyle tahakkuka başlayan büyük tehlike
zahiren mağlubiyetten ve esbâb-ı hariciyeden
mütevellit gibi görünebilirse de hakikatte
herşeyden ziyade ahval-i dâhiliyemizden
mütehassıl olduğu kabil-i inkâr olamaz;
A lmanya ve Bu lgari s tan  gibi  esk i
müttefiklerimiz de bizimle beraber ve bizim
kadar mağlup oldularsa da hiçbirinin
mevcudiyeti ve hakk-ı hayatı tehlike altında
kalmadı: Onların bugünkü vaziyetleriyle bizim
şimdiki vaziyetimizin en sathî bir nazarla
mukayesesi, maruz olduğumuz felaketin
husulüne sade bir mağlubiyetin kâfi bir sebep
teşkil edemeyeceğini bütün vuzuhuyla isbat
eder; bu farkın yegâne bâisi onlarda hükümetle
milletin müttahit ve bizde ise hükümetin
milletten tamamıyla mütebâit olmasıdır.

Mükerrer istihalelerle teakup etmiş olan
Ferit Paşa kabinelerinin bu güne kadar takip
etmiş oldukları siyaset-i dâhiliye ve hariciye
gözönüne getirilecek olursa, felaketimizin
neden bu kadar vasi bir mahiyet aldığı derhal
anlaşılır: Hükumet-i hâzıranın siyaset-i
hariciyede âmâl-i milliyemize tamamıyla
münafi bir hatt-ı hareket takip etmekte
olduğunun en büyük delâili, İzmir gibi
Yunanlılıkla hiçbir alakası olmayan bir
vilayetimizdeki haksız ve cânîyane işgalin ref'ine
değil, tahdidine ve bu suretle de Akdeniz
sahillerimizde muayyen hudûda malik bir
Yunan müstemlekesi teşekkülüne sebep
olması, orada ırzıyla namusunu müdafaa
mecburiyetinde kalan ümmet-i muhammedin
tenkîlini emrederek açıktan açığa Yunan
menafiine hizmet etmesi; Musul ve Adana
gibi vahdet-i coğrafya ve milliyemizin en la-
yetecezze eczasından olan aksam-ı vatanın
mukadderatını tamamıyla ihmal edip Paris
Konferansı'na tevdi ettiği notada Toros silsilesini
memleketemizin hudûd-ı

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.
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Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

tabiiyesi şeklinde göstermesi ve bilhassa gerek
şura-y ı  saltanatta ve gerekse Paris
Konferansı'nda "Vilayât-ı Şarkiye'de vasi bir
Ermenistan teşkiline" kâil ve hatta bilasebep
talip olması gibi bir takım teşebbüsat-ı
hainanedir ki bunların hey'et-i umumiyesi
nazar-ı itibara alınırsa elimizde vatan namına
Ankara ve Kastamonu vilayetlerinden başka
bir şey kalmayacak demek olur! İşte hükümet-
i hâzıranın bütün siyaset-i hariciyesi ve vatan
nazariyesi bundan ibarettir: Zaten en müthiş
haricî düşmanlarımızın tasavvur ettikleri
müstakbel Türkiye de niyahet bundan başka
birşey değildir!

Ferit Paşa'nın siyaset-i dâhiliyesi hutut-
ı umumiyesi itibarıyla bütün milletçe malum
olmakla beraber vaziyet-i umumiyemize en
çok icra-yı te'sîr etmiş olanlarının tekrarı da
faideden hâli değildir:

1- Ferit Paşa hem milleti, hem padişahı
aldatmak suretiyle şimdiye kadar mevkiinde
payidar olabilmiştir: Çünkü Paris'ten avdetinde
konferansa tevdi ettiği notaların muhteviyat-
ı feciasını tahrifen tercüme ederek zatışahâneye
ve anzâr-ı millete arzetmiş ve bu suretle
hiyanetini ihfâya çalışmıştı; fakat Avrupa
matbuat-ı vesaik-i mezkurenin metn-i
hakikatlerini aynen neşretmiş olduğundan
sadr-ı lahikin irtikâp ettiği cânîyane desise
bütün vuzuhuyla meydana çıktı!

2- Düşmanlarımızın bile takdir ettikleri
harekât-ı milliyemizi ihtirasat-ı şahsiye ve
ittihatçı tahrikâtı addedip tenkilini emretmekle
hem millete hem padişaha karşı alenen ve
doğrudan doğruya muarız ve hatta muhasım
vaziyeti almıştır!

Mesela padişahımız son beyanname-i
hümayununda Anadolu harekâtının tamamıyla
esbâb-ı milliyeden mütevellit ve binnetice
meşru olduğunu ilan buyurduğu halde sadr-
ı lahik Tan Gazetesi muhabirine bu harekâtın
ittihatçı tahrikâtı olduğunu ve yakında izâle
edileceğini söylemekten çekinmedi! Bu suretle
bu hükümetin bu millet aleyhinde olduğu
artık kabil-i tereddüt olamayacak surette sabit
olmuştur.

3- Ferit Paşa kabinesi milletin padişah
ile de temasına mani olarak Anadolu ahalisinin
zatışahâneye çektiği ve elân çekmekte olduğu
te lgraflar ı mabeyn- i  hümayuna îsâl
ettirmemekte ve zapt ve ihfâ etmektedir!

4- Bir taraftan bu cinayeti irtikâp etmekle
beraber, diğer taraftan Sivas'ta mün'akid
umum Anadolu ve Rumeli kongresi azasını
hayyen veya meyyiten derdest ettirmek için
Harput Valisi Ali Galip isminde bir şeririn,
mahiyetine Kürt aşiretleri alarak Sivas üzerine
yürümesini emrediyor ve bu suretle anasır-ı
İslamiye arasında mukâtele ihdasına çalışıyor!
Fakat hükümetin bu hususa ait muhaberatı
milletçe elde edildiğinden kan dökülmesine
meydan verilmeksizin Ali Galip ve avanesi
tenkil edilmiştir. İşte bütün bu ve bunlara
mümasil saymakla tükenmez cinayetler ve
hiyanetler irtikâp etmiş ve etmekte bulunmuş
olan hükümet-i hâzıranın devleti inkıraza
sürüklediğini takdir eden Anadolu halkı, bu
hale artık bir nihayet vermek mecburiyetini

Yeni Kabine Listesi
Sadrazam Ali Rıza Paşa

Şeyhülislam Haydarizade İbrahim Efendi

Harbiye Nazırı Cemal Paşa

Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa

Bahriye Nazırı Ferik Salih Paşa ibkâen

Şura-yı Devlet Reisi Abdurrahman Şeref Bey

Dâhiliye Nazırı Damat Mehmet Şerif Paşa

Adliye Nazırı Mustafa Bey İbkâen

Maliye Nazırı Tevfik Bey İbkâen

Nafia Nazırı Abuk Paşa İbkâen

Ziraat ve Ticaret Nazırı Hadi Paşa İbkâen

Maarif Nazırı Sait Bey

(Sabık Kabineden yakında istifa etmişti.)

Evkaf Nazırı Vekaleten Sait Bey

Sadrazam Fehâmetlü Devletlü Ali Rıza Paşa
Hazretleri'ne

Millet şimdiye kadar re'skârîlerine
geçenlerin kanun-i esâsiyeye ve âmâl-i milliyeye

münafi harekât-ı malumesinden müteessiren

hukuk-ı meşrûasını tatmak ve mukadderatını
emin ve ehil ellerde görmek karar-ı kat'îsini

vermiş ve laz ım gelen teşebbüsat-ı
azimkârâneye tevessül eylemiştir. Teşkilat-ı

muntazamaya tâbi kuva-yı milliye irade-i
kat'iye-i milleti bi-inâyetillahilkerim tamamen

izhar ve isbat etmek kudretini ihraz eylemiştir.
Millet kuvvet ve iradesini hiçbir vakit âmâl-i

mukaddese-i şahâneye mugayir ve menâfi-i

mülk ve millete mübayin bir tarzda sarf etmek
niyet-i gayr-ı ma'kulesinde değildir. Millet zat-

ı akdes hilâfetpenâhînin mazhar-ı emn ve
itimadı olan zat-ı fehametpenâhîleriyle rüfeka-

yı kiramınızı müşkil vaziyette bırakmaktan
katiyyen mütevakki olup bilakis tamamen

muzahir olmasına bütün samimiyetiyle hazırdır.

Ancak hey'et-i vükela meyanından Ferit Paşa
ile teşrik-i faaliyet eylemiş nuzzârın mevcudiyeti

hey'et-i celîlerinin nokta-ı nazarlarıyla âmâl-i
milliyenin derece-i mutabakatını kemal-i hulus

ile anlamak mecburiyeti hâsıl eylemiştir.
Milletçe emniyet-i tamme tahassul etmedikçe

atılmış olan hutve-i salahın tevkifi ve yarım
tedbirlerle iktifa olunması milletle hey'et-i

celileleri arasında da su-i tefehhümatı mucip

olabileceğinden gayr-ı caiz görülmektedir.
Binaenaleyh hey'etimiz kat'î ve sarih olarak

zat-ı sami-i sadaretpenâhîlerinden ber vech-
i âtî hususatın hükümet-i cedîdece tasvip ve

kabul edilip edilmeyeceğini kemal-i hürmetle
anlamayı vecibeden addeder:

1- Hükümet-i cedîdenin Erzurum ve
Sivas kongrelerinde tayin ve tesbit edilen

teşkilat ve makâsıd-ı meşrûa-i millete riayetkar

kalması.
2- Mecl is-i mill iyenin inıkâdıyla

murakabe-i fiiliyye başlayıncaya kadar
mukadderat-ı millet hakkında bir gûnâ

taahhüd-i kat'î ve resmiye girilmemesi.
3-  Su lh konferans ında tayin -i

mukadderat-ı millet ve memlekete memur
olacak murahhasların sabıkı gibi nâ-ehillerden

tayin
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Hâkpây-ı hümayun cenâb-ı mülukaneye
milletin âmâl-i şuûne ubûdiyetkerânesini
muhtevi olarak takdim kılınmak istenilen ve
sabık sadrazam Ferit Paşa tarafından
mumânaat edildiği halde hamiyet ve
faziletkarlığı ile vicdan-ı millette bir mevki-i
hürmeti bulunan Elena kahramanı âyân-ı âzâ-
yı kiramından ve müşîran-ı fehhâmdan Fuat
Paşa hazretleri vasıtasıyla ahîren huzur-ı
şahâneye arzolunan arîza-i telgrafiyedir ki zat-
ı hazret-i mülûkaneye hakâik-i ahvali tamamen
izâh ettiği vukuatın delaletiyle anlaşılmıştır.

Zat-ı Akdes Hazret-i Hilâfetpenâhîye
Birkaç gün mukaddem zat-ı akdes

cenâb-ı hilâfetpenâhîleriyle saltanat-ı
seniyelerine bir ubûdiyet-i müebbede ile
merbut olan millet namına ve layezal olan
sadakat-i ebediyemize istinaden ma'rûzât-ı
âtîyemizin ref'ine cür'etyap olmuştur:

Saltanat-ı seniyelerinin bugün maruz
olduğu müthiş mehalik her şeyden evvel
tarihimizin kaydetmiş olduğu büyük
mağlubiyetin en tabi netayicinden olmakla
beraber, mevcudiyetimize nihayet verecek bir
mahiyet alan mehalik-i ma'rûzanın münhasıran
mağlubiyetimizden mütevellit olmadığı da
herhalde muhat-ı ilm-i hilâfetpenâhîleridir.
Almanya ve Bulgaristan gibi harb-i umumîde
bizimle beraber aynı mukadderatı takip edip
a yn ı  en c ama  m aruz  o lan  s a b ı k
müttefiklerimizin bugünkü vaziyetleri saltanat-
ı seniyelerinin mahkûm olduğu şaraitle
mukayese edi lecek olursa, sade bir
mağlubiyetin bu kadar büyük bir felaket-i
milliye tevlidine kâfi gelmeyeceği pek kolay
tezahür eder.

Mütarekenin zaman-ı akdindeki vaziyet-
i umumiyemizle bugünkü halimizin mukayesesi
de bu facianın ne büyük bir hakikat olduğunu
lüzumundan fazla isbat eder itikadındayız.
Bugün milletin nazarında felaketimizin bu
derece ittisaına tesir eden en büyük âmil
mazinin bırakmış olduğu esbab-ı hariciye ve
harbiyeden ziyade halin terâküm ettirmekte
bulunduğu müessirat-ı dâhiliyede yani
mütarekeden beri taakup eden hükümetlerin
ve bilhassa Sadrazam Ferit Paşa kullarının
riayeseti altında teselsül edip giden kabinelerin
irtikâp etmiş oldukları teseyyüblerde
mündemiçtir.

Filhakika mütarekenamenin her türlü
ahkâmı hilâfına olarak tezahür eden bir Aydın
feciası karşısında sadr-ı lahik bile artık birinci
hâdise-i sadaretine nihayet vermek suretiyle
istifa ederek sebep olduğu cinayet-i siyasiyeden
doğrudan doğruya mes'ul olduğunu zımmen
itiraf etmiş ve bu hareket üzerine millet bu
mes'uliyetin herhalde bir divan-ı âlî huzurunda
tayin edileceğini ümit etmeye başlamıştı. Fakat
Ferit Paşa kulları bu hale rağmen ikinci bir
kabine daha teşkilinden ictinap etmedi.
Muşarun ileyhin Paris Kongresi'nde haysiyet-
i milliyemizi rehnedar edecek surette
Dersaadet'e iadesi bu ikinci vak'a-i sadaret
esnasında vukua gelerek milletin emniyetine
istinat etmeyen bu hükümetin her türlü
ehliyetten de mahrumiyeti bugün cihan
nazarında sabit oldu.

Fakat Ferit Paşa kulları mevcudiyet-i
milliyemize îrâs ettiği bu ikinci zarardan
mütenebbih olmayıp Paris'ten mucib-i iadesi
olan muhaberat-ı siyâsiyeyi mahza muhafaza-
ı mevki endişesiyle tahrifen tercüme ederek
sedde-i seniyelerine ve efkâr-ı umumiyemize
arzetti. Bu suretle hem zat-ı hümayun-ı
mülukanelerini, hem mukadderatıyla oynadığı
millet-i mazlûmeyi iğfal etmiş oluyordu. Çünkü
muhaberat-ı maruzanın metn-i aslîleri
muşârun ileyhin İstanbul'daki neşriyat-ı
kâzibesinden evvel Avrupa matbuatında intişar
etmiş ve Ferit Paşa'nın harekât-ı milliyemizi
ittihatçılık şeklinde göstererek Anadolu'ya
müdahale-i ecnebiye davet ettiği kâinata
malum

hissetmiş ve Allah'ın emrine ve Peygamberin
hadisine ittiba ederek zulme karşı harekete
başlamış ve zalimlerle her türlü münasebetini
katetmiştir. Büyük bir iman ve kuvvetli bir
vahdet-i maneviye ile harekâtı tanzim edip
teşkilatı ikmal etmiş olan Anadolu ahalisi, her
türlü hukuk-ı mülkiye ve milliyesinin her türlü
ihtimale karşı mahfuziyetini temin edecek bir
.................... ihraz etmiştir. Şimdiye kadar
mukadderatımızı payitaht idare ediyor ve
millet ve memleketimizi kurtaracak teşebbüsler
Anadolu'dan değil hemen daima İstanbul'dan
sudur ediyordu. Payitahtın bugün maruz
olduğu mehâliki nazar-ı itibara alan Anadolu
şerait-i hazıra altında İstanbul'dan halas-ı ümit
etmek imkânı olmadığını gördüğünden
mevcudiyet-i  umumiyemiz le hukuk-ı
meşrûamızın müdafaası kendi uhdesine
terettüp ettiğini takdir edip vazifesini îfâya
başlamıştır. Bugün işte bu hizmet ve bu
mahiyetle payitahta îsâl-ı selam eden umum
Anadolu mevâdd-i âtiyeyi İstanbul ahâlîsinin
ıttılaına arzetmek vazifesiyle mütehassıstır:

1- Harekât-ı milliye müttahit ve
muntazam teşkilâta merbut olarak bütün
Anadolu vilayetlerini ihtiva etmiş ve ta
payitahtın kapısına kadar dayanmıştır!

2- Bu suretle cihan efkâr-ı umumiye ve
mahâfil-i resmiyesi milletimizin hakk-ı hayata
malik olduğunu ve hiçbir zaman esir
olamayacağını idrak etmiş ve bu idraka
müstenit kararını, harekât-ı milliyemize karşı
tamamıyla bî-taraf ve hayırhah olacağını temin
etmekle izhar etmiştir.

3- Anadolu'da sakin olup her türlü
hukuk-ı meşrûalarının en mutlak bir emniyet
içinde bulunduğunu gören bilcümle anasır-ı
gayr-ı Müsl ime de âmâl-i  mi ll iyenin
meşrûiyetine tamamıyla kani olmuşlardır.

4- Anadolu'da ikamet veya seyahat eden
tekmil ecnebiler de aynı kanâata mütehassıs
olarak mensup oldukları devletleri tenvir
etmektedirler.

5- Binnetice gayrımeşru olduğu bütün
cihan nezdinde sabit olan Ferit Paşa
kabinesinin bu memlekette hiçbir nokta-yı
istinadı kalmamıştır.

Bu hakikatleri payitaht ahalisine
arzetmekle bahtiyar olan Anadolu bugün
İstanbul'un da bir vazife-i milliyesi bulunduğu
kanaatindedir. Ve bu vazifede payitahtın her
tarafında teşkilat-ı milliye merâkizi ihdas ederek
maddeten ve manen Anadolu harekât-ı
milliyesine iltihak etmek ve bir baykuş edasıyla
milletin mukadderatı üstünde durmakta olan
hükümet-i hâzırayı, artık bu milletin başından
gitmeye her suretle davet etmektir. Dünyada
her milletin icraatına tahammül ettiği bir
hükümet in mes'ul iyet inde müşterek
addedileceğini mösyö Klemanso Ferit Paşa'ya
tevdi ettiği cevabî notada tasrih etmişti; idare-
yi sâkıtanın mezalimine ancak muharebe
sebebiyle tahammül etmiş olan bu millet eğer
hükümet-i hâzıranın mes'uliyet ve cinayetine
hiçbir sebeb-i mücbir olmaksızın iştirak etmek
istemiyorsa bu hükümete karşı olan hissiyatını
artık izhar etmelidir! Eğer bu vazife bugün
îfâ edilmeyecek olursa yarın Ferit Paşa
kabinesinin âmâl-i milliyemize mugayir olarak
kabul edebileceği şerait-i sulhiye karşısında
Avrupa'ya karşı hiçbir hakk-ı itirazınız kalmaz;
o zaman bize cihan efkâr-ı umumiyesi "vaktiyle
bu hakk- ı iti raziyemizi neden kendi
hükümetimize karşı istimal etmediniz?" diyecek
ve bunu derken de herhalde pek haklı bir söz
söylemiş olacaktır. Çünkü peygamber: "Kemâ
tekûnû yüvellâ aleykum" yani "Siz ne mahiyette
olursanız evliya-yı umurunuz da o mahiyette
olur" buyurmuşlardır.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Hey'et-i Temsîliyesi

olmuştu. Hâlbuki İzmir havalisinde namusuyla
mukaddesatını müdafaadan başka bir şey
yapmayan ve bunu yaparken de irade-i
merhamet-âde-i mülukanelerine istinat eden
evlad-ı vatanı, takip ettikleri maksad-ı
mukaddesi mükerren hâkpây-ı seniyelerine
arzetmiş oldukları gibi umum Anadolu
galeyan-ı millîsindeki meşruiyette saltanat-ı
seniyelerinin cihan-ı erbaadan maruz olduğu
sabit olmuştu.

İrâde-i Milliyesini payitaht-ı seniyelerinde
izhara imkân bulamayan milletin âlâmına
tercüman olmak üzere Anadolu'da inıkad
eden Şarkî Anadolu Vilayetleri Erzurum
Kongresiyle bu defa Sivas'ta münakıd umumî
kongremizi de gayr-ı meşru ilan eden sadr-ı
lahik kulları, makarr-ı hilâfet-i seniyelerinde
akd-i ictimâ eden Ermeni ve Rum kongreleri
mukarreratının İstanbul matbuatıyla ilanında
hiçbir mahzur tasavvur edemiyorlar! Aynı
zamanda bir taraftan meşrûiyet ve kanuniyet
esâsına isnat etmek isterken diğer cihetten
meclis-i milliyenin feshinden beri 7-8 ay geçtiği
halde kanun-i esasî ahkamını tatbik edip
intihabata mübaşeret mecburiyetini de hâlâ
hissetmiyorlar. Ve bu tarz-ı hareketle beraber
kudret-i milliyemizi de ecânib nazarında keen-
lem-yekun göstererek makasıd-ı ecnebiyeyi
teshîl ediyorlar. Maksad-ı ihanetkârânelerinde
muvaffak olmak için milletin ruhundan doğan
teşkilat-ı milliyeyi dağıtmak, devletin hakk-ı
kazasını ecnebi ihtirasatına ........... etmek,
ordunun kuvvetini tenkîs için muktedir erkân-
ı askeriyemizi azl ve düşmana teslim etmek,
şifreli muharebat-ı askeriyenin çaldırılmasına
posta ve telgraf müdiriyet-i umumiyesini
salahiyatdar kılmak, bir takım düşman
zabitlerinin memleket dâhilinde dolaşarak
vahdet-i mülkiyemizi ihlal edecek tahrikat-ı
siyâsiyede bulunmalarına muzaharat etmek,
memleketi ıhtılâl içinde gösterip müdahale-i
ecnebiyeyi davet eylemek ve ordunun şifre
muhaberâtını men' ile esrâr-ı askeriyeyi ifşa
cür'etinde bulunmak gibi her biri belli başlı
bir cinayet-i milliye ve bir hiyanet-i vataniye
teşkil eden ahval-ı gayr-ı kanuniyeye tasaddi
etmekten de bir türlü sarf-ı nazar edemiyorlar.
Devleti bu hale getiren mağlubiyetten
mütevellit felaketimizi bu kadar tevsî eden en
büyük saikin hükümet-i hâzıraca irtikab edilip
duran bu ihanetler olduğu herhalde artık
nezd-i şevket-i vefd-i hümayunlarınca da
teeyyüt etmiştir. Bu vaziyeti nazar-ı itibara
alan hey'et-i memlukanemiz vatanı kurtaracak
son bir çare olmak üzere hiçbir fırka-ı siyasiyeye
mensup olmayacak ve irade-i milliyeyi
tamamıyla izhar ederek millete istinat edecek
bir hey'et-i vükelânın re's-kâre getirilmesini
tazarru ve niyaz ile böyle bir kabine teşekkül
etmediği takdirde milletin teşebbüsat ve icraat-
ı zarûriyesini tevkife imkan olamayacağı
hakikatini de birkaç gün evvel takdim etmek
istediğimiz arîza-i telgrafiye ile nazar-gâh-ı
şâhânelerine arz etmiştik. Fakat arîza-i
mezkurun sedde-i hilafetpenâhîlerine ref'inden
tevellüt edecek neticenin kendi aleyhinde
zuhur edeceğini nazar-ı itibara alan Ferit Paşa
kabinesi! her neye mal olursa olsun
mevkiinden ayrılmamak kaygısına düşerek
milletin padişah ile, ehl-i islamın Halife-i İslamla
ve evladın baba ile temasına mâni olmuş ve
bu suretle saray-ı hümayun-ı mülukaneleri
hattını Anadolu hattıyla birleştirmekten imtina
etmişti!

Bunun üzerine doğrudan doğruya
mabeyn-i hümayun ile muhabere etmekle pek
haklı ve pek meşru olarak ısrar eden efrad-ı
millet kulları telgrafhaneden bir türlü ayrılmak
istemiyor ve bu esnada dâhiliye ve hariciye
nazırlarının Harput Valisi Ali Galip Bey'e keşide
ettikleri tal imat-ı mahsûsaya destres
oluyorlardı. Üç Eylül tarihinde tertip edilmiş
olan talimat-ı mezkure Harput valisinin
maiyetine Kürt atlıları alıp gizlice
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için itimâd-ı millîye müstenid bir hey'et-i
hükümet teşkilini atebe-i felek-mertebenizden
tazarru ve niyaz eder. Ol babda ve kâtıbe-i
ahvalde emir ve irade şevketli kudretli
padişahımız Efendimiz Hazretlerinindir.
(Mühür)

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Hey'et-i Temsîliyesi

Bi-gayr-ı hak tevkif edilen Eskişehir
mıntıka kumandanı Kaymakam Atıf Bey'in
zevce ve çocukları tarafından Dersaadet'te
Amerika, Fransa, İtalya mümessilllerine keşide
edilen protestoname sureti:

Dersadet'te Amerika, Fransa, İtalya
Mümessillerine:

Bütün müslümanların yevm-i mukaddesi
olan bayram günü elli nefer İngiliz askeri bir
zabıt kumandasında meskenimize gelip
zevcimi ve babamız ve mıntıka kumandanı
Kaymakam Atıf Bey'i alıp süngüler içinde
mevkufen bir semt-i meçhule götürmüşlerdir.
Bundan birkaç gün evvelde Kütahya ahz-ı
asker şubesi reisini de buraya götürüp
hapsetmişler, bütün vücudunu tazyik ve darpla
tecennün ettirmişlerdi. Bugün de dekarvil (?)
ile semt-i meçhule götürmüşlerdir. Zevc ve
babamızın da aynı işkence ve hakaretlere
maruz kalacağı muhakkaktır. Ey cihana
medeniyet tevzii iddiasında bulunan
muhterem medeni Avrupa mümessilleri! Size
hitap ediyoruz. Atıf Bey dünyanın namuskâr,
vazifeperver, padişahına, devletine milletine
sadık vatanperver bir ferdidir vatan-ı
mukaddesi olan Eskişehir'de vazife-i askeriyesini
ifa ediyordu. Bu hale buranın bütün sekenesi
şahittir. Bî-taraf tahkik hey'eti gönderiniz.
Tahkik eylesin. Zerre kadar ef'âlinden,
harekâtından şüphe hissedilirse cezası verilsin.
Sadakati tahakkuk edeceği muhakkaktır. Farz-
ı muhal dâi-i şüphe bir hâli varsa mensup
bulunduğu hükümeti lazım gelen cezasını
versin. Yoksa bütün müslümanların îd-i dinîsi
olan yevm-i mukaddeste evimizden reis-i
ailemizin süngüler içerisinden çıkarılıp semt-
i meçhule götürülmesine, hayatından da ailesi
haberdar edilmemesine cihan-ı medeniyet
kanun-ı adalet razı mıdır? Zevcimin, babamızın
hayatını ve işkenceye uğratılmasını taht-ı
temine alıp sağsalim hükümetimize teslim
edilmesini medeniyet-i cihan namına tavsiye
ediniz. Memâtından hayatından nerede
bulunduğundan bizleri haberdar ve şu hali
bütün cihan-ı medeniyete ilan ve ifham ediniz.

Vatan-ı Osmanînin mahfuziyetini ve
makam-ı saltanat ve hilafetin istiklâlinin
tehlikeden masuniyetini temin zımnında
müteşekkil muhterem Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti nizamnamesi bi’l-kabül Konya
ahalisince intihap olunan hey'et-i merkeziye
muvaffakiyet temenni ile müsteînen billah îfâ-
yı vazifeye mübâşeret eylediğini telakki ettiği
evamir-i âmâl ve makâsıd-ı milliyesine muvâfık
görüp itimat ettiğini arz ile kesbi şeref eyler.

3 Teşrin-i Evvel Sene 335
Konya Hey'et-i Merkeziye Reisi

Vehbi

Ankara'dan:
Evvelki gün mitingi müteakip müftü

Efendi Hazretleri'nin delalet ve irşadıyla
ledelhace hakk-ı meşrûalarını müdafaa
zımnında millî bir alayın teşkili tensip edilmiş
ve Efendi-i müşarun ileyh hazretleri alaya nefer
sıfatıyla kaydedilmesini talep eylemiş vuku
bulan makama teklif üzerine alayın fahrî
kumandanlığıyla sancaktarlığı kabul eylediği
gibi ulema-yı kiramdan Hacı Atıf Efendi
hazretleri de alayın müftülüğünü ve Hacı
Bayram-ı Veli Cami-i Şerifi hatibi Hafız Mehmet
Efendi birinci taburun imametini deruhte
etmişlerdir. Bunu müteakip eşraftan
Kütükçüzade Feyzi Kınacızâde Mehmet ve
Belediye azasından Emin ve Zumzatzâde Naşit
Efendiler gönüllü nefer olarak kaydedilmişler
ve bugün bütün eşraf-ı memleket ve ihtiyat
ve mütekaid zabitan son derece arzu

Sivas şehrini muhasara ve umumî kongre
azasını derdest ile mahfuzen İstanbul'a
sevketmek suretiyle sada-yı milleti boğmak ve
bu maksada vusul için de anasır-ı İslamiyeyi
yekdiğerine kırdırmak ve ümmet-i muhammedi
bu sayede (yıldırmak) gibi bir takım cânîyane
evâmir ihtiva ediyordu! Talimat-ı mezkurenin
en şayan-ı dikkat noktalarının biri de baş
tarafında Ali Galip Bey'in Sivas vilayetine tayini
keyfiyetinin derdest icra olduğu itiraf edildiği
halde son kısmında mumaileyhin bila-teehhür
Sivas'a azimetle erkân-ı vilayete "meclis-i vükelâ
kararıyla bil-isti'zân şeref-sâdır olan irade-i
seniye" üzerine makam-ı vilayete tayin
ettiğinden bahis bir telgraf göstermesinin
tavsiye edilmesi ve bu telgraf suretinin de
tebliğ olunmasıydı. Bu suretle aynı bir vesika
içinde hükümet-i hâzıra hem irade-i seniyenin
henüz şeref-sâdır olmadığını itiraf etmiş ve
hem de "bil-istîzân irade-i seniye şeref-sudûr
etmiştir" diyerek kendi kendini tekzip ile sahte
bir irade tertip etmek cür'etinde bulunduğunu
göstermiş oluyordu! Bu müthiş vesika millet-
i mutîanıza gayr-ı kabil reddolacak bir katiyetle
isbat ediyordu ki Ferit Paşa hükümeti hem
ehl-i islam arasında mukâtele ihdas etmek
hem hukuk-ı mukaddese-i saltanatı ayaklar
altına alarak zatıhümayunlarına istinaden
sahte bir irade-i seniye sureti uydurmak ve
hem de bu cür'ette bulunduğunu ifşadan
utanmamak hayâsızlığında bulunuyordu.
Harput valisinin bu talimata cevaben keşide
ettiği telgrafname ise hükümetin beyanname-
i resmiyesine istinaden teşekkül etmiş olan
hey'et-i bendegânemizi "Eşkıyâ çetesi" şeklinde
tavsif ile "bil-müsademe" teşkil edileceğimizden
bahsederek kavânin-i mevzuamızı da paymâl
ediyordu! Bu suretle kanunen asıl çete
vaziyetini, etrafına iğfal edilmiş bir takım
zavallıları toplayıp Malatya'da tahaşşüd eden
ve bilhassa memâlik-i şahanelerinin bir
kısmından mustakil bir Kürdistan teşkili
gayesiyle gönderilmiş bir İngiliz binbaşısıyla
teşrik-i mel'anetten çekinmeyen Ali Galip Bey
takımı ihraz etmiş ve hey'et-i hâzıra-i vükelâda
şevk ve binnetice şerik-i cürm olarak ortaya
çıkmış oluyordu böyle bir vaziyetten tevellüt
edebilecek netayic-i vahîmeyi nazar-ı itibara
alan millet-i memlukeleri, beyhude yere
müslüman kanı dökülüp mütarekename
ahkamı mucibince asayişsizlik sebebiyle vilayât-
ı şarkiyenin işgaline ve bilhassa rıza-yı
hümayunları hilafında bir hükümetsizlik
zuhuruna mani olmak azmiyle Ali Galip ile
hempalarını takip edip adalet-i seniyelerine
tevdiine karar vermişse de bu galeyan-ı
milliyeden haberdar olan şaki-i merkum ile
şüreka-yı cinayeti vâdi-i firara kadem basarak
niyât-ı malumelerini fiilen itiraf etmiş oldular!

Fakat hukuk-ı mukaddese-i saltanat-ı
seniyeleri uğrunda bezl-i hayatı en tatlı bir
vazife-i ubudiyet bilen bu millet-i mazlûme,
hain-i mersum ile avene-i sefîhenin hayyen
veya meyyiten derdest ile bâb-ı muallâ-yı
adalet-i hilâfetpehanîlerine teslim edilmelerine
bütün sadakat-i mevrûsesiyle ahdetmiş
olduğundan, saye-i mehâbetveriyye-i
şehriyârîlerinde bu maksad-ı mübârekin
gariben tahakkuk edeceği vareste-i iştibah
addolunmaktadır.

Bir taraftan bu vazife-i diniyesiyle meşgul
olan millet-i necîbeleri vaziyetin hâkpây-ı
hümayunlarına tekrar arzını ilzam addederek
geçen akşam telgrafhanelere şitab etmişse de
Ali Galip çetesinin İstanbul'daki şürekâ-yı
cürmünü teşkil eden hey'et-i hazıra-yı vükelâ
zat-ı hilâfetpenâhîlerini ümmet-i muhammedin
ahvalinden bî-haber tutmaktaki inadında sâbit
kalmış ve bunun üzerine tekmil Anadolu
vilayetleri sabaha kadar esbâb-ı vecibe-i
meşrûarısın tâdât ederek Ferit Paşa kabinesi
ile kat'-ı münasebet etmişlerdir. Bu buhran-ı
millîyi merhametpenahınıza arz ve îsâl eden
hey'et-i memlûkânemiz bütün millet-i
muttahide namına teyid-i sadakatle bu hale
artık bir nihayet vermeleri

ile komisyona müracaat edilmekte ve kayıt
muâmelesine devam olunmaktadır. Ankara
vilayeti hükümet memurlarından hemen kısm-
ı a'zamı işbu alaya gönüllü olarak kaydolundukları
gibi Ankara mülhakatından mevrut eden
müteaddit  telgrafnameler  de ahali-y i
nıuhteremeden ve eşraftan birçok zevat
mahallerinde aynı teşkilatı yapmaya başladıklarını
bildirmişlerdir.

İstitlaat Komisyonu

Cide'den:
Zat-ı şevket-simât hazret-i tâcdârilerine

bir hiss-i ubûdiyet-kerâne ile merbut ve
mütehassis olan teb'a-ı sadıka-ı mülâkanelerinin
feryad-ı masumanelerini muhtevi arîzayı sedd-
i seniye-i hilâfetpenâhîlerine arz ve iblağa mani
olan Ferit Paşa kabinesi erkanının zulüm ve
asâfından bîzar olan ümmet-i muhammed vatanı
inkısam tehlikesinden kurtarmak hususunda
ezcümle İzmir'de en şenî fecayıı icradan
utanmayan hunhar Yunanlılara karşı namus-ı
diniye ve  mill iyelerini muhafaza eden
kardeşlerimizin harekât-ı vatanperveranelerini
isyan mahiyetinde göstererek müdahale-i
ecnebiyeye sebebiyet verdiği ve nüfuz ve
hükümleri İstanbul'a hakim olamayacak surette
düçar yüzelzil olan ve menâfi-i hasîse takip eden
bu kabine hey'etine artık milletin itimâdı külliyen
münselip olduğundan kendileriyle kat'-ı
muhaberat edilmiştir. Bunların siyaset-i sakîmeleri
yüzünden daha elim felakete maruz kalmamak
üzere kabinenin idame-i mukarreratına müsaade
olunmaması hâkpây-ı meali ahvâ-yı cenâb-ı
hi lâfetpenahî le r inden fart- ı  taz imat- ı
ubudiyetkârâne ile tekrar arz ve istirham eyleriz.
Olbabda kâtıbe-i ahval emir ve ferman.

Karaman'dan
Sivas'ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı

Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa
Hazretleri'ne

Umûmî Sivas büyük kongresinin
mukarreratına ve kuva-yı milliyeye kemâl-i
iftiharla iştirak eden sekene-i kazanın hissiyât-ı
tazimkârlarınI arz ve takdim eylerim ferman.

Karaman Belediye Reisi
Ahmet

Iğdır'dan

Sivas'ta Umum Kongre Hey'etine
Cülus-ı hümayunlarından beri bütün âmâl

ve makâsıd- ı şehinşâhîler ine tabiyette
masumelerinin beş senedir çekmekte olduğu
meşakk-ı seferiye ve endişe-i vataniyeden
kurtulması esâsına müsteniden âlem-i insaniyete
bir hürmet-i mahsûsa gösteren Mister Wilson
prensipleri üzerine saltanat-ı seniyeleri akd-i
mütareke buyurarak ve sulh-ı selâmete ilk temeli
koymuşlarken bu temini üçyüz milyon
müslümanın rabıta-ı maneviye-i ve sâniyeleriyle
onaltı milyonu mütecâviz sekene-i islamiyesi
bulunan İzmir ve Konya, Bursa ve İstanbul gibi
anavatanı bi-gayr-ı hak ve bila-sebep işgale
kalkışması bütün âlem-i islamı galeyana ve
gayrete getirmiş ve esna-yı işgalde İzmir ve
havalisince vukua getirdikleri fecayi-i tahammül-
fersâya karşı muhafaza-ı vataniyeye gayret-i
dîniyesini turuk-ı sürat ve faaliyete sevk ve icbar
eylemiştir ki bu da esâs-ı maksad-ı hümayunlarını
temin gayesine müsteniden bila-tefrik-i cins ve
mezheb her ferdin muhafaza-ı hayat ve ırz ve
malı selâmet ve mevcudiyeti hâl ve istikbali ve
namus-ı milletin şan ve şöhreti için kasabamız
sekenesi irade-i hümayunlarına âmâde
bulunmuştur.  Bu cihet le r i  maksad- ı
şehinşahilerinin gaye-i husûlüne kadar idare-i
hâzıramızda kifayetsizlikleri görülen memûrîn-
i mülkiyeden vilayetimiz valisi Cemal Bey'in
tebdiliyle arzu etmekte olduğumuz Sait Paşa'ya
tevcîhini muhat-ı ilm-i âliye-i hilâfetpenahîleri
buyuruldukta olbabda ve herhalde emir ve
ferman Efendimizindir.

Eşraftan Ahmet Hilmi          Iğdır Kazası Belediye Reisi
Eşraftan Burhanzade İsmail     Eşraftan Abdullah

Mahkeme Reisi Vekili Selim Şube Reisi Cevdet
Müdde-i umumî Sadrettin Kadı Hamdi
Kaymakam Ahmet Nüfus Memuru Mustafa
Orman Memuru Mustafa Müstantık Fethi
Tahrirat Katibi Kamil Komiser Muavini Mehmet
Muhasebe-i Hus.M. Haydar Tapu Memuru Mustafa
Meclis İd. Az. Hasan Haydar Meclis İdare Azası Murat
Reji Memuru Pertev Meclis-i Beledî Azası Hasan
Meclis İdare Azası Hamdi Meclis-i Beledî Azası Hasan
Mahkeme Azası Hasan Ziraatbank memuru Necip
Mahkeme Başkatibi Galip Tüccardan Hasan Tevfık
Tüccardan Yusuf
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

Eskişehir'den:

1- Hükümet-i sabıkanın efkârını terviç edip bütün âmâline hizmet eden memûrînin gayr-ı
meşrû kuvetlerden istifâde ederek icra etmiş olduğu tazyîkat ve takibat ve akla gelmeyen binbir türlü
işkencelerine rağmen Eskişehir ahalisi, diğer milletdaşları mesellü âmâl-i milliye uğrunda son derece
çalışarak nihayet âmâl-i milliyeye muhalefet edenlerden bir kısmını tevkif etmiş ve diğerleri İngiliz
kuvvetlerinin muavenitine mazhar olarak trenle kaçmış, nihayet 4-10-335'de Bolu muhasebecisini
mutasarrıf vekalete tayin ederek tamamıyla âmâl-i milliyeye iştirak etmiş olduklarını tebşir eylerim.

2- Muhalefette son derece temerrüt eden mutasarrıf Hilmi Bey mufarrit bir milliyetperver
tarafından katledilmiştir.

3- İngiliz muavenetiyle Dersaadet'e dün gece trenle kaçmış olan Hamdi Paşa maiyetinin derdest
ve tevkifleri için harbiye nazır-ı cedidine telgraf verilmiştir.

4- Bilahare ricası üzerine maiyeti yüzlerce gönüllü süvari olduğu halde Eskişehir'in şarkında
İngiliz generali Salile Kalat ile mülâkat edilmiş ve esna-yı mülâkatta harekât-ı milliyeye karşı hiçbir
muhalefette bulunmayacağı ve bilakis işbu harekâtı takdir ettiklerini ve şimdiye kadar âmâl-i milliyeye
muhâlif hareket ettiğinden dolayı ma-fevkleri tarafından duçar-ı masâib olduğunu fakat böyle bir
şeye sebebiyet vermediğini ve kendisi ile maiyetinin şimendifer hattı muhafazasına devam edeceğini
bildirdi.

Ben de cevaben bana yazmış olduğu mektupların millete ait olduğu cihetle vukû bulan şikayetler
üzerine muahezeye maruz kalmış olması muhtemel olduğunu bildirdim. Söylediği sözlerin hülasası
dün hükümet-i sabıkanın müdafii iken bugün âmâl-i milliyenin muvaffak olması üzerine milletin
müdafii olmak istediklerini ima etti.

Sivas'ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Hey'et-i Muhteremesine

Adapazarı'nı müteakip ilk defa eşraf-ı
belde vaki olan telkinatımız ve evvelki gün
belediyeye davet ettiğimiz zevata olunan teşvikatı
katiyetle tetevvüç eden beyanat-ı devletleriyle
bu gün cuma namazından çıkıldığında ulema
ve eşraf-ı belediye ve karyelerden gelen heyât-
ı ihtiyariye ve sair ahali belediye dairesi önünde
cem olarak şeref-varit olan beyanname-i âlileri
müftü efendi tarafından badel-kırâa alkışlarla
karşılanmış ve bunu izah yolunda tarafımızdan
söylenen nutuklar ile de maksad-ı âliye müteferriğ
ve ittihaz olunacak hatt-ı hareketi mübeyyin
nukât tamamıyla tasrih edilerek hukuk nâs ve
asayiş ve inzibat ve bir de teb'a-ı müslime ve
gayr-ı müslimenin ist irahat-ı mevâdd-ı
mühimmesi iyice telkin olunmuş millete padişaha
dua ve menâfi-i âlîye-i vatanı hıfz ve sıyanet için
kemalât-ı islamiye ve hizmet-i vataniye hissi ile
fedakârane çalışan mücahidîn-i milliyenin
muvaffakiyeti temennisi ile içtimâa şu birkaç
günün hâsıl ettiği vukuf ve teyekkun umumî
dairesinde gayet samimi olarak niyahet verildiği
ve derhal daire-i belediyede hey'et-i temsiliye
teşkil olunduğu Kemâl-i hürmet ve fart-ı meserret
ve mahmedetle arzolunur Efendim. 

      3-10-335
Fırka Kumandanı Mustafa Asım

İzmit Mutasarrıfı Ali Suat

Sivas Merkezi Başmüdüriyetinden Keşide
Olunan Telgrafnameler

Posta ve Telgraf Müdir-i Umumîsi Refik
Halit Bey'e

Avene- i  hanenize  henüz peyrev
olmadığınızı öğreniyoruz. Namuskâr insanlar
için kaide böyle değildir. Tertibat-ı hâinanenin
kargüzarlığını dört el ile kavramış olan
zatıâlilerinin telkinatını ancak hempalarınız kabul
etmişti. Masum ve muharrem sanatlarını takdis
eden posta ve telgrafçılar sizin telkinat ve mevaid-
i rezilenize ne kandı ne aldandı ve ne de inandı.

3 Teşrin-i Evvel Sene 335
Sivas Başmüdürü

M. Lütfi

Dâhiliye Nezaret-i Celîlesine:
Bütün delâil ve vesaikıyla cinayet ve

hiyaneti tahakkuk etmiş olan Ferit Paşa
kabinesinin tertibat ve işâât-ı hunharânesini neşr
ve terviç için pek masum ve muharrem olan
posta ve telgraf şebekesi arasında hafiyelik ve
casusluk gibi en elim meslekler icat ve tatbikini
emir ve takip etmiş olan posta ve telgraf müdür-
i umumîsi Refik Halit Bey'in milletçe cezası takdir
oluncaya kadar başımızda bulunmasını sanatınız
için şeyn addeder makam-ı devletlerini tebrik
ederken muma-ileyhin hemen dairemizden
tardını istirham eylerim.

Sivas Başmüdürü
M. Lütfi

Bilumum Başmüdür-i Muamelât ve Fen
Müfettişleri ve Müdürlerine

Bu necip milletin ancak halası ve refahı
maksad ve ümidiyle fiilen izhar ve ilanına çalıştığı
gaye ve vahdetini bir takım tertibat ve işaât-ı
hainane ve cânîyane ile kesr ve imhaya çalışmış
ve bugün amelinin cezası karşısında titremekte
bulunmuş olan Ferit Paşa kabinesine mücerret
bir cemile-i rezile-kârâne olarak posta ve telgraf
idaresinde bir şebeke-i casusiye teşkil etmiş ve
idaremizin ismet ve mahremiyetini ihlal ve izlale
uğraşmış olan müdir-i umumî Refik Halit'in halen
muhafaza- ı mevki etmekte olduğunu
öğreniyoruz. Posta ve telgrafçılık ile bir veçh ile
alakası bulunmayan bu muzr efendinin bu pür-
ismet mesleğin başında bulunması bizim için
gayr-ı kabil-i tahammül olduğundan hemen ve
her taraftan dâhiliye nezaret-i celilesine müracaat
olunarak dairemizden ihracının istirhâm
edilmes in i maal - iht iram r i ca ederim.

Şimdiye kadar ya hükümetin veya fırkaların
müdahalâtıyla hareket etmek ve rey vermek
mecburiyetinde kalan ve binaenaleyh mebusluğu
bazen gözdelerin iktidarlarına mahsûs resmî bir
memûrîn gibi telakki eden halkımızın mebus
intihabâtında ne dereceye kadar aldanmış
olduklarına şu on sene zarfında geçirdikleri
birçok masâib-i elîme ve inkılabat-ı azîme şahittir.
Meclis-i âlî-i millî çarh-ı idare-i devletin hakikî
müdür ve murakıbı ve saadet-i içtimâiye-i milletin
yegâne âmili ve ahek-i intizam-ı memleketin
hâmisidir. İşte anlaşılıyor ki meclis-i millîyi terkip
ve teşkil eden zevatın bu hakikatlere vâfık
oldukları kadar hakperest ve azm-i kat'î sahibi
olmaları icab eyler. Bu nokta-ı mühimmeyi bütün
mana-yı meşmuliyle takip

etmek ve daha bazı âmâl-i milliye ve menâfi-
i vataniyenin husûlüne hizmet eylemek ve
memleketin esbâb-ı terakki ve umrânını
istihsâle çalışmak şartıyla Sivas mebusluğuna
namzetliğimi vaz' ve ilan ediyorum. Bu gayenin
husulünü eltaf-ı celile-i ilahiyenin inzımâmıyla
hüsn-i niyet ve ciddiyetimden bekleyebilecek
vatandaşlarımın arzu-y ı vakıa matla '
olabilmeleri için "İrâde-i Milliye" ceride-i
muteberesiy le neşrini  talep eylerim.

1 Teşrin-i Evvel Sene 335
Nur Alibabazade

Fazlullah

İrâde-i Milliye Hey'et-i İstihbariyesi
1- İhanet-i vataniyesi tahakkuk eden

sabık sadrazam Ferit Paşa ile dâhiliye nazırı
Adil Bey'in Yunanistan'a firar etmek üzere
olduklarını İstanbul muhabirimiz yazıyor.
Meclis-i Millînin küşâdında bunların divan-ı
âlîye sevkleri mukarrar olduğundan firarlarına
meydan verilmemesi hakkında hey'et-i
temsîliyenin nokta-ı nazarı hükümet-i cedîdeye
bildirilmiş olduğundan bu bâbda hükümet-i
merkeziyenin takyîdâne bulunacağı me'mûldur.

2- Sinop Limanı'na çıkan selahiyatdar
bir İngiliz hey'etinin oradaki mutasarrıf vekili
ile mülâkatı ber vech-i zîr naklolunur: Teşkilat-
ı milliyenin beynel anasır bir fenalık tevlît
edeceğinden korkarak böyle bir hâl vukuuna
mani olmak üzere İngilizlerin sabık kabineye
zahîr olduklarını ve fakat bugün

teşkilat-ı milliyenin artık anasır-ı gayr-ı
Müslimeye karşı hiçbir taarruz ve tecavüzü
me'mûl olmadığını  ve hatta çeki len
telgrafnamelerin müşterek olduğunu
gördüklerinden ve şu suretle müşterek ve
vatanî bir gaye takip edildiğini anladıklarından
İngilizlerin dahi teşkilat-ı milliyeye muzaharata
karar verdiklerini kat'î olarak ifade ettiler.
İngilizlerin dahi teşkilat-ı milliyemizin gaye-i
ulviyesini bu suretle takdir etmelerini istikbal-
i millîmizin bir muvaffakiyeti olarak kaydederiz.

3- İstanbul muhabirimizden alınan son
malumata nazaran hey'et-i temsîliye azasından
bazılarının muhtelif memuriyetlere nasb ve
tayin edilecekleri bildirilmiş ise de hey'et-i
temsîliye azasının hiçbir suretle vazaif-i âlîye-
i vataniyelerini terk ile hizmet-i devlete
girmeyeceklerini ve bu bâbda işâa edilecek
her türlü havâdisi şimdiden tekzibe me'zûn
bulunduğumuzu ilan ederiz.

(Mâba'd)  İzmir Fecayii

Bu tahrikât neticesinde zuhur eden isyan
ve ihtilâller bittabi belki ve biz-zarure te'dip
edildikçe Hıristiyanlar Türklerden soğumaya
başladılar. Bu müsait halet-i ruhiye üzerine
düşen zehirli propagandalar zamanın
îcâbâtıyla uyanmaya başlayan millet hislerini
îkad etti. Artık Osmanlı İmparatorluğunun
bilhassa Rusya ve Avusturya hemcivar
eyaletlerinde sakin Hıristiyanlar çeteler teşkiline
katliamlar ikaına kıyam ettiler. Türkler bütün
darbelerin nereden geldiğini bildikleri için
Eflak'ta zuhur eden bir isyandan Tuna
vilayetinde oturan Bulgarları veya Belgrad
havalisinde sakin Sırpları mes'ul ve zî-medhal
addederek bunlardan intikam almadılar. Yalnız
asileri tedip ve teskin ile ikna ettiler. Ruslar ve
Avusturyalıların mütevali hücumları ve faik
kuvvetleri karşısında gerilemeye mecbur olarak
bir çok yerler terketmek ızdirarında kalan
Türkler bu kadar felaketten sonra ahlak-ı
hamidelerini acaba kaybettiler mi! 1848
senesinde Moskof ve Nemselilerin tazyiki
üzerine terk-i diyar

eden Macarlar ancak Türkler nezdinde bir
melce' bulabildiler ve Türk'ün uluvv-i cenabına
sığındılar.

Haricî düşmanların iğvââtı müstemirren
devam ederken dâhilî düşmanlar da ibraz-ı
faaliyetten geri durmuyorlardı. İmtiyazât-ı
mezhebiye perdesi ve sıfat-ı ruhaniye sütresi
arkasına gizlenen Rum Patrikhanesi Hükümet-
i Osmaniyeye her vesile ile mürâiyâne arz-ı
sadakatten hâlî kalmamakla beraber Mora
isyanını hazırlayanlara bütün kuvvetiyle
muzaharat ediyordu. Ruslarla İngiliz ve
Fransızın müdahale-i muslihası sayesinde
Yunanistan istiklâl kesb edince, aynı sevâik
tahtında Sırbistan'a muhtariyet verilince artık
Türkiye dâhilinde yaşayan anasır-ı muhtelifenin
taşkınlıklarını zaptetmek imkân haricine çıktı.
Türkler mütemadi darbeleriyle sarsılan bina-
yı devletlerini inhidam-ı tamdan kurtarmak
ecdadlarından mevrûs topraklarını istila-yı
a'dâdan vikaye etmek için canla başla
uğraşırken teb'a-ı Osmaniye ünvanını taşıyan
ve bu itibar ile bilcümle hukuk ve menâfiinden
müstefit olan anasır-ı Hıristiyaniye Türk
idaresine müşkülat çıkarmaktan Türk askerini
arkadan vurmaktan çekinmiyordu. Türkler
vaktiyle fethettikleri yerlerde sekene-i asliyeyi
ne tehcir ve ne de taktil etmemiş iken istiklâle
nail olan Yunanlıların, muhtariyeti elde eden
Sırpların ilk işi, havza-ı idareleri dâhilinde kalan
Türk ve müslümanları enva-ı mezalimle mahv
ve ifna ve işkenceye tahammül edemeyen
veya hayatıhı katliamlardan kurtaranları diyar-
ı islamiyeye muhacerete cebretmek oldu.
Bulgaristan Prensliği ihdâs edildiği zaman
Türkler hakkında reva görülmeyen muâmelei
dilhiraş kalmadı. Yüzbinlerce kişi yurtlarını
terketmeye, gasb ve garetten kaçırabildikleri
bakiye-i mallarını yok pahasına satarak
alışmadıkları iklemlere gitmeye ve hezimetle
neticelenmiş büyük bir harbin bozgunluğu
içinde bitab kalmış bir memlekette açlıktan,
hastal ıktan ölmeye mahkûm edi ldi .

(Mâba'di var)

Garbî Anadolu Umum Kuva-yı Milliye Başkumandanı Mirliva Ali Fuat Paşa
Tarafından Şehr-i Hâlin Altısı Tarihiyle Gönderilen Rapordur:
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Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Tarafından Neşrolunan

Haricî ve dâhilî felaketlerin tehdidi altında
hukuk- ı  tabi iyesiyle mukaddesatın ın
mahfuziyetini temin gayesi etrafında toplanan
büyük milletimiz, bu güne kadar hâkimiyet-i
milliyeyi ayaklar altına alan birkaç şahsın
husumet-i hainanesi karşısında kalmıştı. Millete
istinat edememek itibariyle hadd-ı zatında hiç
bir kuvvet ve ehemmiyeti olmayan eşhas-ı
mezkurenin her nasılsa eskaza gelmiş bir
hükümet şeklinde olması bu mahiyetinden bir
ehemmiyet-i resmiye olmasını intac ediyordu.
Bu sebeple şimdiye kadar milletin vahdet-i
maneviyesi noksansız olmakla beraber
hükümet-i merkeziyenin bu vahdet-i milliyeye
dâhil olmamış bulunması yar ve ağyara karşı
milletin değil fakat devletin vahdet-i
umumiyesini nâ-tamam olarak gösteriyordu.
Lakin bugün Cenab-ı Hakk'a ve kendi hakkına
istinat eden büyük milletimizin gösterdiği iman-
ı mutlak karşısında hainler sukut edip nihayet
aynı gaye-i istihlas etrafında devletimizin de
vahdet-i umumiyesi tamam oldu. Bu
muvaffakiyet-i milliye iki safhada tecelli etti:

Bunların bir incis i millet in âmâl-i
meşruasına kesb-i ittila eden Hilafetpenâh
Efendimizin Ferit Paşa kabinesini derhal iskatıyla
ve ikincisi de Ali Rıza Paşa hazretleri riyasetinde
teşekkül eden yeni heyet-i vükela tarafından
âmâl-i milliyemizin meşruiyeti ve kuva-yı
milliyenin hakimiyeti esasını kabul ederek
milletle hükümet arasında bir itilaf-ı tam
olmasıyla tahakkuk etti. Bu itilafa binaen
bugünden itibaren bütün teşkilât-ı milliye ve
hey'et-i temsiliyemize her iki tarafça müşterek
ve bütün milletçe müstelzem nukat-ı
nazarımızın teminiyle âmâl-i milliyemizin
istihsâlinde yeni hey'et-i vükelaya muzahir ve
muavin olacak ve muhaberat-ı resmiye üzerine
mevzu olan memnuniyeti ref' edecektir. Bu
vazifenin ifasında teşkilatımız hiçbir yerde hiçbir
kimse tarafından hükümetin vazâif ve icraat-ı
kanuniyesine karşı hiçbir müdahaleye katiyen
meydan vermeyecek ve bu suretle teşkilât-ı
milliyenin bütün hedef-i mesai ve faaliyeti
vatanın istihlasında mütemerkiz kalacaktır. Bu
istihlâsın istihsalinde hükümetin vazâif-i
resmiyesine mukabil milletin de pek büyük ve
pek mühim vazife-i milliyesi olduğunu nazar-
ı itibara alan cemiyetimiz, hükümetçe müsaddak
olan nizamnamesi ahkâmına tevfikan teşkilat-
ı umumiyesini taazzuv ettirerek vazaif-i
milliyenin intizam-ı îfâsını temin etmeyi elzem
addetmektedir. Ve esasen bu büyük ve millî
gayede başlıca hiçbir maksat takip etmeyen
hey'etimiz, her türlü menafi-i şahsiyeden ve
fırka ihtirasatından da münezzeh olduğundan
ilan etmiş olduğu esasat-ı milliyeden hiçbir
sebep ve bahaneyle hiçbir zaman inhiraf
etmeyecek ve en büyük hisse-i faaliyetini kuva-
yı milliyenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan
sonra da asayiş ve sükun-ı tam içinde tevzînine
hasredecektir. En mühlik şerait-i tarihiye altında
bile vakar-ı millîsinden ve herkesin hukukuna
riayetteki hasâil-i mevrusesinden zerre kadar
ayrılmamış olan milletimizin bundan sonra da
aynı tarz-ı harekette sabit

kalacağında ve bu suretle bu mübarek
topraklara sah ip olmakdak i l i yakat-ı
meden iyes in i  bütün c i hana ta sd ik
ettireceğinden şüphe yoktur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk

Cemiyeti Hey'et-i Temsiliyesi Namına

Mustafa Kemal

Yenigün Gazatesi'nin Sivas'ta bulunan
muhaberinin gazetesi namına icra ettiği bir
mülâkat olup aynen derç olundu.

Bugün öğleden sonra Mustafa Kemal
Paşa hazretleriyle mülâkat ettim; Paşa hey'et-
i temsiliye ile beraber Sivas'ın en büyük
binalarından birinde ikamet etmektedir. Mülâkat
esnasında hey'et-i temsiliye azasından birkaçı
da yanında idi; simasında ve hassaten
gözlerinde büyük bir eser-i azm iltimâ eden
Mustafa Kemal Paşa, pek mütevazı ve necîbane
bir tavır ile bütün suallerime cevap verdiler.
Muhaveremizi harfiyyen tebliğ ediyorum:

S- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti teşkilatının kuvvet ve derece-i şümûlü
nedir?

C- Mütarekeden sonra millet iki büyük
felaket altında kalmıştı: Bunların birincisi vatan
ve milletin duçar olduğu hakşiken muameleler
ve ikincisi de hükumet-i sabıkanın bu taarruzat
esnasında adeta düşmanlarımızla teşrik-i mesai
ederek hareket etmesidir; bu iki büyük sebep
memleketin her tarafında bir galeyan ve intibah
vucüda getirdi. Memleketimizin her kısmında
icra-yı tesir etmiş olan aynı esbâbı aynı maksat
uğrunda her yerde teşkilât-ı milliye vücuda
getirilmesini intâç etmiş ve nihayet bütün bu
müteferrik teşkilat ittihat ederek bütün
memlekete şamil olmuştur.

S- Teşkilât-ı milliyenin ittihatçı tahrikâtı
olduğuna dair bir rivayet var, bu husustaki
mütalaa-ı devletler i ne merkezdedir?

C- Teşkilatımızın ne gibi avâmil-i
milliyeden doğduğunu izah ettim: Binaenaleyh
esas maksadımız vatan ve milleti kurtarmak
olduğuna göre karşımızda iki muhasım zümre
bulunması pek tabiîdi: Bunların biri menafi-i
şahsiyesine menafi-i umumiyeyi feda eden
hükumet-i sâkıta, ikincisi de inkırâzımızı
bekleyen bir takım dâhilî düşmanlarımızdı.
Bunlar cihan nazarında harekât-ı milliyeyi
kirletmek ve kendilerini kurtarmak için zaman
icabı kuvvetli bir silaha maliktiler: Bu silah ise
ittihatçılık iftirasıydı! Fakat gerek faaliyât-ı
milliyemiz ve gerekse hükümetin tebeddülünde
gösterdiğimiz bî-taraflık cihan efkâr-ı
umumiyesinde ihtirasat-ı sefîleden ne kadar
münezzeh olduğumuzu isbat etti; bize ittihatçı
diyenler unutuyorlar ki harekât-ı milliye bütün
millet tarafından icra edilmektedir: Eğer işin
içinde ittihatçılık olmak lazım gelse bütün milleti
ittihatçılıkla itham edilmiş olurlar! Fazla olarak;
ge rek ş imdiye  kadar  neşre t t iğ imiz
beyannamelerle ve gerekse umumi kongrede
kabul edilen yemin suretiyle hiçbir fırkaya
mensup olmadığımızı ve ittihatçılıkla alakamız
bulunmadığını kâinata ilan ettik; hatta zatı

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazar:        16 Muharrem 1338 ve 12 Teşrîn-i Evvel  Sene 1335       Numara: 7
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Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

şahane bile beyanname-i hümayunlarında
teşkilât-ı milliyenin munhasıran esbâb-ı
mil l i yeden mütevel li t  o lduğunu i lan
buyurmuşlardı; fakat Ferit Paşa hükumeti yalnız
milleti değil, padişahı da tekzib ederek Tan
Gazetesi muhabirine Anadolu harekatının
"ittihatçı tahrîkatından mütevellit olduğunu"
söyledi: Artık böyle bir iddiaya nasıl ehemmiyet
verilebilir. Hatta son zamanda bolşevikliği de
aleyhimize bir silah gibi kullanmak isteyen Ferit
Paşa, Trabzon ve Samsun'dan Anadolu'ya akın
akın bolşevikler geldiğini de vilayetlere resmî
telgraflarla tebliğ ederek ilan etmek garabetinde
bulunmuştu!

S- Teşkilât-ı milliyenin anasır-ı gayr-ı
Müslime aleyhinde bir takım temâyülâtı
olduğuna dair de bir rivayet var; bu husustaki
fikr-i devletleri nedir?

C- Ve teşkilatın anasır-ı gayr-ı Müslime
aleyhinde hiçbir fikr-i muzmarı yoktur; filvâki
bir takım gayr-ı müslim anasırın devlet ve
milletimiz aleyhinde bazı tahrikât ve teşebbüsâta
girişecek kadar temâyülat-ı muzırra besledikleri
vakâyı ile sâbit olmuşsa da, hakk-ı meşruuna
istinat eden milletimizin sükun ve vahdeti
karşısında hiçbir netice elde edemeyeceklerini
hissetmeye başladıkları me'mûl addolunabilir.
Bu takdirde arada hiçbir sebeb-i zıddıyet
kalmayacağından her türlü hukuk-ı tabiiyelerini
tamamıyla temin ederek beynel anasır bir
muvazenet ve ahenk ihyasını makâsıd-ı
esasiyemizden addedeceğiz.

Harekât-ı milliyenin bidayetinden bugüne
kadar memleketin hiçbir tarafında beynel anasır
hiçbir hâdise zuhur etmemiş ve binaenaleyh
asayiş-i umumî bugün her zamankinden daha
mükemmel bir şekle girmiştir. Bu halin karşısında
asayişsizlikten bahsedilmesinin maksadı, yok
yerden bir vesile-i müdahale ihdas etmek ve
bin-netice tıpkı ittihatçılık ithamında olduğu
gbi harekât-i milliyemizi kirletmektir. Fakat bu
kadar büyük bir hakikat hiçbir zaman geri
kalamayacağından, nihayet itilaf devletleri bile
evvelce asayişsizlik var zannıyla işgal etmiş
oldukları Merzifon ve Samsun kasabalarını
ahîren tahliye ederek müfterilerimizi pek müşkil
bir mevkide bıraktılar. Bu vaziyet o kadar açıktır
ki Anadolu'nun muhtelif yerlerindeki cemaat-
ı gayr-ı müslime rüesasından bile hergün birçok
teşekkür telgrafları alıyoruz. Bunların bir kısmını
size de gösterebilirim.

(Bunun üzerine Paşa hazretleri filvaki
bana bir telgraf uzattılar. Bunlar Ankara ve
Adapazarı vesaire metrepolidlerinin memnunen
gönderdikleri teşekkürnamelerdi.)

S- Ecnebilerle münasebetiniz nasıldır?
C- Şimdiye kadar gerek tesadüfen ve

gerekse Anadolu ahvalini tetkîk için memuren
bu havaliye gelen muhtelif milletlere mensup
ecnebilerden birçoklarıyla temas edildi: Bunların
bize söyledikleri ilk ihtisasat, uzaktan müthiş
bir heyûla gibi tasavvur ettikleri Anadolu'yu
bilakis en şayan-ı dikkat bir sükun ve asayiş
içinde görmekten mütevellit hayretlerine dair
oluyordu; bilhassa teşkilât-ı milliyenin vüs'at
ve ehemmiyet iyle  mi l let in  vahdet - i
azimkâranesini gözleriyle görüp metalib-i
umumiyemizi etrafıyla tetkik ettiklerinden âmâl-
i milliyemizin

Beyanname
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Koçhisar'dan:
Bi-lütfihi Tealâ maksad-ı mukaddes

hakkındaki mesainize müyesser olarak Şerefli
Koçhisar kazası hey'et-i hükümetle eşraf belediye
dairesinde biliçtima kongre mukarraratını kabul
hususunda muvaffakiyet hasıl olmuştur.

Eskişehir'den:
Elyevm Eskişehir hükümet ve ahalisi dahi

kongre mukarraratını bilkabul İstanbul'a ol suretle
telgraf keşide edilmiş olduğu arz ve âmâl-i
milliyeyi temsil eden kongrenin muvaffakiyetini
temenni eyleriz.

Bozüyük'ten:
Kuva-yı milliyeye muzaharat ve iştiraka

karar verdiğimiz maruzdur.

Daday'dan:
Bugün 4 Teşrin-i Evvel sene 335'de Daday

merkezinde icra kılınan ikibin kişilik bir mitingde
camia-i islamiyeyi teşkil eden Osmanlı memaliki
eczasının yekdiğerinden gayr-ı kabil-i infikâk ve
bir samimiyet-i tarihiye ile birbirlerine merbut
kalacakları ve binaenaleyh Daday'da Müdafaa-
ı Hukuk-ı Milliye merkezinin teşkil kılındığı her
tarafça hüsn-i kabul-i mazhar olduğu vera-yı
malumat maruzdur.

Gemlik:
Türk vatanının halasını milletin saadetini,

vatanın selâmet-i âtiyesini temine ve hilafet-i
uzmâ-yı İslamiyenin i'la-yı şan ve şevketine hasr-
ı âmâl eden Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
muhteremesinin mukarrarâtını necbe-i âmâl
eden Gemlik'in ahali-i İslamiyesi bi’l-içtima kanun-
ı esasî meşrutiyet-i Osmaniyeyi ve bilhassa
vahdet-i milliyemizi temine kâfil olduğumuz
mukarrarat-ı umumiyeyi harfiyen kabul ederek
muhterem kuva-yı milliyeye iltihâkını resmen
ilan eder ve bu babdaki malumat ve evâmire
şiddetle intizar ettiğini bil-arz ihvan-ı cemiyete
arz-ı hürmet ve sadakat ederiz.

Kayseriden: (Suret)
Sevgili padişahımız Efendimizin lâyezal

b ir  sadaka t ve  ubudiyet  i l e merbut
b u l u n d u ğ u m u z  s e d d e - i  s e n i y e - i
hilafetpenâhîlerine ref' ve i'lâ etmek istediğimiz
feryad-ı masumane ve vatan-perveranemiz,
hakikatı zatışahanelerinden saklamak cüretinde
bulunan kabine tarafından eb-i müşfik sevgili
padişahımız Efendimiz Hazretleri'ne arz ve iblağ
olunmamakta yapılmakta olan zulüm ve i'tisafa
karşı meşru hareket-i milliye ile mübarek
vatanımız baştan başa sarsıldığı ve bu hareketin
azameti ecanibin bile mazhar-ı takdiri olduğu
halde Ferit Paşa kabinesi tarafından Sahân-ı Ulvî
gibi hakaret-âmiz bir dergide gösterilmektedir
bu kabinenin istihlas-ı vatan emrindeki
kifayetsizl iği derkâr iken bir de masum
milletimizin katliamıyla bi-gayr-ı hak itham
edilmesine sebebiyet vermek ve cehli ve gabaveti
yüzünden Toros'un şarkındaki ahalisi Türk olan
vilayet ve sancakları bile unutmak ve mevki-i
bülend-i resmiyesini takdir etmeyerek mülk-i
mukaddes-i İslamiyeden krallıklar tesisine taraftar
olmak ve hatta ismetimize en şenî ve hunhar
bir  surette  saldıran Yunanlı l ara karşı
mütarakenamedeki mevâdda itimaden terk-i
silah etmiş olan vatanın sırf namus-ı hayatını
kurtarılmak ıztırarıyla orak ve bıçakla vuku
bulmakta olan mudafaât-ı meşruasını isyan
mahiyetinde göstermek ve vatanın bu hal-i
perişanîsi ve takarrup eden teklike-i azîmenin
endişe-i elîmi nazar-ı dikkate alarak mahza
vatanın halası ve milletin istiklâlini istihdaf ile
bir kongre akdeden zümre-i güzide-i vatan-
perverân enzâr-ı âmmede menâfi-i hasîse takip
eden ve serseri güruhu ad ile bunların üzerine
mürettep eşkıyalar tasallut etmek ve ittihaz ettiği
bilcümle tedabir ve tertibatı da muhafaza-ı
mevki ve menfaat endişesini gaye edinerek ve
hatta lehimizdeki mevâddının hiçbiri tatbik
edilmeyen mütarekenameye istinat ve itibarla
ağyarın muavenet-i muzırrasını talep etmek gibi
takip edilen bir siyaset-i sakîme yüzünden Ferit
Paşa kabinesinden milletin itimadı külliyen
mütesellip olmuş ve binnetice mezkûr kabine
ile kat'-ı alaka edilmiştir. Mukaddes halife ve
hakanımız sevgili vatanımızı bir buhrandan
kurtarmak ve millet-i masumeyi pek mühim
kararlar ittihazına muztar bırakmak için daha
ziyade idame-i mevcudiyetine müsaade
b u yu ru l m am a s ı n ı  s e d d e - i  s e n i ye - i
mülukânelerinden fart-ı sadakat ve ubudiyetle
arz ve istirhama cüret eyleriz.

Aksaray'dan:
Bugün belediye dairesinde ulema ve eşraf-

ı memleketle memurîn-i hükümet biliçtima
cemiyet-i muhteremenin nizamname-i dâhiliyesi
ile talimat ve sair evrak-ı muhabere kıraat ve
irşadat-ı lazıme icra edilmiş ve cemiyetin âmâl-
i vataniyesine karşı umum tarafından âsâr-ı
hoşnutu izhar ve sadrazam Ferit Paşa'nın iltizam
eylediği muâmeleyi hamiyet-şikenâne nefret ve
lanetlerle yadedilmiş ve hemen kabinenin sür'at-
i iskâtı sevgili paşişahımıza ve lazım gelen
makamata telgrafla arz edilmekle aynı cemiyette
hey'et-i idare dahi intihap olunarak vazife-i
vatanperverlerine başlamış olmaları bera-yı
malumat arz olunur.

meşruiyetiyle teşkilatımızın nezâhet-i maneviyesi
hakkında mensup oldukları memleketler efkâr-
ı umumiyesini tenvîren raporlar yazmaktan hâli
kalmadılar; bu suretle bugün Avrupa ve
Amerika'da hakikatın inkişafa başladığını
görmekle memnun oluyoruz.

S- Alel-umum Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti’nin ve alel-husus hey'et-i temsiliyenin
intihâbât-ı ittibâındaki vaziyeti ve tarz-ı faaliyeti
ne olacaktır?

C- Cemiyetimiz bir fırka-i siyasiye değildir;
bu sebeple intihabat esnasında ne alelumum
cemiyetin ve ne de alelhusus hey'et-i
temsiliyenin doğrudan doğruya hiçbir faaliyet
ve müdahelesi olmayacaktır; bu sebeple bu
meselede bize terettüp eden vazife, hukuk-ı
medeniyeden müstefit olan evlad-ı vatandan
herhangi birine müterettip vazife-yi milliyenin
devamı ile aynıdır. Yanlız bizim bu hususta
fazla olarak söyleyebileceğimiz yegâne bir söz
varsa, o da milletin hey'et-i umumiyesini temsil
edip en mühim mukadderat-ı milliyemiz
hakkında muayyen bir takım esasata malik
olduğumuzdan, bu esasatı müdafaa edecek
ve bunlara taraftar olacak bir ekseriyet-i
mebusan intihap edilmesini temenniden
ibarettir.

S- Zatıâliniz mebusanlığa namzetliğinizi
koyacak mısınız?

C- Ben sırf vatan ve milletime böyle bir
dakika-i tarihiyede tamamı ile hasr-ı vücut
edebilmek gayesi ile meslek-i mukaddesimden
ayrılıp sine-i millete tevdi-i mevcudiyet ettim;
bunu yaparken alelade bir ferd-i millet olarak
elimden gelen her fedakârlıktan geri kalmamak
azmindeyim; binalaleyh tamamı ile milletimin
irade-i umumiyesine tabi ve münkâdım; eğer
millet beni mebus intihap etmek arzusunu
izhar ederse maal-memnuniye kabul ederim;
fakat kendiliğimden hiçbir teşebbüste
bulunmayacağım.

Hey'et-i Temsiliyeye Varit Olan
Telgrafnameler

Elbistan'dan:
Teşkilat-ı vatan-perveranelerine umumen
minnettarlığımızı ve âmâl-i milliyeye muvafık
surette hareket edecek olan kabineye muzâhir
bulunacağımızı arz ile muvaffakiyetinizi Cenab-
ı Haktan dileriz.

Gökboza'dan:
Bugün bilcümle ulema ve memûrîn-i

hükümet ile eşraf-ı kaza Gökboza hükümet
konağında biliçtima menafi-i mülk ve millete
muvâfık görülen kuva-yı milliye âmâline iştirak
ve iltihakı ittifâk-ârâ ile kabul eylemişlerdir
hatt-ı hareketimizin tavzîh ve iş'ârına himmet
buyurulması maruzdur.

Yenişehir'den:
Ruh-ı milletten doğan harekât-ı milliyeye

biz Yenişehir ahalisi kemal-i surûrla iştirak
eylediğimizi ve hükümet-i mahalliyenin
müzaharat edeceği teminatını arz eyleriz.

Bilecik'ten:
Teşebbüsât-ı vataniye-i devletlerini tebrik

ile kesb-i mübahat eyleriz. Bilecik'te teşkilat
icrasına pek çok zaman evvel zemin ihzar
edilmiş ve umum ahali makasıd-ı vatan-
perverânelerine zahîr bulunmuştur.

Karaman'dan:
Karaman hareket-i milliyeye iştirak

e tm i ş t i r  v e  me mur î n- i  a s ke r i ye ,
kumandanlarıyla muttahiden haraket
edilmekte olduğu ve lehulhamd muhill-i asayiş
bir hal olmadığı.

Söğüt'ten:
Millet ve memleketi kurtarmaya matuf

azminize hükümet başında olduğu halde
Söğüt halkı umumen iltihak ile türbe-i
Ertuğrul'da ruh-ı Ertuğrul'u şad edecek bir
ahd-i peymâne âmâdedir.

Suşehri'nden:
Milletin pâk ve masum sada-yı millîsini

padişahına arza hail olan Ferit Paşa'nın sukut
ve Ali Rıza Paşa Hazretleri'nin kabineyi teşkil
ettiğini tebşîr buyuruyorsunuz. Vatan ve
hükümeti kurtaran azîm-i akdes mesainize
halk ile beraber hey'etimiz minnatarız ve zat-
ı sâminize ebediyen sarsılmaz bir azm-i vatan-
pervenare ile merbut kalacağız.

Osmancık'tan:
Ferit Paşa kabinesine adem-i i'timat

tarihinden itibaren muntazam bir kuva-yi
milliyenin teşkiline belediye reisi memur
edilmişti. Vatan ve padişaha merbutiyet ve
sadakat ibraz eden ahali-yi muhtereme kemal-
i hâhişle gönüllü kaydedilmiş ve bu suretle
isbat-ı hamiyet etmişlerdir. Teşkil edilen kuvve-
i milliye kumandanlığını müftü-i belde Mustafa
Efendi deruhte etmiştir. Günlerce sukutuna
intizar olunan kabinenin sukut havâdisi üzerine
sabahlara kadar ilan-ı şâdımânî icra edildiği.

Niğde'den:
Masum milletin ayakları altında kalan

hakk-ı sarihini istirdat ve bi-gayr-ı hak
nâsiyemize sürülmek istenilen lekelerden
siyanetin ve mevcudiyet-i milliyemizi anzâr-ı
umumiyede iskat etmek gibi nice nice fevâid-
i azîme istihsalına bezl-i makderet ve müteferrik
bir halde bulunan ahali-yi İslamiyenin bir
nokta-ı meşruada tevhid-i âmâline bezl-i inâyet
ve bir müddetten beri arzu-yı umumiye
muhalif olarak sadaret mevkiini cebren yed-
i temellük inhisârında bulundurmakta muzır
bulunan Ferit Paşa'nın levsinden makam-ı
malumun avn-ı Bâri ile tathîrine muvaffak
olmak şu garip milletin a'mâk-ı ruhunda ila
yevmit tenâd zeval bulmayacak surette payidar
olacaktır. Mülk ve milletin ihyasına masruf
olan makâsıd-ı celile-i âtiyelerine kemal-i
suhuletle muvaffakiyetleri eltaf-ı Bârî'den
temenni ile arz-ı tebrik ve ihtiram eyleriz.

İstanbul Telgraf Başmüdüriyeti Vasıtasıyla
Bilumum Muhabere Memurînine
Teşkilat-ı milliye maksad-ı mukaddesini

takip ederken en büyük hail olarak karşısında
hükümet-i sâkıtayı gördüğü halde büyük
milletimizin necip evladından olan memûrîn-
i devletin ve alelhusus memleketimizin aksam-
ı muhtelifesi beyninde vasıta-ı irtibat olan
muhabere memurlarının her türlü şerait-i
müşkileye rağmen âmâl-i meşruamızı terviç
etmesi vahdet-i milliyenin pek kıymetli bir
âmili olduğundan bütün millet namına
cümlenizi tebrik ile arz-ı şükran ederim.

8-10-35
Rumeli Anadolu Müdafaa-ı Hukuk

Cemiyeti Hey'et-i Temsiliyesi Namına
Mustafa Kemal

İrâde-i Milliye Hey'et-i İstihbariyesi: Sivas -
11-10-35

1- İrlanda'nın ilan-ı istiklâli şayi olmuş
ise de henüz müsbet bir malumat elde
edilememiştir. Maamafih harekât-ı ihtilaliye
devam etmektedir. Times Gazetesi İngiltere
hükümetinin bu harekâtı teskin için iltizam
ettiği şiddeti takbih etmekte ve bu şiddet
devam ettiği takdirde vahîm netaic tevlit
eyleyeceğinden hükümete itidal tavsiye
eylemektedir.

2- İstanbul'daki düvel-i i 't ilâf iye
mümessillerinin harekât-ı milliyemizi takdir
ettikleri bir menba-ı mevsuktan istihbar
edilmiştir.

3- Adana'dan alınan malumata nazaran
İngiliz kuvve-i işgaliyesi onbeş Teşrin-i Evvel'de
Adana'dan çekileceği ve emr-i asayiş ve işgali
Fransızlara tevdi edeceği müstahberdir. Üç
Ermeni çetesi leylen faaliyete gelmekte ve polis
ve jandarma elbisesi lâbis oldukları halde
İslamlara tecavüzle emval ve eşyalarını iğtisap
eylemektedir. İslam memurîni bu suretle tazyik
ve istifaya mecbur edilerek yerlerine Ermeniler
konulmaktadır. Polis müdürü Emin Bey azl
olunarak yerine hat komiseri Muzaffer Bey'in
katlinde medhaldâr Vahan isminde birisi
getirilmiştir.

4- Aydın cephesinden yedi tarihinde
gelen bir harp vapurunda mücahidîn kıtaâtı
düşmana taarruzla mühim bir kuvveti ihata
ederek kamilen imha etmiş ve Ataköy'de
mevkiine kadar taarruzun terakki ettirildiğini
bildirmiştir. 8 tarihli raporda da
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bundan kuvvet alan Bulgaristan prensine de
krallığı ilan ettirdi. Bir taraftan İtalyan'lar öteden
beri göz diktikleri sırf bir müslüman memleketi
olan Trablus ve Bingazi'ye tehatti için vesile ararken
Rusya'nın İstanbul sefiri Mösyö Dokirs de Balkan
ittifakını vücuda getiriyordu. Nagehan tecavüze
uğrayan Türkler Afrika çöllerinde hiçten bir ordu
teşkil ederek hasımlarının zırhlıların topları
himayesinden daha ilerisine gitmesine mani
olurlarken Ruslar eski ananelerine teb'an Balkanları
karıştırmaya, Sırplıları, Karadağlıları, Bulgarları,
Yunanlıları üzerimize tasallut için hamevî bir
faaliyetle çalışıyorlardı. Lozan Muahedesi'yle sulh
ve sükûnete erişmeyi ümit eden Türkler henüz
muahedeyi imzalamadan yeni bir harbe
sürüklendiler. Pek yakında cereyan etmiş olan bu
feci harbin safahatı hakkında tafsilat i'tâsına
lüzum yok. İbtida-yı muhasamatta, netice ne
olursa olsun statükonun muhafaza edileceği
Avrupa düvel-i muazzamasınca resmen ilan
edildiği halde tali'-i harp müttefiklere teveccüh
edince bu beyanat-ı resmiye unutuldu. Türkiye'nin
parçalanması muhak ve meşru görüldü. Esir
düşen osmanlı askerlerine yapılan eza ve cefadan
bunların yüzde altmışının esarette helak olmasına
hiçbir Avrupalı kalbi müesser olmadı. Hanümanları
söndürülerek emvali gasb, mesâkini ihrâk edilen
ahali-i islamiyenin açlık ve sefalet içinde yeni
me'vâlar aramak üzere kafile kafile yollara
dökülmesine kimse acımadı. Bulgar, Sırp, Karadağ,
tufan-ı vahşetten kaçıp kurtulamayanların da
camilere tıkılarak diri diri yakılması kadın ve
çocukların bî-rahmane boğazlanması ırz ve
namuslarının paymâl edilmesi, yüzbinlerce
müslümanın en feci işkenceler içinde can vermesi
medenî Avrupa'da âlî-cenap Piyerloti ve müteveffa
Alfred Doran gibi iki büyük ruhlu insandan başka
kimsenin nefret ve merhametini celp edemedi.
Bî-taraf hey'etlerin raporları adem-âbâd nisyana
alınarak mazlumlar gaddâr gösteri ldi.

Bu felaketli harpte bu kadar kan dökerken
bî-hesap zararlara duçar olduktan sonra Türkler
dâhilî yaralarını tedavi etmek emelindeydiler.
Vakıan su-i tefsir edile edile bir rabeka-i tahammül-
güzar halini almış olan kapitülasyonlar, devletin
gaileli zamanlarından istifade eden bî-insaf
mâliyûnun kerhen kabul ettikleri ağır şeraitle
yapılan istikrazlar, gerek düşmanları tarafından
tahrik ve îkâ edilip gerek bu istikrazların hâsılı ve
gerek varidat-ı sâireyi mesarif-i harbiye diye bel'
eden daimî isyanlar, harpler menâfi-i devleti pek
ziyade kurutmuştu. Ticareti hemen kâmilen
ellerinde bulunduran ecnebiler temettü vergisi
vermiyorlardı. Sanayi-i dâhiliyeyi teşvik için gümrük
rüsumunun tezyidine düvel-i muazzama
muvafakat etmiyordu. Sermayelerini bol bol
nemalandırmaktan başka bir gaye takip etmeyen
ecnebi şimendifer kumpanyaları mahsulât-ı
memleketin teshil-i nakil ve ihracı için müsaid
tarifeler tanzim etmiyordu. Türkler bu vesait ile
çok iş göremeyeceklerini, görebilmek için uzun
senelere muhtaç olduklarını takdir etmişler ve
ona göre işe başlamışlardı. Gümrüklerinin, umur-
ı maliyelerinin, ordularının ıslahı için ecnebi
müşavirleri istihdam ettikleri gibi vilayât-ı şarkiyeye
muktedir ecnebi müfettiş-i umumîler tayin
etmişlerdi. İstihdaf ettikleri gayeye sükûnetle vasıl
olabilceklerini kaviyen ümit ediyorlardı.

Çünkü ellerinde kalan arazinin ekseriyeti
sükkân-ı Türk ve Müslüman idi; gerek Rumeli ve
gerek Anadolu'da ehemmiyetsiz ekalliyetler Türk
vatandaşlarıyla pekiyi geçiniyorlardı. Aydın vilayeti
sahillerinde oturup Yunanlıların propagandasına
maruz bulunanlardan gayrı Rumlar Ankara, Konya
ve sair vilayetlerde Türk lisanıyla mütekellim; Türk
kıyafetini lâbis, Türk âdâtıyla me'lufturlar o
derecede ki bunları müslümanlardan tefrik eden
yegâne şey evvelkilerin cami yerine kiliseye
gitmelerinden ibarettir. Bu emeller ile ve bu şerait
dâhilinde umur-ı dâhiliyelerine hasr-ı mesai eden
Türkler, Balkan hailesi kapandıktan birkaç ay
sonra, hasm-ı canları olan Rusların yeni bu
tecavüzüne uğradılar. İstanbul hakkında
besledikleri âmâlin henüz infilak etmiş olan
muharebe-i umumiye sayesinde tahakkuk
edeceğine zahib olan Moskoflar Türkleri harbe
sürüklemekte tereddüt etmediler ve bir gün
Karadeniz'de Osmanlı yalısına hücum ettiler.
Moskof tehlikesinden, Moskof tehdidinden,
Moskof istilasından, Moskof harbinden bîzar
olan Türkler Balkan Harbi'nin yorgunluğunu izale
edemeden yeniden meydan-ı cenk ve cidale
atılmaya mecbur oldular. Elli ay kadar süren bu
çetin harp esnasında Türkler her cephede
izzetlerine has bir şecaat ve kahramanlıkla
muharebe ettiler. Maksatları istila-yı arazi değil,
temin-i mevcudiyet ve beka olduğu için ve itilaf
devletlerinin hürriyet-i akvam uğrunda musaraa
ettiklerine kanaat hâsıl ettikleri için Wilson
prensiplerine istinaden bir mütareke akdine razı
edildiler. Bu sırada bile senelerden omuz omuza
harp ettikleri Alman efradını talim etmemek
suretiyle bir kahramanlık eseri gösterdiler.
Mütareke mevâddından bazılarının su-i tefsir
edildiğine şahit olmadılar değilse de tedabir-i
müttehazanın muvakkat bir mahiyeti haiz
olduğuna itimat ettiklerinden ses çıkarmadılar
ve Rus Konferansı'nın adilane hükümlerini kemal-
i sabr ve tevekkül ile beklediler Almanlara sulh
şeraitin in tebellüğ edildiği ve  Türkiye

istirdat edilen mevaikin tahkim edilmiş ve
düşmandan birçok tüfek ve bir otomatik tüfek
ile teçhizat-ı askeriye iğtinâm kılınmış olduğu
muharrerdir.

12-10-35 - Sivas
1- Amerika mahavil-i siyasiyesi harekât-

ı ahîre-i milliyemizi son derece takdir ederek
bunun millî ve medenî bir mahiyeti haiz
olduğunu tasdik ediyorlar.

2- Danonçiyon'un Feyume'yi işgaliyle
hâdis olan müşevveş vaziyetin henüz kesb-i
salah etmediği anlaşılmıştır.

3- İstanbul matbuatı osmanlı sulh
murahhası olarak sadr-ı esbak İzzet Paşa ve
hariciye nazırı Mustafa Reşid Paşa ile Ahmet
Rıza ve Nabi Beylerin tayinleri ihtimalini
yazıyorlar.

4- Posta telgraf müdür-i umumîsi olup
harekât-ı milliyeye karşı bir casus şebekesi
teşkiline çalışan Refik Halit Bey azledilmiş ve
yerine şura-yı devlet azası sabıkasından Yusuf
Râzi Bey tayin kılınmıştır.

5-  Erkân-ı  harbiye- i  umumiye
riyasetinden Cevat Paşa ve Bursa valiliğine
Hazım Bey tayin edilmişlerdir.

6- İzmir'deki muhtelit hey'et ahîren icra
ettiği tetkîkatta Aydın vilayetinin Yunanlılara
ait olduğuna dair serdedilen bütün
müddeiyatın bî-esas olduğuna kanaat getirerek
Yunanlıların Aydın vilayetinden derhal
ihraçlarına dair verdikleri karara Amerika,
Fransa, İtalya murahhasları vaz'-ı imza etmişler
ise de yalnız İngiliz murahhası muhalif kalarak
imzadan istinkaf etmiştir.

7- Şemr aşireti ruesasından Şeyh Muş'il
İdiyan Fârisî, İbn Abbas ve Esseyyid Abbas ile
Ganza aşireti reisi Samera Nakibul Eşrafı Seyyid
Muhammed imzalarıyla alınan mühim bir
telgrafta makam-ı muallâ-yı hilafetpenâhîye
olan merbutiyetlerini teyit ettiklerini ve tekmil
Irak ile hatta Necid'e ve Maân'a kadar bütün
Elcezire arabatının bu hiss-i necip ile mütehassıs
olduklarını ve bu havalide yaşayanlardan başka
hiçbir devletin kabul-i hakimiyetine inkıyat
ettirilemeyeceklerini bir lisan-ı kat'î-i sadakatle
bildiriyorlar.

(Mâba'd)   İzmir Fecayii
Türkler bu acı felaketlerden sonra bile

ahz-i sâr sevdasına düşmediler. 1313 Yunan
harbinde Tesalya'yı işgal ettikleri zaman ahali-
yi mahalliye her türlü gadr ve cefayı yapabilecek
mevkide iken kimseyi öldürmediler yerinden
yurdundan kaldırmadılar; kendilerine has olan
şîme-i mürüvvet ve insaniyeti gösterdiler. Lakin
yine âlem-i medeniyet namını kendisine izafe
eden Avrupa hükümetlerinin nazar-ı
teveccühünü kazandılar; Türklüğe sürülmek
istenen lekeleri, azvedilen bühtanları silemediler.
Geride de binlerce müslümanın suret-i
gaddaranede Yunanlar tarafından şehit
edilmesine mani olamadılar. Ekseriyet-i azîmesi
Türk müslümanlarla meskûn bulunan
Anadolu'yu ihmal ederek varidat-ı devletin
kısm-ı a'zamı Makedonyalıların temin-i refahı
için sarfettikleri ve Anadolu'nun ocakları
sönmüş milyonlarca müslüman evladı
Makedonya 'da  mutavatt ın  anas ı r- ı
Hıristiyaniyenin yine kendi hemcinsleri
tarafından yapılan kanlı vahşetlere, savrulan
ateşli bombalara karşı muhafazası için feda
eyledikleri halde hariçten mütemadiyen
besleyen bir ateş gibi..tâna(?)-pezir isyanları
ve feveranları yatıştırmadılar. Ecnebi jandarma
zâbıtânının gayretine, kontrol memurlarının
irşadına rağmen sükûn-ı asayişin teessüs
edemediği Makedonya'da Yunan eşkıyası
Bulgar kızlarına tecavüz ettiği zaman veya
Bulgar komitecileri Rum köylerini bastıkları
vakit mütecavizleri defeden, mağdurların
imdadına koşan yine Türklerdi. Türkler, her
fenalığın sebeb-i müstakili gibi gösterilen
istibdadı yıkmakla artık geniş bir nefes
alabileceklerini ümit ediyorlardı. İyanetle
çalıştılar, ihtiyacât-ı asriyeye tekabül etmeyen
eski usul idareyi değiştirdiler. Fakat Türklerin
paklanmasını istemeyenler, yeni idarenin
teessüsüne vakit bırakmadan bunu ifna için
ellerinden geleni yaptılar. Avusturyalıların
intihâz-ı fırsat ederek Bosna Hersek'in suret-i
katiyede ilhakı

meselesinde an karîb tetkik edileceğine intizar
olunduğu sırada mütakerenamenin ne elfâz-ı
mebânisinin ne de rûh-ı maneviyesinin müsait
olmadığı bir bahane ile İzmir'in işgaline, hem de
kimler tarafından, Makedonya'da camileri ahıra
çeviren Müslümanları gazla yakan Türk kadın ve
çocuklarını boğazlayan Yunanlılar tarafından
işgaline karar veri ldiği i lan olundu.. .

Yunan kıtaâtının ayak bastığı zamandan
itibaren İzmir tarihinin kaydetmediği vahşetlere,
fecayia kanlı bir sahne oldu.. Müfteris pençeler
arasında gizlenen kanlı tırnaklarıyla ve eli
Müslüman kanları ile boyandı. Birçok masumlar
gadderâne boğazlandı.. Kadınların kızların
namus larına ırzlarına tecavüz edildi. .
Mukaddesatları tahkir edildi.. Rumluk ve Yunanlılık
sahbesi pek bariz bir surette kendini gösterdi.
İnsaniyete birer leke teşkil eden fecayi' bî-muhâbâ
icra edildi..
Yunanlıların, yaptıkları bu vahşiane muamelatı
örtmek için tazayyuatta bulunacakları, ezcümle
evvela Türklerin ateşe başladıklarını ve kendilerinin
ancak müdafaa-ı nefs ettiklerini iddia eyleyecekleri
şüphesizdir. Fakat bu risaleye derc olunan resmî
raporların mefâdına inanılmasa bile âlem bilir ki
Türk askeri mukavemete karar verdiği zaman öyle
kolay kolay teslim olmaz; Çanakkale'de bulunanlar
bu ciheti teslime tereddüt etmezler. Binaenaleyh
başlarında kumandanları bulunduğu halde
İzmir'deki kolordu erkânının teslim olması mahza
sefk-i dimâya mahal bırakmamak içindi, başlarına
böyle bir felaket geleceğini tahmin etselerdi
herhalde kendilerini pek pahalıya satarlar, hatta
Yunanlıların İzmir rıhtımına ayak basmasını belki
imkân haricine çıkarırlardı. Nitekim İzmir
hâdisesinden sonra Ayvalık'a da tasalluta kıyam
eden Yunan müfrezeleri oradaki bir avuç Türk
askerinden ve ahalisinden gördükleri istikbale
dayanamayarak geldikleri gibi geri gittiler.

Yunanlılar aleyhinde söylenen şeylere
inanmamaya aht etmiş olanları ikna etmek muhal
değilse bile pek güçtür. Fakat biz Türkler bir
kavmin secâyâsı hakkında bir fıkir ittihaz etmek
için yalnız bir mahfilden, bir menbadan sadır
olan sun'iyelerle iktifa etmeyerek vakâyi-i hakikiyeyi
tetkik etmek isteyenlere hitap ediyoruz: Bizim de
takdirimizi calip lakin zalâm-ı dehre karışmış olan
eski Atinalıları, eski Ispartalıları biraz unutsunlar,
elyevm Yunanlı namını taşıyan bir mütereddi
milletin son yirmi senelik tarihçe-i hayatını gözden
geçirsinler.

Geride de vahşiyane öldürülen binlerce
müslümanı, Makedonya'da katl ve ihrak olunan
yüzbinlerce Türkü, İzmir'de onbeş gün evvel
vahşiyane boğazlanan ve hala boğazlanmakta
bulunan biçare insanları bir kere nazar-ı hayalleri
önüne getirsinler. Âsâr-ı medeniye namına
Müslüman ecsadından ehramlar yapmaktan başka
bir marifet göstermemiş olan bu şaki tıynetli
adamlara İzmir gibi sekenesinin yüzde sekseni
Müslüman olan mamur bir eyaleti teslim etmek
onların cinayetine iştirak etmek değil midir
düşünsünler? Harbin en şiddetli bir safhasında
bir kısım Belçikalıları Almanya dâhiline sevk
edenlere karşı ta'n ve teşnî' eden bu zavallı
muhacirlerin âlâmıyla kalpleri titreyen o
merhametli insanlar bugün harp değil mütareke
esnasında binlerce Müslümanın katl namuslarının
hetk edildiğini, yerlerinden yurtlarından ayrılarak
dağlara iltica ettiklerini işitirlerse acaba bu zavallılar
için bir hiss-i rikkat duymazlar mı?

Finlandiyalıların, Lehlilerin, Çeklerin,
Slovakların, Hırvatların, Ermenilerin, Gürcülerin
hâsılı dünyada millet namını taşıyan her cemaatin
mükaderatlarını bizzat tayin etmek hakları teslim
edildiği cihetle Türklerin de aynı haktan istifade
etmeleri tabii iken ve Türklerin ekseriyeti teşkil
ettikleri vilayetlerde hakk-ı hükümrânilerinin baki
kalacağı bütün dünyaca kavl ve bu milyonlarca
medeni milletler tarafından tasdik edilen Wilson
prensiplerinin on ikinci maddesine derc edilmiş
iken bilinemez hangi gizli sebeblerle bütün bunlar
ân-ı vahidde unutuluyor ve halen Türk şehirleri
işgal olunuyor. Âlem-i insaniyeti payidar bir sulha
îsâl için vaz olunan düsturlar yalnız Türk aleyhine
olursa mı tatbik olunuyor? Lehine olanların hiçbir
hükmü yok mu? Yoksa Türkler sırf Türk ve
müslüman oldukları için efrad-ı beşeriyeden
madud değil mi?

İzmir'in işgali üzerine Türklerin bilumum
Müslümanların hissettikleri bu galeyan, yalnız bu
şehre matuf zannedilmesin. Adana'nın işgal altına
alınmasını millî tezahürata sebebiyet vermesi,
evvela bu şehirler hakkında ittihaz kılınan kararların
muakkat olduğuna umumda bir kanaat mevcut
olduğundan, saniyen bu şehirlerin hîn-i işgalinde
ahali-i mahalliyeye fena muamele edilmediğinden
neş'et etmiştir. Yoksa kıymet ve ehemmiyet
itibarıyla Türk vatanının bir parçasının diğerinden
farkı yoktur. Ve bunlarla meskûn bulunan yerlerin
her ne suretle olursa olsun bir ecnebi idare altına
konulması hiç bir Türk için kabil-i tahammül
değildir. Bugün mukadderat-ı cihanı ellerinde
bulunduranlar Türklerin hakk-ı sarih ve meşruunu
İzmir'in onları herhangi bir ecnebi boyunduruğu
altına sokarlarsa dünya yüzünde öyle bir menba-
ı ihtilaf ve vesile-i cenk ve cidal bırakmış olacaklar
ki âlem-i beşeriyet için tasavvur ettikleri sulh
pâydâr asla vücuda ge lemeyecek ve
gelemeyecektir. 22 Haziran 919
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verilmesi menafi-i vatan icabından olmakla bu
hususta dahi teşebbüsat-ı lâzımeye ibtidar
olunacaktır.
8-10-35 Dâhiliye Nazırı

Şerif

Huzur-ı Celil Cenab-ı Sadaretpenâhîye
Hey'et-i celile-i vükela tarafından

neşredilip dâhiliye nezaretince sureti vilayâta
tamim edilmiş olan beyanname-i resmî
mutalaa-güzar-ı âcizanemiz oldu. Vatan ve
milletin bugüne kadar maruz olduğu şerait-i
tarihiyenin en tehlikelilerinden doğmuş bir
vahdet-i milliyeye istinat eden teşkilat-ı kanuniye
ve harekât-ı meşruamızın sabık kabine
tarafından su-i tefsir edilmesi şimdiye kadar
hükümetin millete istinat etmesine ve milletten
istifadesine mani oluyordu. Tesirât-ı muzırrası
malum olan bu sû-i tefehhümün hey'et-i
celilelerince bu suretle izâlesi ve hükümeti
metalib ve âmâl-i milliye dairesinde idare-i
umur edeceğinin ilanı bugünden itibaren
milletle hükümeti gayr-ı kâbil-ı tefrik olacak
bir surette birleşt irmişti r. Maksad-ı
mukaddesimizin tahakkukunda en mühim
âmil olacak olan bu vahdet-i umumiyenin
temin buyurulmasından mütevellit şükran-ı
milliyi tebrikat-ı mahsusamıza terdîfen arz
ederiz ferman.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk

Cemiyeti Hey'et-i Temsiliyesi Adına

Mustafa Kemal

İrâde-i Milliye
Hey'et-i İstihbariyesi

1- Âmâl-i milliyeye muvâfık bir kabinenin
vaki iktidara gelmesinden dolayı zat-ı hazret-
i padişahiye teşekkürü hâvi hey'et-i temsiliye
tarafından keşide edilen arîza-i telgrafiyeye
cevaben zat-ı hazret-i padişahînin; zat-ı
mulükaneleriyle makam-ı akdes-i hilafete karşı
milletin teyid-i ubudiyet ve sadakatinden
fevkalade memnun olduklarını ve muvaffakiyeti
dua ettiklerini makam-ı sadâret-i uzma üçüncü
sayfada sureti münderic telgrafname ile hey'et-
i temsiliyeye tebliğ etmiştir.

2- İrlanda'nın ilan-ı istiklâl ettiği
İngiltere'de, maden ve şimendifer amelelerinin
umumu grev ilan eyledikleri Roma'dan gelen
bir telsiz telgraftan anlaşılmıştır.

3- Yunanlıların Aydın havalisinde asker
teşeyyüt ettikleri haber alınmıştır.

4- İzmir belediye reisi mebusan intihabatı
için hükümet-i merkeziyeden tahsisat talep
etmiştir.
Tekmil Anadolu ve Rumeli'de teşkilat-ı milliyeye
iltihak etmeyen hiçbir mevki kalmadığını ve
tamamen vahdet-i milliyemizin temin edildiğini

tebşir ederiz. 10 Teşrin-i Evvel

1- İngiltere'de müthiş bir surette devam
eden şimendifer grevinin ahîren hitam bulduğu
anlaşılmıştır. İngiltere'de sosyalizm cereyanları
gittikçe şiddet kesbetmektedir.

Fransa'da ahval-i umumiye iyi değildir.
Bir taraftan pahalılık, diğer taraftan şerait-i
sulhiyeden adem-i memnuniyet ve harbin tevlit
ettiği ızdırap ve sefalet er geç Fransa'da da
gayr-ı muntazar vakayıın zuhur edeceği hissini
veriyor.

2- İtalya'da şair-i meşhur Danonciv onbin
kişilik

Hükümetin Beyannamesi
Vatan ve memleketin elyevm geçirmekte

olduğu şu buhranlı devirde hükümet-i hâzıra
Cenâb-ı  Hakk'ın  tevki fat-ı i lahiyesine
Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri 'nin
ruhaniyet-i celîlesine istinaden Padişahımız
Hilafetpenah Efendimiz Hazretleri'nin teveccüh-
i hümayunlarına ve Millet-i Osmaniyenin
muzaharatına itimat ile mes'uluyeti deruhte
ederek saadet ve selâmet-i mülk ve milleti
temin için azm-i kat'î ile îfâ-yı vazifeye mübaşeret
etmiştir. Hey'et-i vükela-yı hâzıra mütecanis ve
hutut-ı esasiyede muttahidul-efkâr olup hiçbir
fırkaya mensup olmadığı gibi muhtelif siyasî
grupların hiçbirine dahi temayül etmez fakat
vatan ve memleketin saadet ve selâmetine
matuf olan gayede hepsinden muavenet-i
maneviye intizarında bulunuyor. Eyyâm-ı
ahîrede Anadolu'da zuhur eden ahval İzmir'in
bigayr-ı hak işgaliyle onu takip eden vakâyi-i
fecianın ve Anadolu vilayât-ı şarkiyesi
mukadderatı hakkında işâa edilen rivayâtın
efkâr-ı ahalide hâsıl ettiği teessürat neticesi
olup maksat ise hukuk ve hudûd-ı Osmaniyenin
muhafazası olduğuna ve hükümet de şu histe
müşterek bulunduğuna binaen vukua gelen
su-i tefehhümâtın zevaline şu iştirak-ı hissî
kafidir. Milletin büyük küçük hiçbir tabakasında
ve memleketin hiçbir noktasında bu ulvî
maksada mugayir bir fikir ve mülâhazanın
mevki olamayacağı aşikârdır. Hususuyla hiss-i
vatan ve hülus-ı niyet ve samimiyet rehber-i
hareket olunca su-i tefehhümâtın ortadan
kalkmamasına mani bittabi zail olur. Hükumetin
düstur-ı asliyesi cümlece mutâ olan kanun-i
esasî ahkamıdır.

İrâde-i Milliyenin tecelligâhı olan meclis-
i mebûsanın sür'at-i mümkine ile celbi akdem-
i vazâifimiz ve intihabâtın kemal-i hürriyet ve
selâmetle cereyanı ve mukadderat-ı memleketin
vükela-yı millet vesatatıyla tayini ehass-ı
âmâlimiz olduğundan intihabatın aksar tarikle
icrası esbâbına tevessül olunmuştur. Menafi-i
hayatiye-i vatanın temini hükümetin yekvücut
bir kitle teşkil eden millete istinaden konferans
huzuruna çıkmasına mütevakkıf olmakla
ihtilafâtın tesirat-ı muzırra-i hariciyesi bütün
vatandaşlar tarafından teslim edileceğinden
hükümet mutmaindir. Şeref ve haysiyet-i
Osmaniye memlekette hiss-i adalet ve
müsavatın hükümran olmasında bulunmakla
bila tefrik-i cins ve mezheb hiç kimsenin
kanunen mahfuz olan hukuk-ı şahsiye ve
medeniyesine bir gûna taarruz vukua
gelmemesine sarf- ı mesai edilecek ve
muhafazası bi-gayet mültezim olan intizam-ı
ictimaiyeye asla halel getirilmemesine itina
olunacaktır. Hükümet efkâr-ı âmmenin ma'kesi
olan matbuâtın memlekete büyük hizmetler
îfâ edebileceğine kani ve herhalde menafi-i
vataniyeyi vikâyeye her zamandan ziyade itina
etmesine dahi muntazırdır. Masâlih-i devletin
hüsn-i cereyanı kavanin ve nizâmât-ı
mevcudenin tamamen tatbikine vabeste
olmakla memurînin bu noktaya aled-devam
riayetkar olmaları lazımdır. Hilâf-ı kanun ahval
vuku bulmuş ise bunların dâhi yine kanun
dairesinde tashihine musâraat olunacaktır.
Wilson prensiplerinden bi-hakkın istifade
olunarak Devlet-i Osmaniyenin müttehit ve
padişahının etrafında müctemi bir düvel-i
müstakille olarak temin-i bekası için hiçbir
teşebbüsten geri durulmayacaktır. Zaten düvel-
i muazzamanın hissiyat-ı nısfetkârâneleri ve
hakikata gittikçe nüfus etmekte olan Avrupa
ve Amerika efkâr-ı âmmesinin itidal-perverliği
de bu babda emniyet-bahştır. İnıkâd-ı sulhun
bir an akdem tesrîiyle hal-i tereddüde nihayet

bir kuvve-i milliye ile Feyume'yı işgal etmiştir.

İtalya hükümet-i resmiyesi Avrupa

mukarrarat-ı sulhiyesine riayet etmek

maksadıyla Danonçiv kuvvetlerini Feyume'dan

çıkarmak üzere berrî ve bahrî asker sevk etmiş

ise de bu kuvvetler de peyderpey Danonçiv'iye

iltihak etmektedir. Diğer taraftan da

Yugoslavlarla İtalyanlar arasında Feyume

meselesinden dolayı yeni bir mücadelenin

gayr-ı kabil-i ictinap olduğu zannolunuyor.

Amerika reis-i cumhuru Wilson cenapları

Feyume'nin Yugoslavlara aidiyetini, İtalya'nın

bu arazide hakk-ı işgal ve hâkimiyeti mevzu-

ı bahs olamayacağını iddia ediyor. Eğer

diplomasi tariki ile Feyume meselesi

halledilemezse sulh-ı beşerin yeniden tehlikeye

düşeceği muhtemeldir.

3- Fransa matbuatı sarih bir surette

İngiltere'nin aleyhinde icale-i kalem ediyor. En

büyük parçayı İngilizlerin yutmak istediğinden

bahsediyorlar. Suriye meselesinde İngiltere'yi

müsaadekar davranmaya mecbur etmek için

Fransız matbuatı yek avaz ve yek lisandır.

İrâde-i Milliyenin istihbarat-ı ahîre-i

mevsûkasına nazaran Suriye'deki İngiliz kuva-

yı işgaliyesi yavaş yavaş çekilmektedir. Diğer

taraftan âlem-i arap hiçbir hükümetin taht-ı

esaret ve hâkimiyetinde kalamayacaklarını ve

hatta istiklâl-i millîleri için böyle bir mecburiyet

karşısında kalırlarsa şiddetle mücadele ve

mukabele edeceklerini  beyan ediyor.

4- Maruzat-ı millete set çeken hükümet-

i sâkıta zamanında kongre maruzatını sedde-

i muallâ-yı hümayuna takdime tavassut

buyuran a'yân-ı kiramdan Elena kahramanı

müşir Fuad Paşa Hazretleri'ne Ferit Paşa

kabinesinin yevmu sükûtundan akdem

metalib-i milliyeyi arza muvaffak olduğundan

dolayı arz-ı teşekkür edilmişti. Cevaben alınan

telgraf ber vech-i zîr naklonulur.

Padişahımız Efendimiz Hazretleri
Hareket-i Milliye İçin Ne Buyuruyorlar?

Mukaddemen sedde-i  mual lâ-yı

hümayuna arzolunmak üzere irsal buyurulan

maruzatın takdimine vesatatımdan dolayı layık

olmadığım halde hakkımda izhar buyurulan

tevcihat-ı âlîlerine arz-ı şükran ederim.

Muharebat-ı mütekaddimede îfâ ettiğim

rivayet olunan hidemat bir şöhret-i kâzibe

mahsulüdür. Ben vatan ve milletime îfâsı her

müslümanın mütehattim zimmeti olan bir

vazife îfâ ettim. Bu defa da âmâl ve metalib-

i milliyeyi hükümdar-ı teb'a-ı perverimize arz

etmekten başka bir hizmetim sebk etmedi.

Metbu-ı muazzamımız Hilafetpenah Efendimiz

millî ordunun âmâl ve makâsıdının her türlü

şaibe-i tarafgîri ve fikr-i ihtirastan berî ve yalnız

selâmet-i mülk ve milleti temine matuf

olduğundan esasen evvelce kani olduklarını

ferman buyurdular. Bugün aldığımız

iltifatname-i telgrafîlerine cevaben maruzat-

ı sâlife ve ihtiramat-ı tazimkârânemin lütfen

kabulünü rica ederim.
A'yândan Müşir

Mehmet Fuat
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daha ihzar etmek isteriz ki Tan Gazetesi Fransa
Hükümeti'nin nîm-resmî vâsıta-i neşr-i efkârıdır.
Ve bu sebeple mesail-i mühimme hakkındaki
başmakaleleri hükümetin tarz-ı telakkisini
gösterir.

Binaenaleyh Klemanso kabinesinin
harekât-ı milliyemizi nasıl telakki ettiğini
göstermek için bu şayan-ı dikkat makalenin
Anadolu ahvalinden bâhis aksâmını harfiyyen
âtiye dercediyoruz.

"Türkiye'de bir takım hâdiseler vukua
gelmektedir. Bu hadisatı tahrif etmek veya
bilmemek, vehâmetlerini tahfife bir çare
olamaz. Garbta ikide bir İstanbul'da bir buhran-
ı vükelâ zuhur ettiğinden, Anadolu'da Türk
çeteleri dolaştığından ve Ermeniler'in de katliam
edilmekten korkmakta olduklarından
bahsediliyor. Ve bu ardı arkası gelmez masallar,
yeryüzünde herhalde yeni bir şey zuhur etmiş
olmadığı zannedilerek dalgın bir kulakla
dinleniyoruz.

Fakat hata da işte bu noktadadır; çünkü
yeni birşey vardır. Mevsukiyetinden şüphe
edilmeyecek bir takım istihbaratımıza nazaran
Anadolu'da teşekkül etmekte olan Türk
kuvvetleri ne öyle zannedildiği gibi alelade
yağmacı çeteler şeklini almakta ne de iptidaî
sürüler haline rücu etmektedir. Bilakis muktedir
ve mütehassıs ruesâ idaresinde siyâsî ve millî
bir program mucibince teşekkül etmişlerdir.

Meclis-i alî bunu böyle anlamadı. Türk
murahhaslarını İstanbul'a iade etti, İzmir'e
Yunan kıtaatı ihracına müsaade etti, Türkiye'nin
taksimi esasını nazar-ı itibara aldı. Hulasa,
güya dünyada Türklere bir vahdet-i milliye hissi
ve bu vahdeti müdafaa vazifesi telkin
edebilecek hiçbir kuvve-i maneviye yokmuş
gibi hareket etti. Hâlbuki nihayet bu kuvvet
de tezahür ediyordu ve yeni vaziyetin hususiyeti
de işte bu mahiyetteydi.

Müttefiklerin siyaseti, Türklerin hissiyat-
ı diniye ve vataniyelerini tahrik etmiş ve bu
suretle Sivas ve Erzurum havalisinde kuvvetli
bir teşkilat-ı askeriye vücuda gelmiştir.

Fazla olarak, Aydın vilayetinde tahaşşüt
etmiş olan kuva-yı milliyenin Şarkî Anadolu
kuvvetleriyle her noktada itilaf ederek irtibat-
ı daimî halinde bulunduğu da rivayet ediliyor.
Ve bu suretle bu millî ordunun bütün cüz ü
tamları aynı idare altında bulunuyor.

Hatta Türklerle Araplar arasında
münasebet teessüs etmiştir. Eğer yanılmıyorsak,
geçende Mekke'yi almasına ramak kalmışken
İngilizlerin müdahalesi üzerine muvaffak
olamayan Necid Emiri İbn Suud tarafından
gönderilmiş bir murahhasın Erzurum'a geldiği
görülmüştü. Fazla olarak bir takım alâimden
anlaşıldığına nazaran bu harekât-ı milliye eski
Osmanlı İmparatorluğu hududunu bile aşmıştır.
[Gürcü Hükümeti] ile Bahr-i Hazar'ın Garbında
[Azerbaycan Cumhuriyeti]ni teşkil etmiş olan
Tatarlar arasında gizli bir itilaf aktedildiği
muhakkak gibi görülüyor, bu itilafnameyi imza
etmiş olan tarafeyn ile Türkler arasında bu
sırada pek aşikâr bir iştirak-i menafi vardır ve
hatta bir takım muhaberatın teatisi bile pek
muhtemel görülmektedir.

Türklerde böyle bir vahdet-i milliye ve
diniye tezahür edip giderken acaba Türkiye'yi
bir müddet sonra yani Amerikal ılar

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazar:      23 Muharrem 1338 ve 19 Teşrîn-i Evvel  Sene 1335         Numara: 8
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Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk

Cemiyeti Hey'et-i Temsiliyesine
Babıâli

112

Fi 7 Teşrin-i Evvel Sene 335 tarihiyle

atebe-i  mülûkâneye takdim olunan

telgrafname manzur-ı âlî buyurularak zat ve

makam-ı akdes-i şahânelerine karşı millet-i

sadıkaları namına teyid edilen hissiyât-ı

sadakatkârı mûcib-i memnuniyet cenâb-ı

şehriyarî olmuş ve devlet ve milletin karîben

selâmet ve saadete vusulüne dua buyurulmuş

olduğu tebliğ olunur.
Sadrazam

Ali Rıza

Tan Gazetesi ve Harekât-ı Milliye

Memleketimizin parçalanmasından ve

devletimizin inkırâzından birer menfaat-i

hariciye veya dâhiliye bekleyenler, vatanın

halasına matuf olan ve milletin ruh-ı

mazlumundan doğan harekât-ı milliyemizi

şimdiye kadar iki suretle lekeleyerek cihan

efkâr-ı umumiyesi müvacehesinde son ümid-

i necatımızın da iflasını ihzar etmek istemişlerdi;

milletin galeyan-ı meşrûuna sürülmek istenilen

bu lekelerin birincisi "ittihatçılık" isnadı şeklinde

tecelli ediyor ve diğeri de harekât-ı milliyemizi

"bolşeviklik" tarzında göstermek istiyordu!

Fakat millet, bidâyetten bugüne kadar hiçbir

dakikacık ve itidal esâsından ayrılmayarak

bütün bu iftiraları maddeten tekzip etmiş ve

hatta hakikatin bu merkezde olduğunu

ecnebiler bile tasdik ederek milletin sükun ve

intizam-ı vecibânesine hürmeten Samsun'la

Merzifon'u tahliye etmişlerdi.

Bununla beraber, harekât-ı milliyenin

nezahet ve kudsiyetini lüzumundan fazla bir

sarahat-ı mutlaka ile ispat eden bu delâile

rağmen bir takım menâfi-i hasîse müctehitleri

hâlâ eski  basma kalıp iftiralarından

vazgeçemiyorlardı.

Gazetemiz, padişahımız efendimiz

hazretlerinin millete sürülmek istenilen bu

lekeleri ne şahane bir lisan-ı hamiyetle

reddederek harekat-ı milliye munhasıran esbâb-

ı milliyeden mütevellit olduğunu beyanat-ı

mukerrereleriyle ilan buyurmuş olduklarını

şimdiye kadar birkaç kere tebşîr etmişti.

Bugün de harekât-ı mi ll iyemizi

ecnebilerin nasıl telakki ettiklerini arz edeceğiz.

Mütarekenamenin imzası gününden beri

lehimizde hiçbir kelime yazmamış ve bilakis

her vesile ile aleyhimize ateş püskürmüş olan

(Tan) Gazetesi'nin son postayla gelen 10 Eylül

tarihli nüshasında "Müttefikler Meclis-i Âlîsi ve

Şark Mes'elesi" serlevhalı bir baş makale vardır.

Son derece haiz-i ehemmiyet olan baş

makalenin muhteviyâtından bahsetmeden

evvel herkesçe malum olan şu noktayı bir kere

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

vekâlet-i idariyeyi reddettikten sonra
paylaşılacak bir miras-ı munhal addetmek
imkânı kalmış mıdır..?"

İşte Tan Gazetesi'ni harekât-ı milliyemizi
bütün esbâb-ı meşrûası ve tekmil-i ehemmiyet
ve vüs'atiyle tetkik ettikten sonra bu neticeye
varıyor ve bu suretle hem müfterilerimizi en
kat'î bir lisan ile tekzip etmiş ve hem de
Türkiye'nin artık kolay kolay paylaşılacak bir
lokma mahiyetinde olmadığını cihan efkâr-ı
umumiyesine ilan ve ihtar etmiş oluyor.

Yunanistan ve Sulh
Sivas

18-10-35
Bu nüshamızın son havadis sütununda

garbî Trakya'nın mukadderatına ait Paris Sulh
Konferansı'nın kabul ettiği hudutlar hakkında
bir nebze malumat verilmişti ekseriyet-i kâhiresi
müslümanlardan mürekkep olan Sultanperi,
Kırcaali, Eğridere, Daritre, Ahi Çelebi kazalarıyla
Gümülcine kazasının bir kısmı Bulgarlara,
aksam-ı sâiresi de şarkî Trakya ile beraber
mukadderatı halledilmek üzere şimdilik düvel-
i i'tilâfiye emrine terkolunuyor.

İskence gazasıyla Gümülcine kazasının
Kuruçay mevkiine kadar olan ve mühim bir
kıymet-i iktisadiyeyi haiz bulunan aksamı da
Yunanl ıların taht-ı  işgal ine veri liyor.

Şu halde garbî Trakya hakkında Paris
Sulh Konferansı'nın ittihaz ettiği mukarrerat
büsbütün muğayir-i adalet bir şekil almıştır.
Radop şahikalarının şimalindeki islamlar ile
garbındaki islamlar muhtelif devletlerin taht-
ı esaretine terk edilmek suretiyle bir islam
ekseriyetinin, hakkı, hayatı iptal edildikten
sonra baki kalan aksamın da bir idare-i
mahall iye teşki l edilmek istenil iyor.
Bu idare-i mahalliye ne suretle teşekkül
edecektir?

Malumdur ki Balkan Harbi'ni müteakip
Bulgaristan'la hükümet-i seniye arasında
mün'akid müâhede-i sulhiye mucibince garbî
Trakya Bulgaristan'a terkedilmiş ve harb-i
umumîde Meriç Nehri'nin sağ sahilinde
Bulgarların lehine ufak bir tashih-i hudut
yapılmıştı. Meriç'in garbında yapılan bu tashih-
i hudut ile Dedeağaç, Karacık, Sofulu,
Dimetoka, Siminli, Yeni Mustafa Paşa kazaları
ahalisi Balkan Harbi'ni ve son tashih-i hududu
müteakip Meriç'in şarkına ve Memalik-i
Osmaniyenin bazı aksamına hicret ettirilmişti.
İslamların hicretiyle boş kalan bütün islam
köyleri Bulgarların tahribatına uğramış, eskiden
pek mamur olan bu havali ıssız harabelere
tahavvül etmiştir. Elyevm garbî Trakya'dan
madut olan bu havalinin sakinlerini Balkan
Harbi'nde Bulgar işgal ordusuna muavenet
eden Rum köyleri teşkil  etmektedir.

Sulh Konferansı garbî Trakya'daki islam
ekseriyet ve hâkimiyetini o kadar inkısâma
uğratmıştır ki buralarda teşkil edilecek olan
idare-i mahalliyenin bir Yunan idare-i
hükümetten ibaret  olacağına şüphe
bırakmamaktadır.

Meriç Nehri'nin sahil-i yemîninde Yunan
hissiyatıyla meşbû bir hükümet-i mahalliyenin
teşekkülü bütün âlem-i islamca mukaddes
telakki

Memnuniyet-i Mülukâne
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irtikâp eylemekte bulunmuş olan Yunanlıları
muazzez topraklarımızdan tart eylemek üzere
Aydın cephesinde kan döken muhterem
mücahidînimiz bu millî müfrezelerimizdendir.
Lehulhamd asayiş tam hükümferma bulunan
ve beynel anasır vifâk ve hüsn-i muaşeret
mevcut olan vatanımızın başka hiçbir tarafında
elân bu yolda bir faaliyetimiz olmadığı ilave
olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk

Cemiyeti Hey'et-i Temsîliyesi Namına

Mustafa Kemal

Şuûn-ı Hariciye
Paris'te bulunan Azerbaycan, Gürcistan,

Estonya, Beyaz Rusya, Şimalî Kafkasya, Ukrayna
Cumhuriyetleri hey'et-i murahhasalarının
müşterek imzalarıyla Sulh Konferansı riyasetine
verdikleri bir takrirde eski Rusya hududu
dâhilinde teşekkül etmiş olan cumhuriyetlerin
Rusya devleti hakkında verilecek karar ne
olursa olsun hiçbir vakit kendi istiklâllerine
mani olamayacağını ve konferansça nazar-ı
itibare alınmadığı anlaşılan hukuk ve
istiklallerinin bila-te'hîr tasdik edilmesi
lüzumunu talep etmişlerdir.

İngiltere'de:
İngiltere'de devam eden ta'tîl-i işgallerin

İngiltere'nin tarz-ı idaresini değiştirmeye matuf
olduğu ve vâsi bir hareket-i inkılabiyeye alamet
olan bu hâdisatın ecnebi memleketlerden
getirilen azim meblağların sarfıyla ihdas
edildiğini Times Gazetesi yazıyor.

İngiltere ve İran:
Ara lar ında  münak id mukavele

mucibince İngiltere İran'a [955] milyon frank
avans verecek ve buna mukabil bütün İran
nezaretlerine birer kontrol memuru ikame
edecektir. Şarkta büyük bir istila siyaseti takip
eden İngiltere'nin İran zimamdârân-ı
hükümetiyle akdettikleri bu mukavele
Tahran'da büyük bir heyecanı mûcib olmuştur.
Ahali bu mukaveleyi istiklâl-i milliyelerinin bir
darbe mahiyetinde telakki ederek "İngiltere
bizi de Mısır gibi yapmak istiyor" diyerek
itilafnamenin tatbikatını işkâle başlamışlardır.

İngiltere ve Amerika
Newyork'tan alınan haberlere göre

İrlanda meselesi de Amerika ile İngiltere
arasında bazı ihtilafâta sebebiyet vermektedir.
Bu ihtilaftan endişe edilmektedir.

Almanya'da
Berlin'de bir miting akdeden Alman

zâbıtânı Kaysar'ı itilaf devletlerine teslim
etmemeye ve bu uğurda son damla kanlarını
akıtmaya karar vermişlerdir. Bunların harekâtına
bakılırsa Kaysar'ı tekrar Almanya tahtına iclas
etmek istedikleri hissolunuyor.

Rusya'da:
Geçen Eylül'ün on üçünde Tiflis'te

bulunan General Denike'nin Batum murahhası
General Paratof ile General Odeşaltire ve
maiyetlerinde vali de bulunduğu halde
otomobil ile giderken iki bolşevik tarafından
atılan bombaların te'siriyle generaller ile vali
ağır surette mecruh olmuş ve yedi kişi de
maktul düşmüştür. İşbu suikast Paratof'un
itlafı maksadıyla icra edilmiştir.

Don Kazaklarının reisi tarafından
neşredilen bir beyannamede bolşeviklerin şimalî
Sibirya'da Kolçak ordusunu dağıtarak büyük
muvaffakiyetler kazandıklarını ve bolşeviklerin
kuva-yi azîmelerini Don Kazakları cephesine
tahşit ettiklerini ve cephede bir aydan beri
büyük muharebeler icra edildiğini ve reis olmak
sıfatıyla on iki yaşından yetmiş yaşına kadar
bütün eli silah tutanların müdafaa hattına şitâb
etme ler i lüzumunu i lan etmektedi r.

Bolşevik kıtaâtı Suli Denika'ya on verst
mesafede olan Oşaton mevkiini işgal etmişlerdir.
Bu cephenin her tarafında bolşevik taarruzları
devam etmektedir.

Mavera-yı Bahr-i Hazar'da Kızıl Oranik'in
elli verst şark-ı cenubîsinde mühim bolşevik
süvari kuvvetleri gönüllülere karşı muvaffakiyetli
muharebeler yapmaktadır. O havalide
Türkmenleri teslîh etmektedirler.

Havza'dan Dâhiliye ve Hariciye Nezaretleriyle,
Mümessillere Tebliğ Edilmek Üzere Canik
Mutasarrıflığına Keşide Olunan 13 Teşrin-i

Evvel Tarihli Telgrafname Sureti
A n a d o l u ' m u z d a  v e  b i l h a s s a

bulunduğumuz muhitte güya anasır- ı
Hıristiyaniyeye Türkler tarafından zulüm ve
i'tisafta bulunulduğu ve bilvesile hicrete icbar
edildiğimiz gibi ifnamıza kadar da varıldığı
ötede beride bilhassa İstanbul'da asılsız ve
heyecan-âmiz şayiâtın ser-zede-i zuhur
olduğunu kemal-i teessüfle haber aldık. Bir
muhitte yaşadığımız ahali-i islamiyeden daima
hüsn-i muamele ve refah gördüğümüz gibi
hükümet-i mahalliyemizce refahla muamele
edildiği ve her suretle hoş ve müsterih bir hayat
geçirdiğimiz ve aynı kanun dairesinde
müsavâtkâr bir hayat idâme ettirmekte
bulunduğumuzu ve bu babda cereyan eden
rivayâtın asılsız olduğunu ve bu rivayetleri
nefretle yadettiğimizi ilan ve hükümetimizin
cenah-ı adaletinde emniyetkar yaşamamızı ve
teşkilat-ı milliyeyi esâsen rehâkâr bir cemiyet
tanıdığımızı ve selâmetimizi ancak bunun
idame-i vücudu ile ümit ettiğimizi tebyîn-i
hakikat için arzeyleriz.

Andon Yavuhoğlu Yorgi Penailidis
Çakiryadis Tüccardan İstavros Yakuv id is
Fidoyas Papadoplus
Havza'da tüccarândan Andonoğlu Nikolaki
Miltiyadis Mihailidis

Silvan'dan:
Silvan kazasının Müdafaa-ı Milliye

Cemiyeti’nin teşkilini arz ve vatanın maruz
olduğu tecavüzata karşı cephe-i zimmeti
i b r a zd a  t aahhü r ünde n  müt ev e l l i t
mahcubiyetimizi itiraf ederiz. Bütün ruhumuzun
mayası islamiyetin gayesi gibi bir vazifeyi
ferâmûş etmeye müsaid değildir. Yalnız millete
temin-i menfaat ve vatana ulvi bir azimle
hizmete sarılan kongrenin umum mukarrerat
ve talimat hayr-hâhâneleri pek geç almaya
muvaffak olduk. Bütün kaza halkıyla Müdafaa-
ı Hukuk Cemiyeti millet ve devlet ayırmayan
Osmanlının muhafaza-ı satvet ve mevcudiyeti
uğrunda malımızı ve hayatımızı fedaya amade
olduğumuzu ve yed-i hâhân-ı saltanat olmakla
milletimizi imhaya çalışanları şiddetle tel’in
ederiz. Ve Malatya meselesindeki nankörlerin
tesvîlatına kapılacak bir ferd muhitimizde
mevcudiyetine ihtimal olmadığını arz ve
müsteînen billâh vazifeye mübaşeret kılındı.

Ulemadan Salih U lema dan  Yak up
Ulemadan Müftü Abdurrahman
Ulemadan Müdür Hasan Eşraftan Ali Ga lip
Meşayihten Salih Meşayihten Şemseddin
Meşayihten Mehmet
Beşiri Kazası Eşrafından Abdulkadir
Eşraftan Hasan Eşraftan Hakkı
Silvan Eşrafından Mehmet Emin
Beşiri'nin Sengân Aşireti Reisi Hasan

Burdur'dan
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sâmileri liva dâhilinde icap edenlere tebliğ ve
ilan olunarak umum tarafından izhar-ı sürur
ve şadimanı ve temenni muvaffakiyet
olunmakta bulunduğu.

edilen İstanbul'un âtîsi hakkında bizi cidden
endişeye sevkedecek bir mahiyet iktisap
etmiştir.

Daimî bir menba-ı nifak ve cidal
olacağına şüphe olmayan bu hükümet-i
mahalliyede Yunan müessesatı birleştikten
sonra şarkî Trakya'daki Rumluk vasıtasıyla
Yunanistan'ın İstanbul üzerinde bazı müddeiyat
serdedeceğine kailiz. Sulh Konferansı'nda pek
mahirane bir rol oynayan Yunanistan Balkan
siyasetinde Avrupa diplomatlarının gafletinden
istifâde ederek sulh-ı beşeri tehdit eden yeni
bir vaz iyet ihdâs  etmekten iç tinap
etmemektedir. İstanbul meselesi doğrudan
doğruya boğazlar meselesi demektir.

Boğazların Yunanistan tarafından tehdit
edilmesi beynelmilel ihtilatâtı dâidir. Bunun
için Sulh Konferansı'nın garbî Trakya hakkındaki
mukarreratını Balkanlarda sulhun takriri
emrinde pek hata-âlût görmekteyiz: Yunan
hayal-perverleri şarkî Roma enkâz-ı tarihîsini
ihya etmek, merkezi İstanbul olmak üzere
Balkanlarla Marmara ve Adalar Denizi'ne ve
hatta Asya'ya hâkim kesilmek tasavvurundadır.
Ve bu hayal tarihinin tahakkuku için kemal-i
cür'etle ve Avrupa'nın muavenetiyle ilk hutveyi
atmıştır. Milletler arasında, Atina'daki
münâferetlerin, muhâsemelerin ref'ine matuf,
hiç olmazsa oldukça mümted bir sulha intizâr
ederken her dakika ihlal-i sulha hâdim avâmilin
ibkâsı yalnız bir milletin teskîn-i ihtirasatı
namına yapıldığını gördükçe istikbale ait
kinlerin, intikamların nihayet bulmayacağına
ve sulh-ı medîd fikrinin bir serab-ı muhayyalden
ibaret olduğuna hükmetmek lazım gelir.
İstanbul'un emniyeti Edirne'nin taarruzdan
masuniyeti ile kabildir. Siyâsî ve askerî olan
bu ihtiyaç husul bulmadıkça Balkanlarda
Avrupa vazife-i sulhunu îfâ etmemiş olacaktır.
Pek asrî ve insanî olan Wilson prensipleri
Avrupa'nın istila-cû siyaseti karşısında
mukavemet edemedi. Hak ve adalet-i beşeriye
namına ref'edilen ve mazlum milletlerin
müdafaa-ı bekasını istihdaf eden bu ses zulmet
ihtirası içinde boğuldu. Lakin bu fikirler vicdan-
ı beşere o kadar kuvvetle nüfus etmiştir ki pek
yakın bir atide beşeriyet bunları yeniden
mevzu-ı bahs edecek ve belki mukâtele için
değil ve fakat fikr-i hak ve adaletin ikame ve
tatbiki için yeniden kıyam edecektir.

Tebliğ
Bazı mahallerde çete ismini taşıyan bir

takım eşhasın kendilerini milletin meşrû ve
mukaddes âmâlini istihsal maksadıyla taazzuv
etmiş olan teşkilat-ı kanuniyesi ile alakadar
göstermekte oldukları ve arzu-yı milliye
mugâyir harekata tasaddi eyledikleri istihbar
olundu.

Hükümetin asayiş-i memleketi ihlal ve
halkımızı ızrara cür'et eden bu gibiler hakkında
kanunun îcâbâtını îfâ eyleyeceğini ve Müdafaa-
ı Hukuk Cemiyeti’nin de bu babdaki icraâtta
hükümete bütün mevcudiyetiyle muaveneti
bir vazife-i milliye addeyleyeceği tabidir.

Vatanın halâs ve milletin necat ve saadeti
gayesiyle teşekkül etmiş olan Anadolu ve
Rumel i  Müdafaa- ı  Hukuk Cemiyeti
nizamnamesinde "Çete tabiri" mevcut değildir
yalnız milletin hukuk-ı mukaddesesini silahla
müdafaaya mecbur ka ldığı  hâ lâtta
nizâmnameye tevfikan kuva-yı milliye sevk ve
idareleri zapt ve rapt altında olmak üzere hâl-
i faaliyette bulunur. İşte bugün haksız yere
vatanımıza ayak bastırılmış ve her türlü zulüm
ve vahşeti
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Kesret-i mündericat hasebiyle bu
babdaki tavsilatı gelecek nüshada i'tâya
mecburiyet hâsıl olduğundan kârîlere beyân-
ı i'tizar eyleriz.

İngiliz Amiral Dorubek Trabzon'da
İngiliz fevkalade komiseri Amiral

Dorubek ile maiyetini hâmil bulunan Ayeran
Dibok Deritenavti 8-10-35 günü zevalden
evvel Dersaadet istikametinden Trabzon
limanına gelmiş ve saat onbuçuk sonra da
Batum istikametine hareket etmiştir.

Amiral cenapları Trabzon'a çıkarak İngiliz
konsoloshanesinde yarım saat kadar kalmıştır.
Vali vekili defterdar beyi ve mevki kumandanını
ayrı ayrı gemiye davet eden amiral harekât-ı
milliyeye müdahale etmeyeceklerini ve ancak
asayişin muhafazasına fevkalade itina edilmesi
lüzumunu beyân etmiştir.

Amiral mevki  kumandanına da
Trabzon'daki Rus metrukâtının i'tâsında
gösterilen müşkilatın harp henüz bitmediği
cihetle mer'iyyut-tatbik olması icap eden şerait-
i mütarekeye muhalif olduğunu ve bu halin
tetkik için bir hey'etin geleceğini beyân etmiş
ve mezkûr metrukatın malzeme-i harbiyeye
ait olan kısmının tamamen ve bila-te'hir
verildiğini malzeme-i inşaiyeden olan diğer
kısmının da Ruslar tarafından tahrîbata
uğratılan şehrin tamiratına ve zararzedelerle
muhtâcînin tehvîn-i ihtiyacât ve ıztırabâtına
mukabil tutulduğunu izah eden mevki
kumandanı beyânâtında icap ederse bütün
metrukatı da i'tâya ve hatta daha birkaç sağlam
evimizi de yıkarak enkazını vermeye amade
olduğumuzu ve âmâl ve efkâr-ı milliye yanlız
vatan ve milletin istiklâl ve halasını kâfil
kararlara muntazır bulunduğunu ifâde
eylemiştir.

Bu cevaptan müteessir görünen amiralin
İngiltere hükümetince Türkiye'nin beka ve
mevcudiyetine ve memleketine sahip
kalmasının tamamen arzu edildiğini ve inzibat
ve asayişin muhafazasına itina edilmesinin
pek mühim olduğunu ve memleketimiz
hakkında saadet temennisinde bulunduğunu
Trabzon muhabirimiz yazıyor.

Göynük'ten:
Bilumum Göynük kazası ahali ve

memurîni namına mesai-i vatanperveranelerine
arz-ı şükran ve muvaffakiyet-i vâkıadan dolayı
takdim-i tebrikat ve ihtiramat eyleriz.

Elaziz'den:
Kongre hey'et-i ricalinin hamiyet-i vatan-

perverilerini ve mücahede-i haydaranelerini
tebrik ve bundan böyle de selâmet-i din ve
vatan hakkındaki hizmetlerinin devamını
Cenâb-ı Hakk'tan tazarru ettiğimizin arzıyla
takdim-i ta'zimat eyleriz.

Köprü'den:
Milletin azim ve celâdeti muvaffakiyetiyle

hükümet-i cedîde ile itilaf hâsıl olduğunu
mübeşşir hey'et-i temsîliye-yi muhteremenin
beyannamesi bugün Vezir Köprüsü'nde içtimâ
eden binlerce ahali ve eşraf ve ulema ve
memurîn-i mülkiye ve askeriye muvacehesinde
kıraat ve bu münasebetle selâmet-i mülk ve
millet devam-ı afiyet-i hilâfetpenâhî duası
tekrar edildiği gibi devair-i resmiye ve hususiye
bayraklarla tezeyyün olunarak bütün gün halk
tarafından tezahürat-ı meserret-kârâneye
devamlı icra-yı sürûr-ı şadumanî olunmakta
olduğu maruzdur.

Havza'dan:
Âmâl-i milliyeye ve mutavaatkâr

olmayarak milletle padişahı arasına girmek
cür'etkarlığını gösteren Ferit Paşa kabinesinin
sukut ettiği vakayi-i milliyeye müsteniden
teşekkül eden Ali Rıza Paşa Hazretleri'nin tertib-
i hükümeti âmâl-i milliyemizi tatmin edecek
mahiyette bulunduğu hakkındaki tebşirat-ı
sâmileriyle beyanname-i âlîleri bugün badez-
zeval daire-i belediye önünde içtimâ eden
binlerce köylü ve şehirli efrad-ı millete iblağ
olundu. Milletimize yeni ve mesut bir devre-
i hayat küşat eden şu hareket-ı milliyeyi tebcil
eden halkın izhar-ı şükran ve şadumanîsi son
dereceyi bulmuş ve bu vesile ile de padişah-
ı a'zam Efendimiz Hazretlerinin ömür ve afiyet-
i hilâfetpenahîleri duası ref'-i bârgâh-ı cenâb-
ı ahadiyet kılınmış olduğu ihtiram ile maruzdur.

Sonbahar At Koşuları
Şehr-i hâlin on yedinci günü Sivas'ın

sonbahar at koşuları bir suret-i fevkaladede
icra kılınmış ve koşuların hitamında pehlivan
güreşleri de icra edilmiştir.

Koşu mesabesinin a'zamiyeti, iştirak
eden müsabıkların meharet ve kudret-i
cündîyâneleri emsaline faik olduğu gibi
temâşâgirân da misli görülmemiş bir
derecedeydi.

Namzetlik
Merkez livası mebusluğu için, muhterem

hemşehrilerimin bir ekseriyet-i uzma ile
namzetliğimi vaz' etmeleri üzerine, intihap
mücadelâtına maa'l-iftihar iştirake karar
verdim.

Bu defa teşkil edecek meclis-i mebusân,
hukuk-ı mukaddese-i milleti sıyanet için iradesi
lazım gelen bir cidal-i meşrûun dimağ-ı
kanunîsini teşkil eyleyeceğinden bu cidalin
esâsatı -âmâl ve metalib-i milliye namı altında-
Sivas millî kongresince tayin ve tespit edilmiş
olduğundan mebusluğa intihap olunduğum
takdirde esâsât-ı mezkûreye tamamen riâyetkâr
olmak şartıyla îfâ-yı hizmete çalışacağımı ilan
eylerim.
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Sivaslı Damat Alaeddin

Paşazâde
Samih Fethi

Mürâselât Hakkında
Fi 17 Eylül Sene 335 tarihinden itibaren

kıymet-i mukadderesi iki bin kuruş ve adedi
bir postada şahs-ı vahit namına biri tecavüz
etmemek şartıyla kıymetli posta paketi ve
kıymet-i mukaddereli mektup kabul edilmesi
için bi lumum posta ve telgraf baş
müdüriyetlerine tebligat icra kılındığı posta
ve telgraf müdiriyet-i umumiyesinden
bildirilmiştir.

Kariîn-i Kirâma Ricâ-yı Mahsûstur
Her taraftan gazetemize gösterilen

rağbet bâis-i takdir ve teşekkürdür: Yalnız
abone yazılmak için telgrafla veya tahriren
muamelat müdiriyetine müracaat edenlerin
birer seneliği mi yoksa altışar aylık mı
kaydolunmak istediklerinin beyanı ve imzalarını
okunabilecek bir şekilde yazmaları ve abone
tedarikine delalet için müracaatta bulunmuş
olanların da esâmî listelerini göndermeleri
temenni olunur.

İzmir fecayiine dair resmî raporlardan bazıları:

Manisa jandarma tabur kumandanı
binbaşı Mehmet Fehmi Bey'den 18-5-19 tarih
ve 2: 2633 numarayla Dersaadet umum
jandarma kumandanı Kemal Bey'e varit olan
rapordan müstahreçtir:

İzmir'in suret-i işgali ve elyevm vaziyeti
hakkında burada yekdiğerini cerh eder pek
çok şayialar deveran etmekte, efkâr-ı
u mum iy ed e  mü th i ş  b i r  g a l e y an
uyandırmaktadır. Çıkan şayialar arasında en
ziyade sıhhate garip olanları ber vech-i zîr arz
olunur:

İzmir'in işgalinden akdem amiral Galtrup
İzmir'e gelerek hükümete İzmir'in Yunan askeri
tarafından işgal edileceğini bâ-nota bildirmiş
ve düvel-i i'tilâfiyenin İzmir'de mevcut sefâin-
i harbiyesinden çıkardıkları yirmişer kişilik birer
müfreze ile konsoloshanelerini taht-ı temine
aldıktan ve istihkâm ve kaleleri teslim ettikten
sonra nakliye gemileri içinde bulunan Yunan
askerleri Kordon'a ihraca başlanmış: İşgali
gören ahali-i İslamiye azîm bir kitle halinde
tecemmü ederek protesto ve nümayüşler
etmişlerse de Rumlar tarafından düçâr-ı hücûm
olarak epeyce mühim miktarda telefat
vermişlerdir.

Hükümet konağını işgal eden Yunanlılar,
vali ve daha birçok zevatı hapsetmişler ve askerî
oteli tahrip ve birçok mağaza ve dükkânları
yağma ve ahali-yi islamîyi tahkir ve bilhassa
muhezzerât-ı islamiyeyi taarruz edilmiş, fesler
yırtılmış, herkesin göğsüne mecburi "Venizelus,
Makorasyoni" Yunan bandra ve rozetleri
takılmış yolda rastgelen İslamlar Yunan askerî
kıyafetini giyen ahali-yi Hıristiyaniyenin delaleti
ile soyulmuş Türk matbaaları tahrif olunmuş
velhâsıl Yunan ve Rumluğa

has olan birçok denaetler irtikâp edilmiş ve
işitilen herşey doğru ise irtikâp ettikleri fezahat
haddini aşmış ve işitilmesi bile a'sabı, kanı
tahrîk etmekte, tüyleri ürpertmekte
bulunmuştur.

Bu şayiata rağmen dün Aydın valisi
Ahmet İzzet imzasıyla makam-ı mutasarrıfıya
varit olan açık bir telgrafta İzmir'de cereyan
eden hadisatın mülhakatta mübalağalı surette
anlaşıldığı, esas mes'elenin düvel-i i'tilâfiyenin
tensip ve muvâfakatı ile İzmir'in Yunan işgal-
i askeriyesi altına alınmaktan ibaret olduğu ve
sükûnetin avdet ve herkesin ise iş ve gücüyle
meşgul olduğu ve asayiş ve sükûnetin
muhafazası tavsiye olunmuştur.

İzmir Yunan kumandanlığı tarafından
aynı bu mealde bir beyanname neşredildiği
de işitilmiş olduğundan bu telgrafın sıhhati
hakkında ahali ikna edilememektedir.

İşgali ve müsademeyi mütaakip Yunan
alayı kumandanlığı tarafından İzmir'in hîn-i
işgalinde ittihatçılar ve bir kısım ulema
tarafından ve yalı kenarındaki evlerden ateş
edilmiş ise de nâ-mağlup Yunan ordusunun
bu mukâbeleyi kesr ederek İzmir'in işgaline
muvaffak olduğu mealinde bir beyanname
daha neşredildiği işitilmektedir. İzmir merkez
jandarma taburuyla İzmir'de bulunan süvari
bölüklerinden ve fırka ve kolordudan bir
kısmının Ödemiş Dağları'na çıkarak müdafaa
vaziyeti aldıkları ve aynı fikrin vilayetin hemen
her tarafında mevcut ve ufak bir kıvılcımla pek
şayan-ı teessüf hâlât tevellüt edeceği cümle-
i şayiattandır. Burada da İzmir'in Yunanlılar
tarafından işgali haber alınır alınmaz derhal
müthiş bir galeyan ve asabiyet uyanmış herkes
pür-telaş ne yapacağını şaşırmış, efkâr-ı
umumiyede hâsıl olan bu galeyan yerli Rumların
pek çirkin bazı haraketlere ve bil-intizam
uçurdukları anlaşılan galeyanı tahrik edici bazı
şayialarıyla hadd-i a'zamiye varmıştır. Ahali
tarafından yapılan gizli içtimalarda Manisa'nın
suret-i müdafaası ve ilan edilecek

idarenin şekli hakkında bazı mukarrerat ittihaz
olunduğu ve icabında kanın son damlasına
kadar Yunan işgaline karşı koyacakları hatta
civar kasaba ve köylerin pür-silah ufak bir
işarete amade bulundukları bir hayli teşkilat
yapıldığı işitilmekte ise de hamd olsun şimdiye
kadar nasihat ile galeyan teskin ve bazı sözlerle
asayiş muhafaza edilebilmiştir:

Öteden beri Yunan âmâliyle meşbû olan
yerli Rumlar ve Rum köyleri ahalisi ki başlıcaları
Horozköy, Muradiye, Çavuş Oğlu, Kıl Oğlu,
Harmandalı, Papazlar, Karaağaçlı, Eyriköy;
Koldere karyeleri ahalisi onbeş yirmişer kişilik
çeteler teşkil ahali-yi islamiyenin emval ve esliha
ve hayavanâtını gasp etmeye başlamışlar ve
ez-cümle Halit Paşa, Çavuş Oğlu; Abbas Bey,
Befal Zade, Gördük Kerim Ağa, Emin Efendi
çiftlikleri ovadaki damlar, kamilen Hacı Haliller
karyesi ve henüz haber alınamayan daha bir
çok karyeler basılmış Muradiye a'şâr anbarı
yağma ve Çoban İsa, Koldere, Papazlı Muradiye
karakollarına mevzu telefon hatları tahrip
edilmiştir.

Yunanlıların vürudunda birlikte icra-yı
mel'anet etmek üzere Rumlar arasında da
birçok hazırlıklar yapıldığı istidlâl olunmaktadır.
Yukarıdan beri muhtasaran arz edilegelmekte
olan şu ahval karşısında hükümet ve jandarma
vus'in fevkinde çalışarak Rumlar tarafından
zorla ihlal ettirilmek istenilen asayiş şimdiye
kadar muhafaza edilebilmiştir.

İzmir Jandarma alayı kumandanı Süreyya
Bey'den 19-5-19 tarihiyle umum jandarma
kumandanı beye gelen şifre suretidir:

Mayıs'ın onbeşinci günü Yunan askeri
tarafından İzmir şehrinin işgali esnasında islam
ve Türk unsuruna karşı tarihte misli gayr-ı
meşhut cinayet ve fecayi icra ve yüzlerce ahali
ve ümera, zabitan kadın ve çocuklar şehit ve
pek çok emlak yağma ve tahrip edildiği

İzmir Fecayii
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

vaz' edilerek boğazların serbestiyesini, Padişahın
Halife-i Müslimîn olarak Türkiye payitahtı kalacak
olan İstanbul'da bırakılmasını teklif ediyor, Ferit
Paşa kabinesi zamanında Osmanlı devletinin
büsbütün parçalanması mevzu-ı bahs ve münakaşa
olurken bugün lehimize idare-i kelam etmeye
başlayan matbuat-ı ecnebiye lisanının bu tahavvül-
i nagihanîsine sebep, yaşamak azim ve iradesini
bilfiil izhar eden milletimizin gösterdiği âsâr-i
hayat ve zindegîdir.

8- Garbî Trakya [Gümülcine ve havalisi]
Anadolu ve Rumeli - Trakya Paşaeli Müdafaa-ı
Hukuk Cemiyeti tarafından teslim alınmakta ve
Bulgar kuvvetleri eski Bulgaristan'a çekilmektedir.

18-10-35
1- Muhabirimiz Abbasoğlu'ndan alınan

telgrafnamedir:
Bahriye nazırı Salih Paşa hazretleri ayın

onbeşinde Altay vapuruyla Dersaadet'ten Samsun
tarikiyle Amasya'ya gelmek üzere hareket etmiştir.
Muşarunileyhin rahatsızlığına binaen Sivas'a
gelemeyeceği anlaşılarak hey'et-i temsiliyeden bir
hey'et-i murahhasa da Amasya'ya azimet eylemiştir.
Hey'et-i temsîliye azası ayın onaltısında Tokat'a
muvasalat etmiştir. Şehir haricinde memûrîn-i
mülkiye, askeriye, eşraf-ı memleket ve mudafaa-
yı hukuk cemiyeti a'za-yı kiramı, Tokat ihtiyat
zâbıtân kulübü a'zası bil-cümle mektep talebeleri
ellerinde bayraklar ve millî neşidelerle hey'et-i
murahhasayı istikbal etmişlerdir. İhtiyat-ı zabıtan
cemiyeti a'zasından bir zat beyan-ı hoş-âmedîyi
mutazammın bir nutuk irade etmiştir. Mustafa
Kemal Paşa hazretleri de gösterilen bu eser-i
mihman-nevâzîye ve hakkında îzal buyurulan
itimada teşekkür ve bütün muvaffakiyatın milletin
azim ve celâdetine ait bulunduğuna dair hitabede
bulunmuştur.

2- İskenderiye'de Mısır İngiliz reis-i hükümeti
otomobiline atılan bombayla bir suikaste düçar
olmuştur.

3- Paris 'te akdedi len Alman Sulh
Muahedenamesi’nin aynen kabul ve tasdik
edilmesini Amerika Meclis-i Ayanında müdafaa
eden Wilson ile meclis arasındaki muhalefetin
devamına bakılırsa Wilson taraftarlarının dahi sulh
muahedenamesinde tadilat yapılmadan imza
etmeyecekleri anlaşılmakta ve bu muhalefetin
devamı Amerikalıların Almanlarla münferiden bir
sulh akdetmeleri ihtimalini hâsıl etmektedir.

Sulh Haberleri
İstitlaât-ı mevsûkamıza nazaran hükümet-i
merkeziye sulh mesailini tetkik etmek ve icab
eden istihzârâtta bulunmak üzere

İrâde-i Milliye İstihbaratı
15-10-35

1- Dersaadet 'te İngiliz Muhipler i
Cemiyeti'nin azası arasında ihtilaf çıkmış ve
cemiyet ikiye ayrılmıştır.

2- Rum ve Ermeni patrikhaneleri harekât-
ı milliyemizin Avrupa efkârında hâsıl ettiği tesiri
izale maksadıyla güya Türkiye dâhilinde yaşayan
anasır-ı Hıristiyaniyenin tehlikede olduklarına
dair Avrupa'ya ve Sulh Konferansı'na feryat ve
imdat telgrafnameleri çekmektedirler. Hâlbuki
memleketimiz dâhilinde asayiş ve emniyet her
zamankinden ziyade olduğu kabil-i inkâr
değildir. Mamafih harekât-ı milliyenin pek
mukaddes olan gayelerini tebcîlen heyet-i
temsiliyeye bazı mahaller ahali-yi Hıristiyaniyesi
tarafından teşekkür telgrafnameleri gelmektedir.
Bunların muhteviyatı patrikhaneleri tekzibe
kâfidir.

3- Avrupa, hakkımızda fena haberler
neşrettiği anlaşılan Türkiye Milli Ajansı'nın
hükümet tarafından murakabe edilmesi ve
İstanbul matbuatı tarafından hükümet-i
merkeziyeye müracaat edilmiştir. Hükümet
meseleyi tetkik ediyor.

4- Cizre cihetlerinden alınan haberlere
nazaran Kurkit mevkiinde bulunan Osmanlı
karakol zabıtı görüşmek maksadıyla İngiliz
karakoluna gitmiş ve orada şehit edilmiştir.

5- Adana dâhilinde Fransızlarla İngilizler
arasında bazı müsademeler olduğu haberi
teeyyüt etmektedir.

6. Dâhiliye nazırı sulh murahhaslarının
tayin edildiğine dair olan İstanbul matbuatının
neşriyatını tekzib ediyor.

7- Tan Gazetesi hasta adamın (Türkiye'nin)
birden bire bu kadar eser-i hayat göstermesine
hayret edenlere karşı tarihten misaller getirerek
Köprülüler devrini hatırlatıyor. Ve bütün hatayı
Türkiye'yi anlamayan Avrupa diplomatlarında
bularak Türkleri Avrupa'dan atmak düsturuyla
iş görülemeyeceğini, Anadolu'ya bir ehl-i salip
ordusu görderilemeyeceğini ve böyle bir orduyu
mezalim icrasına sevk etmek doğru olmayacağını
ve Türkiye'ye süratle âdilâne ve akilâne bir sulh
bahşetmek lazım geldiğini yazıyor. Toros
Dağları'ndan itibaren Edirne'ye ve İran hududuna
kadar müstakbel bir Türkiye idâmesini ve
beynelmilel bir kontrol

Dersaadet'te bir komisyon teşkil etmiştir. Şimdiye
kadar şerait-i sulhiyeyi hiçbir esâs-ı millîye ibtina
ettirmek istemeyen sâkıt kabinelerin mutalaât-
ı şahsiyetlerine karşı bu bâbda milletin âmâl ve
metâlib-i umumiyesi nazar-ı dikkate alınarak
yeni bir takım esâsatın vaz' ve tesbit edileceğine
şüphemiz yoktur.

Süleymaniye ve Kerkük havalisinde Şeyh
Mahmud'un İngiliz işgal kuvvetler iyle
müsâdemâtta bulunduğu malumdur. Ahîren
alınan ve resmen teyidi iktizâ eden hususî
haberlere nazaran Şeyh Mahmud Süleymaniye
ve mülhakatını istirdâda muvaffak olmuş.
Revandiz, Köz Sancak ve Erbil İngilizler
tarafından tahliye edilmiştir. Mamafih Musul'da
evvelce pek şiddetli muamelelerde bulunan
İngiliz siyasetinin son günlerde daha medenî
bir şekil  almakta olduğu mahsustur.

Son Havadis
Paris Sulh Konferansı'nın Bulgaristan'la

yapılan muahede-yi sulhiyede garbî Trakya
hakkında son kabul edilen hududa göre sırf
müslümanlarla meskûn olan Sultan Yeri, Kırca
Ali, Eğri Dere, Daridre, Ahi Çelebi kazalarıyla
Gümülcine kazasının bir kısmı Bulgarlara, aksam-
ı sâiresi de şarkî Trakya ile beraber mukadderatı
halledilmek üzere düvel-i i'tilâfiye işgaline terk
olunmuştur. İskeçe kazası ile Gümülcine
kazasından Kuruçay'a kadar olan aksam düvel-
i i'tilâfiyenin muvâfakatıyla Yunanlıların taht-ı
işgaline verilmiştir.

Gürün'ün Karatepe Mahallesi'nden
Kasbaryan Manug'a bir sene müddetle ve bir
taksi t le ve fâen mefruğ Fettah Ağa
Mahallesi'nden demirci Velioğlu İbrahim'in nısf
hisse hâne ve bahçesi bin kuruşta talibi
uhdesinde takarrur ederek onbeş gün müddetle
askıya çıkarıldığından yüzde beş zam kabul
edilmek üzere talep olanların Gürün Tapu
Kalemi 'ne müracaatlar ı i lan olunur.

Hafik Rüştiyesi'nin ikinci senesinden
aldığım tasdiknameyi ez-kaza zayi eylediğimden
bu kere nüsha-i saniyesini alacağım evvelki
tasdiknamemin artık hükmü kalmadığı ilan
olunur.

Polis Memuru
Mehmet Sabri

Hükümet ile kışla taht-ı muhâsaraya alınarak
saatlerce müthiş tüfek ve mitralyoz ateşleri
açıldığını ve ateşin hitamında valinin nezdinde
tecemmu etmiş olan bilumûm memûrîn-i
hükümet ve jandarma hey'eti süngüler altında
aşağı indirilerek vali de dâhil olduğu halde
hunhâr asâkir-i yunaniye ile, çocuklarına
varıncaya kadar teslih edilmiş olan yerli Rum
ahalinin küfür ve haysiyeti muhil tahkir ve tehdit
ve darp ve şetimleri altında başları açık ve cebren
"Zito Venizelos" diye bağırmaya icbar edilerek
rıhtım boyuna sevk ve teşhir ve esna-yı sevkte
muhâfız süngülü askerlerle bunlara iltihak eden
müsellah haydut ve ahali tarafından yekân
yekân kamilen soyularak herkesin üzerindeki
paraları ve kirli mendillerine varıncaya kadar
gasb ve çoklarının ayakkabılarıyla çeketleri de
ahz olunduğu ve zâbıtân-ı askeriye ile kolordu
kumandanına da aynı muâmele-i tahkiriye
yapıldığı ve akşama kadar Anadolu Bankası
deposunda bi’t-tevkif akşam kışlaya sevk edilerek
üç gün orada aç ve susuz tevkif edildikten sonra
Fransız ve İtalyan jandarma ve zabitanının
tavassutuyla maiyetim zabitanıyla serbest
bırakıldık.

Ondan beri ahval-i ruhiyelerini arzettiğim
ahali ile Yunan askeri bu defa kudurmuş bir
hırs-ı intikâ' ile gözleri dönmüş olduğu halde
islamları öldürmüş ve vahşiyane hareketlerde
bulunarak tevrî-i adalet ve neşr-i medeniyet için
gelmiş olan Yunan ordusu tarihte ebediyen
lanetle yad edilecek surette harekat-ı bâğiyâneye
iştirak eylemiştir.

18 Mayıs 35 tarihinde Osmanlı hükümeti
tekrar tesis

ederek îfâ-yı vazifeye davet edilmiş olmakla
bugün yağma dolayısıyla harabe-zâr hale gelmiş
olan dairemize muvasalat ettik. Bu ahvali tensik
jandarma zâbıtânı ra'yu'l-ayn müşahade ettikleri
gibi bilumûm düvel-i muazzama mümessil ve
zâbitânı da İzmir fecayi ve vakayiini görmüşlerdir.

Mülhakattan henüz haber alınamamıştır.
Torbalı, Seydi Köy, Urla, Cuma Ovası, ve neyyif
(?) taraflarında Rumlar ahali-yi islamiyenin
erkeklerini kamilen katl ve emvâllerini yağma
etmektedirler. Bu hakarete maruz kalmış olan
jandarma hey'etinin İzmir'de îfâ-yı vazifeye
devam etmeleri muvaf ık ve münasip
olamayacağından başta âcizleri bulunduğu
halde derhal buradan tebdili ile yeni bir hey'etin
sür'ât-i i'zâmı ve iki güne kadar cevap i'tâsı
ehemmiyetle maruzdur.

20 Mayıs 919 tarihiyle İzmir'de
onyedinci kolordu kumandanı Mirliva Ali
Nadir Paşa'dan harbiye nezaret-i celilesine
varit olan rapor suretidir:

1- İngiliz Amirali Galterup'ten 14-5-19
öğleden evvel saat dokuzda aldığım notada
İzmir istihkamatıyla tedâbir-i tedâfıiyeyi hâiz
arazinin şerait-i mütarekenin yedinci maddesine
tevfikan duvel-i mu'telife kuvası tarafından o
gün öğleden sonra işgal edileceği ve keyfiyetin
Bâbıalî'ye bildirildiği beyân edilmesi üzerine
keyfiyet makam-ı nezaretpenâhîlerine bizzat
arzedilmişti.

Cevaben Amiralin bu teklifinin şerait-i
mütareke ahkâmı icabından olmasıyla
muvafakat edilmesi lüzumu tabiidir buyurulmuş
ve bu işgalin muakkat bir mahiyeti haiz olmayıp
bir Yunan işgaline müncer olacağının kaviyyen
me'mul olduğu ve bu hususta muzırrâne
şayianın deveranı

hakkındaki maruzatıma dahi bu gibi şayiata
ehemmiyet verilmemesi lüzumu dermeyân
olunmuştu.

2- Aynı günde öğleden sonra 11.30'da
Amiral Galterup'tan şifahî ma'rûzâtımı müeyyid
ber vech-i âtî notayı aldım:

"Şerait-i mütarekenin yedinci maddesine
tevfîkan düvel-i müttefikanın da muvâfakat ve
kararıyla İzmir'in Yunan kıtaâtı tarafından işgal
edileceği ve kuva-yı işgaliyeyi hâmil nakliye
sefâininin 15-5-19 sabah saat sekizden itibaren
limana vürud ve ihracı temin ve ihzar etmek
üzere de sabah saat 7'den itibaren iskelelerin
Yunan bahriye müfrezeleri tarafından işgal
edileceği ve her türlü su-i tefehhüm ve vâkayi-
i mü'sifeye mani olmak için de ihraç iskeleleri
civarındaki pasaport ve bu notada bulunan
karakol ve müfrezelerden mâ-adâ bilumûm
kıtaât  ve müessesât ın  bulunduklar ı
garnizonlarda müçtemi bir halde bulunarak
Yunan kuva-yi işgaliye kumandanının vereceği
emre intizâr eylemeleri ve hariçle muhabereyi
meneylemek için telgrafhanenin hemen İngilizler
tarafından işgal edilmek üzere bulunduğu" zikir
ile en nihayette de limandaki kuva-yı itilafiye
donanmasının sükun ve asayişin takriri
hususunda en müesser amil olacağı tehdidi
ilave edilmişti.

Keyfiyet 15-5-19 saat 1 evvelde nezaret-
i celilelerine arz edilmiş ve İzmir'deki bilumûm
kıtaat ve müessesatın nota muhteviyâtına
tevfikan sükun ve asayişin katiyen muhâfazası
için tebligat-ı kat'iyede bulunulmuş idi.

[Mâba'di var]
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Ha rek ât - ı  ah î r e - i  m i l l i y ed en
mütevahhişen ihtiyâr-ı hicret ettiği iddia olunan
Ermeni ailelerine gelince, Patrik Zevon Efendi
cenapları bu hicretin sebep ve hikmetini bizden
daha iyi takdir ederler sanırız. Muntazam bir
program dâhilinde icra edilen bu ufak tefek
muhâceretlerin matuf olduğu siyâsî gayeleri
memlekette anlamayan kimse kalmadığını
Zavon Efendi'ye temin edebiliriz. Adana'da
Ermeni ekseriyetini teksif etmek için yapılan
bu hicretten harekât-ı milliyeyi mes'ul tutmak
ta'bîr-i âmiyanesiyle bir taşla iki kuş vurmak
demektir. Vilâyât-ı şarkiyede bir Ermenistan
teşkili için çalışan ve maat-teessüf Ferit Paşa
gibi bir Türk sadrazamını da kendi daire-i
emellerine idhâle muvaffak olan Ermeni
teşkilatının bu maksad-ı millîlerinin hüsranı
karşısında harekât-ı milliyemizi anasır-ı gayr-
ı Müslime aleyhtarlığı ile şaibedâr göstermek
zilletine düşmeleri pek tabiîdir. Fakat Zavon
Efendi gibi Ermenilerin reis-i ruhanîsi olan bir
zatın menfi beyanatından muğabber olarak
Türkiye dâhilinde yaşamaya mecbur olan
milletlerin uhuvvet ve saadet-i müşterekelerini
temine matuf mesai-i milliyemizden sarf-ı
nazar edecek değiliz. Fakat Ermeni milletine
de söylemek isteriz ki kendisini idare edenler
bazı sergüzeştcu kimselerdir ve bunların
harekât ve teşebbüsât-ı gayr-ı meşrûasıyla
saadet-i kavmiyeleri haleldâr oluyor. Bir seyl-
i muğâlata ve mübâlağa ile hakikat tahrîf
edilemeyecektir. Ahîran Anadolu'da icra-yı
seyahat eden hükümât-ı muhtelife hey'etleri
hakikati bütün sarahat ve vuzuhu ile görüp
anlamışlardır. Ezcümle General Harbord
riyasetindeki Amerika hey'et-i mahsûsasından
bir zatın beyanatı müddeâmızın en sarih bir
burhanını teşkil eder. Mahv ve imha edildiği
iddia edilen Ermenilerin birer birer meydana
çıktıkları ve Ermenilerin mugâlâtadan
kurtulamadıkları bir lisan-ı selâhiyatdâr
tarafından teyit edilmektedir. Memleketimizde
hiçbir menfaati olmayan ve belki her devletten
ziyade Ermenilerin himayesini deruhte eden
Amerikalıların şehâdet-i mutebereleri bütün
âlem-i medeniyetçe haiz-i kıymetdâr.
Binaenaleyh hamileriniz size "muğâlata ve
mubâlağa" isnadıyla sizi fiilen tekzîb ediyorlar.
Şu halde Zavon Efendi cenapları!..
Muğâlatâttan sarf-ı nazarla kendi vezâif-i
rûhâniyeniz dâhilinde kararmış olan vicdanları
tehzîb ve irşâd ile meşgul olursanız milletinize
daha büyük bir hizmette bulunacağınıza şüphe
yoktur.

Teblîğ
Ermeni Patriği Zavon Efendi ahîran

Neologos Gazetesi 'nde münteşir bir
mektubunda bir çok Ermeni ailelerin harekât-
ı milliye-i ahîreden mütevahhişen Erzincan,
Erzurum, Samsun ve İzmit, Adapazarı gibi
Anadolu havalisinden muhaceret etmekte
olduklarını dermeyan ve bu suretle milletin
sırf hukuk-ı milliyesini müdafaa emeliyle
vücuda getirdiği vahdeti bir Ermeni veya anasır-
ı gayr-ı Müslime aleyhtarlığıyla şaibedar etmek
istiyor; bunun için hakikati bir kere daha ber-
vech-i âtî tavzîha mecburiyet görülmüştür:

Evvela Erzincan ve Erzurum havalisinden
hicret eden

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazartesi:   1 Safer 1338 ve 27 Teşrîn-i Evvel  Sene 1335           Numara: 9
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Ermeni Patrik Kaymakamı Zavon
Efendi'nin İstanbul'da intişar eden Rumca
Neologos Gazetesi'ndeki beyanatı hak ve
hakikat namına dünyada irtikâp edilen kizb
ve durûğun en şenî bir faslını teşkil ettiğine
hükmetmek icap eder.

Harekât-ı milliyenin Avrupa efkârında
hâsıl ettiği tesir-i mes'ûdî bir türlü hazmetmek
istemeyen ve kendi âmâl-i milliyelerinin sükûtu
karşısında insaniyetin bütün maâlîsinden
tecerrüt eden Patrik Efendi yaşamak isteyen
ve yaşamak istediği için kabiliyet-i hayâtiyesini
izhar eyleyen koca bir milletin savlet-i
ittihatperverânesini meşkûk ve muzlim
göstermek ve yine her zaman yaptıkları gibi
ezhân-ı ecnebiyeyi tarîk-i muğâlataya sevk
etmek istiyor.

Harekât-ı milliyenin hedef ve gayesi
cihanın malumu bulunmuştur. Haricî ve dâhilî
tehlikeler karşısında hukuk-ı tabiiyesi ile
mukeddesâtının temin-i istihsali için birleşen
milletimizin asırlardan beri birlikte yaşadığımız
anasıra karşı hiçbir fikr-i husûmeti olmadığına
vakâyi ve hâdisât ispat etmiştir. Sayfa-yı
tarihiyesinde yaşayan anasırın mevcudiyetine,
lisanına, dinine, an'anâtına zaman oldu ki
kendi hâkimiyet-i milliyesinden fedakârlıklar
ibzal ederek yine riayet etmiş olan milletimiz
masâib-i ahîreden sonra da aynı gayeler, aynı
prensipler etrafında i'lân-ı musâvât etmiştir.

Erzurum ve Sivas umumî kongreleriyle
teyit edilen mukarrerat bunu ispata kâfidir.
Vazife-i tâbiiyetini hüsn-i îfâ eden anasır-ı
gayr-ı Müslime hukukunun mahfûz ve me'men
olması ne kadar tabiî ise vazife-i tâbiiyetini
tecavüz ederek şimdiye kadar birlikte yaşadığı
milletin bekâ ve mevcudiyetine taarruz
edenlerin dahi nefretle telakkisi o kadar tabiî
ve zarurîdir.

Harekât-ı milliyenin istihdaf ettiği
gayelerden en birincisini bu memlekette teşrik-
i hayat eden bilcümle anasırın husul-ı emniyet
ve saadetleri teşkil eder.

Osmanlı milletinin Kafkasya'da teşekkül
eden Erivan Ermeni Cumhuriyeti'nin istiklalini
bütün devletlerden evvel tasdik ve te'yît ettiğini
Zevan Efendi'nin hatırlaması icap eder. Yine
derhâtır etmek lazımdır ki tasdik-i istiklalleri
vesilesiyle Dersaadet'e gelmiş olan Ermeni
hey'et-i murahhasasının îrâd eyledikleri
nutuklarında, mülâkatlar ında tarihî
husumetlerin artık maziye karıştığına dair olan
itirafâtı ve Türk Milleti'nin yüksek ve necip
hisselerine karşı Ermeni Milleti'nin minnet ve
şükranına ait ifâdâtı uzak değil pek yakın bir
mazide vuku bulmuştur.

Müterakeden beri avdet eden Ermenilere
karşı hiçbir tarafta hiçbir hareket icra ve hiçbir
tecavüz vuku bulmuş değildir. Bilakis ecnebi
kuvve-i işgaliyesinin birçok hiyel ve desâis ile
muzâherât-ı mahsûsalarına istinat eden bazı
Ermeniler emvâl-i metrûkelerini aramak
bahanesiyle İslamiyet'in harîm-i nâmûs ve
vicdanı olan aile yuvalarına kadar cebren
girerek izzet-i nefs-i millîmizi tahkire
yeltendiklerini artık ihfâya bir mecburiyet
görmüyoruz. Müterakeden sonra zulüm gören
ve şikâyet etmesi lazım gelen bir millet varsa
o da İslamlardır.

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

hiçbir Ermeni ailesi yoktur. Saniyen İzmit,
Adapazarı ve Samsun havalisinde olduğu gibi
bilcümle Anadolu'da asayiş ve beynel anasır
hüsn-i âmiziş lehul hamd her zamankinden
pek ziyade bariz ve şayan-ı teşekkür bir
derecededir hatta; Haymana vesair mahaller
rüesa-yı rûhâniyesi ve Amasya ve Tokat vesair
livâların ahali-i Hıristiyaniyesi tarafından
harekât-ı milliyenin tamamen mürevvici
bulundukları telgraflarla dâhiliye nezaretine
ve ecnebi mümessillere bildiri lmiştir.

Râbian hilâf-ı hakikat olarak Anadolu
harekât-ı milliyesini Bolşevizm diye ilan edilen
ve memleketini daima ittihatçı harekâtıyla
şûriş-i mütemadi içinde görmek ve göstermek
isteyen Ferit Paşa kabinesinin beyanatından
ürkerek ihtimal birkaç zengin aile kendilerince
emin gördükleri bir tarafa nakl-i hane eylemiş
ise bu da müterakeden beri Adana ve
havalesinde ve müstakil Ermenistan'daki
ekseriyeti temin için Ermeni komiteleri ile
bizzat patrikhanenin teşvîkâtına kapılan
ailelerdir.

Hâmisen Anadolu'da âsâyiş-i umumî ve
beynel anasır vifâk ve muhâdenetin ne kadar
emin ve mûcib-i memnuniyet olduğunu ahîran
Anadolu'yu baştan başa dolaşmış olan General
Harbord'un taht-ı riyasetindeki Amerika hey'et-
i tahkîkiyesi ile Fransız mümessili Binbaşı Labon
ve keza Amerikalı Mr. Brown ve Harbiye
nezaretinde Fransız irtibat zâbıtı Yüzbaşı Leanle
ve Fransız fevkalade komiserliği maiyetinde
Mösyö de Lick ve Sivas jandarma mıntıka
müfettişi Binbaşı Bruno'nun raporları tasdik
ve ispat eyleyeceği cihetle Patrik vekili Zavon
Efendi'nin Neologos Gazetesi'nde ne maksatla
neşrettiği malumunuz bulunan mektubu
muhteviyatına lüzumundan fazla atf-ı
ehemmiyet etmeyi zaid görürüz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Hey'et-i Temsîliyesi Namına

Mustafa Kemal

Sivas'ta:
Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Hey'et-i Temsiliyesi
Riyaset-i Âliyesine

Amasya'dan:
22.10.35

Anadolu'da ahvalin güya vahim ve
Hıristiyanların hayatının tehlikede olduğu ve
ahali-i Hıristiyaniyenin kuva-yi milliyeye iltihak
eylemeleri aksi halde birkaç gün zarfında terk-
i diyara mecbur edilecekleri şâyiâtının bazı
bedhah matbuatça neşir ve ilan edildiğini
kemal-i teessüf ve hayretle istihbar eyledik.
Bu gibi garazkârane, esassız, mahsul-ı hayal
olan şâyiâtın hiçbir fert ve hiçbir kimse
tarafından hatta ufacık şikâyeti bile bâis olacak
hiçbir haksızlık vukua getirilmediği ve herkesin
tam bir emniyet ve hakikî masûniyet içinde
samimiyet ve safvetle yaşadığı böyle bir
zamanda sırf eser-i garaz olarak tasnî edilmesi
Rum ve Ermeni bilumum Hıristiyan ahaliyi
cidden müteessir etmiştir. Öteden beri ahali-
i islamiye ile hayat-ı ictimaiye ve iktisadiyede
hem-ahenk olarak vifâk-ı tam içinde birlikte
yürümüş ve elyevm yürümekte bulunmuş olan
biz gayr-ı müslimler namına tezvir ve ifsat
vadisinde efsaneler icat ve işâa edenleri kemal-
i nefretle protesto eder ve hakikate zerre kadar
temâs etmeyen tasnîât-ı mezkûre inkâr
umumiye-i cihâna karşı tekzîbini hâssaten
niyaz ve istirham eyleriz.

Çişyân Vahan Değirmenciyân Kayıkyan
Hakemyân Niksarliyan Cekiyân Samur Kaşiyân
Lazar Kebapciyan Tüccardan Yozgat lıoğlu Esîân
Haralambus Lazar Bedis
Çobanoğlu Pordan Kebapçıoğlu Kiryako
Arzumanoğlu Sora

Hâlâ Muğâlata
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Baron Haçator Ağa'ya
Mektubunuzu aldım. Ermenilerin âğûş-

ı İslamiyette pek mes'udâne idâme-i hayat
ettikleri sırada bile yine makâsıd-ı asliyeleri
uğrunda hafî ve celî her türlü fenalığı îkâdan
geri durmamışlar ve ezcümle bu hadde
cepheden musallahan firarla Rus ordularına
iltihak etmişlerdir. Bunu inkâr edemezsiniz.
Binaenaleyh ihanetleri tamamen ve gaye-i
maksadları zahiren anlaşılan Ermenilerle İslam
Kürt milleti meyanelerinde uzlaşmak imkânı
kalmamıştır. Ve beş seneden beri İslamiyeti
mahvetmeye fırsat buldukça nüfûs-ı islamiyeyi
şiâr-ı insaniyete muğâyir bir tarzda balta ve
süngülerle katl ve mukadderat-ı islamiyeye
tecavüz etmeyi mübah gören Ermenilerle Kürt
milleti bir araya gelemez. Ermenilerin on
misline faik olan Kürt milleti Ermeni himayesine
giremez. Ve girmesi imkânsızdır. Evet; biz de
kan dökülmesine taraftar değiliz fakat cümle-
i âmâliniz olan nüfûs-ı islamiyenin tenkîsi
yolundaki azim ve harekâtınızı var kuvvetimizle
men edeceğiz. Siz Ermeniler böyle vahşiyane
İslam nüfusunu katletmekle ihraz-ı ekseriyet
edemezsiniz. Böylelikle icra-yı hükümet de hiç
edemezsiniz. Bizim sizinle hâl-i sükûnette
yaşamamız şerait -i  ât iyeye bağlıdır.

1. Sulhun takarrurüne değin Ermenilerin
Aras nehrinin arkasına yani öbür tarafına
geçmelidir.

2. Iğdır havalisini tahliye ve Kürt milletine
terk eylemelidir.

3. Netice-i sulha kadar hiçbir Ermeni
sudan geçmeyecektir. Arzularıyla bu havalede
kalacak yerli Ermeniler bizim teşkilat ve
emrimize itaat edecektir.

4. Ermeniler içimizde kat'iyen silah
taşımaya salâhiyeti olmayacaktır. Ve Ermeni
askeri sulhun neticesine kadar bu havaliye
gönderilmeyecektir.

5. Aras nehrinin arka cihetinde yani
Ermeniler içinde kalan İslam kardeşlerimizin
hukuku, canı, malı mahfuz kalacaktır.

6. Bu şerait kabul ve icra kılındığı
takdirde tarafeyn taarruz ve tecavüz etmeyecek
ve sulha intizar eyleyecektir.

İşte Haçator Ağa! Nokta-i nazarımız ve
şeraitimiz altı maddeden ibarettir. Kabul
olunduğu takdirde saire-i harb itfa olunacak
aksi halde tevessü ederek İslam milleti rakabe-
i esaretinizden kurtulmak çarelerine tevessül
ve Cenab-ı Hak'tan nusret tazarru eyleyecektir.
Bu vesileyle mukabeleten ellerinizi sıkarım;
Haçator Ağa Cenapları       4 Eylül Sene 335

Aşiret rüesasından Hamit Bey Bu dahi Ali Mirza Bey
Bu dahi Ahmet Hasu Ağa Bu dahi Yusuf Ağa

Erzurum'da münteşir Albayrak refîkimizden:

Ermenilerin Kürtlere Müracaatı
Hamit Bey'in ve Ali Mirza Bey'in ve Ahmet Hasu

ve Yusuf Bey'in Huzur-ı Alilerine

Zatıdevletleri ile hüsn-i münasebat
meydana getirmek ve bilumum Kürtlerle hal-
i sükûnette ve uhuvvette yaşamak bizim en
b ü y ü k  em e l  v e  m a k sa d ı m ı z d ı r.
Zatıdevletlerinizle biz er geç nihayet dost ve
muhib olacağız. Taraf-ı âlinizce de aynı gaye
ve fikrin takip edilmekte bulunduğuna kaviyyen
ümitvârız. Hangi esbâb ve hangi avâmil bizi
ve sizleri yekdiğerimizden uzak bırakıyor.
Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün
muhakkak dost ve kardeş olacağız. Bu uhuvveti
ve ahengi bizzat ve kendi reyimizle husule
getirsek tarafeynin her suretle müstefit ve
memnun kalacağını tasavvur buyurabilirsiniz.
Bizim gayet âlîcenâb ve asil bildiğimiz Kürt
milleti neden dolayı bizimle uzlaşma tarikini
tercih edememiştir. Şu uhuvveti ve biraderliği
temin ve takviye etmek üzere bendeleri
senelerden beri  kesbetmiş olduğum
müşahedât ve tecâribe müsteniden zât-ı
devletlerine işbu tezkireyi yazmaya lüzum
gördüm. Kürt beyleri, Kürt aşâiri ve Kürt
milletiyle getirilecek bu uhuvvet cephemizde
müstahdem umum Ermeni zabıtanı ve ümerası
arzukeş ve amadedir. Bu satırları onlarla icra
kılınan meşveret ve mülâhazat neticesi olarak
zatıâlilerine hitap ediyorum. Fikir ve nokta-ı
nazarlarınızı hemen iş'âr buyurunuz. Şeraitinizi
bildiriniz. Bendeniz âlîcenâb beyler sizlerin ve
aşâirinizin kâffeten mutâlabâtını Ermeni
hükümeti namına temin edebileceğimi arz
ediyorum. Sizler arzu buyurduğunuz menâtık
ve mahallerde yaşamanızı ve sizlerce icap
edecek her türlü suhuletin ibrazını keza temin
ve taahhüt eylerim. Kürtlerle Ermeniler hiçbir
zaman birbirlerinden uzak ve soğuk
kalmayacaklardır. İşte bu maruzatı cidden
nazar-ı itibara alıp biran evvel görüşmek ve
mübadele-i efkârda bulunmak üzere münasip
bir vaktin ve münasip bir mevkiin
zatıdevletlerince tayin ve bize tebliğini istirham
eder ve kemal-i samimiyetle ellerinizden
sıkarım.
Devletlü Hamit Bey, Ali Mirza Bey ve Ahmet
Hasu Bey ve Yusuf Bey Hazretleri

30 Ağustos Sene 1919

Dost ve muhibbiniz

Haçator Ağa

Ayıntab'te Muazzam Bir Miting
Mütareke zamanında Ayıntab livası hiçbir

devlet tarafından işgal edilmemiş idi. Fakat
İngilizlerin Halep'teki kuvvetlerini taht-ı
emniyette bulundurmak için mütarekeden iki
mah sonra livamıza bir miktar asker sevk
etmişlerdi. Ahalimiz öteden beri sâkit ve kanuna
mutî olduklarını ve aramızda bulunan Hıristiyan
vatandaşlarımızın mal ve can ve ırzını kendi
ve can ve ırzımız gibi muhafaza etmekte
olduğumuzu İngilizler re'yul ayn müşahede
etmişler bu kere Halep'teki kuvve-i askeriyelerini
ka ld ı r d ı k l a r ı  i ç in  bu ra da  kuv ve t
bulundurulmasına lüzum kalmadığına kanaat
getirerek yakında Ayıntab'ten çekilmeye karar
verdiklerini işitiyoruz. İngilizlerin de istiklal ve
hukuk-ı meşrûamıza vuku bulan şu riayetlerden
dolayı bütün mevcudiyetimizle teşekkür ederiz.
İngilizlerin burada bulunduğu müddetçe dahi
muahede ettikleri vecihle Ayıntab livası nüfus-
ı mevcudesinin yüzde doksanı ve bini mütecaviz
karyeler kâmilen Türk ve Müslüman olduğu
gibi emlâk ve arazinin hemen kâffesi dahi
Müslümanlara ait olduğundan ve tarihen ve
mu hît en  Su r i ye i l e  b i r  a lakamız
bulunmadığından Wilson prensipleri mucibince
bizi kendi mukadderatımıza hâkim kılmak
insaniyet ve vicdan nokta-i nazarından muttehit
hükümetlerin borcu olduğundan İngilizlerden
sonra herhangi bir devlet işgale teşebbüs
ederse izzet-i nefsimizi rencide edeceği cihetle
bu kabil işgali bütün mevcudiyetimizle reddeder
ve katiyen kabul edemeyeceğimizi beyan ile
beraber karîb bir âtîde Paris'te taht-ı karara
alınacak olan mukadderatımızın bilâ kayd ve
şerait istiklal-i millîmizin muhafazasını ve hukuk-
ı meşrûamızın müdafaasını insaniyet ve
medeniyet namına rica eder ve işbu arzu-yı
millîmizin sulh kongresine îzâhını istirham
eyleriz.       25.10.335

Otuzbin kişilik miting hey'et
namına Belediye Reisi

Mehmet Lutfi

Şarkî ve Garbî Trakya
Garbî Trakya'nın Bulgar ve Yunanlıların

mezalimi altında ezilmesine komşu bulunan
şarkî Trakyalılar tahammül edemeyeceğinden
garbî Trakya'nın arzu-yı millî dairesinde takviyesi
ve mümkün olan müzâheretin icrası şarkî
Trakyalılarca takarrür etmiştir. Ahîren akdedilen
Bulgar muahedenamesiyle Bulgaristan ve
Yunanistan lehine taksim edilen Trakya aksâmı
içinde yazılan protestonameler ait oldukları
mahallere keşide edilmiştir.

 Garbî Trakya'da
Garbî Trakya'yı işgal etmiş olan müttefikîn

kıt'aâtı baş kumandanı Fransa Desire Karargahı
Gümülcine'de tesis etmiştir. Gümülcine'nin
garbı ve Eskice şehri ile deniz arasındaki
mıntıkayı Yunan kıt'aâtı işgale başlamışlardır.

Dokuzuncu Yunan fırkası İskece'ye
girmiştir. Bu münasebetle Yunanistan'ın her
tarafında şenlikler yapılmıştır.

[Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Trakya Paşaeli Hey'eti Yunanlıların
hiçbir hakka müstenit olmayan bu işgallerini
hükümât-ı mu'telife nezdinde protesto etmiştir.]

Yerli Rum ve Yunan Mezalimi

Îkâ edilen mezalim-i vahşiyânenin tahkîk
edilebilen aksâmı hakkında vücude getirilen
kitaptan:

Hiçbir icâb-ı ciddî ve mantıkîye müstenid
bulunmamak hasebiyle makam kaymakamı
tarafından şifahî, tahrirî yapılan protestolara
rağmen ve Mondros Mütarekenamesi'nin
yedinci maddesine tevfîkan kasaba, Yunan
kuva-yı askeriyesi marifetiyle düvel-i mu'telife
namına 16, 29 Mayıs 335 tarihinde işgal idi.

Beyned-duvel "işgal"in mahiyet ve
mefhumu, yalnız asayiş ve inzibata vaz'-ı
yedden ibaret bulunduğu halde ahden ve
tabiâten baki olan Devlet-i Osmaniyenin her
türlü hukuk-ı hükümrânîsine el uzatılmış, hatta
resmî ağızlar [kumandan kaymakam Gragor
Padis] tarafından vasıtasıyla buralarının
Yunanistan olduğu belediyede resmen ilan ve
beyan edilerek divan-ı harb-ı örfîden başka
hukuk ve ceza mahkemeleri teşkil edilmiş ve
derece-i kıymet ve ulviyeti bütün Avrupa
hukukiyyûn ve cezâiyyûnca da müsellem olan

ilm-i celîl-i fıkhın halledebileceği İslamların
nikah talak ve nafaka gibi gayet nazik ve haiz-
i hususiyet-i dinî davaları bile ru'yete kıyam
olunarak bu meyanda İslamların isbat-ı
müddea için ikame edecekleri şahitlerin
mutlaka Hıristiyan olması meşrut tutulduğu
gibi bir borç meselesinden dolayı bazı İslam
meddeâ aleyhlerin gece yarısı asker ve yerli
sivil Rumlar tarafından cebren hanesinden
alındığı da vaki olmuştur ki umûr-ı diniye-i
adliye ve idrâriyeye de bu suretle müdahale
ve vaz'-ı yed edilmesi muvakkat işgal askeri
mahiyetini ihlal eylemiştir.

Güya hey'et-i i'tilafiye namına temin-i
inzibat için taharri-i silahtan mukaddem
kasabaya gelen Yunan kuvve-i işgaliyesi
kumandanlarından Mösyö Zafiryo tarafından
kışlaya celp ve davet olunan erkân-ı kazaya:
[Müslümanların hepsini düşman tanıyorum.
Binaenaleyh bundan sonra işgal değil, harp
kumandanıyım] denilmek suretiyle resmen
i'lân-ı zamîr edilmiştir.

Esasen hiçbir Yunanlı ve yerli Rum
tarafından izmârına lüzum hissedilmeyen bu
zamîri, Müslümanlar; Mora'da, Teselya'da,
Epir 'de ve bilhassa Balkan harbinde
Makedonya'da,

Trakya'da iki asırdan beri mütevâliyen maruz
kaldıkları fecâyi-i imhâkârâne dolayısıyla pek
iyi takdir etmektedirler. Hal böyle iken Versay
Konferansı'nın kararına intizâren şu son hadise-
i işgalde de ahali-i islamiye sükûn ve vakarr-ı
fıtrîsini ve hüsn-i hâlini kemâliyle muhafaza
etmiş iken sırf sevk-i husumetle duçar olduğu
işkence ve fecâyi de o kadar ileri gidilmiştir ki
tarihin zalim diye kaydettiği "Neron" gibi
canavarlar bunlara nispetle çok rahîm ve çok
şefîk kalır.

Nasıl kalmasın ki -Cemiyet-i Akvam- nâmı
altında bütün sekene-i arzı bir aile-i beşeriye
görmek isteyen yirminci asır, şu son üç ay
zarfında Yunanlılar tarafından ağaçlara adamlar
asılarak sakalları yakılmak, zâtuz-zevc ve hatta
bakire muhadderât-ı islamiyenin behemî bir
hırs-ı leîm ile cevher-i azamet ve bekâretler
parçalanmak, başları kırılarak beyinleri
masumun eline verilmek, bazılarının başını
ağaca vura vura ve taşlarla eze eze hayatına
hâtime vermek gibi pek hunîn ve pek feci
işkence ve mezalime şâhit olunmuştur.
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kalmadıkları iddia olunan Ermeniler birer birer
meydana çıkıyor. Ermenistan'da müthiş bir
sefalet ve nüfusça âsâr-ı inkırâz görülmektedir.
Bu felaketin önünü almak için Ermeniler diğer
memleketlerden güçlü ve kuvvetli kadın
aramaya başlamışlardır. Ermenistan'da Amerika
için bir manda meselesi pek derin düşünmek
mecburiyeti vardır.

Son Havadis
İngiliz mebâyiinden nîm resmî bir surette

tereşşüh eden malumata nazaran Devlet-i
Aliyye-i Osmaniyenin temâmiyet-i mülkiyesinin
Paris Sulh Konferansı'nca kabul ve tasdik
edildiğini İzmir muhabirimiz bildiriyor.

Deba Gazetesi son nüshalarından
birinde âtîdeki neşriyatta bulunuyor:

Türkiye'de dahi diğer memleketlerde
olduğu gibi mütarekeyi müteâkıb mevcut olan
vaziyet muhafaza edilemedi. Murur eden
zaman düvel-i i'tilafiye tarafından ittihaz
edilecek olan mukarreratın aleyhinde
çalışmıştır. Bütün Anadolu bir milliyet cereyanı
ile müteharrik bulunuyor. Ve konferansın
mukerrerât-ı muctemiasına karşı bir nevi
mukavemet ihzâr eyliyor. Sulh Konferansı
Türkiye'nin mukâsemesine karar verecek olursa
bunu mevki-i icraya vaz'ı için hakikî bir kuvve-
i seferiye i'zâmı lazım gelecektir. Mamafih
müttefikler Türkiye üzerinde ve hatta
Anadolu'da bile bir takım vesait-i harekâttan
mahrum değildirler. O halde Türkler gayr-ı
kabil-i tahmil olan bazı şeyleri müttefiklere
kabul ettirmek iddiasını dermeyan edemezler.
Mevâdd-ı mezkûre ile Hükümet-i Osmaniyenin
mukâsemesine çalışmak arasında büyük bir
mesafe vardır. Hiçbir keyfiyet müttefikleri bu
mesafeyi kat'a mecbur edemez. Türkiye'nin
muhafazasında iki ciddi müşkilât vardır. Biri
İzmir diğeri Ermenistan meselesidir. Bunlar
millî akalliyetlere bazı teminat verilmekle
halledilemezse de herhalde biraz veya çok
meselesidirler. Türkiye'ye karşı öyle bir siyaset
ittihazı lazımdır ki bu mağlup devlet galiplerin
elinde bulunduğu zaman bu siyaset tatbik
edilecek bir takım mukarrerat şeklinde asla
olmamalıdır.

Hükümet-i Arabiyede Seferberlik
Halep dahi dâhil olduğu halde hükümet-

i arabiye tarafından yirmiden kırk yaşına kadar
olanların taht-ı silâha çağrılmakta olduğu
haber alınmıştır. Hükümet-i arabiye tarafından
yapılmakta olan bu seferberlik Fransız işgaline
karşı olduğu zannolunuyor. Suriyeliler hiçbir
devletin işgalini kabul etmemeye kat'iyen karar
vermişlerdir. İngiliz kıt'aâtı Halep'ten çekilmiştir.

Ayıntab'te bulunan İngiliz kuvve-i
işgaliyesinin çekileceğini ve yerine Fransız işgal
kuvvetlerinin geleceğini haber alan Ayıntab
ahali-i muhteremesi hiçbir devletin kuvvetini
kabul etmeyeceklerini hükümet-i seniye
nezdinde protesto etmişlerdir. Bütün ahali
heyecan içindedir.

Rum çeteleri rüesasından Aleko'nun
Sisam'dan topladığı çetelerle Menteşe Sancağı
dâhilinde icra-yı faaliyette bulunduğu haber
alınmıştır.

Şuûn-ı Muhtelife
1. Müterake komisyonu Almanya

hükümetine verdiği bir nota ile hükümet-i
müşârunileyhâyı Rusya'ya karşı vaz edilmiş
olan ablukaya iştirake davet ediyor. Rus
limanlarına gidecek olan sefâinin hareketlerine
müsaade etmemek, Bolşeviklere ait eşyayı
göndermemek, bankaların Bolşeviklerle
münasebetine müsaade etmemek, ve Rusya'ya
gidecek yolculara pasaport vermemek ve
bütün hükümât tarafından gerek posta ve
gerek suver-i sâire i le münasebâtta
bulunacakların men'i gibi husûsâttan ibarettir.

2. Rusya ablukasına iştirak için İsveç
hükümetine vuku bulan teklife cevaben
hükümet-i mezkûre Norveç ve Danimarka ile
ba'del-müzâkere cevap vereceğini ve ablukaya
iştirakten bir fayda husule gelmeyeceğini
Stokholm ajansı bildiriyor.

3. Afganistan'ın Moskova Sefi ri
Muhammed Valihâm refakatinde erkân-ı
harbiye reisi bulunduğu halde Bolşevik
rüesasından Lenin'i ziyaret etmiş ve mülâkat
pek samimî olmuştur. Lenin Sovyet
Cumhuriyeti ile Afganistan'ın dost kalacaklarını
söylemiştir.

Deba Gazetesi ve Türkiye
Deba Gazetesi'nde (Goven) imzası

altında Türkiye hakkında zîrdeki makale
neşrolunmuştur.

Türkler her ne kadar vesait-i harbiyeye
malik değiller ise de bir takım vesait-i icraiyeye
sahiptirler. Sabık Osmanlı İmparatorluğu'nda
medenî Hıristiyan milletlerin menâfiini himaye
edecek bir takım şerait vücuda getirilmesi
henüz imkân dâhilindedir. Gerek İstanbul ve
gerekse bütün Trakya için bir vekâlet-i mahsusa
tesisi gayr-ı mümkin ve cem'iyet-i akvam
namına bir devlet tarafından idaresi de kabil
değildir. Rusya'nın boğazlara yerleşmesi ne
kadar gayr-ı meşru ise murakabeye iştiraki de
o kadar gayr-ı meşrudur.

Amerika manda için icap eden rical-i
siyâsiyeye malik değildir. Esasen Amerika
manda kabul eylediği takdirde yanlış hareket
etmiş olacaktır. Konferans Türkiye meselesini
tetkik eylemektedir. Bî-tarafâne beynel milel
bir kontrole hâhişgir pek çok Türk vardır.
Boğazlarda serbesti-i murûru temin eyleyen
bir komisyon memnuniyetle karşılanacaktır.
Elhasıl konferansça bizzat kendi menâfiinin
muhafazası için en eslem tarik herkesin
Türkiye'de serbesti-i tam ile ticaret etmesine
ve bu ticaretin inkişâfına müsaade etmekten
ibaret bulunduğuna kanaat getirilmelidir.

Ermenilerin Muğâlata
ve Mubâlağaları

Ahîren Türkiye ve Kafkasya Ermeni
Cumhuriyeti dâhilinde bir hey'et-i mahsûsa
ile her türlü tetkikatta bulunan General
Harbord hey'eti azasından bir zat ber vech-i
zîr ifâdatta bulunmuştur. Kafkasya birçok
milletlerden terekküp ettiğinden bu
memlekette sükûn-i tabîinin takdiri için kuvvetli
bir el lazımdır. İ'tilaf devletleri için bu vazife
pek çetindir. Ermenilerin diğer unsurlar
hakkındaki müddeiyat ve isnâdâtında pek çok
muğâlata ve mubâlağa olduğu tamamen
anlaşılmıştır. Mahvoldukları, nâm ve nişânı

Bu çetelerden birisinin Milas'ın Kocaorman
cihetinde görüldüğü ve diğer ikiyüz kişilik çetenin
de Malatcin cihetinde jandarma kuvvetleriyle
musâdeme ettiği ve Rumların haneleri taharri
edilerek birçok silah, mühimmat elde edildiği
mahallinden alınan malumattan anlaşılmıştır.

Nazilli'den:
İzmir ve Der-i Aliyyedeki İ'tilaf Devletleri Mümessillerine

Keşide Olunan Protestonamenin Sureti
Desâtîr ve hukuk-ı milliye ve tarihiyeyi

çiğneyerek ey vahşetlerini mukaddes topraklarımıza
attıkları andan itibaren biz Türklerin mevcudiyetleri,
vatanları hakkında perverde ettikleri hainane
a'mâlini temin için mustahzır ve muntazam plan
dâhilinde iktidafları kanlar, yaktıkları şehir ve
kasabalar ve köyler ve ihrâk ettikleri insanlar,
yağma ettikleri mallar Yunanîlerin yirminci asr-ı
medeniyeti şâibedâr eden bu vahşîler hissiyat-ı
müfterisâne ve hunhârânelerini tatmin edemeyerek
birkaç günden beri Bademli ve Ferhânî havalisini
toplarla yakıyorlar yıkıyorlar medeniyet ve
insaniyetten nasibi olmayan bu hunhârların
süngüsünden firaren kurtulabilen binlerce sefil
ve üryan insanlara yeni yeni felaketzedeler iltihak
ediyor. Biz Türkler ve Müslümanlar hakkında irtikâp
ettikleri nâ-mesbûk vahşetleriyle tarihe cidden
ihanet eden Yunanîlerin tevali eden vahşetlerinden
dava-yı insaniyet ve medeniyetin ve hukuk-ı
milliyenin müdâfii olan zât-ı asîlâneleri şüphesiz
müteneffir ve muztardır ve zannımız vahşilerin
akıttıkları evlâd-ı vatanın hûn-ı ma'sûmaneleriyle,
ağlattıkları mazlumların, felaketzedelerin
gözyaşlarıyla sulanırken bu vatanın sahipleri olan
biz Türklerin kanı bu anasır ile mukabele yolunda
r îzân  o lunacak  ve  Yunan vahşi le r in i
topraklarımızdan ve vatanımızdan çıkarmak için
dökülecek bu kanların vicdanî azaplarını ve
mes'ul iyetlerini Avrupa'nın yirminci asr-ı
medeniyetine terk eylemeyecektir.

Ereğli'den:
Bizimle gayr-ı muharip iken ve mütareke

muâhadesince mûcib-i işgal hiçbir hadise-i ihlal
sudur etmeksizin beş asırlık İslam memleketi ve
İslam âbidât ve mukaddesatıyla lem'adâr bulunan
İzmir'in Yunanîlerce nâ-hak yere işgaline inzimam
eden mal ve can ve ırz ve namus yağmagîrliğinin
düvel-i i'tilafiyenin tahkik hey'etleri raporlarıyla
sübutuna rağmen hâlâ devam ve temâdî etmesi
ve  Yunan cân i lerin in buradan elyevm
çıkartılmaması ve İzmir'deki din kardeşlerimizin
her gün kulaklarımızda tanîn-endâz olan boğuk
ve istimdâdkâr sesleri silahı elinden alınmış olan
bu masum Türk ve İslam milletinin kalbinde
humûm ve ağzında diş gıcırtıları uyandırdığından
bu güne kadar intizâr-ı ma'deletle muhafaza
ettikleri vakur ve sabûr sükûnlarını ihlal etmektedir.
İzmir bu zulmetten kurtulmak ve istikbalini ve
hayatını tehlikede görerek vicdan-ı millîsini izhar
ile galeyan eden kazamız halkından binlerce kişi
bu gün hükümet meydanında toplanıp İzmir'in
acıklı hatıratını ve kendi an'anât-ı merdânesini arz
ile maruz kaldığı bu elîm hâdisâtı azimkâr bir
ciddiyet ve intizâmkâr bir gıpta ile protesto
eyledikleri gibi müdâfi-i insaniyet ve medeniyet
olan düvel-i muazzamaya bir kere daha ref'-i
mezalim için istirhâmla artık Yunanın İzmir işgaline
nihayet verileceğine kanaat husûl bulmadığı
takdirde memleketimizde gücü yeten her ferdin
İzmir'i fiilen müdafaaya ve dindaşlarımızın her
gün birer suretle zulüm ve işkence olunduğunu
görmekten müdafaa-ı vatan ve millet uğrunda
ölmeye karar verdiklerinden keyfiyeti ve otuzbin
nüfusla kazamızın işbu âmâl ve irade-i milliyesi
eseri olan protestolarını milletimizden aldığımız
selâhiyete istinaden arz ve heyecan devam eden
vicdan-ı milletin tatmini için cevaba intizar eyleriz.

pek müthiş ve pek mütenevvi bir surette ve
tamamıyla kurûn-ı vustâya has bir zihniyetle
tatbik edilen bu harekât-ı sibâ'âneyi imkân ve
zamanın adem-i müsaadesine binaen
fotoğrafya ile tespit edemediğimize pek
müteessifiz.

Mamafih bu mezalim, şekil ve şümul
itibariyle kelimelerin kudret-i beyanı dâhiline
girebilmek kabiliyetinden mahrum olmakla
beraber daire-i ıttılâımıza vasıl olanlardan
bazıları, âlem-i insaniyet mümessillerini
nazargâh-ı takdir ve im'ânına vaz'edilmek
"yirminci asırda Yunan medeniyeti" hakkında
kütüphane-i insaniyete bir yadigar kalmak
üzere hülâseten cem' ve telfîk edilmiştir.

Eşya ve mahsulât hakkında gerek cebren
vaki olan mağsûbât ve gerek kasten îkâ edilen
hasarât bedeli ise başkaca bir defterle
müfredâtı gösterileceği vecihle milyonlara
bâliğ olmuştur.

Gözler önünde müteaddid ismetlerin
parçalandığını ve bir hayli masum kafaların
kırılıp ezildiğini gören ve engizisyon devrini
mumla aratacak bir hengâme-i şenâet içinde
bulunduğunu

pek feci surette fiilen idrak eden halk elyevm
duçar-ı havf ve herâs bulunduğu cihetle
hodbehod felaketini teşrîha kendilerinde hakk-
ı kelam bulamadıkları gibi bu bapta etraflı
tahkikat icrasına halen imkân da mevcut
olmadığından ber vech-i zîr arzolunacak vakâyi
her halde yine akall-i kalîldir.

1. Her türlü alâik-i ihanetten vareste
bulunan ecdâd-ı beşeriyenin huzurgâh-ı
ebedîsi olmak itibariyle mekâbir, her
memlekette ve her din nazarında caiz-i hürmet
bulunduğu halde kasaba civarındaki
Müslüman mezarlarının taşları sırf kasd-ı
hakaretle parça parça kırılmış ve mekâri
hayvanlarına mera ittihaz edilmiştir. Bununla
beraber Meyhane Pazarı ve civarındaki büyük
kabristanın bir köşesine masalar vaz'ıyla
meyhane teşkil edilerek şu vecihle de tahkîrât-
ı diniyede bulunulmuştur.

2. Serbesti-i edyân her devlette umde-
i esasîye bulunduğu halde Yunanlılar
vicdaniyata varıncaya kadar teşmil-i zulüm ile
Ramazan'da günlerce camilerde namaz kılmak
ve ezan okumak

men edilmiş ve namaz kılındığı sıralarda da
cemaat ve minarede ezan okuyan müezzinler
alenen tahkîr ve istihfâf olunmuştur.

Bunun çete korkusundan inbi'âs ettiğini
ileri süren din mütecavizleri kendi milletdaşları
olan Rumların tâ-be-sabah serbest serbest
sokak ve gazinolarda bulunmalarını men
etmemiştir.

3. İlan olunan idare-i örfiye mucibince
mukaddemen akşam saat dokuzdan sonra
dışarıya çıkmak suret-i kat'iyede men edildiği
halde yukarı mahallâtta Hıristiyan ahalinin tâ-
be-sabah çalgılarla icra-yı ahenk etmeleri tervîc
ve iltizam olunmuştur.

4. Erbâb-ı namus ve haysiyetten olup
aled-derecât kasabada birer mevki sahibi
bulunan ve hiç de bir ednâ kabahatleri dahi
olmayan kaza müddei-i umumîsi İbrahim
Ethem Bey'le Yenice Mahallesi'nden Arnavut
Zâde Nuri, kahveci İsmail Çavuş Düvenlik Zâde
Arif, dava vekili Hulusi, keresteci ve değirmenci
İbrahim Efendiler ve hancı İshak Ağa bila-
sebep    [Mâba'di var]
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

ve âmizeş ve vifâk ve ittihâd-ı millet şimdiye
kadar tebliği gayr-ı mesbûk bir derece-i
kemalde ve her ferd-i Osmanî mal, hayat ve
ırzından emin ve buna dahi bizzat milel-i gayr-
ı Müslime şâhit bulunduğu kemal-i şükran ve
mefharetle arz ve serâpâ pinhân ve kizb-i
mahz ve mahsûl-ı şeytanet ve hiyanet olan
neşriyat ve murâcaat-ı vâkıa-ı bedhâhânenin
suret-i kat'iyede ve vesâit-i lâzime ile tekzîb
buyurulması istirham olunur.

Eruh'tan:
Siirt mümessili Cemil Efendi ile lütfen

irsal buyurulan emirname ve mukarrerat vasıl-
ı dest-i tebcil oldu. Mucibince teşkilât-ı
lâzımeye mübaşeret ettim ve bütün aşiret ve
mensubumla Hilâfet-i Osmaniyeye rabıtamızı
muhafaza emrinde mal ve hayatımızı fedaya
amade olduğumuzu arz ile ellerinizden takbîl
ederim. Jilan Aşiret Reisi Rasul.

Sonbahar At Yarışı
Sivas

19.10.335
Sivas'ın Kabakyazısı'nda 17 Teşrîn-i Evvel

1335 Cuma günü icra edilen at yarışları
i l kbahar  yar ı ş l a r ında  o lduğu g ib i
mufavvakiyetle icra edilmiş ve hâsılât-ı
sâfiyesinden memleket hastanesine i'tâ
edileceği mukarrer olduğundan bu emr-i hayra
Sivas'ın muhterem ahalisi pek çok rağbet
göstermiştir.

Sivas muhiti eski zamanlardan beri
hayvan yarışlarına rağbet ettikleri ve bu
rağbetin Sivas sinesinde elân sönmediği ve
sönmeyeceği bu yarışı seyr ve temaşa için
gösterdikleri rağbetten anlaşılmaktadır.

Akşehir'den:
İzmir'in suret-i malumede devam eden

fecâyi'le işgalini protesto ederek o mübarek
gayr-ı kâbil-i tefrîk cüz'-i vatana ebediyen malik
olmak, dini, yurdunu izzetini kurtarmak ve
yaşamak için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeceği,
işgale seri bir surette nihayet verilerek yeni
fecâyi zuhuruna mümânaat olunması
mukaddes halife ve padişahlarına, hükümetle
ve suretleri mümessellilere münasip tarzda
bütün medeniyet-i âleme arz ve ilan etmek
maksadıyla bugün daire-i belediye önünde
toplanıp halkın hicranlar içinde ittihaz ettikleri
mukarrarât bir hey'et tarafından bâ-telgraf
aliyye-i seniyeye ve makamât-ı saireye arz
edilmiştir.

Niğde'den:
Mutasarrıf vekâletinden dâhiliye nezaretine

keşide olunan telgraf sureti
Osmanlıların mezâyâ-yı fıtriye-i âliyesini

ve yaşamak ve vatan-ı mukaddeslerini
yaşattırmak hususundaki azm ve cezm-i
kat'îlerini idrake ve bu bapta lehimize bir meyil
ve cereyan-ı hakperesti göstermeye başlayan
Avrupa matbuatı ile efkâr-ı umumiyesini ihlal
ve teşviş ve aleyhimize imale ettirmek maksad-
ı hainanesi i le bazı matâbi' tarafından
Anadolu'da ni'met-i asayiş mefkûd ve sekene-
i Hıristiyaniye ile ecânibin hayatları mehleke
maruz bulunduğuna dair neşriyat ve müracaat-
ı kâzibânede bulunduğu istihbar kılındı. Te'mîn-
i selâmet-i memleket ve muhafaza-i hukuk ve
istiklâl-i millet ve devlet gaye-i necîbanesi ile
teşekkül eden Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye
Cemiyeti’nin nüfûz-ı irşâd-kârîsinin câri olduğu
bütün aksâm-ı vatanda olduğu gibi 8 Teşrîn-i
Evvel 335 tarihli telgrafname-i çâkeri ile dahi
arz kılındığı üzre vekâlette bulunduğum Niğde
Livası dâhilinde emn ve asayiş ve anasır-ı
muhtelife meyânında hüsn-i muâşeret

[Âtiyen bu gibi sporların muntazaman
cereyan etmesi için Sivas'ta bir spor klübü
açılmak üzere teşebbüsatta bulunulmaktadır]

Yarış hey'et-i fa'âlesi umum Sivaslılara
arz-ı teşekkürü vecibe add ve mevkilerin iyi
tefrik edilememesinden dolayı vaki olan zaruri
rahatsızlıklardan dolayı beyan-ı i'tizâr eder.
Birinci yarış zâbıtâna mahsus olup mâni'li ve
mesâfesi de üçbin metre idi. Bu yarışa üç
hayvan girmiş ve birinciliği kolordu erkân-ı
harbiyesinden Yüzbaşı Ahmet Nuri Efendi'nin
mâl-ı zâtîsi olup râkip olduğu Tango ismindeki
Macar hayvanı kazanmıştır. Kaymakam
Mehmet Bey'in Komat ismindeki Arap kır
hayvanı ikinci gelmiştir. Topçu mülazimi Hakkı
Efendi'nin râkip olduğu hayvan duvar mâni'ini
atlarken ön ayaklarını duvara çarptığından
süvarisi düşmüş ve ahalinin oldukça heyacanını
mucip olmuş ise de civardaki hastaneye
nakledilerek müdâvât-ı ibtidaiyesi yapılmış ve
oniki saat sonra hastaneden salimen çıkmıştır.

Hakem hey'eti reisi olan vali Reşit Paşa
hazretleri ile aile-i muhteremeleri mûmâileyhi
hastanede ziyaret ederek hatırlarını istifsâr
etmiş bu suretle büyüklüklerini göstermiştir.

Birinciye bir kat elbiselik kumaş bir
dürbün, ikinciye bir kol saati mükâfat
verilmiştir.

İkinci yarış zâbıtana mahsus olup düz
ve beşbin metre mesafeli idi. Bu yarışa dört
hayvan dâhil olup birinciliği süvari mülazımı
Celal Efendi'nin râkip olduğu Yıldırım ismindeki
hayvan kazanmıştır. İkinciliği topcu mülazımı
Rıza Efendi'nin râkip olduğu Sülün ismindeki
Arap atı kazanmıştır. Birinciye bir kat elbiselik
kumaş bir dürbün, ikinciye bir kol saati mükâfat
verilmiştir.

Üçüncü yarış sivillere ve halisüd-dem
Arap hayvanlarına mahsus olup düz ve beşbin
metre mesafeli idi. Bu yarışa dört hayvan dâhil
olmuş ve birinciliği Feyzi Beyzâde Mahmut
Bey'in malı olup Yağanzâde Battal çavuşun
râkip olduğu Ceylan ismindeki arap doru atı
kazanmıştır. İkinciliği Mihrali Beyzade Rüştü
Bey mahdumu Nurettin Bey'in malı olup
Mehmet Çavuş'un rakip olduğu Tayyar
ismindeki atı kazanmıştır. Birinciye elli, ikinciye
otuz lira mükâfat verilmiştir.

Dördüncü yarış sivillere ve her cins
hayvanlara mahsus olup dörtbin metre mesafe
ve düz idi. Buna yalnız iki hayvan dâhil olmuş
birinciliği Baytarzâde Hakkı Bey'in malı olup
Karslı Medet Efendi'nin râkip olduğu Ümit
ismindeki kıratı, ikinciliği Nalbantzâde Ali
Efendi'nin malı olup Mirza Bey'in râkip olduğu
Şahin ismindeki atı kazanmıştır. Birinciye kırk,
ikinciye yirmibeş lira mükâfat verilmiştir.

Beşinci yarış küçük zabıtana mahsus
olup düz ve ikibin metre mesafeli idi. Bu yarışa
sekiz hayvan dâhil olmuştur. Birinciliği kıdemli
küçük zâbıt Celal Efendi'nin râkip olduğu
Yıldırım ismindeki hayvan ve ikinciliği onbaşı
İbrahim oğlu Hacı'nın râkip olduğu Ceylan
ismindeki hayvan ve üçüncülüğü üçüncü süvari
alayından Ali oğlu Kâmil Çavuş'un râkip olduğu
Derviş ismindeki hayvan kazanmıştır. Bunların
da sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü gelenlerine
münasip ikramiyeler verilerek teşvikât
yapılmıştır.  Bunlardan sonra meşhur
pehlivanlar tarafından güreşler icra edilerek
mükâfatları tevzi edilmiştir.

Bu yarışın umum hâsılatı dörtyüz lira
kadar olup yarış mükâfatları temin edildikten
sonra mütebâki hasılatı memleket hastanesine
terkedilmiştir.

İzmir Fecâyii
İzmir fecâyiine dair resmî raporlardan
bazıları: [Mâba'd]

3-15-5-19 öğleden evvel karaya çıkan Yunan
kıtaâtı saat onbirden itibaren büyük bir Yunan
bayrağı takılı uzun bir sırık omuzunda komitacılarla
yerli Rumlardan müteşekkil bir cemm-i gafîr kolbaşı
ile kolun yanlarını ihata ederek alkışlar, Zito
Venizelos sadalarıyla kışlanın önünden murûra
başladı. Kışladaki bilumum kolordu ahz-ı asker ve
fırka ellialtı süvari alayı ve müteferrik kıtaât ve
müessesâtın zâbıtan ve efradı vazifeleri başında
kışla tepeleri.. kışla cephesini kâmilen ve ona
mülâsık dükkan ve gazinoları geçerek sağa tramvay
yoluna döndükten biraz sonra Rumlardan biri
tarafından olması pek muhtemel bir rovelver
indâhını müteâkip Yunan askeri derhal kışlaya karşı
mevzi alarak kışla cephesini mütemâdiyen ve lâ
yenkatı' olmak üzere ateşe tutmuş ve yine kışla
karşısına vaz' edilmiş bir hafif makineli tüfeği
ateşlerine iştirak ettirmişlerdir.

Sükûn ile işleri ile meşgül bulunan hey'et-i
zabıtan, bu nâgihânî hâle karşı evvela duçar-ı
hayret olmuş ba'dehu ateşten pek de müteessir
olmayan kışlanın koridorlarında içtima etmiştir.

Vak'anın kastî olduğuna tamamen kâni
olduğum cihetle bâ-luzûm sefk-i dimâya mâni
olmak için vesâit-i mümkinenin kâffesi isti'mâl
edildiği halde mütezâyid bir surette ateşin devamı
maksadın hainâne ve âdetâ şu vesile ile bütün
umûr-i idariyenin imhasına sâi olması fikriyle ihtirâ
edildiğini ihsâs eylediğinden bu hâle ancak her ne
suretle olursa olsun ateşi kestirmekle belki çare
bulunacağı teferrüs edilmekle hemen büyük bir
sırığa rabtedilen bir muhabere bayrağı alarak
üzerlerine doğru yürünmesi üzerine başlarında
zabıtları bulunan müteheyyiç askerin süngülerle
üzerimize yürümekte olduklarını gördüm.

Ve zaten maksat kat'iyyen mukabele
edilmediğini ve hiç şüpheye mahal kalmamak için
ben ve maiyetimin (şifresi halledilememiştir)
olmalarından ibaret bulunmuş olduğundan orada
tevakkuf ettim. Bu halin en intizamsız orduya bile
tesiri muhakkak iken bir müddet daha ateşin
devamı mucip olmuşsa da nihayet kesilmiştir.

4. Nizamiye kapısına çıkıldığı andan itibaren
haysiyet ve şeref ve namus-ı hükümet ve askeriyeyi
pâymâl eden ve şimdiye kadar tarihin kaydetmediği
cinayet ve fecâyi ve hakaret başlamıştır. Bizzat
bendeniz de dâhil olduğum halde en ağır
muamelelere maruz kalınmış ve zabıtanın süngü
ve dipçik darbeleri altında tahribatı yapılmış ve
kalpakları alınarak yırtılmış ve çiğnenmiştir. Bir
kısmı da süngülere takılmış ve üzerlerinde bulunan
para, saat ve yüzük sigara tabakası mendil her
türlü levazım ve teçhizatı tamamen gasp ve yağma
edilmiş ve en ağır elfâz-ı müstehcene ile tahkir ve
darp edilerek ve şekl-i kıyafetleri acîp ve çeteci
kesândan mürekkep efrat tarafından bil-ihata
hey'et-i umumiye tahrik edilmiş ve buna karşı
Yunan zabıtanının ef'âl ve harekâtı yalnız ihmal ve
tesâmuh değil, bilakis evzâ ve etvâr-ı behîmâne
ile etrafımızı ihata eden

gürûh-ı rezîleyi teşvik ve tergîb mahiyetinde
bulunmuştur.

5. Bu esnada gayr-ı kabil-i tasavvur ve en
iptidaî vahşetin bile kabul edemeyeceği cinâyât ve
fecâyi irtikâp edilmiştir. Hey'et-i zabıtan ve efradın
güzergâhında tarafeyne toplanmış olan Yunan
kuvâ-yı işgaliyesi ve tamamen rovelverle müsellah
Rumlar tarafından kafile üzerine mütemadiyen
indâhat edilmiş ve efrad-ı ahali tarafından her
türlü vesait ile sâbiyân-ı efrad darp ve işkence
edilmiştir. Ve en galiz elfâz ile muhkir ve tezlîl
rıhtımda bulunan her Yunan vapurundan rıhtımdaki
bilumum apartman mağaza ve hanelerin
balkonlarından cadde üzerindeki müctemi Yunan
askeri ve Rum ahali bu fecâyia her türlü vesait-i
cinaîye ile iştirak etmişlerdir.

Kafileye elleri yukarda olduğu halde "Zito"
bağırtılmıştır. Pek çok zabıtan ve efrat caniyane
şehit ve mecruh edilmiştir. Burada pek ziyade âşe
(?) Yunan'ın Anadolu Bankası'yla bir Yunan
torpidosundan maruz kalınmıştır.

Bütün bu fecâyi ve cinâyâtın resmî ve gayr-
ı resmî bilumum ecânip ve limandaki düvel-i
mu'telife sefâinini zabıtan ve efradı tamamen ve
aynen şahidi olmuşlardır. Zayiatın henüz medar-ı
hakikîsi tebyîn ve tespit edilememiş olmakla beraber
zabıtan ve efrattan otuz, kırkı mütecaviz şehit ve
altmışı mütecaviz ağır ve hafif mecruh olmuştur.

Ezcümle şehit ve mecruhîn arasında kolordu
ahz-ı asker hey'eti Süleyman Fethi, erkân-ı harp
miralaylarından Ali ve kolordu sertabibi kaymakam
Şükrü, erkân-ı harbiye reisi Binbaşı Abdülhamit
beyler dâhildir.

6. Vapurda miktarı herhalde otuzu
mütecaviz Yunan efzunlarından mürekkep taharri
memurlarının icra ettikleri fecâyi, hakaret, gasp
tezyif ve işkence zabıtan ve efradın cidden izzet-
i nefs-i haysiyet ve vakarlarını tamamen kesr ve
mahv etmiş ve kendilerini şayan-ı tarahhum sefalet
ve mezellete ilkâ etmiştir.

7. Acizleri de dâhil olduğum halde bilumum
zabıtan ve efrat bidayette vapurun en alt
ambarlarından ihraç edilmek üzere olan
hayavanâtın yanlarında ahz ve tevkif edildik. Altı
yedi saat kadar devam eden fecâyi-i ma'rûzeden
sonra maiyetimde erkân-ı harbiye reisi Abdulhamit
ve fırka ellialtı kumandanı kaymakam Hurrem
Beylerle beraber iki saat zarfında İzmir'in terk ve
tahliyesi zımnında tedâbir-i lâzımenin ihzarı
vazifesiyle kışlaya çıkarılarak tevkif edildik.

8. Vapurda kalanlara yüzbaşı rütbesine
kadar olan mafevk zabıtan ve yekdiğerini müteakip
birer ikişer saat fasıla ile diğer zabıtan da vapurun
ikinci sınıf kamaralarına nakledilmiştir. A'zamî
otuziki yataklık olan mezkûr kamaraya lâ-ekall
yüzelliyi mütecaviz zabıtan iskân edilmiş ve
dışarıdan tevkif edilmiş olan polis memurlarıyla
memurîn-i mülkiyeden ve efrad-ı ahaliden bazıları
da yine aynı kamaraya idhal edilmişti r.
- Mâba’di var -
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Nihayet harb, malum olan netice ile bitti.
Mağlup olduk. Galiplerle Wilson prensipleri
dâhi l inde akd- i  mütareke ed i ldi….

Şerait-i mütareke pek vazıh iken galip
devletler meyanında bulunan Fransa dahi
diğer müttefikleri gibi bu şeraite riayetkâr
kalmak istemedi. Her gün ihlal edilen şeraite
karşı ref' edilen protestolara ehemmiyet
vermedi. Nihayet kemal-i teessürle söylemek
isteriz ki mevcudiyet-i milliyemize tehditkâr
bir vaziyet alındı. İzmir'in işgalinde Fransa'nın
dahi hisse-i mes'uliyeti vardır. İşgal kararını
veren âlî komisyonun riyasetinde Mösyö
Klemanso'nun bulunması garip bir tesadüftür.
Harb bittikten sonra da Fransa'nın ta'kîb-i
hatada ısrar edeceğini hiç zannetmiyorduk ve
hala da zannetmek istemiyoruz. İngiltere ile
Suriye hakkında Fransa'nın bir i'tilaf akdettiği
ve hatta Çanakkale muharebâtında bir kolunu
kaybeden General Goro'nun bu vazife ile
Suriye'ye geldiği malumunuzdur. Suriye
hakkında Fransız matmah-ı nazarı pek eskidir.
Fakat Suriye'den madud olmayan ve bu kıt'a
ile alaka-i tarihiye ve diniyeden başka
merbutiyetleri bulunmayan Adana, Maraş,
Ayıntab, Urfa gibi aksam-ı Memalik-i
Osmaniyenin işgaline devam olunmasına hiçbir
sebep göremiyoruz. Her ne kadar bunun
muakkat olmadığı hakkında şâyiât varsa da
fiiliyatını görmedikçe cereyan-ı vakâyi buna
inanmaktan bizi men' ediyor. Biz Fransız
milletine hitap ediyoruz ve söylemek istiyoruz
ki bakiye-i vatan dâhilinde kalan anasır-ı
İslamiye katiyen yaşamaya azm ve iman
etmiştir ve asırlarca hür ve müstakil yaşamış,
hiçbir esaret-i ecnebiyeyi kabul etmemiş olan
bu akvam yaşamak için ne lazımsa
yapacaklardır. Bu uğurda ölmek, mahvolmak
lazım gelirse onu en şerefli vazife-i namus
telakki edeceklerdir.

Hürriyet-i beşeriyenin mehd-i intişarı
olan Fransa'da yaşamak isteyen bir milletin
irade-i âliyesinin takdir edileceğine hiç
şüphemiz yoktur. Bunun için bazı ihtilâtât-ı
siyâsiyeye hacet kalmadan Fransız kuvve-i
işgaliyesinin İngilizlerin isrine iktifâen
çekileceklerini ve şerait-i mütarekeye riayet
edeceklerini ümit etmek isteriz.

Tü r k  d os t lu ğ un u n bâ -h u sus
muharebeden sonra Fransa için nâfi' olacağı
kanaatindeyiz. Fikir ve his itibariyle merbutiyet-
i maneviyesini izhar eden bir milletin
muhabbeti büyük bir şeydir. Hakk-ı hayat ve
bekası uğrunda her şeyi göze aldırmış olan
milletimizin âmâl ve metâlib-i samîmiyesinin
prestişkâr-ı hürriyet olan Fransa'da bir ma'kes
bulacağı artık bu gayr-ı meşrû icraattan sarf-
ı nazar edilerek şarkta sulh ve sükûnetin
teessüsüne çalışılacağını beklemekte haklıyız.

İşgaller Aleyhinde
Mardin:
Ana topraklarımız olan Urfa, Ayıntab, Maraş
ve Halep Gazetesinin iş'ârına nazaran
Diyarbakır vilayetinin Fransız

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazartesi:  10 Safer 1338 ve 3 Teşrîn-i Sâni  Sene 1335            Numara: 10
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Harekât-ı ahîre-i milliyenin Fransız
matbûâtında husûle getirdiği tesirâtı irade-i
milliyenin şuûn-ı sütûnlarına derc ederek bir
dereceye kadar Fransa efkâr-ı umumiyesinde
aleyhimizdeki cereyanların sükûnetyâp olmaya
başladığını mefharetle kaydetmiş idik.
Filhakika tarih-i osmanînin sahâif-i şehâdetine
müracaat edilirse Fransız milleti ile Türkler
arasındaki münasebat-ı kadîmenin an'anevî
bir şekil aldığı tebarüz eder. Bilhassa
tanzimattan sonra Hükümet-i Osmaniye Fransa
medeniyetinden birçok şeyler almış, Fransa
teşkilât-ı askeriyesini, nizâmât ve kavânînini,
edebiyat ve sanâyiini âdeta taklit etmiştir.
Mekteplerimizde Fransız lisanı hâkim olmuş,
gençlerimiz Fransız irfanıyla perverşiyâb-ı kemal
olmaya çalışmıştır. Fikir ve his itibariyle olan
bu taklit Türklerde Fransa'ya karşı öyle bir
karâbet-i maneviye husûle getirmiştir ki harb-
i umumî badiresini zuhuru bile bu muhabbeti
izâleye muvaffak olamamıştır. Türkler şarkta
şimdiye kadar Fransa medeniyetinin pîşdarlık
vazifesini îfâ etmişlerdir. Fransa medeniyeti,
Fransız milletinin meftun-ı hürriyet olan desâtîri
Türkiye tarikiyle Asya'nın cehl ve taassup içinde
esir ve na'lân olan akvam-ı mahkûmesinin
ruhlarına sirayet etmekte ve bu suretle büyük
Fransız milletine olan hürmet ve muhabbet
hisleri de bu diyar-ı muzlimde inkişaf
bulmaktadır. Türkler kadar Fransızların dahi
bu noktayı bilmelerini arzu ederdik. Takdir
edilmeyen bir muhabbet nihayet mahkûm-ı
nisyan olur. İhtiyar Klemanso'nun şark siyasetini
Fransız milleti hesabına biz pek tehlikeli, pek
yanlış zannediyoruz. Klemanso Türklerin harb-
i umumîye girmesini bu türlü affedemeyerek
Asya'nın bu eski kahraman, bu vefakâr
milletine karşı açıktan açığa bir siyaset-i imhâiye
takip etmeye ve her hutve-i siyasetini Yunanlılık
âmâl ve efkârına tevfîk eylemeye başlamış
gibidir. Evet, Türkler harb-i umumîye girdiler
ve en sonra müttefikleriyle birlikte mağlup
oldular. Harbe duhul keyfiyeti yine mu'telifîn
siyasetinin netice-i hatasından başka bir şey
değildir, yalnız Türklerin değil, yüzmilyonlarca
âlem-i islamın kıblegâh-ı manevîsi bulunan
ve makarr-ı saltanat ve hilâfet olan İstanbul'u
müttefikleri bulunan Rusya'nın tehdid-i
istilacûyânesine bırakmasaydılar Türklerin harb-
i umumî ile hiçbir menfaat ve alakaları olmazdı.
Fransa bu muaveneti yapabilirdi. Fransa da
Türkiye'nin tarihî düşmanı olan Çarlık Rusyasıyla
birleşerek Çanakkale'ye geldi. Çanakkale
muharebâtının şiddet ve azametinin esbabını
bunda aramak lazımdır. İstanbul'suz Türkiye'nin
yaşayamayacağını anlayan Osmanlı ve
Müslüman gençliği Fransa'ya karşı Rus tehlike-
i istilasından dolayı isti'mâl-i silâh ve müdafaa
ettiğinden pek müteessirdi. Fransa rical-i
mes'ûle-i siyâsiyesi isteseydi Türklerin harbe
duhulüne mani olabilirdi. Rus tehlikesini
bertaraf etmek şartıyla hiçbir Türk ve
Müslüman Fransa'ya karşı mukavemet fikrinde
değil idi.

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

işgal-i askerîsine alınacağı yolundaki işârâttan
bütün Mardin sancağı ahalisi heyecandadır.
Bu işgalleri kabul etmemekle beraber işgalden
sarf-ı nazar olunması için bilumum ahali kendi
kanlarını îsâra âmâde bulunduğu duvel-i
mu'telife mümessillerine ve sadârete prostesto
edildi ve önümüzdeki Perşembe günü de
büyük bir miting aktiyle ittihaz olunacak
mukarrarât hükümete ve düvel-i mu'telifeye
ve zatıâlilerine arz ve tebliğ edilecektir.
Müdafaaya hazır ve âmâde bulunduğumuzu
arz olunur.

Mardin'de Akdedilen Miting
30.10.35

Haksız, adaletsiz bir sulh mukarrarâtının
âlem-i medeniyete refah ve saadet
bahşedeceği yerde bilakis kanlı bir istikbal
bahşedeceği müsellemdir. Tarihî ve tabiî
hukuka istinaden Hilafet-i İslamiye ve selâmet-
i vataniye-i Osmaniyenin hakk-ı hayatını
kanlarının son katresine kadar muhafazaya
mecbur olan milyonlarca Müslümanlar ve
Osmanlılar namına yirmibeşbin nüfusun
akdettiği mitingte Mardin Müdafaa-ı Hukuk-
ı Milliyesi de tercüman-ı efkârı olduğu ahalinin
teskin-i heyecanı için mevâdd-ı âtiyeye kat'î
cevap istirhamında bulunuyor:

1. Mütareke ahkâmı ve prensipleri
hilafete ba'del mütareke haksız yere işgal
edilen ecza-yı vatandan Maraş, Urfa, Ayıntab
vivalarının İngiltere devlet-i fahîmesi tarafından
tahliyeye başlanmasına teşekkür ederiz. Fakat
Fransa hükümet-i fahîmesinin hiçbir hak ve
adalete müstenit olmayarak bu livaları işgal
altına almasına teşebbüs etmesini ise şiddetle
protesto eder ve millet-i necîbenin bu işgallere
karşı bilfiil müdafaa eyleyeceğini beyan ederek
bu münasebetle haksız yere işgal altına alınmış
olan tekmil yerlerimizin tahliye edilmesini
düvel-i muazzama-ı i'tilafiyenin adaletinden
sabırsız lıkla intizar ve talep ederiz .

2. Diyarbakır vilayetinin dahi Fransa
saha-ı işgaline aidiyeti hakkındaki şâianın
tekzibi ile bu gibi haksızlıkların temâdiyesine
Millet-i Osmaniyede imkân-ı tahammül
kalmadığına itimat buyurulmasını arz eyleriz.

3. Badel mütareke İngiliz ve Fransız
işgal-i askerîsine maruz kalan Halep ve
Adana'da ihtilaller zuhur ettiği halde işgale
maruz kalmayan mevâkı'da Hıristiyan
vatandaşlarımıza karşı muhill-i asayiş hiçbir
hadise vuku bulmadığını ve vuku bulmak
ihtimali de olmadığını ve cümlesinin müreffeh
ve mesut bir halde bulunduklarını âlem-i
medeniyetin nazar-ı dikkatine vaz' eyleriz.

4. Haksız işgallerin temâdisinden birçok
masum kanların dökülmesine sebebiyet
veri li rse  bunların maddî ve manevî
mes'uliyetinin müsebbiplerine ait olacağının
bilinmesini mitingde isbat-ı vücud eden
yirmibeşbin halaskârân-ı vatanın a'mâk-ı
rûhundan yükselen heyecan-ı mukaddese
tercüman olan Mardin Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti protesto ile cihanın mes'ul-i siyasî

Türkiye ve Fransa



8810 2.Sayfa



2. Sayfa İrâde-i Milliye 3 Teşrîn-i Sâni

89 10 2.Sayfa

demiştir. Müşarunileyhin maiyetinde umur-ı
şarkiyeye vukufuyla meşhur Mösyö Roberto
ki komiserlik kâtib-i umumîsi sıfatıyla
bulunacaktır.

Emir Faysal Reuter Ajansı muhabirine:
İngiliz kıta'âtının çekilmesiyle tahaddüs eden
vaziyeti tetkik ile bundan tevellüt edecek
netâice karşı gelmek üzere bir askerî komisyon
teşkilini teklif ettiğini söylemiş ve: Araplar
İngiltere'ye o derece istinat etmektedirler ki
kıta'âtının çekilmesi neticesi olarak mühim
tedâbir ittihaz oluncaya kadar ciddî bir hâl
tehaddüs edeceği muhtemel addeyliyorlar
demiştir.

Times Gazetesi'nin mevsuk bir meseleye
istinaden neşrettiği malumata göre şarktaki
müphemiyete bir nihayet verilmek için Türkiye
sulhunun tesrî ve ta'cîline suret-i kat'iyede
karar verilmiştir.

Mezkûr gazete Teşrîn-i Sânî zarfında
bütün istihzârâtın ikmal edilmiş olacağını ve
milad-ı İsa yortularının beşeriyeti tam sulh ve
sükûn içinde bulacağını ve Osmanlı sulhunün
bu mertebe ta'cîlini icap ettiren sebep ise
İngiltere ile Fransa arasında akdedilen i'tilâf
olduğunu söylüyor.

Atina'dan bildiriliyor: Mevsûken haber
verildiğine göre İngiltere Hükümeti şark
meselesinin biran evvel tesrî-i hallini talep
eylemiştir. Türk meselesi pek yakında mevki-
i müzakereye vaz' olunacaktır. Menâtıkın tayini
için teşebbüsât-ı lâzımede bulunuluyor. Yunan
Hükümeti şarktaki müphemiyete bir nihayet
vermek için şark meselesinin mukadderatını
tesrî eylemelerini talep eylemiştir.

Bodaninç kıta'âtının Petersburg'a dâhil
olduklarına dair henüz bir haber alınamamış
olduğunu Ajans Reuter'in Paris muhabiri iş'âr
eyliyor.

Venizelos Londra'da başvekil Loyd
George ile iki saat mülakat eylemiştir. Bu
mülakata gazeteler ehemmiyet-i mahsûse
atfeylemekte ve Venizelos'un bu esnada şark
ve Balkan ve Trakya

ve resmî mahâfiline arzını ve serîan şâfi ve
emniyet-bahş cevaplarla heyecan-ı milletin
teskinini düvel-i mütemeddine-i muhteremenin
efkâr-ı âdilane ve insaniyetkâranelerinden rica
ve istirham eyler.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Mardin Hey'et-i Merkeziyesi Namına

Hüseyin

Şuûn-ı Muhtelife
Rus Karadeniz donanmasının ihyasına

teşebbüs edildiği Nikolayif'ten bildirilmektedir.
Tersane Perdridnavt, dört zırhlı, dört torpido
ve yedi tahtelbahr inşasına hazırlanmaktadır
ki bunlar için sekizyüz milyon ruble tahsis
edilmiştir. Beşyüz amele ile işe başlanmıştır.
Etraftan amele celbine teşebbüs olunuyor.

Bulgar Zurrâ' fırkası sabık Çar ile
Radoslavof ve Malinof'un divan-ı âli huzurunda
muhakeme edilmelerini Subraniye'den talebe
karar vermiştir.

Teklif edildiği takdirde Çar'ın iadesi talep
edilecek ve emvâli musâdere olunacaktır.

Fransa tarafından Suriye fevkalade
komiserliğine tayin edilen General Goro ajans
havâs muhabirine âtîdeki sözleri söylemiştir:

"Vazifem askerîdir. İ'tilaf mucibince İngiliz
kıta'âtının geri alınmasına nezaret edeceğim.
Çekilecek İngiliz kuvvetleri miktarınca Fransız
müstemlekât asâkiri ikâme olunacaktır". Bir
katoliğin Müslümanlar tarafından nasıl
sevilebileceğini soran muharrire cevaben
"namuskâr ve adil oldukça muvaffak olmamak
kabil değildir. Ben Suriye'de hiçbir fırkanın,
hiçbir dinin adamı olmak istemem. Ben sadece
adil Fransa'yı temsil edeceğim."

meselelerinin Yunan âmâline muvafık bir surette
halli talep eylediği umumen zannolunmaktadır.
Bundan mâadâ Yunanlıların Anadolu'daki
müddeiyâtı da mevzu-ı bahs olmuştur. Bu
mülakatlar esnasında Yunanistan'ın sükun ve
asayişini temin hususunda ne suretle hareket
olunacağı meselesi de tetkik edilmiştir. Venizelos
Loyd George'nin nokta-i nazarıyla tamamen
müttehidul-efkâr kalmış ve Yunanistan'ın
kendisine terettüp eden vazifeyi îfâ edeceğini
söylemiştir.

3.10. 35 tarihli el-Ehram Gazetesi'nde
Newyork'da münteşir 27 Ağustos 335 tarihli
el-Hudâ Gazetesi'nden naklen Amerika Meclis-
i Mebûsanı'nda Mısır meselesi sernamesi ile
muharrer makalenin nukat-ı esâsiyesi ber vech-
i zîrdir:

1. Amerika Meclis-i Mebûsanı 15 Ağustos
335'ten itibaren Versay Muâhedenamesi'nin
haklarında adalet gözetilmeyen ve tecavüze
uğrayan zayıf akvâmın metâlibini istimâa
başlamıştır. Mısır'ın müdafaa ve hürriyeti için
söz söyleyenlerin başında sabık jüri hâkimi ve
Cemiyet-i Teşr îiye-i Mısr iyye 'nin Su lh
Konferansı'na gönderdiği heyetin müsteşarı
Mister Jozef Kolek bulunmaktadır.

2. Mister Kolek: Muahede-i Sulhiye'nin
hâl-i şeklîsi ile kabulü İngiltere'nin Mısır
üzerindeki âmâline muvâfakat demektir. İngiltere
ise Mısır'a hürriyet-i mutlaka bahşetmeyecektir.
İngilizler Hindistan'ı muhafaza eden Süveyş
kanalını muhâtaraya düşürmemek fikriyle Mısır'a
hürriyet bahşetmek istemiyorlar denmiştir.
Ba'dehu İngilizler de Mısır'daki tama'larından
ve ihtilalin esbabından bahsetmiştir. İngiltere
senelerden beri Mıs ır'a göz dikmiştir.
Avrupalıların duyûnunu toplamak bahanesiyle
1882'de Mısır'a girmiş ve harb-i umumînin
zuhuruna kadar İngiliz siyasiyyûnu Mısır işgalinin
muvakkat olduğunu söylemiştir. Fakat harb-i
umumînin zuhurunda Kânûn-ı Evvel 914'te
Mısır'a himâyesini ilan ve Hidiv Abbas Hilmi'yi
hal' ederek tahtına bir sultan iclas etmiştir. Bu
hareketin mukaddime-i istiklâl olduğunu
Mısırlılara

bir silah bulunmadığı halde "silah çıkar" diyerek
bi’d-defaât sopalarla tüfek dipçikleriyle
bayılıncaya kadar dövülmüş, bu sırada feryat
ve figanı ayyuka çıkan kadınlar bile şiddetli
surette darp olunmuştur.

Muhacir Karako Huseyin Ağa kendinden
geçinceye kadar yediği dayak neticesinde
saika-ı havf ile İzmir'e hicret etmiştir.

Ziştoylu Recep Ağazâde Ömer Efendi
ayağından asılarak darp edilmişlerdir. Berber
müteveffa Hacı Davud zevcesi Saide Hanım
ve kerimesi Hatice Hanım ve kebapçı Hasan
zevcesi Fatma Hanım şiddetli surette darp
edilmişlerdir. Arabacı Hacı Mustafa oğlu
Süleyman şiddetli surette darp edildiği gibi
bir çift elmas küpesi de aşırılmıştır. Hacı Şerif
damadı Halil şiddetli surette darp edilmiştir.

Hacı Ali oğlu Hüsman Ağa üzerinde beş
sopa kırılmıştır. Kahveci Zileli İsmail, muhacir
Hoca Salim Efendi, muhacir arabacı Rıfat,
muhacir Mustafa oğlu Ali şiddetli surette darp
edilmişlerdir.

Ziştoylu bakkal Mehmet Ağa, mahdumu
Nuri Efendi, zevcesi Emine Hanım, gelini
Saadet Hanım, baba oğul bir ağaca asılarak
müthiş surette dövüldüğü gibi başlarının altına
kuru ot koyup ateşlemeye tasaddi edilmiş ve
bu sırada feryat eden Emine ve Saadet
hanımlar da tüfek dipçikleriyle yerlere
serilmiştir.

Şakir Efendi zevcesi Müfide Hanım pek
müthiş bir surette dövülmüş ve eser-i cerhten
iki parmağı sakat kalmıştır.

Şakir Efendi biraderzâdesi Mehmet
Efendi zevcesi Suriye Hanım yirmi günlük
lohusalığına merhamet edilmeyerek pek şedit
surette darp olunmuştur.

Belediye komiseri Hamdi Efendi validesi
Hanım, zevcesi

Yerli Rum ve Yunan Mezalimi
Îkâ edilen mezalim-i vahşiyanenin

tahkik edilebilen aksâmı hakkında vücûde
getirilen kitaptan: [Mâba'd]

Tevkif ve esbâb-ı sıhhiyeden tamamıyla
mahrum bulunan kasaba hapishaneliğinde
ve müzdahim bir halde bir iki gün mevkuf
tutulduktan sonra esna-yı râhta Parsa ve Nif
Rumlarının müctemian şetm ve tahkîrine
maruz bırakılmak suretiyle gayr-ı kâbil-i tasvîr
azap içinde kolları bağlı olarak teşhîren
karadan İzmir'e sevk edilmiş ve orada otuzyedi
gün Yunan jandarma dairesi nezarethanesinde
ihtilattan memnu bir halde kaldıktan ve esnâ-
yı mevkûfiyetlerinde hiçbirinin haysiyet-i zâtiye
ve mevki-i içtimaîsi nazar-ı itibara alınmayarak
kereste çektirilmek ve elleriyle ayak yolu
temizlettirilmek suretiyle haklarında envâ-ı
hakarât ve terzîlât tatbik edildikten sonra bilâ-
suâl ve lâ-cevâp tahliye edilmiş ve güya zımân-
ı masumiyet olmak üzere ellerine onbeşer lira
mükafat verilmiştir. Tahkik hey'eti geleceğini
anlamamış olsalardı bu bî-çarelerin belki de
aylarca bila-sebep ve bi-gayr-ı hak mevkuf
kalacakları tabiî idi.

5. Memleket eşraf ve mütehayyızâtından
kasabada bila-sebep ve bila-süâl günlerce
mevkuf tutulan ve haklarında çeşit çeşit zulüm
ve işkence, tazyik icra edilen zevatın had ve
hesabı yoktur. Bunların esâmisi tahkikat ile
meydana çıkarsa da bizce buna kuva-yı mânia
sebebiyle imkân bulunamadı.

6. Cami-i Kebir Mahallesi'nde silah
taharrisi vesilesiyle yapılan mezalim anbar
memuru Ali Efendi, Ekmekçi Rıfat Efendi
mahdumu Tevfik Efendi, Ekmekçi Rıfat Efendi
mahdumu Mustafa Efendi, Gözlüklü Pomak
İbrahim Ağa, kendilerinde hiç

Hanım pek müthiş surette dövülmüş ve bu

meyanda bir saatle daha bazı eşyaları

aşırılmıştır. Validesi elyevm hâl-i ihtizârdadır.

İştipli muhacir Hüseyin, jandarma Muharrem

validesi Nuriye Hanım, manifaturacı Tevfik

Efendi, Sirozlu uncu Ahmet Efendi, nalıncı Ali

oğlu Recep, arabacı Filibeli Kara Mehmet,

Harcan oğlu damadı Hüseyin Efendi şiddetli

surette darp edilmişlerdir.

Arabacı Zakir Ağa ayaklarından salben

darp edilmiştir.

Uzunovalı Hacı Mustafa darp edilmiştir.

Muhacir Haşim Ağa, keçeci Ali Efendi,

Filibeli Çakır Mustafa, muhacir Mustafa oğlu

Ahmet, muhacir Mustafa oğlu Ali cümlesi

Haşim Ağanın hanesinde darp edilmiş ve

içlerinden bazılarının tırnakları arasına küçük

kazıklar sokulmak suretiyle pek feci işkenceler

yapılmıştır.

Harcan oğlu kerimesi Penbe Hanım,

Arnavut Melik oğlunun zevcesi darp

edilmişlerdir.

Kürt Ali Çavuş'un yatakları arasında

bulunan sekiz lirası aşırılmıştır.

Demirci Nuri Baba'nın demirci dede,

Tireli oğlu pabuççu Veysel, Tireli Veysel

hanesinde müste'cir bir aile, Göbeklizâde Nuri

Efendi, Acem Ali oğlu Hüseyin Efendi şiddetli

surette darp edilmişlerdir.

Kasaba müftüsü Hasan Basri Efendi

müthiş bir surette darp edilmiş ve müftü

olduğunu söyleyince de [yıkıyoruz ve onun

için dövüyoruz] demek suretiyle din-i İslam'a

karşı ilan-ı gayz edilmiştir.

Mahalle muhtarı Poyrazzâde Hasan

Efendi pek şiddet li  darp edilmişti r.
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Amerika'ya gitmek için pasaport talep
etmişlerse de Amerika'nın her işlerine vakıf
olmaması maksadıyla İngilizler pasaport
vermemişlerdir. Hatta Amerika'ya murahhas
göndermemelerini bile emretmiştir. Bu emir
üzerine cemiyet azası Paris'te mahbûs gibi
kalmışlardır. İngilizler Mısır'ı himayesine almakla
kendi arazisine onüç milyon nüfus ve
yirmibeşbin metre murabba' arazi ilave etmiştir.
İngiltere bugün Mısır meselesinin bir mesele-
i dâhiliye olduğunu ve cemiyet-i akvamın buna
hakk-ı müdahalesi olmadığını ileri sürerek bu
fikrinin tasdikini düvel-i i'tilafiyeden talep ediyor.
Netice-i makâl olarak Mister Kolek Mısır
akvamının tayin-i mukadderatları hususunun
kendilerine bahşını ve cemiyet-i akvama uzuv
olarak dâhil olmalarını İngiliz himayesinin
nakzını meclisten talep ve İngilizlerin Mısır'daki
ahvaline vukuf hâsıl etmek

beyan ile Mısırlıları iğfale çalışmıştır. Mısırlılar
da mevcudiyetlerini kurtarmak ümidiyle düvel-
i i'tilafiyeye muavenet etmişlerdir. Düvel-i
i'tilafiyenin Suriye ve Filistin'deki muvaffakiyeti
bir milyon Mısırlıya râcidir. Akd-i mütarekede
Mısırlılar nâil-i hürriyet oldukları zannıyla
sevinmişlerdir. Cemiyet-i Teşrîiye-i Mısrıyye Sulh
Konferansı'na göndermek üzere a'yândan bir
heyet teşkil etmiştir. Mısır'ın da Cemiyet-i
Akvam’da bir uzuv olacağı kanaatinde
bulunmuşlardır. Fakat bu heyet Malta'ya
muvâsaletinde azaları İngilizlerce dertest ve
Malta'da ikametleri emrolunmuştur. Bu hadise
Mısır'a aksedince ihtilal başlamıştır. General
Elinetin'in müracaatıyla heyet Paris'e gitmiş ise
de Paris'e muvasaletlerinde Mısır'da İngiliz
himayesinin düvel-i i'tilafiyece kabul edildiğine
dair muahedenameye bir zeyl ilave edildiğini
öğrenmişlerdir. Bunun üzerine

için Paris'teki heyetin reisi ve orada mahpus
gibi bulunan Mısır'ın genç rüesasından
Mehmet Abdi söz alarak Mister Kol'ün sözlerini
tasdik etmiş, Mısır'da seyahat talep ederse
ancak Amerika siyaneti talep eder. Çünkü
İngiliz satveti Mısırlılar üzerinde bârgîrândır.
Bu satvete karşı hak talebinde bulunanlar ister
fert, ister cemiyet olsun ya hapis veya idam
edilir demiştir.

Alaşehir'den:
İşgal altındaki menâtıkta yerli Rumlardan

teşekkül eden çeteler tarafından İslam köyleri
düçar-ı taarruz olduğu cihetle ahali İzmir'e
hicret etmektedir.

darb edilmekle beraber yere yatırılarak testere

ile boğazından kesilmeye tasaddi edilmiş ve
hayatından tamamıyla kat'-ı ümitle kelime-i
şehâdet getirtmek derecesinde işkence irtikâp

edilmiştir.
Metroviçeli Abdi Ağa, Metroviçeli Hasan,

Hacı Nâib oğlu hizmetkârı, Giritli Çizmeci Ali
Usta oğlu pek şiddetli surette darp

edilmişlerdir.
10. Cami-i Cedîd Mahallesi'nde silah

taharrisi bahanesiyle yapılan mezalim:

Mezitzâde Ahmet Ağa mahdumu İsmail
Efendi, Akif Efendi mahdumu Mihdat Efendi

tokat ve kamçı ile pek şiddetli darp
edilmişlerdir.

Binbaşızâde Hakkı Efendi, Keçeci İsmail
mahdumu Rağıp yere yatırılmak suretiyle darp
ve işkence ve süngü ile tehdit edilmiştir.

Maliyezâde Mehmet Efendi memleket
eşraf ve erbab-ı servetinden altmış yaşlarında

olup yere yatırılarak tekme ve dipçik ile tehdit
edilmiştir.

Müderris Mehmet Efendi herkesçe haiz-

i hürmet bir zat olduğu halde mevki-i ilmi ve
ictimâisi nazar-ı itibara alınmayarak pek feci

surette darp ve işkencelere düçar olmuş,
burada ve İzmir'de bir ay kadar tevkif edilmiştir.

Kontrol memuru Abdullah Bey şiddetli
surette darp edilmiştir.

Katib-i adl Adil Bey, muhacir Tütüncü

Ahmet, tokat, kamçı, dipçik ile pek şedit
surette darp edilmişlerdir.

Bülbül Sokağı'nda muhacir pek feci
surette üç nöbet darp edilmiştir.

Tireli Halil Çavuşoğlu Emin Efendi üç
defa yere yatırılarak şiddetli surette darp
edilmiştir.

Reji memuru Fuat Bey, tabur imamı Hacı
Hasan Efendi, manifaturacı Ömer Efendi, kadı

vekili Osman Efendi, Tekelioğlu Arif Efendi
pek ziyade tehdit ve tazyik edilmiş ve Osman

Efendi'nin esliha-ı gayr-ı memnûadan yüzelli
lira kıymetinde küçük bir rovelver ve iki adet
antika gümüş işlemeli çakmaklı tüfeği gasp

edilmiştir. Hâlbuki âsâr-ı atîkadan olan bu gibi
esliha-ı atîkanın ilanat-ı resmiye ile Yunan

kumandanlığı tarafından memnû olmadığı
bildirilmiş idi.

11. Hacı Muharrem Mahallesi'nde silah
taharrisi bahanesiyle yapılan mezalim: Kınacı
Arap Mehmet oğlu Ali, Arnavut Ramazan,

küçük Ali oğlu Mehmet Ali, Harcan oğlu
damadı Kürt Mehmet, Zencioğlu Ali, biraderi

Ahmet, dağlıoğlu Ramis, Durmuş oğlu
Süleyman, Abdil oğlu Mehmet zevcesi, kahveci

Ataullah oğlu Mehmet, Giritli Mustafa
Bapudaki, Hacı

7. Yenice Mahallesi'nde silah taharrisi
bahanesi ile yapılan mezalim: Filibeli Ramazan,
Filibeli Ramazan biraderi Şaban, Boşnak Hacı
Salihoğlu Koşazinç Mustafa, Boşnak
Süleymanoğlu Terzi Ahmet Efendi, Varnalı
Nezir, Mahiç Ahmet Ağa, Mahiç Ahmet Ağa
oğlu Ali, Kantarcı İbrahim Ağa kayınbiraderi
kamçı, tokat ve sopa ile darp edilmişlerdir.

Hacı Mahmud'un Hacı Mustafa Efendi
ve oğlu Zihni Efendi, dayısının Mehmet Ali,
Tekelioğlu Hacı Mustafa Efendi, Bakkal Emin
Efendi damadı bakkal, çamaşırcıoğlu Kadir
zevcesi, Tahsildar İzzet Efendi mahdumu
Hüsnü Efendi, Çakıroğlu Ali Bey zevcesi Âlime,
Bezirgan Ali zevcesi, Kırlı Hüsam Dayı,
Çobanoğlu Hacı Mehmet zevcesi Hanım Ayşe
pek çok dövülmüşlerdir.

Çerçici Mahmud'un Osman Efendi refika
ve kerimesi ile beraber pek çok dövülmüştür.
Çaban Yusuf kerimesi Emine pek çok darp ve
işkence edilmiştir.

Pabuççu Pomak Salih Usta, Arslan oğlu
Mehmet, Arslan oğlu Şerif validesi Emine,
Manav Hüseyin Ağa, Hacı Halillerli Hacı Hasan
oğlu Hacı Ömer pek çok darp ve işkence
edilmiştir.

Giritli Hasan oğlu Hüseyin [Duranzâde
Tekkesi karşısında] Kemal hakaretle fesi yırtılmış
ve küçük biraderinin sünnetli olup olmadığı
muayene edilmiştir.

8. Menteş Baba Mahallesi'nde silah
taharrisi bahanesiyle yapılan mezalim: Demirci
Hacı Hasan oğlu İsmail, Evrenli Eskici Osman,
Akçepeykarlı Yasin, Hamamcı Yusuf Efendi
kamçı ile şiddetli surette darp edilmişlerdir.

Tapu memuru Süleyman Efendi,
Kadızâde Halil Efendi, nüfus memuru
Süleyman Efendi, İzmir dârulmuallimât
muallimi Eşref Efendilerin beraberlerinde
muhtar bulunmasızın hod be hod hanelerine
girilmiş ve nüfus memuru Süleyman Efendi'nin
refikası darp edilmiştir.

9. Çömlekçi Mahallesi'nde silah taharrisi
bahanesiyle yapılan mezalim: Allahdinli oğlu
Mehmet Ağa ile Allahdinli oğlu Mehmet Ağa
zevcesi pek şiddetli surette dövülmüş ve
Mehmet Ağa kolları bağlı kışlaya sevkedilerek
oniki gün mevkuf kalmıştır.

Çengirdoğlu Ahmet Bey pek şiddetli
darp ve üç gün tevkif edilmiştir.

Mahalle muhtar-ı evveli Ali Efendi,
mahalle muhtar-ı sânisi Osman Efendi,
Nâiboğlu Hacı Ali zevcesi Âliye Hanım, Hacı
İbrahim oğlu Ahmet pek şiddetli surette darp
ve işkence edilmiş ve bilhassa Âliye Hanım
ihtiyarlığına rağmen hayatından kat'-ı ümit
edilecek bir hale getirilmiştir.

Sabık maliye tahsildarı Süleyman Efendi
pek müthiş surette

İsmail oğlu Süleyman, Cansız oğlu Mustafa

Ali, Çoban Kör Osman oğlu Osman, Kavas
oğlu Ahmet, Vehbi oğlu Ali, Dağlı Hüseyin
damadı Giritli Hasan, Nuri Dede oğlu Berber

Hasan, Mısrînin Ahmet, tüccardan Arnavut
Aziz, Manisalı İsmail Çavuş, Arnavut Hacı Gazi

Gaziboğazlı damadı Hacı Mustafa, Hacı Bektaş
damadı İzzet, Moralı Hacı Hasan torunu Eskici

Hüseyin, Zenneci oğlu Tahir Çavuş ve zevcesi,
Öksüz oğlu Mustafa Ali, Mısırcızade Mustafa
Efendi, Eskici Ali oğlu Ali Bey, Keçeci Çürük

oğlu İbrahim, Otuzbir oğlu Hasan, kunduracı
Yasin Usta, Semerci Hacı Ahmet, Semerci Hacı

Abdullah, mülazım mütekâid Ahmet Efendi,
Hacı Mehmet oğlu Topal Mustafa, Hacı İsmail

oğlu Ali zevcesi, Deveci oğlu Abdullah, Çömez
oğlu Mehmet, Vezir oğlu Mustafa, Kahveci
Kara Ahmet oğlu Ali, Hallaç oğlu Hacı Halil,

Hallaç oğlu Hacı Ali, Arabacı Kara Salih oğlu
Hüseyin, Köylü oğlu Mehmet, Hacı Yahya oğlu

Mehmet, Bakkal Hacı Mehmet, Nazlı oğlu Ali
Bey, Gökoğlan oğlu Ali Bey, Sabancı İbrahim
damadı Çavuş, Debbağ Nuri Usta, Pazarköylü

İbrahim, Çakıroğlu Halil zevcesi, Zerzemin
oğlu Salahaddin Efendi, Pabuççu Sinan Usta,

Boşnak Ako Mestan oğlu Mehmet Ali, Kırık
damadı Mehmet, muhacir Nalıncı Mehmet

oğlu Kemal, muhacir Mehmet Ağa, muhtar-
ı evvel Moralı Halil Ağa, Durmuş oğlu Mustafa
zevcesi pek şiddetli surette darp edilmiş ve

mütenevvi işkenceler yapılmıştır.
12. Orta Mahallesi'nde silah taharrisi

bahanesiyle yapılan mezalim: Bosnalı Ahmet
Ağa, Bosnalı Hamit Ağa, İbrahim oğlu Arif,

Derviş oğlu Hüseyin Bey feci surette darp ve
pek mütenevvi işkenceler yapılmıştı r.

Hacı Hasan oğlu Mehmet Ali, Hacı

İbrahim oğlu Mustafa, Hacı Memiş oğlu Nuri,
Şeyh oğlu Mehmet, Arnavut İbiş, Vukiç

Abdullah, Sabit Efendi hanesinde müte'cir
muhacir Ali Bey şedit surette darp ve pek feci

işkenceler yapılmıştır.
13. Hamidiye Mahallesi'nde silah

taharrisi bahanesiyle yapılan mezalim: Emir

Hüseyin kayınvalidesi Hüsniye Abla, İmam
Mustafa Efendi, Çanak Süleyman oğlu Ahmet,

Kasap İdris zevcesi Ayşe, Bursalı Vahip
hemşiresi Hasibe, Hüsnü oğlu bakkal Şuayip

Ağa, Giritli Halil Ağa, Cumalı Nalıncı Hüseyin,
Cumalı Nalıncı Hüseyin ailesi, Boşnak Mehmet
Efendi zevcesi, Kırımlı Mustafa oğlu Ahmet,

Kürt Resul ve ailesi, Selim oğlu Tahir, Giritli
Osman Naracağı, Giritli Hasan zevcesi Âfitap

Hanım, Bekir oğlu İbrahim Efendi, Bıçak oğlu
Mustafa, İsmail oğlu İnce Pehlivan pek çok

darp edilmiş ve türlü türlü işkenceler yapılmıştır
[Mâba'di var]
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Niğde'den:
Anadolu'da Hıristiyanların hayatı

tehlikede bulunduğuna dair bazı makamâttan
beyânât ve ifâdât vuku bulduğu teessüf ve
telehhüfle mütalaa-güzârımız oldu. Müdafaa-
ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin himemkâr-ı
âgâhi-i vatan-perverânesi ve onbirinci fırka
kumandanı Kaymakam Mümtaz Bey Efendi
ve ümera ve zâbıtan-ı sâire-i askeriye ile
hükümet-i mülkiye tarafından bilâ tefrîk-i cins
ve mezhep her ferd-i osmanînin ve bilhassa
akalliyette bulunan bizler Niğde Livası
Hıristiyanlarının muhafaza-i can ve mal ırzı
hususunda geceli gündüzlü sarf olunan
ikdâmât-ı mütevâliye-i inzıbât ve âsâyiş-
pervânesi semeresiyle umum vatandaşlarca
yevm-i mes'ûd ve refâh add ve telakki olunan
oniki eylül tarihinden beri livamız dâhilinde
emniyet ve asayiş misli görülmemiş bir
derecede ve biz Hıristiyanların hayatı tehlikede
değil sabıkından kat ender kat taht-ı emniyette
bulunduğunu hissiyât-ı minnettârânemize
terdîfen alenen beyan ve bu bapta işâa edilen
şâyiâtı ve hilâf-ı hakikat olarak vuku bulan ve
mahsûl-ı bedhâhı bulunan beyanâtı kelimenin
en kavi manasıyla tekzîp eyleriz.

Haralambos oğlu Yurdanaki Hacı Totor
Menaki Kurdoğlu Yağcıoğ lu  Lazarki
İstilyanos Lazaridis Aleksandros Yuvannaki
Papazoğlu Mina Taşçıoğlu Arslan
Dimos Dimitriyadis

Hükümet-i seniye tarafından toplanılıp
Öksüz Evi namıyla küşat edilen müesseseye
yerleştirilen ve orada iaşe ve terbiye-i dîniyesine
bakılan yetim çocukların ihtiyâcâtına sarf
olunmak üzere Sivas'taki Amerika muavenet
hey'eti tarafından iki denk Amerika bezi ihdâ
edilmiş ve hey'etin hâdim-i beşeriyet olan işbu
harekât-ı insaniyetkârâneleri Sivas ahalisince
şayan-ı takdir ve teşekkür görülmüştür.

4. Sayfa İrâde-i Milliye 3 Teşrîn-i Sâni
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

İrâde-i Milliye İstihbârâtı
31.10.35

Harekât-ı milliye aleyhine bir müddetten

beri yapılan tahrikât-ı hafiye neticesi Konya'nın

Bozkur kazası dâhilinde müsellahan bir kıyam

husule getirilmişti. Tevessül edilen her çare-i

muslihâneye karşı teannüd eden usât üzerine

bilmecburiyet sevk edilen kuvâ-yı milliye usâtın

tahassun ettikleri karyeleri işgal etmiş ve atlı

ve piyadeden ibaret olan kuvve-i asliyesine

Akviran Karye'si civarında tesadüf ederek icra

edilen müsademede cümlesini perişan bir

surette dağıtmış ve millî suvari kuvvetlerimiz

bu vatan hainlerinin takibine koyulmuştur.

İğfal edilen ahali taraf taraf izhar-ı

nedametle müşevviklerine lanet-hân

olmaktadırlar. Bu hâdise-i hainanenin emr-i

tenkil ve imhasında Afyonkarahisar millî

alaylarının gösterdiği şecaat ve irade-i milliyenin

tahakkuku emrinde ibraz ettikleri azm-i

kahramânane vatanın istihlâsı emrinde âtî

hakkında millete büyük ümitler bahşedecek

bir derecededir. Tamamen itfâ edilen bu isyan

mürettipleri meyanında sabık Konya valisi

Cemal Bey'le daha bazılarının zî-medhal

oldukları zannolunuyor. Netice-i tahkikat tebliğ

edilecektir.

İlan
Sivas İcra Dairesi’nden:

Agop Makasdalyan Efendi veresesinin

Almanya'da Münih'te mukim iken vefat eden
Mösyö Gunip Emanuel Stinklet'e izafetle

veresesinden zevcesi madam Şarlot metinde
zimmetinde alacağı olan mebâliğin temin-i

istîfâsı zımnında taht-ı hacze alınıp medyûn
uhdesinde iken vefatıyla veresesine intikali

lazım gelen Sivas'ta Tavra Mahallesi'nde Kemer
nâm mevkide Gölderesi Caddesi'nde vaki

beheri yevmiye yüzbeş torba un tahn ederek
senevî dokuzyüzonbeşbin kuruş ücreti tahniye

ve tahminen seksenbin l ira akçeye
mütehammil ve bir adedi sekiz oda ve beş

anbar ve dâmı ve bir kepekhane ve ahırı ve
eşcâr-ı müteaddideyi hâvî ve tarafları su harkı

ve tepeler ve yesârıyla arkası su taksiminden
gelen yolun müntehi olduğu tepe ve cephesi

su harkı ve ahır ile mahdûd fabrika dahi
beşyüzelliüçbin kuruş ve diğeri üç oda iki

anbarı ve eşcâr-ı müteaddideyi hâvi ve bir
tarafı yol ve tepe ve diğer tarafı sağîr yolu ve

cephesi yol ile mahdut iki adet un fabrikası
dahi beşyüzellibirbin kuruş ve yine mahall-i

mezkûrde eşcâr-ı müteaddideyi muhtevi
senevîsi yediyüzyirmibin kuruş ücrete

muhammel tahminen kırkbin lira kıymetli ve
bir tarafı tepe diğer tarafı hark ve iki tarafı

kaya ile mahdut değirmen dörtyüzüçbin kuruş
ve yine mahall-i mezkûrde yedi gözden ibaret

tahminen binlira kıymetinde, etrafı fabrika
dere ve yol ve su taksiminden gelen yol ile

mahdut konak ellidörtbin kuruş ve yine mahall-
i mezkûrde ondört dönüm araziyi hâvî ve

etrafı Celî oğlu Humpar ve diğer tarafı hendek
ve diğer tarafı mâ-ı cârî ve tarafı râbii hark ile

mahdut ve alet-tahmîn yirmibin kuruş kıymete
mütehammil tarla beşbinüçyüz kuruş ve yine

mahall-i mezkûrde altı dönüm araziye şâmil
ve alat-tahmîn onyedibin kuruş kıymete

mütehammil ve tarafları hark ve dere ve su
ile mahdut ve elyevm nisyan halinde tarla

beşbindörtyüz kuruş ve yine mahall-i mezkûrde
yirmi dönüm araziye hâvî ve alat-tahmin

dörtyüz kuruş kıymetli Gunlak demekle maruf
ve tarafları değirmen ve sahib-i senet ve su

taksimi ve Moroğlu Mösis ve Sivritaş ile
mahdut diğer bir adet tarla ikibindörtyüz ve

iki su civarında kâin alet-tahmîn üçyüz kuruş
kıymetli ve iki dönüm araziyi şamil ve hududu

Ahron oğlu Karavet ve Aşur oğlu değirmeni
harkı ve fabrika ile mahdut tarla yüzkırk kuruş
ve yine mahall-i mezkûrde Tavra boğazında

köprü başında tahminen ikibin kuruş kıymetli
ve altı dönümlük ve hudutları Emine Hanım

ve Tokat köprüsü fabrikacığı ve nehr-i cârî ve
Tokat tariki ile mahdut tarla binüçyüz kuruş

ve yine mahall-i mezkûrde kemer civarında
şarken hempâr tarlası garben su, şimâlen tarik

cenûben Moroğlu tarlası ile mahdut ikibin
kuruş kıymetli tarla binikiyüz kuruş ber vech-

i bâlâ envâl-i gayr-ı menkûle otuz gün
müddetle icra kılınan müzâyede-i aleniye

neticesinde gösterilen bedeller ile tâlibi
uhdesinde muvakkaten ihâle kılınmış

olduğundan yüzde beş zam ile müzâyedeye
iştirak eylemek arzu edenler müddet-i

müzâyede olan onbeş gün zarfında yüzde on
nispetindeki pey akçelerini müstashiben Sivas

İcra Dairesi'ne müracaat eylemeleri ilan olunur.

İzmir Fecâyii
İzmir Fecâyiine Dâir Resmî Raporlardan
Bazıları:        [Mâba'd]

İ z m i r ' d ek i  d ü ve l - i  m u ' t e l i f e
mümessillerinden bazı zâbıtânın vürûduna
kadar güzerân eden kırksekiz saat zarfında
zâbıtân ve efrada iaşe namına katiyen hiçbir
şey verilmemiştir. Kırksekiz saat sonra ancak
peksimet ile zeytin, kaşar peyniri biraz da kuru
incir verilmiş, mecruh düşen zâbıtânın yaraları
pek sathî ve yalnız yapılmamış denmemek için
sarılmış ve en ağır yaralı bir zabit kırksekiz
saat bu izdiham içinde bırakılmıştır. Vapurda
teneffüs ihtiyacı ancak üçdört saatte beş altı
dakika güverteye çıkarmak suretiyle temin
edilmiştir. Tafsilattan içtinaben fecâyiin
cümlesini tasvire lüzum görmüyorum.

9. Müteaddid ve mütevali teşebbüsât
neticesinde 15.5.19 öğleden sonra saat birden
18.5.19 sabah saat dokuza kadar devam eden
bu işkenceli mahbusiyetten sonra zabıtan ve
efrat vapurdan tahliye ve kışlaya nakledilmiş
ve bir müddet sonra müteehhiller Yunan
vesikaları mukabilinde hanelerine serbest
bırakılmış ve mücerret zabıtan da kışlada
alıkonulmuştur.

10. Kışlada ve diğer kıtaat  ve
müessesatta vuku bulan fecâyii de ber vech-
i âtî arzederim:

Kışlada her şey duçar-ı taarruz olmuş
ve tahrip edilmiş ve muhteviyatı cem'an
yüzellibin lirayı mütecaviz olan kolordu, ahz-
ı asker, elliyedinci fırka ve inşaât-ı istihkâmiye
kasaları kâmilen soyulmuştur.

Zabıtan ve efradın bilumum eşya-yı
zatiye ve teçhizat ve mîrî eşyâ levâzımı
tamamen gasp ve yağma edilmiştir.

11. Kışlada müçtemi ve vapura
sevkedilmiş olan zabıtandan mâadâ diğer
kıtaât ve müessesâta mensup ve müteferrik
zabıtân ve efrat da muhtelif mahallerde envâ-
ı hakaret ve işkence ve sâir muâmele ile
peyderpey tevkif ve aynı hakaretle kışlaya celp
ve hapsedilmişlerdir. Bu kıtaât ve müessesât
ile anbarlar aynı tahribâta düçar olarak kasa,
teçhizât levâzım-ı eşyâ ve erzâk yağma ve
tahrip edilmiştir.

12. Şu suretle kâmilen soyulmuş her
türlü eşya, levazım ve teçhizatı alınmış olan
zabıtânın haneleri de duçar-ı taarruz olarak
eşya-yı beytiyeleri yağma edilmiş, müteehhil
bazı zabıtanın efrad-ı ailelerinin ırz ve namus
ve hayatlarına da taarruz vuku bulmuştur.

Binaenaleyh İzmir'deki zabıtan şeref ve
haysiyet ve izzet-i nefs ve namusları münkesir
ve ma'duv, elbise ve teçhizat ve en lüzumlu
eşyadan mahrum, üryan, sefil ve hakir bir
haldedirler.

13. Kolorduya mensup Urla, Ayvalık,
Manisa, Aydın

Söke ve Antalya'daki kıtaâttan henüz malumat
alınamamıştır. Bu hususta alınacak malumat ayrıca
arz edilecektir.

20.5.19 tarih ile İzmir'de onyedinci kolordu
kumandanı Mirliva Ali Nadir Paşa'dan Harbiye
nezaretine varit olan şifre rapor suretidir:

Vak'a-i ma'lume üzerine kışlada teslim alınan
erkan, ümerâ ve zabıtandan esnâ-yı râhta erkân-
ı harbiye birinci şubede kısm-ı sâlis mümeyyizi
Nâdir, levazım birinci kısımdan kısm-ı sâlis
mümeyyizi Ahmet Hamdi, Alay kâtibi Fethi, levâzım
ikinci şubeden kolağası Hüseyin Necati, kolordu
sertabibi Kaymakam Şükrü, ecza-yı tıbbiye müdürü
eczacı kıdemli yüzbaşı Ahmet, inşaat bölüğünde
mülazım-ı sâni Faik, dördüncü kolordu ahz-ı
askerinde kıdemli yüzbaşı Nazmi Bey ve efendiler
şehit; ahz-ı asker heyeti reisi miralay Süleyman
Fethi*, hey'et-i tahkikiye reisi miralay Ali, hey'et-i
tahkikiye azasından Kaymakam Cemil, kolordu
erkan-ı harbiye reisi Abdulhamit beylerle levâzım
birinci kısımdan sınıf-ı sâni Sadeddin, levazım
birinci kısımdan sınıf-ı sâni Zihni, ikinci kısımdan
birinci sınıf Hayri Efendi, üçüncü kısımdan alay
katibi Nâzım, üçüncü sınıftan Akif, inşaat
şubesinden sınıf-ı sâni İbrahim, inşaat-ı istihkâmiye
komisyon yaveri mülazım-ı sâni Neş'et, üçüncü
fırka ahz-ı asker reisi miralay Abbas Bey, kolordu
yaveri alay katibi Bahaeddin, yüzbaşı Nasuhi,
mülazım-ı evvel Galip, muhabere bölüğünde
mülazım Celal, kolordu telgraf bölüğünde makinist
Selahattin, iaşe zabıtı mülazım-ı evvel Ziya,
projektör yüzbaşısı Hayri, fırka altmışbeş mülhakı
mülazım-ı evvel Rıfat, alay 68 T 1 iaşe zabıtı
Mehmet Ali Efendiler mecruh olup fırka 65 erkan-
ı harb mülhakı süvari mülazım-ı evvel Şükrü,
üçüncü fırka ahz-ı asker kaleminde üsera garnizon
katibi Halil, proje ahz-ı askerinde yüzbaşı Mehmet
Nuri, idare-i örfiye azasından binbaşı Hulusi,
tayyare bölüklerinde mülazım-ı evvel Osman,
mülazım-ı evvel İhsan, mülazım-ı sani İbrahim
Hakkı, Küçük Hayri Efendilerle altıncı topçu alayı
birinci tabur kumandanı binbaşı Aziz, 56. topçu
alayı birinci bölük yüzbaşısı Hasan Fehmi, 56.
topçu alayı ikinci bölük mülazım-ı evvel Sururi,
alay 56 birinci taburdan mülazım-ı sani Hayri,
mülazım-ı evvel Ethem ve Halit, sevkiyat
zabıtanından mülazım-ı sani Şükrü, mülazım-ı
sani Halim, zabıt vekili Ali Yavuz, mülazım-ı sani
Murtaza, mülazım-ı sani Kemal ve imam İbrahim
Hakkı, Cebel-i Obus taburu K. Binbaşı Mahmut
Nedim, dördüncü bölükten yüzbaşı Seyyid Ali,
beşinci bölükten yüzbaşı Celal, mülazım-ı evvel
Tevfik, mülazım-ı sani Aziz Efendilerle demirci Ali
Usta'nın; sevkiyat-ı zabıtandan mülazım-ı evvel
Galip Efendi'nin hayat ve mematları meçhul olduğu
ve peyderpey alınacak malumatın dahi ayrıca
bildirileceği ma'rûzdur.

* Bilâhare vefat etmiştir.
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elyevm bütün Memalik-i Osmaniye’de kemal-

i keremi ile mücadelat-ı intihabiyeye girişilmiş

bulunuluyor. Bu mücadelenin en kıymetli

noktası  -kemal-i fahr ile kaydediyoruz ki-  her

türlü tazyik ve müdahaleden beri bulunmasıdır.

Milletimizin yaşamak ve bu yurttaki bin yıllık

hakk-ı tarihîsini şerefli bayrağı altında

muhafaza etmek azmini, iltizamî bir amâ ile

görmeyenlere o azm-i tezelzülnâpezîrini irâede

güçlük çekmeyen millet, intihabatı hür ve

meş’ûr icra ile rüşd-i siyasîsini de dâhil ve

harice karşı izhar etmek istiyor. Her tarafda

meşhut olan ateşîn mübarezat, bu arzû-yı

müteyakkızaneyi parlak surette ispat ediyor.

Amal ve metâlib-i milliyenin müdafii olacak

mebuslarımızın böyle bir intihap ile ve sine-i

milletten doğmuş hakikî bir vekil-i meşru

sıfatıyla meydan-ı mücahedeye atılmaları

istikbalimizin kemaline beraat-i istihlal ve

tarihimiz için de bir sahife-i şerefmeal olacaktır.

--------------------------------

Göz tabibi Esat Paşa’dan intihabata dair Millî

Kongre namına Anadolu ve Rumeli Müdafaa-

i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesine varit

olan telgrafname ile heyet-i mezkûrenin Esat

Paşa’ya verdiği cevabı aynen derç eyliyoruz.

Kendi hesabımıza intihabattan bahsedecek

değiliz. Harekât ve teşkilat-ı milliyenin

mihraklarını teşkil etmek saadet-i tarihiyesine

mazhar olan sevgili Erzurum ve Sivas’ımızda

muvafık, muhalif, müstakil herkesin, her fırka-

i siyasiyenin kemal-i serbestî ile mücadelatta

bulunduğunu işitmek ve görmekle gerek

Heyet-i Temsiliyenin ve gerekse vahdet-i

milliyeyi temsil eden Müdafaa-i Hukuk

Cemiyetinin vaz`-ı bîtarafîsine şahit olmak

bizim için cidden medar-ı fahr ü mübâhattır.

Maksadımız burada Göz Tabibi Esat Paşa’nın

telgrafında Millî Kongrenin tavsifi hakkında

gördüğümüz bir iki noktayı tavzihten ibarettir.

Gerek bizim bildiğimize ve gerekse evvelce

bir kısım İstanbul matbuatının bu baptaki

neşriyatına nazaran Millî Kongre Göz Tabibi

Esat Paşa’nın dediği gibi altmış kadar cemiyetin

mümessili değildir. Bu husus Millî Kongre

muhterem müteşebbislerinin arzu ve

gayesinden ibaret olup maalesef tahakkuk

edememiştir. Bugün intihabat mücadelesinin

Dersaadet’te meşrutî bir tarzda devam ve

cereyanını temin maksad-ı mübecceli ile teşrik-

i mesai ettiği bildirilen cemiyet-i siyasiyenin

Millî Kongre binasında toplanmaları şayan-ı

şükran bir hâl olmakla beraber Millî Kongrenin

mahiyet-i asliyesi üzerine bittabi tesir edemez.

Millî kongre Göz Tabibi Esat Paşa ile rüfekâ-

yı muhteremesinin hukuk-ı milliye ve

hâkimiyet-i Osmaniye’mizin müdafaası

maksad-ı meşruı ile istatistik, kitap, risale tab

ve neşreden bir millî matbuat encümeni

hâlindedir. Şübhe yok ki devâir-i resmiye-i

devletin haricinde, sırf millî olarak ibraz olunan

bu mesai şayan-ı şükran ve tebcildir.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhaddin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazartesi: 17 Safer 1338 ve 10 Teşrin-i  Sâni  Sene 1335 Numara: 11

95 11 1.Sayfa

Bir hak veya bir vazife olmak üzere
telakki edilen intihap, şüphe yok ki, nefsü’l-
emrde bir “kuvvet”tir. Zira tabiatta olduğu
gibi umur-ı içtimaiyede dahi esasen hukuk
değil kuvvetler vardır. Alelıtlak hayatta taharrük,
tahassüs, tagaddi, teneffüs ve insaniyette
ilaveten tefekkür ve tekellüm ne ise içtimaiyatta
da “intihap” odur, öyle bir lazıme-i tabiiyedir.
Bu kuvvet,  -bir müellif-i şehîrin teşbihi vechle-
  elektriğe benzer; onun gibi fırtına tevlid ve
sonra teskin eder. Pek ayandır ki intihap mevcut
olmadığı zaman efrad-ı milletin iradesi bir
tazyik altında kalır; bu tazyik bir gün infilakı
ve o infilak ise ekseriya inkılabı müntic olur.
Fakat efrat, intihabı icra ederse kuvvet sukûn
içinde sarf edilmiş olacağından bu avâkıb,
tabia ten bertaraf  edi lmiş  bu lunur.

Buraya kadar bir kanun-ı içtimaî ve bir
kuvvet olarak tetkik ettiğimiz intihap, efrada
intikal itibarıyla “hak” şeklini alır. Herkesin
hararetten, ziyadan hakk-ı istifadesi olduğu
gibi intihaba iştirak hakkı da mevcuttur. Birçok
zaman bu hak münâziün fîh olmuş ve yalnız
imtiyazlı bazı eşhasa verilerek efrad-ı milletten
bir kısmının bunu icraya nâehil oldukları zu`m
edilmiş ise de haktan mahrum olanlar  -yer
yer ve zaman zaman-  o hakkın bir cüzüne
olsun iştirak etmek lüzumunu ileri sürerek  -
yine muhtelif zeminlerde ve mütenevvi
şekillerde-  o kuvveti istihsal ve o hakkı istimal
eylemişlerdir.

Kavânîn-i tabiiye gibi kavânîn-i içtimaiye
dahi tahakküme karşı müşmeiz ve bilhassa
irade-i milliyeye tagallüb düstur-ı nâmakûlî
tekâmülat-ı medeniye muvacehesinde iflas-ı
katîye mahkûm iken kuvvet-i intihabiyeye
sahibiyetini on bir sene evvel bir yakaza-i
celadetkâr ile ispat eden muhterem
milletimizin hakk-ı intihaba iştiraki, geçen
senelerde maatteessüf kısmen takyit edilmek
istenilmişti. Siyah ve mühlik cereyanların ve
mütevali buhranların vicdan-ı millette
uyandırdığı ıztırâr-ı tahammülden bilistifade
tedvir edilen bu müdahale politikası, o
senelerin müdiran-ı umuru hesabına bir hatâ-
yı fahiş olarak kaydedildiği gibi hayat-ı
meşrutiyete ait tecârib-i milliyenin en güzidesi
olmak üzere nef`-i millî sütununa da
geçirilmişti.

Harb-i zailin mesâib-i tabiiyesi arasına,
bir kısım ecânibin istiklal-i millîmize ve
tamamiyet-i mülkiyemize suikast edebilecekleri
ihtimali girince ve bu ân-ı muvahhişte sû-i
tesadüfün re`s-i kâra geçirdiği bazı kimselerin
lakaydî-i hayretengîzi o ihtimal-i meşumu elle
tutulabilecek bir hâle takrip edince nâgehan
Türk yurdunun üzerinde bir sarsar-ı gayz ü
infial yükseldi ve kavmimizin varlığını haykıran
bu âvâze-i metin ve necip en kör kulaklara
kadar erişti.

İrâde-i Milliyenin infilakından başka bir
şey olmayan şu hareket-i tabiiye, bu taraftan
da intihabatın tesriini istihdaf eylediğinden

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

       Telgraf
İstanbul: 3-12-35

Sivas’ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesine

Resmen müteşekkil ve müteazzî altmış
kadar cemiyetin mümessili bulunan Millî
Kongre ile intihabat-ı mebusan dolayısıyla
teşrik-i mesai eden Millî Ahrâr, Sulh ve Selamet-
i Osmaniye, Ahali İktisat ve Sosyalist Birliği
müsüllü fırak-ı siyasiye murahhasları begayet
mühim addettikleri intihab-ı mebusan
dolayısıyla tevatür derecesine varan bazı şayiat
üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetleri Heyet-i Temsiliyesinin nazar-ı
dikkatini celbetmeyi vecâib-i mukaddese-i
vataniyeden addeder.

Vareste-i izahtır ki bu defaki meclis-i
millî memleketin hayat ve mematına taalluk
eden mukadderatını idare edeceğinden
mebuslarımızın bu nokta-i dakikayı ârif, yüksek
zevat-ı mücerrebeden olmaları elzemdir. Aynı
zamanda bu mebuslar ahlak-ı meftûre ve
mefkûreleri itibarıyla menâfi`-i memleketi
hiçbir emel ve hisse feda etmeyecek mücerrep
erbab-ı namustan olmalıdır. Ve hakeza
memleketi bugünkü hâl-i elime getiren İdare-
i İttihadiyenin mukarreratına kasidehan olmuş
sabık mebuslarla kirli ve temiz İttihatçıların
maruf simalarının ve hatta fırka-i siyasiyeye
mensup şaibedar ve garazkâr şahısların katiyen
bu Meclis-i Millîde bulunmaması emr-i
zarurîdir. Çünkü dâhilen millet bâis-i felaketleri
olmuş bulunan Fırka-i İttihadiyenin tekrar
makam-ı vekâlete gelmiş  olmas ını
hazmedemeyeceği gibi mukadderat-ı milleti
tayin edecek milel ve Hükûmat-ı İtilafiyece
dahi bu hâl milletin zararına sebebiyet vereceği
gayrikabil-i itiraz umur-ı muhakkakadandır.
Binaenaleyh Edirne, Bursa vilayetleriyle sair
birtakım l ivalarda ilan edilen mebus
namzetlerinin Kuvâ-yi Milliyeden müktesep
tesirat dâhilinde yine birtakım maruf
İttihatçılarla küçük rütbede bir kısım
zabitandan ibaret olduğu tahakkuk
derecesinde bir tevatürle malum olması şu
hasbihâle mecburiyet verdi. Müdafaa-i Hukuk-
ı Milliye Cemiyetine düşen mukaddes vazife
Müdafaa-i Hukukun kâfili olacak bîtarafînin
teminidir. Heyet-i Temsiliyenin livalarda
bulunan mümessi l lerinin int ihabata
müdahalelerinin katiyen menedilmeleri
lazımdır. Beyannameleri bu noktayı deruhte
etmişti. Bize itimatbahş olmuştur. Fakat
itimadın teyit ve tahakkuku ef’âle muhtactır.
Dâhilî, haricî bütün enzârın matuf bulunduğu
bu nokta-i mühimme üzerinde tenvirata ve
bu bapta teemmül ve ittihaz olunacak
mukarrerata âcilen muntazır bulunduğumuzu
mülk ve milletin selamet ve saadeti namına
maâ’l-ihtiram arz eyleriz.

Millî Kongre Kâtib-i Umumîliği Namına
Esat

Millî Kongre Kâtib-i Umumîliği Namına
Vâzı`ü’l-İmzâ Esat Paşa Hazretlerine

Sivas: 5-11-35
C. 3-11-35: Namına vaz`-ı imza

buyurduğunuz altmış kadar cemiyetle Millî
Ahrâr, Sulh ve Selamet-i Osmaniye, Ahali

İntihabat
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olacağından her ikisinin payitaht matbuatına
tevdi buyrulması rica ve buraca da neşir ve
tamim olunacağı arz olunur efendim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi namına

Mustafa Kemal

Şarkî Anadolu’muzun kilidi, aziz
vatanımızın şanlı bir kalesi olan mübarek
Erzurum’umuzda mütarekeden beri düçar
olmakta bulunduğumuz ahidşikenliklere,
haksızlıklara karşı, feryat eden, milletin birliği,
istiklali uğrunda cansiperane çalışan muhterem
arkadaşımız (Albayrak)’ta kemal-i fahr ü
şükranla okuduğumuz bervech-i ati makaleyi,
milletin hissiyatına, ruhuna tercüman olmak
itibarıyla aynen derci bir vazife-i minnettarî
addeyledik.

İttihatçılık İddiaları
Türkiye Ajansı: sabık sadrazamla

hempalarının Düvel-i İtilafiyeye müracaat
ederek harekât-ı milliyenin arkasında
İttihatçılığın gizli bulunduğunu ve kendilerine
muavenet etmelerini talep ettiklerini ve
Venizelos’un da aynı mealde bir müracaatta
bulunduğunu bildiriyor. Biz bu haber karşısında
hem müteessir ve hem de memnun olduk.
Müteessiriz, çünkü en mukaddes, en pak ve
samimî emelleri makûs bir mahiyette
göstermek suretiyle hariçten muavenet talep
edecek ve şahsî ihtiras ve menfaatleri için
vatanı işgale, istiklali tehlikeye bırakacak kadar
namus ve gayretten mahrum şahısların aylarca
başımızda kalmasına tahammül etmişiz.

Memnunuz, çünkü amal-i milliyenin
her türlü fırka ve şahsî emellerden uzak
bulunduğunu bir kere daha teyide vesile
bulduk.

Kemal-i samimiyetle iddia ve amal-i
milliyenin karar ve teşebbüsleri ile ispat ederiz
ki harekât-ı milliye sırf hukuk ve istiklalimizin
müdafaası maksad-ı meşruundan doğmuştur.
Şu veya bu tesirden bahsetmek milletin namus
ve vicdanına karşı küstahane bir tecavüzdür.
Çünkü Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bütün
Müslümanları azâ-yı tabiiyesinden addetmiş
ve içtihat farkı asla gözetmemiş olduğundan
faal azaları meyanında her fırkadan zevat
vardır.

Amal- i  mi l l iye  Erzurum, Sivas
kongrelerinde takarrür ve tebellür eden vatanî,
millî esaslardan ibarettir. Bu hususta muhalif
bir fert tasavvuru mümkün olmadığı gibi bunu
bir fırka veya zümreye tahsis etmek kabil
değildir; bu, doğrudan doğruya vicdan-ı
millînin mahsulüdür. Amal-i milliye bir fırka
veya bir zümrenin tesirinden doğmuş olsa idi
namzet irâesi suretiyle intihaba iştirak
etmemeye karar verilir mi idi? Amal-i milliyenin
arkasında başka şahsiyetler bulunsaydı Heyet-
i Temsiliye azası resmî vazife kabul etmekten
içtinap eder miydi?

Vatan ve millet endişesinden başka bir
emel mevcut olsaydı afv-ı umumînin aleyhinde
bulunmak mümkün olur mu idi? Memlekette
kanun ve meşrutiyetin hükümran olmasından
ayrı bir düşüncenin vücudu bulunsaydı Meclis-
i Millînin inikadından evvel birtakım yeni
vaziyetler ihdasına teşebbüs edilmez mi idi?

Daha açık söyleyelim: Ferit Paşa’nın,
Venizelos’un dedikleri gibi Harekât-ı Milliyenin
arkasında Talatlar, Enverler olsa idi ilk defa
harp mücrimlerinin muhakemesini talep etmek
kabil olur muydu? İşte yüksek sesle söylüyoruz:
Bu nev iftiralar, milletimizin ehliyetsizliğini
düşmanlar nazarında ispat için söylenmiş
hezeyanlardan başka bir şey değildir. Biz, bu
türlü iğrenç sözleri bir av`aveden başka bir
mahiyette göremeyiz.

Necip milletimiz mevcudiyetini kaplayan
tehlikeyi gördü ve bu tesirle vazife başına
geçti. Hiçbir fırkanın, hiçbir şahsın arzusuna,
amaline mümâşat etmemiş ve etmeyecektir.
Millet hiçbir zaman tarihin kucağına defin ve
tevdi etmiş olduğu İttihat ve Terakkiyi ihya
etmeyi hatırına getirmemiştir. İttihat ve Terakki
artık

bir mevcud-ı tarihîdir. Saha-i hayatta yeri
kalmamıştır. Bu ismi her söz başında tekrar
etmek ve şahsî menfaatlere alet ittihaz
eylemek, hayat ve icraatının hesabını vermeye
muktedir olanların işi değildir. Çünkü böyle
propagandalar setr-i seyyiat için yapılır.
Millet, vicdanı gibi pak olan necip nâsiyesiyle
işte meydandadır. Güneşi balçıkla sıvamak
kabilse çalışsınlar.
Şurasını da zikredelim ki Erzurum, Sivas
kongreleri mukarreratı müdevvendir. Herkes
tetkik edebilir. Mukarrerat-ı esasiyenin ihtiva
ettiği esaslar, öyle fırka gayretiyle hareket eder
insanların dimağından doğacak bir şey midir?
İstanbul’da vatanın ekser köşelerinde her ses
susturulmuş, her his bastırılmış olduğu ve bu
suretle milletin ölü sayıldığı bir zamanda ispat-
ı hayata ve izhar-ı iradeye müsâraat etmek
öyle fırkacılık gibi küçük gayretlerin mahsulü
olabilir mi?
Bu, vatanın müthiş sükûtu, istiklalin ufulü,
ihtimali karşısında titreyen, kükreyen, kıyam
eden vicdan-ı millîden doğmuştur. Namuskâr
insanımız amal-i milliye muvacehesinde başka
bir hisse kapılamaz, nur içinde zulmet
gördüğünü iddia edemez.

İstihbarat
Sivas:

-   - 335
1 - Makam-ı sadaret-i uzmâ ile harbiye

ve dâhiliye nezaret-i celilelerine Hostal,
Mandaranos, Çabırlar, Zalk, Şabanlı, Vara,
Ermenos, Manlı, Çapatos, Kodele, Rora,
Fontirile karyeleri ahali-i Hristiyaniyesiyle
Hızırilyas, Meryemana Serrahipleri tarafından
keşide edilen telgrafname sureti zire yazıldı:

[Millî varlığımız Hükûmet-i Osmaniye’nin
büyüklüğü ve himayesi yüzündendir. Dünyanın
her tarafında görüldüğü üzere civarımızda
bazı hadisat vaki oluyor ise de bunlar o adil
hükûmet memurları tarafından bilatefrik-i cins
ve mezhep ve hatta Hristiyanlara daha
mütemayil olarak hal ve teskin edilmektedir.

Biz Osmanlı doğduk Osmanlı kalmak
isteriz. Cebir ve tazyik görmemiz ve başka bir
idare isted iğimiz katiyen  yalandır. ]

2 – Ayıntab’a 27 – 10 – 35’te
deminstrator sıfatıyla maiyetinde iki kişi olduğu
hâlde bir Fransız miralayı gelmiştir.. Ayıntab’da
Kuvâ-yi Milliye ile Fransızlar arasında
müsademe vuku bularak tarafeyn mühim
zayiat vermiş ve fakat bu havadis muhtac-ı
teyit bulunmuştur.

3 – Ayıntab’daki Ermeniler Fransız
Ordusuna gönü l lü yaz ı lmak  üzere
hazırlanmakta olduklarından bunun
beynelanasır şedit ihtilaf zuhura getirmesinden
korkulmakta olduğu bildirilmektedir.

4 – Musul’dan firar eden Kalkütalı
Abdülkerim isminde Hintli bir Müslüman
Hindistan İhtilali’nden dolayı İngilizlerin
Müslümanlara karşı fevkalade mezalim icra
etmekte olduklarını ve Hindistan eşrafından
iki bin kişi kadar idam eylediklerini kuvvetlerini
Hindistan’a göndermek üzere İngilizlerin
Musul’u terk edeceğini ifade eylemiştir.

5 – Nusaybin’den boş vagonları
toplayarak Halep’e avdet etmek üzere olan
bir treni Nusaybin ahalisiyle civar Urban ve
aşâiri bu trenin Fransız askeri getirmek üzere
hareket edeceği fikriyle hareketine mâni
olmuşlarsa da buralara Fransızların gelmesi
ihtimali olmadığı hakkında mesai icrası suretiyle
heyecan-ı umumî teskin edilebilmiş ve
Diyarbekir vilayetinde Millî, Karakeçili, Şammar
gibi kâmilen müsellâh aşâir arasında bundan
dolayı büyük bir heyecan ve galeyan bulduğu
ve şayet Fransızlar Diyarbekir hududuna girecek
olurlarsa binlerce aşâirin müsellâhan
mukabelede bulunacakları bildiriliyor.

İktisat ve Sosyalist Birliği siyasî fırkalarına
intihab-ı mebusanda mukadderat-ı millet ve
memleketi bihakkın tahlise matuf maksatla
tevaggullarından dolayı hasseten takdim-i
teşekkürat eyleriz. Şâyiât-ı mütevâtire üzerine
serdine lüzum gördüğünüz mütalaat bizce
de pek ziyade haiz-i ehemmiyet görülmüştür.
Bu gibi tevatürlerin sıhhat ve adem-i sıhhatini
tebeyyün ettirmek müşkül oluyor. Çünkü
zatıalinizin de güya Çiftçi Derneği namı altında,
İttihat ve Terakki maklûbu olan, Teceddüt
Fırkasının azasını mebus yazdırmak için
Eskişehir, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Bursa,
Trabzon, Erzurum, Sivas gibi mahallere birçok
mektuplar ve hatta memur-ı mahsuslar
gönderdiğiniz ve bazı zevata Teceddüt
Fırkasının namzet listesini yolladığınız ve bu
suretle milletin temin-i vahdetine hadim olan
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetinin teşkilat-ı milliyesini teşvişata düçar
etmeye ve bugün kendi lisanınızla takbih
etmekte bulunduğunuz bu heyetin vücut
bulmasına çalışmakta olduğunuz hakkında
şikâyat varit olmuştur.

Milletin intihap edeceği mebusların
ahlak ve evsaf-ı lazımeyi haiz bulunmaları
bittabi bizce de pek ziyade şayan-ı temennidir.
Ancak bu hususta mücerrep kimseleri
tamamen tanımadığımız içindir ki işi doğrudan
doğruya milletin safvet-i vicdan ve dimâğına
terk etmeyi lüzumlu bulduk. Binaenaleyh bu
suretle mi lletin müntehapları olacak
mebuslardan mürekkep heyete ne dâhilen ve
ne de haricen hiç kimsenin itiraza hak ve
salahiyeti olamaz. Bazı mebus namzetlerinin
Kuvâ-yi Milliyeden müktesep tesirat dâhilinde
intihaplarının teminine çalıştıkları muhtac-ı
teyittir. Heyet-i Temsiliyenin hiçbir yerde
mümessili mevcut olmadığından bu baptaki
istihbaratınız doğru değildir. Bu haberi
verenlerin muradı Müdafaa-i  Hukuk
Cemiyetine mensup olan herhangi bir zatın
veya efradın intihab-ı mebusanda kanunen
kendilerine bahşolunmuş hakkı veya vazifeyi
her ferd-i millet gibi istimal eylemekte olmaları
ise, bu pek tabiidir. İntihab-ı mebusan
hakkındaki beyannamemizin bahşeylediği
itimadın teeyyüt ve tahakkuku için bizden
ef’âle intizar buyrulur ise bunda mazur
olduğumuzu arza müsaadenizi rica ederiz.
Çünkü teklifinizi ifa etmek için intihabata fiilen
müdahale etmek lazımdır. Hâlbuki cemiyetimiz
bir fırka-i siyasiye olmayıp bilcümle fırkaların
içtihadına hürmetkâr bihakkın muayyen
maksatlar için milletin vahdetini temine matuf
bulunduğundan intihabata bilhassa fiilen
müdahale hâlinde bir tarafı iltizam ve diğer
tarafla muaraza eylemeyi kabul etmek icap
edecektir ki bu da cemiyetin gayesine
münâfîdi r.  Hükûmet- i  hazıra  dahi
cemiyetimizin intihab-ı mebusana müdahale
etmemesinde isabet görerek bu hususu
hepimizden talep eylemiş ve o yolda taahhüt
edilmiş olması da cemiyetimizi bir kere daha
menetmiş bulunuyor. Binaenaleyh mebusanın
şöyle  veya böyle intihap edi lmekte
bulunmasından vücuda gelecek meclis-i
mebusanın şunun veya bunun hoşuna gidip
gitmeyeceğinden dolayı cemiyetimiz bir gûnâ
mesuliyet kabul etmez. Mebus intihabında
milleti irşat etmek için bilcümle siyasî fırkalar,
meydan-ı faaliyet küşadedir. Böyle bir faaliyet-
i meşruaya mümanaata kalkışanlar olursa
vekiller hakkında dahi Hükûmet-i Seniyyeyi
icabat-ı  kanuniyeyi  tatbikten kimse
menedemez. Cemiyetimiz namına gayrikanunî
ef’âl ve müdahalatta bulunanlar mevcut ise
bu gibiler nerede ve ne türlü ef’âl-i
gayrikanuniyede bulunduklarını maddeten
tasrih hâlinde cemiyetimizce ittihaz-ı tedâbirde
teehhür edilmeyeceğine emniyet buyrulmalıdır.
Maahazâ telgrafname-i alileri ile maruz
cevapnamemiz mündericatına umumca ıttıla
husulü efkâra medar
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Nusaybin:

Hayat-ı milliyemize agâh olan İngiltere
Hükûmeti ’n in heder- i  deme mahal
bırakmayarak Ayıntab ve Maraş ve Urfa vesair
işgal edilen aksam-ı memleketimizden
çıkmakta olduğu maalmemnuniye istibşar
kılınmaktadır. Şu kadar ki heyecan ve tesir-i
millîyi tahrik eder surette bilad-ı mezkûrenin
hatta Diyarbekir vilayetinin Fransa Hükûmeti
tarafından işgal olunacağını bazı Suriye
gazeteleri yazmaktadır. Haksızlıktan haksızlığa
maruz kalan ve hiçbir tarafta edna bir nur-ı
adalet görmeyen ve vefasızlıkla ebedî esarete
mahkûm bırakılmış ve taksim edilmiş görülen
millet-i Osmaniye’nin muhafaza-i vatan,
hukuk-ı milliye uğrunda kanlarının son
damlasını her suretle fedaya azmettiğini
umumî kararla arz ediyoruz. İşgal harekâtı
milleti tahrik demektir. Milletin hareketlerine
sebep olmak milyonlarca masumların kanının
isalesine sebeptir. Böyle bir hareketin vukuuna
hiçbir medeniyet ve beşeriyet razı olmayacağı
bedihîdir.

Yeni bir İzmir faciasına ve milyonlarca
masumun mahvına meydan vermemek üzere
Ayıntab ve Maraş ve Urfa’nın Hükûmet-i
Osmaniye’ye devir teslim ve işgal edilmiş olan
tekmil diğer mahallerin de tahliyesine ve işbu
protestonamenin mensup olduğumuz
hükûmet-i mübeccelenin başvekâlet-i celilesine
ve Amerika Reisicumhuriyeti Mister Wilson
cenaplarına isal ve iblağı kanlı bir ye`s ile
insaniyet namına istirham kılındığına dair
acizleriyle sekiz aşiret

7 – Sinasun (?) karyesi ahalisi namına
Belediye Reisi Dimitro, Ürgüp kasabası Hristiyan
Mahallesi’ namına Muhtar Yuanaki ve Yeni
Mahalle Muhtarı Yanofli (?) ve Vasil ve Ürgüp
tüccarından Üftadi vesaire imzalarıyla varit
olan telgrafta Müdafaa-i Milliye teşkilatından
beri emn ü asayiş-i memleket daha ziyade
tekemmül eylediği maaliftihar beyan
edilmektedir.

İzmir’den:
1 – Dün öğleyin Soma Cephesi’nin sol

cenaha Yunanîler bir alay kuvvetle taarruz
etmişlerdir. Üç saat devam eden muharebe
neticesinde telefat-ı külliye verdirilerek iki
kilometre içeriye püskürülmüştür. Bilâsebep
vuku bulan taarruz protesto edilmiştir.

2 - Nazilli Rum Havra Heyeti tarafından
İzmir’den Yunan kıtaat- ı  asker iyesi
kumandanlığına keşide edilen telgrafnamede
deniliyor ki taşrada gerek İzmir’de ve gerek
havalisinde kumandanız altında bulunan
Yunan asâkiri tarafından Türk kavm-i necibine
karşı tatbik edilen muamele-i vahime ve
mezbuhaneden haberdar oldukça fevkalade
dilhun ve müellem olunuyordu. Binaenaleyh
bu vilayetin işgal haricinde kalan aksamında
yaşayan daha pek çok Rum unsuru bulunduğu
bitteemmül oradaki siyaset-i sakimeye artık
nihayetlendirerek taht-ı tevkife aldırmış
olduğunuz genç ve ihtiyar Müslümanların
tahliyesi ve kendilerine fî-mâba`d insanca
muameleyi kendinize bir hareket ittihaz
etmenizi bir kere daha rica ediyoruz.

3 – Yunanlıların paralı Rumlardan teşkil
ettikleri jandarmalar İzmir şehrinin inzibatına
tahsis edilmişlerdir.

dokuz Kürt aşiret rüesası tarafından keşide
k ı l ına n  prote stonamemiz in  tak ib i
mütemennâdır.

Nusaybin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Reisi Süleyman

Arapkir

Maraş, Ayıntab ve Urfa’nın da bu kere
Fransızlar tarafından işgali haberini kemal-i
teessüfle aldık. Ve mütareke şeraitine muhalif
olarak böyle ist i lacûyane harekâtın
maazallahuteala memalik-i İslamiyenin taksimi
gibi bir maksadı istihdaf etmekte olduğuna
göre din ve namus ve hayatımızı tehlikede
görmek zaruretiyle bu felaket-i Âlem-i
İslamiyet’in artık gayrikabil-i ihtiraz heyecan
ve helecanına sebep vermektedir. Birçok defa
tekrar edildiği üzere Wilson cenaplarının bütün
heyet-i içtimaiyeye hitap ve cemiyet-i akvam
meselesini ilâd eyleyen on ikinci maddesine
itimaden sulh müzakeresine iştirak eyleyen
milletlerin kendi mukadderatlarına hâkim
olacakları sırada ananata tarihe ve alelıtlak
Türk ekseriyetine malik olan şu memlekette
bihamdi lillahiteala asayiş-i umumî zerre kadar
haleldar olmadığı hâlde Fransız istilasına maruz
kalması İslam olmaktan başka bir kusuru
olmayan Türkler hakkında o hitabeyi bir medar-
ı iğfal mahiyetinde göstermekte ve hiçbir adl
ü hakkın düşünülmemekte olduğunu işrâb
etmektedir. Dinlerinin hilafet-i muazzama-i
İslamiyeye istinaden yaşayacağı kanaatini
besleyen biz Türkler bu işgali en şamil
manasıyla protesto eder ve hükûmetin bu
işgali ret hususundaki kâffe-i teşebbüsatına
mevcudiyet-i milliyemiz ile müzahir olacağımızı

alenen ve birtakım evzâ` ve şartla tezyif ve

tahkir ve pek küstahane sarkıntılıklar yapılmış

ve yapılmakta bulunmuştur ki tadadı mucib-

i sudâ`dır.

Köylere Dair
17- Orhanlı’dan Boşnak Halil Ağa’nın

biraderzadesi Şakir bin İbrahim sabık Orhanlı

muhtarı Leonida nam bir yerli Rum’un garaz-

i şahsî ve teşvikiyle ve üzerinde silah vesair

nişane-i cürüm olarak hiçbir şey bulunmadığı

hâlde cami-i şerif derununda derdest ve

karakolda şediden darp edildikten sonra

kasabaya getirilmiş ve kurşuna dizilmiştir.

18 – Orhanlı’dan Boşnak Mehmet Ağa

başta mahut Leonida olduğu hâlde bazı

Rumların teşvikiyle tevkif ve İzmir divan-ı

harbine sevk edilerek bir buçuk aydan beri

orada bilasebep mevkuf tutulmaktadır.

19 – Karyede silah taharriyatında ahali

fevkalade tazyik edilmiş, Muhacir Elmas oğlu

Ahmet ve biraderi Niyazi, Boşnak Berber Hasan

darp edilmekle beraber yine Leonida ve

rüfekası tarafından Farac oğlu Halil hakkında

silah var diye ihbaratta bulunulmuş bilahare

kendisinden yirmi sekiz lira alarak tazyik ref`

ettirilmiş sonra bu adam parasını istirdada

tevessül etmesiyle Leonida’nın teşvikiyle

karakolda pek şiddetli bir surette darp edilmiş

ve eser-i darptan hasta olarak bir hafta kadar

karakolda yatmış ve bu adam başına ayaklarıyla

vurulmak suretiyle darp edilmiştir; engizisyon

meza l iminden bi r numune daha…

20 – Orhanlı’dan Kürt Derviş’in bir

kısrağı, Testici Süleyman Usta’nın güzel bir

beygiri, Muhacir İlyas Ağa’nın bir öküzü

kaybedilmiştir.

21 – Müslümanların sükûngâh-ı

ebedîsine çekilen ölülerine kadar teşmil-i tezyif

edilerek Orhanlı İslam Kabristanı hela ittihaz

edilmiştir; mukaddesat-ı diniyeye pek çirkin

b ir taa rruzun bir  numunes i  daha.

Yerli Rum ve Yunan Mezalimi
İka edilen mezalim-i vahşiyanenin tahkik

edilebilen aksamı hakkında vücuda getirilen
kitabeden:

    [Maba‘d]

Nefs-i kasabada bu kadar ahali-i
Müslime ile beraber kırk bin Müslümanı temsil
eden ve evsaf-ı memduha-i zatiyesi itibarıyla
da umum nazarında muhterem olan Müftü
Efendi’nin sırtındaki yirmi günde ancak tedavi
edilebilen ve tabip raporu da mevcut bulunan
yara ve bereler açılmıştır ki bugün bir karye
papazı  Türki ye’de nazar- ı  tahk i re
uğramamışken bir cemaat-i İslamiye reisine
resmen Yunan zabitlerinin yaptığı şu muamele-
i vahşiyane her türlü tasvirin fevkinde
addolunmaya sezadır.

14 – Silah taharrisi yalnız İslam
mahallatına hasredilmiş ve her nedense men-
i taharriyat emri verilinceye kadar taharri gören
evlerde sabi ve müsinn ve malul ve kadın
hiçbir mazeret ve hususiyete iltifat edilmeyerek
bilaistisna herkese “silah çıkar” diye tüyleri
ürpertecek işkenceler yapılmış ve ahalinin
kısm-ı azamı, mevki-i zatî ve medenîleri nazar-
ı itibara alınmaksızın helalar içine sokularak
mevadd-ı gaitayla karıştırılmış ve güya kadınları
taharri için yanlarına birer Hristiyan kadın
terfik edilmiş bulunduğu hâlde İslam kadınları
da cebren askerler tarafından taharri edilmek
gibi küstahlıklar irtikâp edilmiştir. Medenî
millet ve hükûmetlerce ve bilhassa Avrupaca
kadınlara olan hürmet malum iken Yunanlıların
ve askerlerinin bu gayrimedenî hareketleri,
kadınlara işkenceleri acaba kendilerine saha-
i medeniyette zerre-ma (?) bir mahal tahsisine
müsait midir? Şüphesiz ki hayır…

15 – Haksız yere işgal altında bulunan
resmî polis dairesine geceleri fahişeler celp ve
alenen icrâ-yı ayş ü nuşla fahişehane ittihaz
edilmiş ve bu hâl aylarca devam etmiştir.

16 – Kasaba haricinde tavla ve
bahçelerinde kendi işleriyle meşgul olan İslam
kadınlarına defaatle tecavüz vaki olduğu gibi
şehir dâhilinde bile her rast geldikleri İslam
kadınını

22 – Orhanlı’da mukime Tonaz zevcesi

Emine denmekle maruf kadının iffetine tecavüz

edilmek istenilmiş ise de vaki olan feryat ve

figanı üzerine tahlis-i nefis edebilmiştir.

23 – Hisartepe’den Mahmut oğlu Kıligin

Ali tahte’l-hıfz Leonida tarafından Orhanlı’ya

celp ile kiliseye hapsettirilmiş ve bilahare

Leonida tarafından iki yüz sarı lira talep

olunmuş pazarlık otuz beş sarı lira ve elli yedi

banknot bir kilim ve iki kuzuya bitirilmiş, bunlar

Orhanlı’dan Yüksüğün Hasan oğlu Hüseyin

vasıtasıyla Leonida’ya verilerek ertesi günü

tahliye ettirilmiştir. Yerli bir Rum’un para

mukabilinde adam tahliye ettirmesi veya aksi

hâlde kurşuna dizdirtmek derecelerinde

mazhar-ı kudret olması Yunan kumandan ve

efradının ma`deletten, hiss-i temeddünden

ne kadar uzak olduğuna bir delil daha teşkil

etmez mi?

24 – Hisartepe’den Döne’nin bir buzağılı

ineği kurşunla vurulmuş, Mahmut oğlu Ali’nin

de iki ineği yaralanmıştır.

25 – Hisartepe’den Tahir Bey asker ve

Rum çetesi tarafından tevkif edilerek bir gece

sabaha kadar bilaistirahat gezdirilmek suretiyle

işkence edilerek para talep edilmiş ve bilahare

miktar-ı gayrimalum para alınarak serbest

bırakılmıştır.

26 – Musacalı karyesinden altmış

yaşlarında Araplı Kara Halil Çavuş Yunan

askerlerinin mezaliminden tahlis-i nefis etmek

üzere Hisartepe’den hicretle kafile ile beraber

ailesini göndermek üzere o kafileye iltihak

etmek istemiş ise de o sırada Hisartepe

karşısına muvasalat eden Yunan askeri İyiceler

mevkiinde gayrimüsellâh olan Kara Halil’i

yakalayarak ayağından cerh etmişler, oradan

mecruh olarak Yeniköy’e sevk ederek ve bir

dere içinde ellerini yukarı kaldırtarak kasabalı

Bakkal İlya’nın oğlu Katı ile askerler tarafından

kurşuna dizilmiştir.    [Maba‘di var]
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bir taarruz vaki olmamış ise de kafiledeki birçok
zevatın darp olundukları ve süngülendikleri yara
ve berelerinden müşahede edildiği ve paraları
gasbolunmakla beraber çoklarının da itlaf ve
imha olundukları söyleniyordu. 16-5-19 takriben
zevalde“Mösyö Kırş” (?) “Mösyö Ke”nin (?)
delalet-i insaniyetkârıyla vapurdan Yüzbaşı
Ziya’nın tabur kâtibi Ethem Efendi birlikte
alınmak suretiyle tahliye olunduk. Jandarma
müfettişlik ve alay ve tabur dairelerini nazar-ı
teftişten geçirdiğimiz zamanda mezkûr dairelerin
tahribat ve eşyalarında gördüğümüz nevâkısla
şahsıma ait zayiatın ayrıca bir listesi alaya verilmiş
olduğundan vaka-i müessife-i cinayetkârane
hakkındaki malumat ve meşhudatımı mübeyyin
rapor tanzim ve takdim kılındı.

İzmir Jandarma Kumandanı Süreyya
Bey’den 20-5-19 tarih ve 1-7 numara ile Umum
Jandarma Kumandanı Miralay Kemal Bey’e
gelen şifre suretidir:

Seydiköy Rum ahali si  jandarma
karakoluyla bölük deposuna hücum ederek
esliha ve cephaneleri yağma eylediği ve ahaliden
birinin ifadesine nazaran Gölcükler ve Görüce
Gonabudarı (?), Gümüşdere Mahallesi’ne
merbut Cuma Ovası, Gürece, Akçaköy, Çitiller,
Dereköy, Çamur Dereköy, Şaşalı karyelerinde
İslamlardan birçok kişinin şehit edildiği
cesetlerinin hâlâ meydanda bulunduğu ahali-
i sairenin firar eylediği ve hükûmetin muavenetini
istirham etmekte oldukları ve henüz şehit ve
mecruh miktarı anlaşılamadığı İzmir jandarma
taburu kumandanının işarına atfen maruzdur.

22-5-19 tarihiyle İzmir’de On Yedinci
Kolordu Kumandanı Mirliva Ali Nadir Paşa’dan
Harbiye Nezaret-i Celilesine varit olan rapordan
muktebestir:

1- : 22-5-35 saat 10 evvelde bir tabur
Yunan piyadesi “Menemen”i işgal etmiştir.
Esliha, makineli tüfekler ile cephaneyi ve (şifresi
ha l ledi lememişti r )  hayvanatı  (ş if r es i
hal ledilememişti r)  tes l im a lmış lardı r.

2- : 16-5-35 Urla şibh-i ceziresinin
muhtelif cihetlerinde muhtelif kuvvette yerli
çeteler tarafından İslam köyleri düçar-ı taarruz
olmuş haneleri ihrâk ve yağma ve ahali-i İslamiye
kısmen şehit edilmiştir.

Urla’da bu eşkıyaya bilmecburiye
mukabele edilmiş ve nihayet bir Yunan
torpidosundan Urla İskelesine çıkarılan otuz
neferlik bir bahriye müfrezesi ile bir Yunan
nizamiye bölüğünün takarrübü üzerine
mukavemetten sarf-ı nazarla Urla Yunanîler
tarafından işgal olunmuştur. Badelişgal zabitan
ve efrada esir muamelesi yapılarak tahkir ve
tezlil, eşya ve teçhizatı gasbedilmiş ve ancak
bir İngiliz zabitinin Urla’ya muvasalatı ile
zabitanın hâli bir parça kesb-i salah eylemiştir.

3-Urla’nın Gülbahçe ve Kuruçeşme
havalisindeki müfrezeler hakkında henüz
malumat alınamamıştır. Sivrihisar’daki bölük
efradı kâmilen firar etmiş ise de bölük
kumandanı henüz Sivrihisar’dadır. Bu havalideki
kurâ ahali-i İslamiyesine ait haneler umumiyetle
yağma ve ihrâk ve ahalinin bir kısmı şehit edilmiş
ve bir kısmı da dağlara firara mecbur olmuştur.

4-Ayvalık henüz bir devlet tarafından
işgal edilmemiştir.

23-5-19 tarihiyle Aydın’da Elli Yedinci
Fırka Kumandanı Mehmet Şefik Bey’den Harbiye
Nezaret-i Celilesine mürur-ı şifre rapor suretidir:

Aydın’a gelen ve hadise günü İzmir
Kışlasında tevkif ve tahkir edilen zabitandan On
Yedinci Kolorduya mensup Matbuat Sansür
Müdürü Faik ve memuru Mülazım-ı Evvel Zekâi
Efendi’lerin ifade-i tahririyeleri mealen bervech-
i ati arz olunur:

1-İzmir’in işgal günü daire-i askeriye olan
kışlada kolordu evamir-i yevmiyesiyle, umum
ümera ve zabitan ve ferâd vazifeleri başında
toplanmışlardı.

2-Bir Yunan alayı Hükûmet Dairesi
Meydanı’na geldikte kışladan hiçbir ateş
patlatılmamış iken bilasebep kışla üzerine ateş
açmış, on dakika devamdan sonra kışladan irâe
olan beyaz bayrağı müteakip kesilen ateş üzerine
kumandan ve zabitan sıraya dizilerek hatır ve
hayale gelmez hakaretlerle süngü dipçik tokat
darbeleri altında rıhtım üzerinde mevkufen
sefineye götürülürken Yerli Rumlar ve Yunan
torpidosu zabitanı revolver ateşiyle karşılamışlar
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[Sivas:Vilayet Matbaası]

ve bu yürüyüşte “15” ümera ve zabitan
bilasebep şehit ve kırk kadarını cerh etmişlerdir.
Keza birçok ferâd şehit ve birçoğu da bilasebep
cerh edilmişlerdir. Kumandan Paşa’yı bir Efzun
neferi tokatlamış, Erkân-ı Harbiye Reisi süngü
ile yanağından yaralanmış ve Kolordu Ahz-i
Asker Reisi Süleyman Fethi Bey hayatından
nâümi t  ağ ır  su rette ya ralanmışt ı r.
Güya Türkler tarafından açılan ateşe mukabele-
i bilmisl olduğu hakkındaki Yunanlıların işâatı
bilahare bîasl ve esas olduğu bilhassa
İtalyanların bu hadise-i vahşiyaneyi büyük bir
gayret ile tahkik ve enzâr-ı medeniyeye
bildirmekte oldukları maruzdur.

İlanat

Sivas İcra Dairesinden:

Kaleardı Mahallesi’nden müteveffiye
Hacı Sıdıka Hanım zevci İzzet Efendi’nin Sivas
Mahkeme-i Şeriyesinden Hacı Sıdıka Hanım
hemşiresi Hayriye Hanım aleyhine istihsal
eylediği 1 Cemaziyelevvel sene 337 tarihli
ilam-ı şeri mucibince mahkum be on beş bin
yüz elli kuruşun temin-i istıfası zımnında taht-
ı hacze alınarak furuhat-ı karargir olan
müteveffiye Hacı Sıdıka Hanım’ın Kaleardı
Mahallesi’nde canib-i yümnâ Ahi Efendi hanesi
ve bahçesi Yesarî İzzet Efendi hane ve bahçesi
arka ciheti Nazırzade bahçesi ve cephesi tarik-
i âmm ile mahdut bir bap dokuz gözü
müştemil hane ve bahçe ve avlu ile bir lüle
mâ-i cârînin tarih-i ilandan itibaren otuz gün
m ü d d e t l e  m e v k i - i  m ü z a y e d e y e
vaz`olunduğundan emval-i gayrimenkulesinin
kıymet-i muhammenesinin yüzde on
nispetinden pey akçesi tevdi etmek ve
müzayedeye iştirak eylemek ve daha ziyade
malumat almak isteyenlerin Sivas İcra Dairesine
müracaat eylemeleri ilan olunur.

Yıldızeli Kazası İcra Dairesinden:

Ziraat Bankasının Yıldızeli Sandığından
akça istikraz edip vade-i muayenesinde tediye-

i  deyn etmeyen Si vas ’ ın  Kal eardı
Mahallesi’nden Mütevellizade Bekir Ağa’nın
Akviran-ı Kebir karyesinde Değirmenocağı

Mevkii’nde tarafları tepe ve Hacı Efendi ve
Yörükoğlu tarlasıyla mahdut on sekiz dönüm

bir kıta tarlası iki yüz Kabristan Üstü Mevkii’nde
tarafları tarik ve keza ve Kabristan ve

Mütevellizade Abdurrahman Ağa tarlasıyla
mahdut yirmi bir dönüm bir kıta tarlası bin
Hatice Pınarı’nda tarafları Hatice ve Osman

ve Abdurrahman tarlasıyla mahdut yedi
dönüm bir kıta tarlası yüz Abdioğlu Mevkii’nde

tarafları Yörük oğlu Seyit Ağa ve dere ve tepe
ile mahdut bir kıta tarlası yüz İn Dibi’nde

tarafları ark ve Molla Ahmet ve yol ile mahdut
dört dönüm bir kıta tarlası yüz Kurucaöz’de
tarafları Muharrem ve yol ve keza ve dere ile

mahdut on dönüm bir kıta tarlası altı yüz
Büyük Çayır’da tarafları öz ve hark Molla

Ahmet ve Molla Hüseyin tarlasıyla mahdut
yedi dönüm bir kıta tarlası üç yüz köy önünde

tarafları öz ve Resul ve Mehmet Efendi ve
Hüseyin Ağa tarlasıyla mahdut yedi dönüm
bir kıta tarlası dört bin dört yüz Çorak’ta

tarafları öz ve Abdurrahman ve Molla
Süleyman ve pınar ile mahdut dokuz dönüm

bir kıta tarlası iki yüz Kıran’da tarafları yol ve
Abdurrahman ve Ahmet tarlasıyla mahdut on
bir dönüm bir kıta tarlası iki yüz kuruş bedelle

talibi uhdesinde takarrur ederek muvakkat
karar dâdesi keşide kılınmış ve tarih-i ilandan

itibaren on beş gün sonra ihale-i katiyesinin
icrası tabii bulunmuş olduğundan yüzde beş

zammıyla talip olanların ve daha ziyade
malumat almak isteyenlerin Yıldızeli İcra
Dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur.

temin eyleriz. Hülasa sulh-i daimînin Türklerin
de hukukuna riayet ile hasıl olabileceğinin ve
aksi takdirde künd (?) bir memleketin istilası
suretiyle tazyik ve tehdit edilmekte olan muhit-
i İslamiyetin feveran-ı muhakkakına hiçbir
mülahaza mâni olamayacağının sulh meclis-
i alisine arz ve iblağıyla milletin teskin ve
tatminine medar olabilecek kararın istihsal ve
beyanını müttehiden arz-ı istirham eyleriz.

Eşraftan Cemil Belediye Reisi Şükrü Ulemadan
Cemil Müftü Ahmet

İzmir Fecâyii
İzmir Fecâyiine Dair Resmî Raporlardan Bazıları:

Dersaadet Umum Jandarma Kumandanlığına
İ z m i r  J a n d a r m a  Ta b u r u

Kumandanlığından mevrûd rapor sureti
manzur-ı âlileri olmak üzere aynen ve rapten
arz ve takdim kılınır efendim.

20 Mayıs 35
İzmir Jandarma Alayı
Kumandanı Kaymakam
Süreyya

Ayın on beşinci günü malum olan
vakanın hudûsundan mukaddem taburda ifâ-
yı vazife etmekte idim. O esnada odama gelmiş
olan Mıntıka Müfettişi Mülhaki Yüzbaşı Ziya
Efendi ile birlikte pencereden vürut etmekte
olan Yunan askerine bakmakta idik, gelen
askerlerin önünde elinde bir tabanca olan bir
sivil Rum muhterizane ilerleyen Yunan askerini
teşci etmekte idi. O esnada kışlık kapısı
karşısında toplanmış olan İslamlardan
mürekkep gayrimüsellâh on on beş kişilik
kadar bir kütlenin üzerine bir Efzun neferi
hücum ederek kütle-i mezkûreyi dipçik ve
süngü ile darp ve taarruz ettiği sırada bir el
silah endâht edildiği ve bunun üzerine Yunan
askerleri tarafından ateş açıldığı ve daireye
taarruz esnasında beray-ı iltica giren anasır-ı
muhtelifeye mensup yirmiyi mütecaviz eşhas
dahi yukarı alınarak muhafaza edilmişlerdi ki
bunların meyanında Rum çocukları ve gazete
muhbirlerinden iki şahıs dahi mevcut
bulunuyordu. Müteakiben taarruz vaziyetinde
bulunan üç süngülü ve bir mitralyoz Yunan
nefer i  dai reye hücum ve taarruza
hazırlandıkları esnada gazete muhbirinin
Rumca ihtarı üzerine ateşin neticesine kadar
dairede mevcut bulunanlar daima süngü ve
ateşle tehdit ve bilhassa “Zefiri” namında
Efzun neferinin gayet vahşiyane muamelesi
tahtında bulunduk.

Hariçte ateş kesilmesini müteakip elinde
revolver bulunan bir sivil Rum vürut ederek
Yunan askerlerine dairede bulunanların
mahfuzen generalin nezdine götürülmemizi
emir ve tekrar muayeneden sonra cem
olunarak müsellâh bir müfreze muhafız
tarafından Park ve Kordon istikametinde
götürülmekte bulunduğumuz esnada gerek
Park civarındaki halkın ve gerekse önümüzde
bulunan Zefiri’nin âdeta dans edercesine
ahaliyi aleyhimize hücuma teşvik ve halkın
sopa darbeleri ve silah tehditleri ile ara sıra
tevakkuf ederek cebren “Zito Venizelos”
sadalarıyla Pasaport önünde halkın kafileyi
imha edeceği sırada insaniyetperver bir Fransız
zabitinin kılıç çekerek mütearrız üzerine
yürümesi ve muhafızlara işaret ederek hareket
etmekliğimiz ile hayatımız mevki-i mezkûrda
temin edilmiş ve vapura muvasalatımızda
Yunan askerleri tarafından tekrar barit ve
tahkiramiz bir ses ve çehre ile muayenelerimiz
icra olundu. Ve şahsımdan nakdî bir şey zayi
olmayıp yalnız vazife kayışım belimden bir
nefer tarafından kemal-i tahkirle çıkarılarak
alınmıştır. Vapur içinde kamara salonunda
takriben yirmi yedi kadar ümera ve zabit ile
ahalinin haberleri olmayarak derdest
edilenlerden efradımızın diğer bir kısım halkla
kömürlükte bulunduklarını işitiyordum. Vapur
Punta’ya hareket ve takriben altı saat sonra
iskeleye muvasalat ettik. Bir saat sonra
vapurdan ihraç edilerek meydanlığa sevk ve
orada ümera ve zabitanla efrad-ı ahali tefrik
edilerek tekrar kafilelerle hayvan vagonlarına
ilkâ` olunduk. İki saat sonra tekrar çıkarılarak
Patris Vapuru’na nakil ve beş yataklı bir
kamarada on beş kişi olmak üzere ikamet
ettirildik. Bu nakil keyfiyetlerinde gerek ahalinin
ve gerekse Yunan askerinin hemen taarruz
etmek hareketleri mevcut bulunduğu gibi
lisanen yapılan tahkirat da fikr-i beşerin
tasavvuru fevkinde idi. Gerçi şahsıma
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mütemeddine vardır ki er geç her memlekette
mevcudiyetini hissettirecektir. Bugün medenî
milletler namına bütün akvam-ı cihanı idare
etmek iddiasında bulunanların hâlâ iptidaî ve
hasis ihtirasat peşinde galiplerin Kurûn-ı Vustâî
hukukunu ihyâya ve mağlup milletlerin hukuk-
ı insaniyesini bile tanımamaya temayül
etmelerini öyle zannediyoruz ki bu insaniyet-
i mütemeddine kabul edemez; yahut
mevcudiyetini inkâr etmiş olur. Avrupa
devletlerinin riyaset-i hükûmetinde bulunan
ve her nedense şarka mün`atıf olduğu zaman
gözlerinde daima bir şerare-i kin ve ihtiras
parlayan zevatın i`tisâfkâr siyaseti, kendileri
gibi beş on muhterisin hasis menafi-i istiariyeye
merbut hesaplarını okşamak itibarıyla şayan-
ı kabul görülse bile, ümit etmek isteriz ki,
bunların arkasında, kuvvetli münevver bir
ekseriyet, yalnız hakikiyeti ve insaniyeti hedef
ittihaz eden bir vicdan ve irfan ile Şark’ta
istikbalin pek mühim bir unsur-u terakki ve
medeniyeti olmak için her türlü kabiliyet-i
uzviye ve tarihiyeyi haiz bir milletin
boğazlanmasına lakayıt kalamayacaktır.
İ şte bunun içindir k i ,  bir taraftan
mevcudiyetimize hürmet ettiklerini iddia
ederek bizi avuttukları hâlde, diğer taraftan
en çirkin vesaitle vatanımızı parçalamakta
devam eden meşum hareketlere karşı; biz de
bir taraftan azm-i mil lîmizi  en son
fedakârlıklara dahi şamil bir iman ile takviye,
diğer taraftan da insaniyet-i mütemeddinenin
vicdan-ı umumîsine hitap etmek istiyoruz.
Şimdiye kadar olduğu gibi, bugün de bu
hitabımız siyasî entrikaların levs ve fesat ile
meşbu cereyanları arasında kaybolabilir. Fakat
unutulmamalıdır ki milletlerin sesi daima
hakkın sesidir.Ve hakkın sesi her zaman
muzafferdir.

Protestoname
İngilizler tarafından mütareke ahkâmına

mugayir olarak işgal edilmişken ahiren tahliye
olunan Ayıntab, Maraş ve Urfa’yı bu kere de
Fransızlar işgal etti, bundan anlaşıldığına göre
Düvel-i İtilafiye milletimizi vatanımızın en güzel
parçalarından mahrum bırakmak hakkındaki
mütekabil tasmîmat ve tasavvurattan bir türlü
sarf-ı nazar edemiyorlar. Sulh konferansının
mukarreratına intizar etmeksizin suret-i
zahirede muvakkat ve ihtiyatî bir işgaldir
diyerek projelerini tatbik ediyorlar. Osmanlı
Devleti’nin yedi asırlık şaşaalı bir hayat-ı
tarihiyeye ve seri ve kuvvetli bir inkişaf-ı
teceddüdün bütün esbap ve anasırına malik
olduğunu nazar-ı dikkate almak istemiyorlar.
Vatanımızın uzviyetinden koparılacak
parçalarla beynlerinde tevzîn-i menafie
çalışıyorlar. Düvel-i İtilafiyenin harekât ve
tatbikat-ı vakıası gayriinsanî olduktan başka
adalet-i tabiiyeyi ve sulh kongresinde kemal-
i azamet ve haşmetle ilan edilmiş olan esasatı
ve Türkiye’ye bütün cihan muvacehesinde
Wilson Prensiplerinin on ikinci maddesiyle
ed i len  vaat ler i  pâymâl etmektedir.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhaddin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazartesi 23 Safer 1338 ve 17 Teşrîn-i Sâni  Sene 1335       Numara: 12
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İzmir işgalinin sine-i millette açtığı yara
bütün asabımızı tehyiç etmekte devam
ederken yeni yeni işgaller altında sevgili
vatanımızın en kıymetli parçalarından
birçoğunun daha ezilmekte olduğuna şahit
oluyoruz. Maraş, Ayıntab ve havalisinin,
muvakkat kaydıyla Fransızlar tarafından işgal
edilmesi, Kilikya’da Fransız üniformaları altında
Ermenilere yeni bir fırsat-ı ihanet vermiş oldu.
Vatanlarını müdafaa için her fedakârlığı göze
aldırarak bütün maddî ve manevî kuvvetlerini
birleştirmiş olan bugünkü Türkiye’ye medenî
milletler tarafından vaat edilen her türlü
müzaheret ümitlerini sıfıra indirmiş, asırlardan
beri Şark’a karşı daima gizli bir suikast ihtiva
etmekten vazgeçmemiş olan Garp siyasetinin
asla değişmediğine ve hiçbir zaman
değişmeyeceğine kuvvetli kanaatler peyda
etmiştir. Vakıa Türkiye bugün selametten ve
her türlü esbab-ı müdafaasından tecrit edilmiş,
mahkûm ve mazlum bir mevkide görüldüğü
için hakkında tatbik edilen bu zalimane ve
insaniyetşikenane hareketten mütevellit
hissiyatına ehemmiyet verilmeyebilir. Fakat
binlerce hakayık-ı tarihiye ile kabil-i ispattır ki
mevcudiyetini en son hamle-i fedakârı ile
müdafaaya azmeden bir millet hiçbir zaman
istihfaf ve istihkâr olunamaz.

Bir taraftan sulh kongresinin dağılmak
üzere olduğuna, ve yerine bir süferâ konferansı
kaim olarak Şark’a ait mukarreratın tayiniyle
iştigal vazifesinin bu konferansa tevdi
edileceğine dair telgraflar sulh ve müsâlemet-
i  cihana müfrit  bir  merbut iyet  ve
insaniyetkâranesiyle şiddetli bir intisap iddia
ederek işe başlamış olan medenî Avrupa
devletlerinin Şark mesaili karşısında asırların
miras-ı desaisi olan sürünceme siyasetine avdet
ettiğini ima ettiği gibi, diğer taraftan birçok
aksam-ı vatanın hiçbir sebeb-i ciddîye istinat
etmeksizin işgal edilmekte devam edilmesi de
bu siyaset-i meşumenin kazandırdığı boş ve
tereddütle mahmûl vakitlerden bilistifade eski
taksim esaslarına raci emrivakiler ihdasına
çalışıldığını göstermektedir. En müthiş ve
felaketengiz ihtimalatı bile derpiş ederek icap
ederse son ferdine kadar çarpışmaya ve ölmeye
hazırlanmış olan, memleketlerini ancak yığın
yığın cesetlerine basmak şartıyla bırakabilmeye
azmeden Türkler için dolambaçlı yollardan
daima tekrar eden bu hasîs istila emelleri ve
bunlara müstenit emrivakiler, sefil bir manâ-
yı tehdidi tazammun etmekten, ve hain bir
suikasta delalet eylemekten başka ehemmiyeti
haiz değildir .Çünkü son varını oynamaya
karar vermiş olanların artık pervası olmaz.

Ancak bu işgallerin, ve koca bir millete
karşı kasteden bu mezalimin ehemmiyeti,
yirmi asırlık bir medeniyetin biriktirdiği efkâr-
ı insaniyetperveraneyi, Kurûn-ı Vustâya mahsus
ma`yub zihniyetler in tahakkümüyle
yıkmasındadır. Bu medeniyet asrının temellerini
vicdan-ı müştereği üzerinde tutan bir insaniyet-i

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Türkiye’nin taksimine yol bulmak emeliyle
Yunanlılara işgal ettirilen Aydın vilayetindeki
kıtal, tazyik ve imha fecaatlerinin şimdi de
Ermenileri alet eden Fransızların işgal ettiği
Adana vilayetinde, Maraş, Urfa ve Ayıntab’da
aynen ikaı bütün bu siyasî haksızlıklara bir
zamîme teşkil ediyor. Düvel-i İtilafiyenin
bugüne kadar yapmış ve yapmakta olduğu
muamelat-ı hakşikenaneyi kemal-i şiddetle
protesto eder ve onların memleketimiz ve
milletimiz için daha insanî ve daha adaletkâr
hissiyata arzularıyla avdet etmelerini temenni
ederiz. Milletimiz kat`ve taksim-i uzviyetine
ve zillet-i esarete razı olmaktansa bütün kuvâ-
yi maddiye ve maneviyesiyle mevcudiyet ve
hukuk-ı meşruasını müdafaada azimkârane
devam ve sebat edecektir. Bu meşru ve ulvî
kararda milletimizin bütün manasıyla müttehit
olduğundan Düvel-i İtilafiyeyi haberdar etmek
isteriz. Bu hususta milletimizin yükselen sadâ-
yı meşruunu duymak istemeyerek tutulan
tarik-i gayriinsanîde devamın verebileceği
netice pek elim olabilir. Ve bu hâlin yalnız
birkaç memlekete değil, belki iki büyük cihana
sirayetinden korkulur. Bittabi böyle bir felaket-
i azimenin hamule-i mesuliyeti Cenab-ı Hakk’ın
ve âlem-i insaniyetin huzurunda İtilaf
Devletlerine ait kalır. Bu sözlerimizle hukuk-ı
mevcudiyetini müdafaadan başka bir gaye
tak ip  etmeyen mil l et imiz in  amal- i
müttehidesine tercüman oluyoruz. Meşru
feryadımızın bütün haksızlıklara rıza
göstermeyeceklerine emin bulunduğumuz
Avrupa ve Amerika milletlerine semâ`
edilmesini isteriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Namına

Mustafa Kemal

“Tamim”
Sivas

14 - 11 - 35

İngilizlerle Fransızlar (1916) Bin Dokuz
Yüz On Altı senesi akdetmiş oldukları
muahedeyi esas ittihaz ederek sene-i hâliya
Eylülünün on beşinci günü “Sur iye
İtilafnamesi” namıyla tarih-i millîye yeni bir
sahife-i gadr ü tecavüz daha ilave eylediler.
Milletimiz Erzurum ve Sivas kongreleriyle
hukuk-ı mukaddese ve meşruasını müdafaa
emrindeki azim ve kararını cihana ilan eylemiş
idi. Binaenaleyh bu ve bu gibi mevcudiyet ve
istiklal-i meşruuna kasdeden caniyane
mukarrerata asla boyun eğmeyecektir. Mezkûr
itilafnamenin vatan ve milletimizi alakadar
eden mevâddını vahdet ve teşkilat-ı
milliyemizin enzâr-ı teyakkuz ve intibahına
arz eyliyoruz:

1 – Vatanımızda İngilizlerin haksız işgal
etmiş oldukları ve bu defa tahliye eyledikleri
menâtıkı Fransızlar haksızlık üzerine haksızlık
olmak üzere işgal ile işe başlayacaklar;

2 - Halep’i hariçte bırakarak şehr-i
mezkûrun garbından geçmek ve Urfa, Ayıntab,
Maraş ile Adana vilayetimiz gibi ekseriyet-i
kahireyi İslam ve Türk teşkil eden en zengin

Yeni İşgaller Muvacehesinde
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istisnasından kat`-i nazar olunursa kâmilen
Teşkilat-ı Milliyeye taraftar ve bugün için yalnız
memleketin istiklal ve tamamiyetini istihdaf
edinen Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile beraber
olduklarından şüphe etmiyoruz. Hâlbuki
İstanbul’da, Anadolu’nun bu birliğini kabul
etmek istemeyerek hâlâ birçok hamiyetli ve
vatanperver azasının fırka ihtirasatına alet
olabileceğini zanneden ve onların kanaatleri
namına bilaperva yaygara etmek hakkını
kendisinde gören bazı zevatın yanlış ve hilaf-
ı vaki neşriyat ve müddeiyatı calib-i dikkat
olmaktan hâli kalamaz. Teşkilat-ı Milliyenin
hedefi olan millî ve vatanî vahdeti, fırkaların
mahdut ve ihtirasatı ile alûde zihniyetlerine
feda ederek memlekete ve vicdanına karşı çok
ağır mesuliyetler altında kalmak istemeyenler,
mensup oldukları fırkaların amal-i milliyeye,
Anadolu’nun vahdet-i fikir ve amaline muarız
fikir ve hareketlerine iştirak etmediklerini neşir
ve i lana n ihayet  mecbur olacaklar
zannediyoruz. Bu takdirde Anadolu’daki fırka
teşkilatının, memleket ve vatan endişesinden
mütevellit vahdet-i mukaddese karşısında, ne
mahiyette olduğu bütün cihan nazarında
tebeyyün edecek, ve nefislerinde Anadolu’ya
------ bir fırka teşkilatının salahiyet-i
mevhumesini gören ve yalnız sevk-i menfaatle
hareket ettiklerine şüphe olmayan beş on
kişinin ne kadar zavallı bir maksada kandıkları
anlaşılacaktır.

Konya’dan çekilen ve İstanbul gazeteleri
ile ilan edilen telgraf bunun başladığını
gösteren en güzel bir misaldir. Ne kadar yazık
ki memleketimizde en basit en celi hakikatlerin
bile İstanbul muhitine kabul ettirilebilmesi,
Anadolu için bîlüzum mücadelata tevakkuf
ediyor.

İntihabat kararnamesinin tayin ettiği
müddetler üzerinden yirmi günü mütecaviz
bir müddet mürur ettiği hâlde henüz pek
mahdut yerlerde intihabatın ikmal edilebilmiş
olması alakadaranın -----------------------la
hareket ettiklerini ihsas etmektedir. İntihabatın
bir an evvel ikmalindeki lüzum ve mesruret
aşikâr olduğuna nazaran biraz daha sürat ve
faaliyet gösterilmesi şayan-ı temennidir.

Müstahberat

Cenab-ı hafız-ı hakikî devlet-i aliyyemizi
ve şehriyar-i âlî padişah efendimizi fedakar
kuvâ-yı şükriye ve milliyesiyle ilelebet payidar
ve memleket-i Osmaniye ve ahali-i İslamiyeyi
masûn-ı idbar buyursun âmin. İslam
düşmanlığıyla meşbu olduğunu bu kere
anladığımız vali-i sabık firari Cemal Bey’le hırs
ve tamaı meşhur-ı alem Hâce Zeynelabidin’in
kazamız halkını kendi âmâl ve makâsıd
muhteriskâranelerinin husulüne hizmet
ettirmek için iki mâhdan beri Konya’da biraderi
Hâce Ziya ve akrabalarıyla … Han şeyhleri
Hacı    ve Talat ismindeki hempalarını alet-i
ittihaz ederek kazamızın muhtelif mahallerinde
yaptıkları fesat irhalarıyla (?) dahil-i kaza ve
etraf ahalisini mâye-i iftiharımız olan ordu-
yı… rical ve zabitanı bugün vatanımızı
müdafaaya azmettiğine tamamen kani ve
emin olduğumuz kuvâ-yı milliye, mücahidîn-
i İslamiye aleyhlerinde enva-ı … ile teşvik ve
tahrik ettirdiler.

Birtakım eşkıya sergerdelerinin zor ve
tazyikleriyle (?) karyelerden toplattırdıkları …
jandarmaları, askeri müfrezeleri ve Kuvâ-yi
Milliye efradını …. …. Bunlardan aldıkları
silahlar ile tesalluh ettiler. Evvela merkez
kazamız … bilahere de askerî ve millî kuvvetlere
hücum ettirdiler. Lehü’l-hamd 25 Teşrin-i Evvel
335 tarihinde Ak….  Ve 26

topraklarımızı havza-ı zulüm ve i`tisâfa idhal
eden ve şimale doğru ta Harput’a Sivas’a
kadar uzanıp bu mübarek şehirleri dahline
alarak badehu Sivas’tan cenuba Mersin
garbına kadar temadi eden bir hudut ile Şarkî
Anadolu ile Garbî Anadolu’yu yekdiğerinden
ayıran bir mıntıka Fransız nüfuz ve idaresine
girecek.

3- İtilafnamenin Suriye’ye ait kısmında
tekmil Beyrut vilayetinin Fransızlar tarafından
işgal edilmek suretiyle dindaşlarımızın en engin
amal-ı aksamından mahrum edilmek
istendiğini ve güya Araplara kalan Şam, Hama,
Humus ve Halep mıntıkasının da Fransızların
iktisadî, sınaî, harsî nüfuzları altına sokulması
takarrur eylediğini zikr ile iktifa eyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Namına

Mustafa Kemal

______________
____

Yeni işgaller üzerine hükûmetçe İtilaf
Devletleri nezdinde teşebbüsat-ı ciddiye icra
edildiğine şüphe etmiyor isek de henüz buna
dair hiçbir ciddi menba`dan ciddi bir haber
alınamamıştır. Bu hadisat-ı işgalin ihtiva ettiği
mezalim etrafında yeni baştan teheyyüc eden
efkar-ı umumiyenin temin ve tatmine ne kadar
muhtaç olduğu nazar-ı dikkate alınırsa
teşebbüsat-ı vakıa-ı resmiye hakkındaki
şüphelerin gecikmeyeceği ümit olunabilir.

İstanbul Muhabir-i Mahsusumuzdan:
16 – 11 - 35 Türkiye Sulhu için İngiltere

ve Fransa’nın itilaf etmiş olduğu ve yakınlarda
beynelmilel yeni bir konferans içtima edeceği
mehâfi l - i  s iyasiyede mevzu- ı  bahis
olunmaktadır.

İzmir’in tahliye edileceğine dair bazı
rivayetler deveran etmektedir. Hariciye
nazırımız vuku bulan istifalar üzerine böyle
bir karar pek muhtemel ve ümitbahş olmakla
beraber henüz resmen böyle bir haber
a l ınamadığ ın ı  b i ld i rm i şt i r.  E cnebî
sefarethanelerinden tereşşuh eden malumata
nazaran İzmir’in evvelce işgaline sebebiyet
veren avâmil bugün tahliye kararı verilmesinde
kârger olacaktır.

Son gelen Morning Post gazetesi
Dersaadet muhabirinden aldığı mektubu
neşretmiştir. Bu mektubun bazı fıkrası bervech-
i atidir.

Lloyd George Türkiye’yle sulh akdi
Amerika’nın Asyâ-yı Sugrâ üzerinde bir manda
kabul edip etmemeye henüz karar
vermediğinden dolayı tehir edildiğini
söylemiştir. Türkiye ile mütareke akdedildiği
günden beri bir sene geçtiği hâlde henüz sulh
imza edilmediği gibi sulh konferansında
Türkiye meselesinin birkaç aya kadar mevzu-
ı bahis olacağına dair de hiçbir taraftan bir
emare görülememektedir.

Fırka Zihniyetleri
İntihabatın tevlit ettiği mücadelat

münasebetiyle müfrit bir faaliyete intikal eden
fırkaların muhtelif tezahürat-ı fikriye ile pek
karışık cereyanlar vücuda getirdiklerini
görüyoruz. Bu meyanda bizim için en ziyade
calib-i dikkat olanı, teşkilat-ı milliyeden milleti
ayırmak için sarf olunan iftiralar ve boşuna
gayretlerdir. Atiye matuf, uzun senelerin,
asude ve sakin devirlerindeki içtimaî ıslah atına
müstenit her türlü nazariyeler ve programlar
fevkinde bir memleket fikri, bir vatan endişesi
mevcut olduğunu ve bunun, Anadolu’nun
bu fikir ve endişe üzerinde ittifak ettiğini bir
türlü kabul etmek istemeyenlerin bu millet
arasındaki mevkileri cay-ı teemmüldür. Biz
Anadolu’da az çok teşkilata malik olan bütün
fırkaların hainane ve fücûrane kıyamlara kadar
ileri giden bir iki

Teşrin-i Evvel sene 335 tarihinde ------- ve 28
minh tarihinde Apad’ı 1 - 2 Teşrin-i Sani minh
tarihinde Denik mevkilerinde yapılan
müsademelerin dördünde münhezim ve
makhur oldular. İki mahtan beri kazamız
ahalisini enva-ı zulümlerle bîzar eden bu
asilerin müşevvik ve muharrikleri ve eşkıya
sergerdelerinin her biri bir tarafa firar ettiler.
İğfalata tutulmuş olan biz ahali-i masume ise
hükûmetimizin askeri ve milli kuvvetlerimizin
hüsn-i niyet ve hakkaniyet ve satvetini görüp
anlayarak tahrip ve takipten kurtulduğumuza
dünyalar kadar sevindik ve Cenab-ı Hakk’a
senalar ettik. Biz cümlemiz halaskârımız olan
Kuvâ-yi Milliyeye iltihak ve maksad-ı mukaddes
vatanperveranesine iştirak ediyoruz.
Afyonkarahisar’ı mücahidîn-i İslamiyesi
kardeşlerimizle Cenab-ı Hakk’ın Va‘tesimû bi-
hablillahi cemîan emirname-i celilesine
imtisalen kucaklaşarak, sarılarak dindaşlarımıza
mülhak olduk. Bir de dinimizi vatanımızı sevgili
İzmirimizi kurtarmak için kendileri gibi teşkilat
yapıyoruz. Kendileriyle el ele verip ön sırada
düşmana karşı harp edeceğiz. Şahane
vatanımızı ve güzel İzmir’imizi kurtarmaya
azm edip her kaza teşkilat-ı milliyesini bir saat
evvel ikmal etsin. Cephede harp etmekte olan
din kardeşlerimizin imdadına yetişelim. Cenab-
ı Hak millet-i Osmaniye’nin muîni olsun.

Ulemadan Ali Kadri

Ulemadan Hafız Hakkı     

Ulemadan Karacaoğlu Müdürü Ahmet Ali

Eşraftan Memişzade Mehmet

Belediye Reisi

Ulemadan Müderris İsa

Meclis-i İdare Azasından Halim Efendizade Hacı Mustafa

Meclis-i İdare Azasından Ahmet

Eşraftan Hacı Efendi

Eşraftan …. Çavuş

Eşraftan Adamlarlı Hacı Mehmet

Eşraftan … Hacı İsa

Eşraftan Mehmet Beyzade Mehmet

Eşraftan Hatip İsmail

…

…

…

Urfa ahalisi müştereken Fransızlara
müracaat ederek kendilerini istemediklerini,
binaenaleyh şehri terk etmelerini talep etmişler
ve kabu l ed i lmediğ i  hâlde cebren
çıkaracaklarını beyan etmişler, iki gün zarfında
talepleri kabul edilmediği takdirde ahalinin
müştereken kıyamlarına intizar olunuyormuş.

Times’in 27 Teşrin-i Evvel tarihli
nüshasında münderiç Bombay muhabirinin
17 Teşrin-i Evvel tarihli gecikmiş bir
telgrafnamesi aynen naklolundu.

Bugün bütün Hindistan’da Müslümanlar
hilafetin devam ve bekası için namaz kıldılar
ve dua ettiler. Bu meyanda en büyük camide
namaz kıldıktan sonra Müslümanlardan
mürekkep içtima akdolundu ve Türkiye’nin
taksimi ve makam-ı mukaddesenin hilâfetten
kat`-ı rabıtası hakkındaki rivayetlere dair izhar-
ı endişe edilerek başvekilin, Devlet-i Aliye’nin
istiklaline dair olan teminatının encamıyla
Müslüman tebaanın memnun edilmesi
temennileri tekrar olundu.

Bu m ese l e  ha kk ın d ak i  H in t
Müslümanlarının hissiyatı İngiltere’de
malumdur. Fakat bu son nümayişlere bir şekl-
i millî verdirilmesi netâyicinin beklenmesi
elzemdir. Hindular İslamlarla kendi aralarındaki
rabıtayı takviye için bu fırsatı nimet ittihaz
ettiler.

Mister Gandhi Hinduların da bugün
oruç tutup namaz
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tam içinde inkişafa mazhar olan ve Türkler
memleketin muhtelif aksamında sükûn ve asayiş
takrir için mütemadiyen kanlarını heder ederken
M e ma l i k - i  Osm an i ye ’ n i n  m enba - ı
iktisadiyesinden en ziyade menafi istihsal ederek
kesb-i servet etmiş bulunan yerli Rumların aşağı
tabakaları ise Yunaistan’dan gelen hemırklarını
kemal-i vahşetle taklide sevk olundu. Askerî
üniformalar, fesler, sarıklar, hatta yağlı boya ile
yapılmış kıymettar bir zeybek tasviri gibi Türklükle
alakadar olan asar-ı sanat bile muharrip Yunan
askerlerinin sürgülerinden ve teşvik ve teşci
gören Rumların eyâdî-i gayz ve hakaretinden
kurtulmadı. Aydın vilayeti dâhilinde bugüne
kadar işgal edilen mahallerde Türklerin hürriyeti
tamamıyla münselibdir. Hükûmetin muhaberatı
sıkı bir teftiş, Türkçe gazeteler bîaman bir
sansüre tabi ve Türkler en feci cinayete maruz
bırakıldıkları hâlde küçük bir silah taşımak
hakkından mahrumdurlar. İzmir’in işgal edildiği
gün irtikâp edilen şenayi düvel-i muazzamanın
mühîb filoları ve ecanibin enzâr-ı hayret ve
nefreti önünde cereyan ettiği cihetle bunların
cümlesinin nakil ve tadadını şimdilik ihmal
ediyoruz. Mülhakatta vukua getirilen hadisat-
ı elime hakkında da malumat-ı kâffeye istihsali
maatteessüf müşküldür. Yalnız Birunabad,
Bozyaka, Cuma Ovası, Gürece karyeleri ve Nif
Sivrihisar Urla kazaları gibi bi’n-nisbe yakın
mahallerde mevsukan elde eylediğimiz haberler
bütün vilayete şamil bulunan tahribat ve fecâyi`-
i vakıanın mahiyetleri hakkında bir fikir itasına
medar olabileceğinden bunları ve İzmir’de heder
edilen nüfus-ı İslamiye ile yağma edilen mesken
ve ticarethanelerden bir kısmının esamisini birer
misal gibi zikretmekle iktifa edeceğiz:

1-İzmir’de işgal esnasında devâir-i
hükûmette evrak-ı nakdiye bulabilmek hırsıyla
kırılmadık dolap ve çekmece bırakılmamış evrak
ve defâtir-i resmiye yerlere atılmış memurîn
çeplerinde mühür ve anahtar kalıncaya kadar
soyulmuş bazılarının pardesü ve ceketleri bile
alınmıştır. Valisinden hademesine varıncaya
kadar bilumum memurîn ve müstahdemîn-i
devlet elleri yukarıda olduğu hâlde “Zito
Venizelos” diye bağırmaya mecbur edilmiş
süngü ve dipçik darbeleri altında emsali
görülmemiş hakaretlere düçar edilerek Punta’ya,
mühim bir kafile-i muallimîn de Patris Vapuru’na
sevk edilmiştir. Kışlada beray-ı teslim toplanan
zabitandan on dört kişi şehit edildi. Bunlar
meyanında İzmir Ahz-i Asker Heyeti Reisi Miralay
Süleyman Fethi Bey Ahz-i Asker Heyeti
mümeyyizlerinden Nadir Bey, Dördüncü Kolordu
Levazım Heyeti İkinci Şube Müdür Muavini Alay
Kâtibi Fahrettin Efendi ve Ahz-i Asker Levazım
Dairesinden Ahmet Bey vardır.

Sanayi mektebi talebesinden 28 numaralı
İhsan Efendi Ziraat Bankası önünde efzunlar
tarafından boğazlanmıştır. İzmir’in Cedit
Mahallesi’nden Manisalı Muhallebici Ahmet
Ağa parçalanmıştır. Polis santral

İzmir Fecâyii
İzmir Fecâyiine Dair Resmî raporlardan Bazıları

13 - 6 - 19 Perşembe günü İzmir
Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti
tarafından Osmanlı sulh murahhaslarından
Tevfik Paşa Hazretlerine takdim edilen muhtıra
sureti olup İzmir fecâyi`i hakkında kıymettar
malumatı ihtiva etmesi hasebiyle aynen derç
edilmiştir:

Paşa Hazretleri
İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye

Cemiyeti, Türklüğün cebin-i safı nâlayık
bühtanlarla lekelemeğe ve açılan yeni devrin
icabat-ı, adl ü hürriyeti ile hemahenk olacağı
bedihi bulunan müstakil hat ve hareketimiz
hakkında, şimdiden âlem-i medeniyenin adem-
i itimadını uyandırarak hukuk-ı milliyemizi gasp
ve pâmâl eylemeye sayi bulunan bir kısım rical-
i siyasiyenin, telkinatına mağlup olarak hareket
eden, mahâfilin enzâr-ı dikkat ve nasfetine
bervech-i ati maruzatımızı ehemmiyetle vaz`
eylemenizi istirham eyleriz:

Vukuu ve devamının en azîm hassa-i
mesuliyeti, devletlerden bazılarının enva-ı desais
ile milletlerin lisan-ı şikâyetini iskâta muvaffak
olan rical-i müdebbiresine terettüp etmesi icap
eden Harb-i Umumî, pek büyük semahatle akan
kanların henüz matemi tutulurken şimdiden
sonra hakikî insaniyet ve hakikî adalet esaslarının
tatbikiyle payidar bir sulhun temin edebileceği
kanaatini tevlit etmişti. Malum-ı devletleridir ki
bu kanaati tezelzüle uğratan ilk darbe-i gayr-ı
memule İzmir’in Yunan kıtaat-ı askeriyesi
tarafından kasd-ı harekâtı-ı hunharane ile işgali
oldu.

Aydın vilayetinde mütemekkin azîm bir
Müslüman ekseriyeti Rumların teşkil etmekte
oldukları ekalliyet-i sagîrenin yarın vesait-i
Yunaniye ile takviye edilmesi mukarrer gibi
görünen boyunduruğu altında süratle taktîl ve
imha siyasetine zemin hazırlamak için icra edilen
ve Türklerin izzet-i nefs-i millîlerini, hakk-ı
hayatlarını hiss-i şahsiyelerini istihkar eden işgal-
i mezkûrun ihdas eylediği vaziyet Osmanlı
hâkimiyeti ile Yunan tahakkümü arasında
mevcut azîm farkı yâr ve ağyâra celî bir surette
göstermiş ve Aydın vilayeti Müslümanlarını
selamet-i atileri hakkında ----- ve amik bir
endişeye düşürmüştür.

İzmir ve mülhakatı işgal günlerinde
gördüğü ve elan görmekte bulunduğu sirkat
yağma ırza tasallut katl ve vahşeti Osmanlı
hâkimiyeti altında bir gün duymamıştı. Yunan
askeri en hunriz bir müdafaaya maruz kalarak
hücum-ı cebrî ile bir memlekete giren orduların
bile tehâşî edeceği harekât-ı le`îmeyi
Müslümanlara karşı icrada tereddüt etmedi.
Türklerin ittihaz eylediği vaziyet-i hayırhahane
ve kendilerine bahşolunan imtiyazat sayesinde
asırlarca adl ü refahave serbestî-i

memurlarından Fahri ve refiki Hüseyin Avni
Efendiler vazifeleri başında asker tarafından bir
suret-i vahşiyanede şehit edilmişlerdir. Urla Polis
Komiseri Giridî Hüseyin Efendi Ziraat Bankası
önünde parça parça edilmiştir. Hukuk-ı Beşer
Gazetesi sermuharriri Tahsin Recep Bey
ikâmetgâhında şehit edilmiştir. Köylü gazetesi
mürettiplerinden iki masum yavrucak
parça lanmıştır. İzmir İnzibat-ı  Askeri
memurlarından Cumaovası’nda eşraftan Ahmet
Ağa’nın mahdumu Refik Efendi tüyleri
ürpertecek bir vahşetle boğazlanmıştır. Hükûmet
karşısında askeri otelinde misafir erkek kadın
ve çocuk olmak üzere sekiz kişi parçalanmıştır.

Süvari polislerinden Halit Efendi feci bir
surette şehit edilmiştir. Ayatzigona’dan (?)
Manisalı Sağır Hasan ve Ispartalı Kovbos (?)
Ahmet ummumhaneci İskona Maryani’nin oğlu
tarafından şehit edilmişlerdir. İzmir Pasaport
kayıkçılarından kırk beş kadar Müslüman
boğularak boğazlarına zincir bağlamak suretiyle
şehit edilmiş ve denize atılmıştır. Bunlar ve
rıhtım üzerinde tutulup denize atılan birçok -
----- cesetleri deniz tarafından her gün sahillere
atılmaktadır.

Tilkilik Maliye Tahsil Şubesi Memuru Nuri
Bey Köylü Matbaası önünde elliye yakın süngü
darbesiyle şehit edilmiştir. Sabık polis
memurlarından ve İzmir’ in Dolaplıkuyu
Mahallesi’nden Giritli Ahmet Efendi asker
tarafından parça parça edilmiştir. Eşref Paşa
Mahallesi’nden sandalcı Tatar Hüseyin
boğazlanmıştır. İsimlerinin zikir ve tasrihinden
haya edilen birçok muhadderat-ı İslamiyenin
ırzları hetk edilmiştir. Hükûmet Caddesi’nde
kâin bilumum İslam ticarethane ve dükkânları
ve ezcümle Park Kıraathanesi Askerî Otel ve
Kıraathanesi Evliya --zade Hanı, Bolulu Mehmet
Lokantası, Ahmet Ragıp Biraderler Kitaphanesi,
Muhallebici ve Tatlıcı İbrahim Hakkı Usta
Dükkânı, Şifa Eczanesi, Ekmekçibaşı Hanı’nda
Hukuk Yurdu eşya evrak ve kitapları Kunduracı
Sadettin Efendi Mağazası, Beyler Sokağı başında
Selanikliler Kütüphanesi Bezaz Hacı Hafız
Mustafa Efendi ve biraderinin tuhafiye mağazası,
Lokantacı İsmail Efendi’nin Karataş üzerindeki
hanesi ve zîkıymet eşyası Baş Oturak’ta Kavaf
Taşçı Osman Efendizade Hafız Fikri Efendi
Kunduracı Selanikli Hafız Hüsnü Efendi
dükkânları, Alaşehir Pazarı, Selanikli Hakkı
Usta’nın kundura dükkânı Hisar ve Bölükbaşı
camilerinin seccade ve halıları Pasaport karşısında
İhtiyat Zabitanı Teavün Cemiyeti Gazinosu,
Odun Pazarı’nda Saatçi Mehmet Tevfik Efendi
Ticarethanesi, Arasta’da ve Eski Mahkeme
önünde yüz yirmiyi mütecaviz Müslüman
dükkânı, Keresteciler içinde Keresteci Cihan
Bey’in mağazası, Kılcı Mescit Mahallesi’nde
Komiser Safî Mehmet Efendi’nin hanesi,
Dibekbaşı’nda Polis Giritli Mustafa Efendi hanesi,
                                   [Maba’dı var]

kılmalarını tavsiye etmek suretiyle İslamlarla
Hintler arasındaki rabıtayı tahkim etmek istedi.
Mümaileyh aynı zamanda ------- seddini ve
ahalinin evlerden harice çıkmamasını emretti.

Hinduların bu nümayişlere iştirak
edenleri arasındaki rabıtayı ne dereceye kadar
tahkim ve takviye ettiği henüz malum
olmamakla beraber Müslümanlardan bazıları
yalnız kendilerini alakadar ettiği cihetle
Hinduların müdahalesini ayin (     ) telakki
etmemekted ir.  Mamaf ih  burada ki
Müslümanlar Hinduların iştirakini teşvik
ediyorlar. Hatta camide de irad-ı kelam eden
bir Müslüman, hadiseyi Hindistan’ın terakkisini
kâfil bir alamet olarak tefsir etmiştir. Meselede
en ziyade şayan-ı dikkat olan nokta dinin Şii
mefâsidine alet edildiğidir. Müslümanlardan
biri bana camiye girip halifenin hâkimiyet-i
ruhaniye ve maneviyesi için namaz kılacağını
söyledi:

Mesele yalnız hilafete taalluk etmiş olsa
idi Şiiler mezheplerinin akaidini ihlal edip
hilafetin bekası için kendi akidelerine hâlif
bulunmaz idi. Bugün namaz ve oruca bütün
Müslümanlar bilaistisna iştirak etti. O derecede
ki Bombay’da bir Müslüman lokantası açık
değildi.

Bu hâle Ramazan günlerinde bile
tesadüf edilemez. Gelecek zafer şenliklerine
Hindistan’ın adem-i iştiraki takarrür etmiştir.

Giresun Kayıkçıları
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

Cemiyeti Giresun Heyetinin işarına nazaran,
İzmir vilayetine haksız yere ayak bastırılan

Yunanlıların oradaki dindaşlarımıza karşı irtikâp
eylemekte oldukları vahşet ve şenaatten dilhun ve
müteneffir olan hamiyetli Giresun kayıkçıları
limanlarına uğrayan Yunan vapurlarına yük ve
yolcu götürmemeye karar vermişlerdir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Namına

Mustafa Kemal

Avanos
Yedi yüz senel i k büyük Osmanl ı

İmparatorluğu’nun saltanatı, beş bin yıllık Türk
mazisinin son ışıklarını söndürmeye çalıştığını şu
nazik zamanda her bir ferdi titremeyen cebîn ve
hissiz ruhların bile bu sırada arslanlar gibi
kabarmasını  akıl larımıza getiremiyoruz.
Dedelerimizin mezarları düşman ayakları altında
çiğnenmekten, gözlerimizin nurundan bile
kıskandığımız muhadderatımızın pis vücutlar
tarafından lekelendiğini görmekten ise şerefle
ölmek kadar bir baht bir tali göremeyiz. Küçük
fakat Himalaya kadar büyük iman taşıyan
Orhanların krallar nasbeden Kanunî’nin nesilleri
biz Avanoslular bugün de aynı satveti
kaybetmediğimize Ulu Tanrı huzurunda yemin
ederek yurdumuzun selameti namına maddî ve
manevî her bir fedakârlığa amade bulunduğumuzu
işbu mazbatamızın takdimiyle ispat ediyoruz.

Adana’dan Müstahberdir.
Başadministratörlük Tercümanı Kemal Bay’i

refakatinde evkaf müdürü ve bir polis ve diğer bir
şahısla hükûmet konağı merdiveninden inerken
bir Ermeni askeri revolver ile katl ve firarını teshil
i ç in a rkadaş lar ına  da birkaç el  atar ;
kurtulamayacağını anlayarak dört el de kendine
tevcih etmiştir. Merhumu mecruhen hastaneye
naklettiler. Kemal Bey’in cenazesinde İngiliz ve
Fransızların büyük rütbede zabitanı bulunmuştur.
Ermeni jandarmaları şimdiye kadar yüz yüz elliyi
mütecaviz agniyâ-yı

İslamiyeyi eşkıya diyerek hapis ve fidye-i necat
vermedikleri takdirde kurşuna dizilecekleri tehdidiyle
emvallerini gasbetmekte ve bu harekata Ermenilerce
iğfal edilmiş Fransız jandarması da iştirak
etmektedir. Maraş, Ayıntab, Urfa’yı işgale gidenlerin
Fransız kisveli Ermeni oldukları görülmektedir.

Palu.
Maraş ve Urfa’nın Fransızlar tarafından işgali

haber-i müessif i üzerine bütün Yemder
Meydan ı ’nda top lanan b in le rce  ha l k
mütarekename ahkâmına ve hukuk-ı beynelmilele
mugayyir ve tamamiyet-i mülkiyemizi muhil olan
hadisat-ı mezkûreyi kanlarıyla ------- ahd ü misak
ettiler. Vatan-ı Osmaniye’nin bir cüzü olan sevgili
topraklarımız derhâl tahliye edilmez ise ahalide
meşhut olan heyecan ve galeyanın teskini mümkün
olamayacaktı r.  Amerika’n ın muhte rem
reisicumhurunun vaz`ettiği desâtîr müşarünileyhin
müttefikleri tarafından ihlal olundukça yapılan
sulha adilane denilemez ve bittabi payidar olamaz.
Binaenaleyh işgal-i vakii protesto eder ve keyfiyeti
cihan-ı medeniyetin enzârına arz eyleriz.

Bitlis
Maraş ve Urfa ve Ayıntab’ın Fransızlar

tarafından işgal edileceği anşaşılıyor. Vatanın bu
mühim eczasının, ana yurdumuzun İngilizler
tarafından büsbütün tahliyesiyle adalet tatbikini
beklerken medîd bir hayat-ı esareti tazmin-i diğer
eden bir işgale maruz bulundurulması adaletin
halli ve akvamın inkişafına, milletimizin tarik-i
temeddünde terakkisine, âlem-i medeniyetin
meşale-i feyiz ve saadetten behremend olmasına
mâni bir hâl olan ve kalb-i millette azim bir nefret
uyandıran işgal-i vakii umum millet yekten ve
yekzebân olarak yine mahkeme-i medeniyetin
muvacehesinde protesto ediyoruz. Tarihen,
iktisaden ana yurdumuzun lâyenfek bir uzvu olan
vatanımızın işgaline nihayet verilerek vatan ve
milletin hakkında fevâid-i adalet ve medeniyetin
tatbikine vesâtet-i fahimanelerine intizar eyleriz.

Ulemadan Abdurrahman Ulemadan Mehmet 
Müftü Abdülhamit Kefrevîzade Baki
Eşraftan Osman Eşraftan Sıtkı  
Müftüzade Sadullah Mütehayyizandan Hüseyin
Mütehayyizandan Hakkı
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cirmiye ve kabil-i nakil mefruşat aşırılmış, evrak
ve defâtir parçalanmıştır.
35 – İlk çete sözü çıkar çıkmaz sevk-i husumetle
yerli Rumlar tarafından gösterilen on beş
Müslüman Ahmetli’den ve işleri başında
gayrimüsellâh oldukları hâlde çeteye mensup
diye derdest edilerek kasabada güya divan-ı
harp kararıyla kurşuna dizilmiştir.
36 – Kaza kaymakamı Haydar Bey’in haremi
Yunan askeri tarafından alâ-melei’n-nas düçar-
ı tahkir olmuştur.
37 - Çatalçeşme kahvehanesinde oturan bir
kısım Müslüman halkı devriyeye hürmet
ettirilmek üzere ayağa kalkmaya icbar ve tahkir
edilmiştir.
38 - Hâl-i esarette bulunan Yüzbaşı Hüsnü
Bey’in zevcesi Zehra Hanım’ın istasyonda
bulunan eşya denkleri muayene bahanesiyle
açılmış ve kendisi tahkir ve eşya meyanında
bulunan zevcine ait elbise ve nişan ve apoletleri
sökülerek yerlere atılmıştır.
39 - Musevî tüccar-ı muteberesinden namus
ve iffetiyle iştihar eden Jozef Eskenazi
Efendi’nin zevcesi postanede gişeye mektup
bıraktığı sırada muhafız Yunan askerleri
tarafından kıçı sıkılmak suretiyle namusu düçar-
ı tecavüz olmuştur.
40 - Ahmetli’de Recep nam şahıs hükûmet
önünden gayrimüsellâh bulunduğu hâlde
alınarak ve İtalyalının bağı civarında tüyleri
ürpertecek feci işkenceler yapıldıktan sonra
kurşuna dizilmiş ve biri memede olmak üzere
iki çocuğuyla zevcesi bîkes bırakılmıştır. Bu
vakadan bir hafta sonra da kendi hanesinde
nalan ve meşgul-i fiil olan bedbaht zevcesi
göksünden kurşunla katledilerek ittisalde
bulunan bahçeye sürüklenmiş ve henüz
kundaktaki yavrucuğunun ağzı da anasının
memesine verilmek gibi âlem-i insaniyeti lal
ve ebkem bırakacak vahşetler yapılmıştır.
Avrupalılar medenî addettikleri Yunanîlerin
asar-ı vahşetlerini böyle listelerle okuyup
anlayacaklar, başka yerlerde fotoğraflarıyla da
görecekler ve görmüşlerdir. Yunan komitacının
propagandaları güneş ---- gibi hakikati asla
örtemez.
41 – Ahmetli’den Muhacir Ahmet, Kestelli
karyesinden Sığırtmaç Ahmet, altmış yaşlarında
Tulu Mehmet, Tatar Ocağı’ndan Nasuh oğlu
Mustafa, Dibekderesi’nden Çakır oğlu Ömer
ve Süleyman, Karaköy’den Âyan Seyit oğlu
Molla Mustafa namındaki zaval lı lar
hanelerinden ve işleri başından alınarak pek
müthiş işkenceler yapıldıktan sonra kurşuna
dizilmişlerdir.
42 – Ahmetli’de bir muhacir kadını cerh
edildiği gibi yirmi otuz kadar Müslüman kadını
bir yere toplayıp başlarını açarak saatlerce
güneş karşısında teşhir edilmiş ve namuslarına
taarruz edildikten sonra kendilerinin süngülerle
şehit edileceği ve yavrucuklarının ateşte
yakılacağı gibi teşebbüsat-ı vesair gayrikabil-
i tasvir işkence ve terzilatta bulunulmuştur.
43 – Ahmetli’de mukim ----- Mehmet kerimesi
pek elimane bir surette bikri izale edilmiş ve
yirmi yedi lirası da gasbedilmiştir.
44 – Tatar Ocağı’ndan Hasan Kâhya oğlu Ali
Ağa’nın tütün tarlasında iken Kasap Yanko
ve Kara Yusuf oğlu İstilyo yanında bir Yunan
süvarisi bulunduğu hâlde alınıp Ahmetli’ye
getirilmekte iken yol üzerinde bir ormanlığa
girilip Yunan neferi tarafından yüz elli sarı lira
vermediği takdirde itlaf edileceği bildirilmiş
Yanko İstilyo’nun rica ve kefaletiyle iki gün
sonra elli sarı lira verilmek şartıyla salıverilmiş
ve peşin olarak otuz banknot alınmıştır.

                  [Maba‘dı var]

Yerli Rum ve Yunan Mezalimi
İka edilen mezalim-i vahşiyanenin tahkik

edilebilen aksamı hakkında vücuda getirilen
kitaptan: 

        [Maba’d]

27 – Yeniköy’den namus ve hüsn-i
hâliyle maruf Halil oğlu Hakkı, köye gelen bir
tabur asker kumandanı tarafından silahların
teslimi hakkındaki emre tebaiyetle evinden
silahını alıp getireceği sırada birkaç asker
tarafından kollarından sımsıkı bağlanarak ve
tabura ateş edecekti denilerek kumandan
muvacehesinde ağaca asılmış salıncak gibi
sallayarak ve her sallandıkça başını ve
omuzlarını ağacın sâkına çarptırmak suretiyle
kafasını ve kollarını pek dilhırâş bir hâlde
kırarak bilahare yere düşürülmüş ve henüz
canının çıkmadığını görerek kafasına dört beş
el kurşun sıkılmış bununla da teskin-i gayz
edemeyerek on on beş kişi üzerine savletle
taşlarla dipçiklerle başını ezmişler ve
öldürmüşlerdir. Bir tek köylünün hem de
masum bir ferdin bir koca tabura taarruzu
taht-ı imkânda mıdır? Silahı teslim eden bir
sahib-i hüsn-i hâl işkencelerle öldürülmekle
mi mükâfatlandırılır? Bu bîçarelerin silm olan
hukuku böyle çürüyüp gidecek midir?

28 – Bundan on beş gün mukaddem
oralarda muhill-i asayiş hiçbir hâl ve hareket
olmadığı hâlde Kestelli karyesinin on on beş
dakika ötesinde ve Oduncu Yolu üzerinde
karye-i mezkûreden Deli Mustafa’nın
hizmetkârı Ahmet sağ memesinden kurşunla
vurulmuş ve sağ kulağından sokulan bir süngü
sol kulağından çıkmış ve göğsü kasap
dükkânında teşhir olunan koyunlar gibi yağları
görünmek üzere dilim dilim kesilmiş olarak
bulunmuştur.

29 – Yine aynı tarih ve aynı mevkide
karye-i mezkûreden Molla Mehmet oğlu
Süleyman Efendi de belinin sağ tarafından
süngü ile yaralanmış ve kafatası parçalanarak
beyni sağ el ine konulmuş bir hâlde
görülmüştür.

30 – Bundan bir buçuk ay kadar evvel
köy halkı kemal-i sükûnla kendi işlerine
bakarken Kestelli’ye bir zabit kumandasında
bir süvari müfrezesi gelmiş, bunlar meyanında
sabık Ilıca nahiyesi müdürü Mustafa Bey’in
hızmetkârı Yorgi tarafından Memicinin oğlu
Mustafa Efendi'nin hemen bulunup teslim
edilmesi, aksi hâlde köyün ihrak ve ahalinin
itlaf edileceği beyan edilmesi üzerine Hacı
Osman’ın hanesinde bulunan mumaileyhin
merkum Yorgi tarafından bir dipçikle kafası
yarılmış ve o sırada o civarda bütün maceradan
bîhaber bir hâlde koyunları sağmakla meşgul
olan Hacı Osman’ın hızmetkârı Ali de [Mustafa
Efend’inin o eve girdiğini gördün de haber
vermedin] diye derdest edilerek götürülmüş
ve zabitin emriyle arkalarından, üçer kurşun
başlarına ve üçer kurşun da sırtlarına tevcih
edilmek suretiyle her iki  bîgünah katl ü fena
edilmiştir.

31 - İslamlardan alınan silahlarla ekser
Rumlar teslih edilmiş ve elyevm Rumların kısm-
ı azamı hatta sekiz yaşında çocuklarına
varıncaya kadar müsellâh gezmekte
bulunmuşlardır. Silah taharrisi memleketin
asayişi namına yapılırsa Rumlar ne için
müstesna tutuldu. Ve ilaveten ellerine neden
silah verildi, Müslümanlar öldürülmek için mi?
Asayişi muhafazaya kâfi asker var iken bu
teslihin sebebi meydanda değil midir?

32 – Müdde-i umumî İbrahim Ethem
Bey bilasebep mevkuf bulunduğu sırada hanesi
tahliye edilmiş ve elyevm Yunan jandarma
kumandanlık dairesi ittihaz olunmuştur.

33 – Jandarma ve polislerin silahları
alınmış ve kendileri on beş gün bilasebep
tevkif edilmiştir.

34 – Jandarma ve polis dairelerindeki
nakit ve eşyâ-yı

İlanat

Sivas Mahkeme-i Sulhiyesinden:
M u k a d d e ma  S i v a s ’ t a  Pa z a r

Mahallesi’nde iken ahiren gaybubet eyleyip
elan ikametgâhı meçhul bulunan Manastırlı
Tahir oğlu Rıfat’tan beş adet altın lirâ-yı
Osmaninin tahsili hakkında Sivas Divan-ı Harp
Daimi Reis-i Sabıkı Mustafa Sabri Bey’in ikame
etmiş olduğu alacak davasının rüyeti bin üç
yüz otuz beş senesi Kânun-i Evvelinin on
sekizinci gününe tahsis kılınmış olduğundan
yevm-i mezkûrda ezanî saat yedi raddelerinde
Sivas Mahkeme-i Sulhiyesine bizzat müracaat
etmesi veyahut tarafından bir vekil göndermesi
aksi takdirde muhakemesinin gıyaben rüyet
olunacağı ilan olunur.

Yirmi üç senelik hayat-ı resmiyesini
vazâif-i adliyenin en nazik ve kanunen birinci
demek olan memuriyetlerde geçirmiş olan ve
ciddiyet ve iktidarıyla efkâr-ı umumiyede bir
mevki-i mahsus ve müstesna istihsaline
muvaffak olmuş bulunan Sivas Bidayet Ceza
Reis-i Sabıkı Tevfik Bey dava vekâletine başlamış
olduğundan herhangi mevadd-ı hukukiye ve
cezaiye dolayısıyla adliyede alakadar
bulunanların mumaileyhe vekâlet vermek ve
müracaat etmek suretiyle mazhar-ı hak ve
adalet olmaları ilan olunur.

Muvakkat İlmühaberi Hisse Senedi Numarası
  Senedi Numarası
      0007905                          203030

Namıma muharrer bâlâda numaraları
gösterilen İtibar-ı Millî Bankası muvakkat hisse
senedi ilmühaberini esnâ-yi harpte zayi ettim.
Nüsha-i saniyesini istihsal etmek üzere hükmü
olmadığını ilan eylerim.

Gürün’ün Emin Bey Mahallesi’nden
İbrahim Paşazade
Muharrem Tahsin

Tonus Kazası İcra Dairesi’nden:
Aziziye kazasının Timurboğa karyesinden

----lizade (?) Abdülvahap Efendi’nin Şehr-i
Kışla kasabasının Yukarı Mahalle’sinde mukim
Kara Feyz oğlu müteveffa Hüseyin Aşkar
zimmetinde alacağından dolayı terekesine
vâzı`ü’l-yed bulunan biraderi Mihri aleyhinde
Tonus Bidayet-i Hukuk Mahkemesinden istihsal
ettiği ilam mucibince maagüzeşte mahkûmün
bih alacağı olan on üç bin yetmiş üç buçuk
kuruşun temin-i istîfâsı zımnında müteveffanın
metrukâtından kasaba-i mezkûrenin Yukarı
Mahalle’sinde kâin iki tarafı yol arkası arsa
cephesi meydanlık ile mahdut biri dış tarafta
büyük diğeri iç tarafta küçük ve üzerleri açık
avlu ve dört oda ve bir sofa ve bir ahır ve bir
samanlık ve müştemilat-ı saireyi cami bir bap
mahcuz hanesi işbu ilan tarihinden bilitibar
otuz gün müddetle müzayedeye vaz`edilmiş
taliplerin yüzde on nispetinde pey akçesini
müstashiben müddet-i müzayede zarfında pey
vaz`etmek ve daha fazla malumat almak
isteyenlerin Tonus İcra Dairesine müracaat
etmeleri ilan olunur.

Millî Sigara Kâğıdı
[Dünyanın en iyi ve en nefis sigara kâğıdı]

“Hem iyi sigara kâğıdı içip sıhhatinize
hizmet hem de Müslüman ve Türk
müessesesine yardım etmek ister misiniz”...

İ stanbul’da Türk ve Müslüman
müessesesinin, nefasetiyle pek büyük rağbete
mazhar olmuş “Millî Sigara Kâğıdını” istimal
ediniz.

Numunesi Sivas’ta Mahkeme Çarşısı’nda
“Al Yıldızlı Mağaza”da Sükûti Hocazade Şükrü
Efendi’nin ticarethanensinde mevcuttur.

Siparişatın İstanbul’da Çakmakçılar
Yokuşu’nda Sümbüllü Han’da üst katta (1)
numarada “Millî Sigara Kâğıdı” imalathanesi
sahibi Keskinli Abdullah Niyazi Efendi’ye
verilmesi ilan olunur.
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ne olabilir? Hariçten maksat, mesela bîtaraf
bir iki devlet, İsviçre ve İspanya gibi zaten
siyaset-i hariciyemizde mevkileri pek az olan
bir iki hükûmet midir? Şüphesiz değil. Siyaset-
i hariciyemiz olsa olsa İtilaf Devletleriyle olan
münasebetimize taalluk etmek lazım gelir. Bu
devletler ise bugün hariçte değildir ki.
Bir taraftan henüz sulh akdedilip iade-i
münasebat edilmiş olmadığı, diğer taraftan
mütarekenamenin her maddesi defalarla ayrı
ayrı ihlal olunarak memleketimiz parça parça
istila edilmekte devam ettiği halde alelumum
Avrupa devletleri meyanında münasebette
bulunabildiğimiz İtilaf Hükûmetleri için leh
veya aleyh meselesi nasıl mevzu-ı bahis olabilir,
bir türlü anlamıyoruz.
Bir kısım matbuatımızla cihanın bu emsalsiz
herc ü merci arasında başı dönmüş bir kısım
rical-i devletimiz, öyle anlaşılıyor ki bugün
bulunduğumuz siyasî ve hukukî mevkii, mantık
ve vuzuh ile düşünemiyorlar. Teşekkür olunur
ki Anadolu’da bütün kuvvetlerini ve
kabiliyetlerini birleştirmiş olan millet, bu
müşevveş hissiyata iştirak etmiş değildir.
Bugünkü vaziyetimiz, en hakikî ve en mantıki
şekliyle siyaset-i hariciyesiz bir vaziyettir.
Dostlarımız ve müttefiklerimizle dostluğumuz
ve ittifakımız kalmamıştır; inhilal etmiştir.
Düşmanlarımızla düşmanlığımız zail olmuş,
silahlarımız ve husumetlerimiz terk edilmiştir.
Fazla olarak artık husumet besleyemediğimiz
ve  b inaena leyh  kendi l er ind en de
beklemediğimiz devletler, harben giremedikleri
a k s a m - ı  v a t a n ı ,  b u  v a z i y e t - i
müsâlemetkâraneden bilistifade istila
etmişlerdir. Şu hâlde siyaset-i hariciyeyi kimle
yapacağız? Olsa olsa memleketimizdeki haricî
devletlerle… Zannediyoruz ki bu bir siyaset
meselesi değil, bir siyaset meselesi olsa bile
haricî bir siyaset meselesi hiç değildir. Çünkü
diplomasi münasebatı ya dostluğa, ya bunun
zevalinden mütevellit endişelere istinat ederek
milletlerin mütekabil menfaatlerini idare
etmekten ibarettir. Memleketimizi istilada
devam eden ve imza ettikleri mütarekenameye
riayet etmeyen devletlerle dostluğa müstenit
münasebat, bu hareketlerini tağyir etmedikleri
müddetçe nasıl tesessüs edebilir? Dostluğun
zevalinden mütevellit endişelerle menafiimizi
temin için münasebata girişecek isek, bundan
da korkuları yoktur. Çünkü düne kadar devam
eden düşmanlığımızın ve tehditlerimizi îka`a
kadar olduğumuz zamanların gal ibi
mevkiindedirler. Şu hâlde bugün hiçbir devletle
münasebat-ı siyasiyemize muayyen bir siyaset-
i hariciye denilemez, millet ve hükûmet, her
gün yeni işgaller ve istilalar üzerine feryatlara,
protestolara mecbur olup dururken, birçok
zavallı efrad-ı vatan topraklarını ve yurtlarını
müdafaa için kan ve çamur içinde can verirken,
binlerce muhacirler ocaklarından kovularak
aç ve sefil ayak altında sürünmeye mahkûm
edilirken bütün bu fecaatleri îka`, teşvik veya
terviç eden, ve memleketimizin içinde,
başımızın üstünde bulundurmak istediğimiz
bütün mukaddesatımızı tazyik ve tehdit ederek
hukuk-ı müdafaamızı boğmaya çalışan
devletler hakkında lehtar bir siyaset takip
edebilir miyiz?

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhaddin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.
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İstanbul matbuatını son zamanlarda
işgal eden mesailden en mühimi, Avrupa
hükûmetlerine karşı Türk efkâr-ı umumiyesinin
vaziyetini münakaşa ederken leh veya aleyhten
ibaret başlıca cereyanlar mevcut olduğunu
farz etmekten mütevellit bir siyaset-i hariciye
kapısı aramaktır. Bu faraziyat üzerinde biraz
tevakkuf etmeyi faydadan hali görmüyoruz .

Her devletin olduğu gibi Devlet-i
Osmaniye’nin de mütarekeye kadar dâhilî ve
haricî iki münasebatı vardı; ve bunu tedvir
etmek, milletin inzimam-ı itimadıyla mevki-i
iktidarda bulunan hükûmetlere ait idi. Harb-
i Umumîden evvel, sakin bir vaziyet içinde,
bütün Avrupa devletleriyle hüsn-i münasebete
müstenit bir siyaset-i hariciye takip edip
giderken, Harb-i Umumînin ilanı üzerine Rus
Çarlığı’nın maatteessüf Almanya’ya muhasım
olan devletler tarafında bulmuş olması,
Almanya ile ittifakı ve İtilaf Devletleriyle
muhasımatı intaç etti. Bunun bir cürüm
mahiyetinde, yahut daha başka fikir ve
emellere müstenit olup olmadığını münakaşa
edecek değiliz. Bu ancak harp mesuliyetlerinin
tetkik ve taharrisi sırasında inkişaf edebilir. Ve
buna en ziyade tarih doğru hükmünü
verecektir.

Saiki ne olursa olsun, Harb-i Umumî
ilan edildikten ve Devlet-i Osmaniye de bu
muharebede iyi kötü kendisine en münasip
mevkii aldıktan sonra, siyaset-i hariciye
müttefikleri ile sonuna kadar merdane sebat
etmeye matuf kaldı. Ve neticede ne gibi esbap
ve avâmilden tevellüt etmiş olursa olsun,
oldukça ağır şeraitle bir mütareke imza ederek
sulh konferansının tayin edeceği müsâlahaya
intizar-ı mecburiyet elimesine düştü. Bu vaziyet
içinde bulunan bir devletin siyaset-i hariciyesi,
sulha intizaren terk-i muhasamat ettiği
devletlerle karşı karşıya vakurane bir nezaket
muhafaza etmekten ve mütekabi len
mütar ekename  ahkâ mın ın  hü sn - i
muhafazasına itina eylemekten ibaret olabilirdi.

H â l b u k i  D ev l e t - i  O s ma n i y e
mütarekename i le her türlü esbab-ı
müdafaasından tecrit edildikten sonra, elindeki
mütarekenamenin kuvve-i teyidiyeden
mahrum olmasının verdiği cesaretle, evvela
payitahtında ve mühim sevkülceyş limanlarında
tazyike başlandı. Milletin haysiyet ve menfaatini
müdrik olmayan, ve mağlup sıfatiyla her zilleti
kabul etmekten başka çare görmeyen izansız
ve hamiyetsiz hükûmetlerin müdafaasız
bıraktığı hukuk-ı milliyeye zerre kadar
ehemmiyet verilmeyerek her taraftan memleket
istila edildi. Ve bizimle terk-i muhasamat
ettiklerini imzaları altında temin etmiş olan
devletler, müsellâh askerlerini vatanımızın en
güzel parçaları üzerinde haşin bir vaz`-ı
tehditkâr ile ikame ettiler. Bu vaziyet üzerine
artık siyaset-i hariciye kalmadı; ve kalamazdı.

Müttefikleriyle rabıtası kesilmiş,
düşmanlarıyla barışmış, fakat onları, aynı vaz`-
ı husumeti muhafaza ederek memleketinin
sinesine sokulmaktan menedememiş bir
devletin hariçle münasebeti

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Bu devletlere aleyhtar mı olmalıyız? Bu
da gülünç ve manasız  olur. Çünkü
aleyhtarlığımızı ne ile teyit edeceğiz? Ve
aleyhtar bir siyasette istinatgâhımız ne, hangi
kuvvet, hangi müzaheret olabilir? Binaenaleyh,
her hakikati olduğu gibi çıplak görmeye ve
göstermeye ve bundan asla ürkmemeye,
korkmamaya azmederek bilmeliyiz ki, bugün
için ne bir siyaset-i hariciye, ne de herhangi
bir mana ile Avrupa devletlerinden hiçbirine
ait leh veya aleyh meselesi mevzu-ı bahis
olamaz. Bugün muhtaç olduğumuz şey, ancak
Mütareke ile kabul ettiğimiz mağlubane
vaziyetimizin avdetidir. Bu vaziyet avdet
ettikten sonra akdedilecek bir müsâlaha, bütün
devletlerle münasebatımızı iade edecek ve
ancak o zaman leh ve ya aleyh meselesi
münakaşa edilebilecektir. Bugün hangi devlet,
evvela hukukumuzu tanır, memleketimizin
istila ve işgali tehlikesine karşı bize yardım
eder, bizzat istila ve işgal ettiği aksam-ı vatanı
tahliye ve iade ederek mütarekenamenin
çizdiği hukuk ve vazâife en evvel riayet eylerse
millet, evvela o devletin lehtarı olacaktır.

Leh veya aleyh meselesi Kurûn-ı Vustânın
kılıç ve işkence tehditleri altındaki tebdil-i
mezhepler kabilinden, cebir ve ikraha müstenit
ve memleketin her tarafını birden istila ve
işgale mahal vermemek endişesinden
mütevellit bir inkiyad-ı mahkûmane ile buna
mütehammil olmamaktan ibaret huşunet-i
vakurane demek ise, millet, perişan ve şeref-
i mazisini yedi yüz sene sonra telvis etmemek,
şimdiye kadar en elim mağlubiyetlerinde bile
Plevne, ve Çanakkale gibi çok büyük ve ulu
kahramanlık numunelerini esirgemeyen azim
ve kabiliyetini ecdat ve ahfadına karşı inkâr
eylememek ve nihayet, her safha-i ikbal ve
idbârında, daima muhafaza ettiği namus-ı
millîsinin pâymâl olmasına cevaz vermemek
için o huşunet-i vakuraneyi daima tercih eder.
Fakat bunu şu veya bu devletin leh veya
aleyhinde olmak üzere düşünerek değil, sırf
şeref ve mevcudiyetinin kime karşı olursa olsun
muhafaza ve müdafaasını bir zaruret bildiği
için yapar.

İşte münasebat-ı siyasiyemizde, Avrupa
devletlerine karşı leh veya aleyh meselesi
etrafında Anadolu’nun düşündükleri budur.
Onun bir gayesi vardır: Memleketini
mütarekenamede düşman devletlerinin şeref
ve namusuyla da tevsik ederek kurtarabilmiş
olduğu hudut dâhilinde muhafaza etmek, ve
yine hududu tecavüz eden zalim ayakların
çekildiğini görmek… Bu gayeyi temin edecek
her devlet onun ebedî bir dostudur. Ve bu
gayeye vasıl oluncaya kadar, mütarekename
ile imzası altında terk-i husumete söz verdiği
için hiçbir devletin düşmanı ve aleyhtarı
değildir. Memleketi uğrunda ölecek, fakat
çarpıştığı zaman karşısındakine husumetinden
veya ona aleyhtar olduğundan dolayı değil,
hukukunu ve mevcudiyetini başka türlü temine
yol bulamadığı için hayatını ortaya koymuş
olacaktır.

Leh veya Aleyh
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gitmiş ise de Nahcivanlılar bu kararı kabul
etmemişler, Azerbaycan’a iltihakları baki
kalmak şartıyla Amerika’nın konsolos namı
altında bir memurunu kabul edebileceklerini
söylemişler ve Amerikalılar bu ısrar üzerine
Nahcivanlıların hakkını teslim ve taleplerini
is`âf etmişlerdir.

Adana Ahvali

Suriye ve Filistin’deki Ermenilerin kâmilen
Adana’ya sevk edilmekte olduğu haber
alınmaktadır. Ermeni rüesâ-yı ruhaniyesi bu
nakil meselesinden şikâyet etmeyi, Ermenilerin
oradan oraya süründürülerek perişan ve
mutazarrır edilmekte olmasından dolayı pek
ziyade müteessir olduklarını bildirmektedirler.
Hatta istihbarat-ı mahsusamıza nazaran Halep
Ermeni Cemaati tarafından Ermenilerin Suriye
ve Filistin’den ihraç edilerek Adana havalisine
nakilleri protesto edilmiş ve Avrupalıların hiçbir
milletin hukukunu tanımayarak sırf kendi
menfaatlerini takip etmekte olduklarından
şikâyet olunmuştur. Adana’ya Halep’ten tehcir
suretiyle celbedilen Ermenilere mukabil
Adana’da birleşmiş olan Kürt muhacirleri dahi
Fransız lar tarafından Mardin’e sevk
edilmişlerdir. Adana vilayetinde cereyan eden
bu ahval pek ziyade nazar-ı dikkati celbedecek
bir mahiyettedir. Cebren teksif edilen
gayrimüslim unsurlara istinat ettirilecek nufuz-
ı siyasîleri memleketin sahib-i hakikîsi olan
Müslümanların ne nazarla telakki edeceklerini
medeniyet âlemi düşünmelidir. Dinî ihtilafattan
mütevellit taassupları barbarlık telakki eden
insaniyet-i mütemeddine, bu ihtilafatı hasis
bir menfaat emeliyle ve en korkunç neticeler
verecek şekillerde ihdas eden kendi âlemlerini
hoş görecek mid ir? Bi lmek ister iz .

Zahiren Protestan mezhebi namına
propaganda yapmak üzere Ayıntab’a gelen
murahhas ve vaizler Kilikya İncil İttihadı namına
Ayıntab’da içtimalar akdederek müzakeratta
bulunmuşlar, badehu Maraş’a gitmişlerdir.

Murahhaslar meyanında yüzbaşı
rütbesini haiz ve Protestan kilisesine mensup
bir Fransız misyoneri de vardır. Bu yüzbaşı
tarafından Protestan mezhebinin ulviyeti ve
Kilikyalıların ittihadı lüzumuna dair irat edilen
h i t abeye Ermen i  papazla r ı  cavap
vermemişlerdir. Gelen murahhaslar otuz kadar
olup Urfa, Maraş, Halep, İskenderun, Adana
Haçın taraflarından gelmişlerdir.

Ayıntab’da münteşir Zehebî gazetesi
İncil İttihadı içtimaından bahsederken Yüzbaşı
Kurtuan’ın Fransız kumandanı Miralay Bremon
tarafından gönderildiğini ve bu yüzbaşının
muharebede yaralanmış olduğunu, şimdi de
Ermeni işlerine nezaret etmek üzere Fransa
Hükûmeti tarafından i`zâm olunduğunu
yazıyor. Ermeni Millet Meclisi ile mülakatında
bir yüzbaşı, Bağdat ve Port Said’de bulunan
Ermeni muhacirlerinin pek yakın zamanda
Kilikya’da iskân ettirilmek üzere avdet
edeceklerini ve bunlara muvakkat meslekler
tedariki için kırk bin lira tahsisat verildiğini
söylemiştir.

Ayıntab’da bulunan Fransız kumandanı
Adana Kuvve-i İşgaliye Kumandanlığından
Ayıntab ve Maraş livaları için birer alay kuvvet
talep etmiştir.

Halep mıntıkasından Diyarbekir’deki
Ermenilere gelen mektuplardan bütün
Ermenilerin intikamcuyane ve mütecavizane
lisan kullanmakta oldukları ve Adana’da
birleşmek üzere davetler yapıldığı, Adana’ya
gitmek üzere yola çıkacak Ermenilerin
Adanalıyız deyince hiçbir mümanaata
uğramayacakları temin edilerek Adana’da
tekâsüf etmek üzere teşvikat icra edildiği
anlaşılmaktadır.

Protesto Telgrafları
Viranşehir’den:
1 – İngilizler ile Fransızların mukaddema
akdetmiş oldukları muahedeyi esas ittihaz
ederek sene-i hâliya eylülünün on beşinci
günü Suriye İtilafnamesi namıyla Âlem-i
İslam’ın mahv ü izmihlalini ve dolayısıyla
Osmanlı İmparatorluğu’nun inkırazı ihzarını
mutazammın
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Şark Ahvali

Teşrin-i Evvelin yirmi sekizinde bir ve
Teşrin-i Saninin ikisinde iki ki ceman üç İngiliz
piyade alayı Batum’a gelmiş ve bir alay da
gelmek üzeredir. Alayların mevcudu beş altı
yüz neferdir; içlerinde üç yüz Müslüman ve
Mecusî Hintli vardır.Bir tabur topçu ile istihkâm
ve telefon müfrezeleri de gelmiştir. Umum
kuvvet iki bin beş yüz tahmin edilmektedir.
Topçu efradı arasında Rus neferleri de vardır.

Batum’a çıkarılan bu kuvvetlerin henüz
nereye sevk edileceği malum değilse de
Bolşeviklere karşı ihtiyat bir alay Tiflis’te, bir
a l ay  İ r an ’da ,  b i r  a l ay  Batum’da
bulundurulacağı istidlal edilmektedir. Gürcistan
ve Azerbaycan istikametlerine sevkiyat
yapılmamıştır. Yalnız Bakü’de bir yüzbaşı
kumandas ında birkaç  nefer va rd ır.

General Milan Batum’daki alayı teftiş
etmiştir. Esnâ-yi teftişte Batum’daki alay
tarafından bunları bir an evvel terhislerini
istemişler ve General de bir haftaya kadar
Batum’a gelecek fırkanın ilk kafilesi vürut eder
etmez hemen terhis edileceklerini vaat etmiş
ve mezkûr fırkanın ilk alayıyla tebdilleri icra
edilmiştir. 1915 ve 16’lı efrat terhis edilip 1
Teşrin-i Evvel 35’te Batum’dan hareket eden
alayın bakiyesi de 2 Teşrin-i Sanide diğer
vapurla gitmişlerdir. Bunların İstanbul’da
lağvedileceği ve kumandanları olan miralayın
da vali-i askerî sıfatıyla kalacağı anlaşılmıştır.

Trabzon İngiliz Mümessili Yüzbaşı
Crawford Batum’a bir fırka asker göndermekte
olduklarını ve bu askerin Batum’da mevcut
ve terhise tabi efradı tebdil edeceğini,
mütebakisinin de Rusya’ya gideceğini
söylemiştir. Türkiye Sulhu için de bir müddet
intizar-ı lazıme geldiğini ve Türkiye Sulhu’nun
büsbütün başka bir tarzda olacağını
b i lmünasebe dermeyan e ylemişt i r.

Diğer bir İngiliz zabitinin ifadesinden
Batum’a gelen İngiliz askerinin Tiflis, Gümrü
ve Kars’a geldikleri ve İngilizlerin vürudundan
Ermenilerin evvelce malumatları olduğu ve
intizarda bulundukları anlaşılmaktadır.

Batum İslam Cumhuriyeti’nin Karar-ı Katisi

Batum’da çıkan Sadâ-yı Millet gazetesi
Batum Livası İslam Cemiyeti tarafından 19
Teşrin-i Evvel - 35 Cuma günü daire-i
mahsusasında iki yüz ahali vekili ile birçok
samiin muvacehesinde bilmüzakere mevadd-
ı atiyenin karargir olduğunu neşretmiştir:

1 – İtilaf Devletleriyle Türkiye beyninde
mün`akid mütareke mucibince sulh-ı
umumînin hitamına kadar kemâ-fi’s-sâbık
Büyük Britanya Hükûmeti tarafından Elviye-i
Selâse’nin idare ve muhafaza edilmesi ve
ahalinin rey ve arzusu sorulmadıkça sulh
konferansı tarafından ittihaz-ı mukarrerata
meydan b ı rak ı lmamas ın ın  t emin i .

2 – Britanya hükûmeti Batum’u terk
etmek mecburiyetinde kaldığı zaman mütareke
ahkâmına tevfiken Elviye-i Selâse’nin Türkiye’ye
iadesi.

3 – İşbu mevaddın adem-i kabulü
hâlinde Denikin ve Gürcü istilalarına maruz
kalmamak için memleketin müdafaa ve
muhafazasın ın biz  İ s lamlara  terki .

Cemiyet mukarreratının kuvveden fiile
ihracı için ahali vekillerinden dört kişilik bir
heyet intihap edilmiştir.

Azerbaycan Ahvali

Azerbaycan hükûmetinin 4 Teşrin-i Sani
1335 tarihinden beri Zangezur Ermenileriyle
muharebeye başladığı müstahberat-ı
mahsusamızdandır Ermeniler Nahcivan, Aras
mıntıkalarındaki İslamlarla da temasta
bulunmakta ve her cepheden muharebe
devam etmektedir.

Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan
hükûmetleri ile Amerika’nın Kafkas’taki
murahhasları arasında münakit mukavelede
sulh konferansının mukarreratı neticesine
kadar Nahcivan havalisinin idaresi bir Amerika
valisinin taht-ı nezaretine verilmesi takarrür
etmiş idi. Bu karar üzerine  Nahcivan’a bir
Amerikalı vali

yeni bir sahife-i felaket daha ilave eylemişlerdir.
2 - Vatanımızın asla tecezzüvü kabul

etmez bir kül olduğu ve külle vaki olacak
herhangi bir müdahaleye katiyen meydan
vermeyeceğini Erzurum ve Sivas kongreleriyle
cihana ilan edilmişti. Hâlâ mukadderatımız ile
oynanmaktadır.

3 – İ ti laf düvel-i  muazzama-i
hazırasından bu derece haksız ve bu derece
mugayyir-i insaniyet ve milliyet zulüm ve itisafı
ümit ve intizar eylediğimizden naşi
mevcudiyetimizin imhasını ve memlekete daimî
adem-i emniyet ve iğtişâş ve ihtilali intaç ve
sevgili Anadolu’muzu şark ve garp namlarıyla
iki mıntıkaya tefrik eden itilaf ve itilafnameyi
asla ve katiyen adem-i kabul ile bütün
mevcudiyetimiz i le protesto eyleriz .

Sürmene’den:
1916 Senesi İtilafnamesi’ne isnaden mukaddes
vatanımız üzerinde başlayan ve başlayacak
olan işgallere dair protestoname ile İzmir
Fecâyi`i hakkında Hükûmet-i Merkeziye ve
Düvel-i Muazzama-i İtilafiye mümessillerine
telgraflar keşide edildiğini arz eylerim.

Becar’dan:
C 14 Teşrin-i Sani 335 sene Künc ü

Mülhakat-ı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
ebediyen Makam-ı Mukaddes-i Hilafete
merbutiyetlerini ve harekât-ı milliyelerini de
kalbî feryatları mümessiller ve icap eden
makama telgrafiyen bildirmekte oldukları
maruzdur.

Mahall-i İçtima Etrafında

Son posta ile gelen sabah gazetelerinden
birinde Meclis-i Mebusanın mahall-i içtimaı
hakkında deveran eden şayiattan bahis ve Lütfi
Fikri Bey’in imzasıyla bir baş makale gördüm.
İntihabat gürültüleri kısmen sükûnetyâb olarak
her mebus için birçok mahallerde artık içtimaa
hazırlanmak lüzumu baş gösterdiği bir
zamanda sevk-i tabii ile varid-i hatır olan
mahall-i içtima meselesi filhakika haiz-i
ehemmiyettir. Vatanın mukadderatı hakkında
en son ve en kati kararlar vermek mesuliyet-i
maddiye ve maneviyesini göze alarak
namzetliğini vaz` ve intihapta temin-i
muvaffakiyet etmiş olan bir milletvekilinin
yegâne nokta-i nazarı, altına girdiği bar-ı
mesuliyetten vicdanını rahnedar etmeyerek
çıkabilmek, deruhte ettiği yüksek vazifeyi
hakkıyla ifa edebilip edemeyeceğini düşünerek
ona göre bir hatt-ı hareket ittihaz etmektir.
Binaenaleyh ilk evvel, hürriyet-i vicdanının,
serbesti-i efkârının ve bunlarla beraber olan
masuniyet-i şahsiyesinin mukayyet olup
olmadığını düşünmek mecburiyetindedir. İşte,
Meclis-i Mebusanın mahall-i içitmaı hakkında
Lütfi Fikri Bey’in bahsettiği şayiat mevcut ise,
pek tabii olarak bu mecburiyetten tevellüt
etmiştir.

Meclis-i Mebusanın İstanbul’dan başka
mahalde içtima imkânı olup olmadığını hiç
düşünmemiş bir mebus, Lütfi Fikri Bey’in
makalesini okuduktan sonra bunun cidden
mucib-i münakaşa bir mahiyette olduğuna ve
İstanbul’da akd-i içtima edecek Milletvekillerinin
oldukça mühim tehlikeler altında kalacağına
hükmediyor. Hatta gariptir, bana öyle bir his
geldi ki, Lütfi Fikri Bey İstanbul’dan başka bir
mahalde Meclis-i Millînin içtimaı mümkün
olmadığını iddia ve ispat zemini üzerinde
yürürken belki bilihtiyar, İstanbul’a gelecek
mebusların bazı mehâliki hamiyet-i vataniyeleri
icabatından olarak göze aldırmaları lazım
geldiğini ima etmek istiyor. Bana bu hissi veren
satırları aynen nakledeyim :

“Olabilir ki Meclis-i Mebusanda
bulunmak isteyen bir takım zatlar vardır ki
şahısları için İstanbul’da lüzumu kadar emniyet
görmüyorlar ve bunun için Meclis-i Mebusanın
âher bir yerde içtimaını arzu ediyorlar .Böyle
bir arzu mazur olabilir fakat bu zevatın
hamiyetlerinden katiyen eminim ki Meclis-i
Mebusanın nakli hâlinde husulünden
korktuğumuz fenalıkları şöyle ciddiyetle
düşünürlerse bize hak vermekte bir an tereddüt
etmeyecek ve icabında şahıslarını millet uğruna
feda edeceklerdir.”
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şarkî hudutlarında ecnebî istilası ve Bolşevikliğin
nüfuz elimesi tehlikesine maruzdur. Payitahtta
efkâr-ı umumîye İngiliz itilafnamesinin o
mertebe aleyhindedir ki hükûmet, vilayata
pek çok nüfuzlu rical-i siyasiye teb`îd ettikten
sonra şimdi de idare-i meşrutanın teessüsünde
büyük bir rol oynamış olan ve o tarihten beri
sipehsalar unvanını ihraz etmiş bulunan eski
bir vezir-i azamı taht-ı tevkife almak
tasavvurunda bulunuyormuş. Görülüyor ki
sulh mü`temer-i kebirinde hiçbir vakit mevzu-
ı bahis olmayan İran meselesi, mahkûm olduğu
tecerrüt ve sukut içinde kendiliğinden tasfiye
edilmek şöyle dursun bilakis had bir devreye
dâhil olmuştur. Eğer devamlı ve payidar ve
herkesin menfaatine tevafuk eden bir tarz-ı
tesviye bulunmak isteniyorsa şimdiye kadar
mer`î olan usuller terk edilerek Acem istiklalinin
lafzen değil hakikaten tasdik ve kabulü
zarurîdir.”

Meclis-i Mebusanımızın mahall-i içtimaı
hakkındaki baş makaleyi okurken bilaihtiyar
bu fıkrayı tahattür ettim ve Lütfi Fikri
Beyefendi’nin ima buyurdukları tehlike ile
zavallı İran vatanperverlerinin uğradığı akıbet
arasında gayriiradî bir rabıta-i fikriye buldum
bilmem haksız mıyım?

Lütfi Fikri Bey Meclis-i Mebusanın
emniyet ve masuniyeti üzerinde dönen
tehlikeye rağmen İstanbul’da inikadı lüzumunu
müdafaa etmek için bir hayli zahmet çekiyor.
Bence bu kadar zahmet ve külfete lüzum
yoktu. Çünkü Meclis-i Mebusanın emniyet ve
masuniyeti ve buna merbut olan istiklal-i millî
o kadar ehemmiyetli bir meseledir ki o
tehlikede ise her şey göze aldırılabilir.

Kanun-i Esaside meclis-i millînin
payitahtta inikadı lüzumuna dair bir kayıt ve
sarahat yoktur. Olsa bile Kanun-ı Esasi ancak
istiklal-i millîyi tevsik eden bir düsturdur.
Meclisin haricinde inikadından payitahtın
mukadderatına sû-i tesirat varit olabileceği
ihtimali de çok kuvvetli fakat meclisin hürriyet-
i masuniyet ve emniyeti kadar kuvvetli bir
sebep teşkil edemez.

Versailles’da içtima eden meclis Paris’in
terkini, Weimar’da inikat eden meclis
Berlin’den sarf-ı nazar olunduğunu tazammun
etmemiştir.

Bugüne kadar Meclis-i Mebusanın
tehlikede olabileceğini düşünmeyen mebusan-
ı kirama, bu tehlikeyi ilan etmiş olmak itibarıyla
Lütfi Fikri Beyefendi’nin meşkûr bir hizmet ifa
etmiş olduklarını tekrardan men-i nefs
edemiyorum. Öyle zannediyorum ki milletin
vekâlet-i umumiyesini ihraz etmiş her mebusun
nokta-i nazarı, mecliste en evvel milletin
istiklalini ve tamamiyetini müdafaadan ibaret
olacaktır. Meclisin taht-ı emniyette olmaması,
istiklal-i millînin ve tamamiyet-i vatanın da
müdafaasına imkân olmadığını tazammun
eder. Binaenaleyh Lütfi Fikri Beyefendi’nin
makalelerini okuduktan ve İran hikayesini de
hatırladıktan sonra, şayet mebus olursam,
İstanbul’da içtimaı her halde biraz güç ve hiç
olmazsa biraz geç kabul edeceğim. Bu benim
şahsî bir fikrimdir.

B.

İzmir Ahvali
8 – 9 Teşrin-i Sani gecesi Gökçe Efe

kumandasındaki bir millî müfreze Ödemiş ile
Adagide arasında bir Yunan müfrezesini
pusuya düşürmüştür. Biri yaralı iki esir ile altı
tüfek alınmıştır. Düşman telefatının miktarı
meçhuldür.

8 Teşrin-i Sani gündüz öğleden sonra
saat dörtte başlarında onbaşı ve çavuşlar
olduğu hâlde müsellâh ve bombalarla
mücehhez

Bu tehditkâr fıkrayı biraz tahlil etmeye
lüzum görüyorum. Usul ve kanun dairesinde,
evsaf-ı vekâleti haiz olmak üzere intihap edilen
mebuslardan bazılarının şahısları için
İstanbul’da lüzumu kadar emniyet
görmemeleri mümkün olabilir mi? Buna
ihtimal veren, ve bundan dolayı bu mebusları
mazur görecek kadar tehlikeyi ciddî telakki
eden Lütfi Fikri Bey, şüphesiz bilirler ki
milletlerin hakk-ı istiklali demek, mevcudiyet
ve mukadderat mesailinde kendi kendilerine
ittihaz-ı kararda serbest ve masun olmaları
demektir. Bu kararların tecelligâhı ise Meclis-
i Mebusandır. Ve bundan dolayıdır ki mebus
olanlar, sıfat-ı vekâletleri devam ettiği
müddetçe hürriyetlerini taht-ı tehlikede
bulunduracak kuyûd-ı kanuniyeden bile vareste
kalırlar. Böyle olduğu hâlde milletvekillerinden
bazılarının emniyet-i şahsiyesini şüpheli görmek
neye hamlolunabilir? Demek, Lütfi Fikri
Beyefendi zımnen demek istiyorlar ki
İstanbul’da, kanunların, usullerin, ananat-ı
milliyenin fevkinde her türlü mukaddesata
tecavüz etmesi melhuz bir kuvvet vardır, ve
bu kuvvet milletvekillerinden bazılarını, Kanun-
ı Esasinin zaman ve kefaleti altında bulunan
masuniyetlerinden mahrum bırakabilir. Bu
ihtimali kabul ettikten sonra Meclis-i
Mebusanın mahiyet-i istiklali, orada cereyan
edecek müzakeratın serbestisi kalır mı? Ve
Lütfi Fikri Bey’in kalemiyle ortaya konulan bu
tehlike karşısında, milletvekili sıfatıyla mesela
ben, bilatereddüt İstanbul’a girebilir miyim ?

Vakıa benim bu tereddüdümü
kablelvuku keşfederek istical ile cevap veren
Lütfi Fikri Bey bu mehâlike rağmen Meclis-i
Mebusanın nakli hâlinde korktuğu fenalıkları
şöyle ciddiyetle düşünmeye davet ederek
kendisine her hâlde hak vereceğimi ve icabında
şahs ımın mil let  uğruna fedasından
çekinmeyeceğimi söylüyor. Filhakika öyledir.
Tarihimizin bu en elim devresinde bir defalık
içtima için milletin vekâletini kabul edecek
mebusan-ı muhtereme, yalnız bu hareketleriyle
şahıslarını millet uğruna feda etmekten
çekinmediklerini ispat etmiş oluyorlar. Fakat
Meclis-i Mebusan meselesi, hiçbir zaman şahıs
meselesi değildir; milletin mukadderat-ı katiyesi
meselesidir. Milletin mukadderat-ı katiyesini
halletmek üzere, metin kanaatler ve sarsılmaz
imanlarla akd-i içtimaa hazırlanan her mebus,
şahsını değil, evvela kanaat ve imanını
düşünmek, onu müdafaa etmek, onu masun
ve mahfuz bulundurmak ihtiyacındadır. Her
mebus, vatanının tehlike-i izmihlali karşısında
müvekkillerine karşı taahhüt ettiği vazifeyi
bütün manasıyla hür ve serbest olarak ifaya
muvaffak olduktan sonra şahsına vaki olacak
tecavüzü her zaman kabul eder. Fakat bundan
evvel asla Lütfi Fikri Bey…

Esasen Lütfi Fikri Bey’in kabul ve ima
ettiği tehlike, kanunun fevkinde kuvvetlerin
tecavüzü tehlikesi, şahıslar için midir, kanaatler
için midir? Şahıslar içinse bunun Meclis-i
Mebusan meselesiyle karıştırılmasına ihtiyaç
yoktur kanaatler içinse Lütfi Fikri Beyefendi’nin
hakları vardır, ve Meclis-i Mebusanın mahall-
i içtimaı cidden bir hayat ve memat meselesi
olabilir. Bu meseleyi gazete sütununda mevzu-
ı bahis etmek itibarıyla Lütfi Fikri Bey büyük
bir hizmet ifa etmiş oluyorlar.

Aynı posta ile gelen 1 Teşrin -i Sani
1335 tarihli Sabah gazetesinde Temps’ın 24
Teşrin-i Evvel tarihli baş makalesinden naklen
şu satırlar münderiçti:

“İran’daki intihabat-ı teşriiye ne gibi
ahval ve şerait dâhilinde icra olunmaktadır?
Acemistan ş imal- i garbî  ve şimal-i

yüz on kişilik bir Yunan müfrezesi Tilkiler
karyesine gelerek kuvve-i işgaliye namına
tenbihatta bulunacaklarını beyan etmişler ve
ahali-i Müslimeyi köy camiine topladıktan sonra
cümlesinin paralarını almışlar, parası olmayanları
darp ve altı Müslümanı cerh ve bazı hanelere
tecavüz ederek nukut ve mücevherat
gasbetmişlerdir.

Ödemiş ve Tire cephelerinde mukaddema
Yunanlıların götürdükleri iki hoca ve yirmi sivil
Müslüman Teşrin-i Saninin dokuzında İzmir’den
Arkadi Vapuru’yla  Yunanistan’a sevk
edilmişlerdir.

İzmir’in Yunanlılar tarafından tahliye
edilerek yerlerine İtilaf Devletlerince asker
ikamesinin düşünüldüğü bazı menâbi`den
tereşşuh eden rivayetlere nazaran ehemmiyetle
deveran etmektedir.

Rusya Ahvali
Tahran’da Raşgorand gazetesinin Berlin

muhabiri, Rusya’dan avdet ederek gazetesinde
bazı mühim malumat neşretmiştir. Bu neşriyata
nazaran Moskova ile Hindistan arasında
ehemmiyetli bir irtibat vücuda gelmiştir. Hintliler,
Farslılar, ve Türkler Rusya payitahtında hüsn-i
kabul görmektedirler. Kırgızlar bütün bütün
Bolşevikler tarafına geçmiş ve Kızıl Orduya
müzahir olmuşlardır. Rusya için Asya pek ziyade
haiz-i ehemmiyet olduğundan Asya’ya pek çok
para ve silah gönderilmiştir. Bu sebepten harp
cephesi biraz zayıflamıştır.

Türkistan’da İngiltere tarafından büyük
mikyasta teşkilat yapılmakta ve kâfi miktarda
esliha ve mühimmat-ı harbiye gönderilmektedir.

Lenin, Hindistan’ın istiklalini istihsal için
çalışmakta ve buna taraftar olanlardan
mürekkep teşkilat günden güne tevsi etmektedir.

Dağıstan Ordusu yeniden harekât-ı
taarruziyeye başlamış ve Dağıstanlılar “Ladasa”
civarında vuku bulan hücumlarında Denikin
askerlerinden dört yüz esir ile üç yüz elli maktul
verdirmişler ve yedi bin tüfek ile iki milyon fişek,
birçok hayvanat, makineli tüfek, cebel topları
iğtinam edilmiş ve bir hayli levazımat-ı harbiye
ele geçirilmiştir. Ricat eden düşman takip
edilmektedir. Denikin Ordusundan üç yüz zabit
firar etmiştir.

Ukranya Hükûmeti Denikin Ordusuna
ilan-ı harp etmiştir.

Müttefikîn-i Denikin kuvvetinin iştirakiyle
teşkil eden süvari kolorduları Doronti civarında
Bolşevikler tarafından kâmilen imha edilerek
“Ronnes” işgal edilmiştir. Ricat eden Denikin
askeri Bolşevikler tarafından şiddetle takip
edilmektedir.

Ermeni gazetelerinin neşriyatlarına
nazaran Gürcistan’da vâsi mikyasta Bolşevik
harekâtı görülmektedir. Moskova’da bomba ile
vuku bulan suikastta Lenin kolundan ağır surette
yaralanmıştır.

Suson’da Bolşevizm zuhur etmiş ve
Gürcistan’a ait erzakın muhafazasına memur
Gürcü askerleri Bolşeviklere iltihak etmiştir.

15 Teşrin-i Sani. Rus ajansından. Buhara
emiri gönüllü orduya mütemayil bir vaziyet
almaktadır. Buhara hîn-i hacette Türkistan
Bolşeviklerine karşı mücadelata ve muavenete
amadedir. Rusya’ya ait büyük servetler
Buhara’daki altı büyük Rus bankasında
bulunuyor ki Rusya’nın müstacel ihtiyacatı için
sarf olunabilir.

Odessa mıntıkası kumandanı General
Oleng ile Galiçya kıtaatı kumandanı arasında
bir mukavele imza edilmiştir. Galiçyalıların
gönüllü orduya girmelerine ve erzak hususunda
muavenette bulunmaya Rus kumandanlığı
muvafakat etmiştir.
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

Mehâkim-i Muhtelife
15 Teşrin-i Sani. Paris. Meclis-i Ali,

müteaddit müttefik hükûmetler tarafından
mücrimiyetlerini iddia edilenleri muhakeme
etmek üzere Versailles Muahede-i Sulhiyesi’nde
229’uncu maddesi mucibince mahâkim-i
muhteliteye küçük hükûmetlerin de kabulüne
karar vermiştir.

Dersaadet’te Çürüksulu Mahmut Paşa
Hazretlerine

Sivas
17 – 11 - 35

31 Teşrin- Evvel 35 tarihinde Tasvir-i
Efkâr gazetesinde “Bosfor” gazetesi
muharrirlerinden birine vaki beyanat-ı
devletlerinde “Ermenilerin fazla mutâlebatına
hak vermeksizin hudutlarda bazı tashihat
icrasına razı oluruz” denildiğini okuduk. Şarkî
Anadolu’da Ermenistan lehine tavizat-ı
arziyede bulunulacağı vaadini mutazammın
olan bu cümlenin Sulh Komisyonu azasından
bir rical-i devlet tarafından sarf edilmiş
bulunmasının Şarkî Anadolu ahalisinin pek
muhik olarak son derece mucib-i infial ve
teessüfî olduğunu beyan eyleriz. Milletin
Erzurum ve Sivas Kongreleri mukarreratı ile
Ermenistan’a bir karış toprak bile terk
etmeyeceği ve hatta hükûmet bu kabil bir
mecburiyet-i elimeye serfürû eylemek
ıztırârında kalsa bile kendi hukuk-ı meşruasını
bizzat müdafaaya azmeylemiş bulunduğu
cihana ilan edilmiş olduğundan bu azim ve
karar-ı millînin herkesten evvel ihzarat-ı sulhiye
komisyonu azâ-yı kiramınca malum ve mutâ`
bulunması lüzumunu arz ederiz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Namına

Mustafa Kemal

Arap Hükûmeti Teşkilatı

Arap Hükûmetinin Adliye Nezareti
müsteşarı olan Rıfkı Bey, hükûmetin teşkilatına
dair bervech-i ati malumatı neşretmiştir:

Reis-i nuzzâr makamına kaim olan zata
hâkimülaskerî imam namı verilmekte olup
yalnız adliye, maarif, maliye nezaretleri teşkil
edilmiştir. Umur-ı hariciye divan-ı emirde
bulunan hariciye emini tarafından tedvir
olunuyor. Hâkimülaskerî Ali Rıza Rikabî Paşa’dır.
Adliye Nazırı Marunî olan İskander Bey
umuma, Maliye Nazırı Dürziü’l-asl Sait Paşa’dır.
Maarif Nezaretinde Satı Bey nezaret
eylemektedir. İşbu nezaretlerden başka
emniyet-i umumîye müdüriyeti Hristiyan
Araplardan Sedat Paşa, Hariciye emini Cebel-
i Lübnanlı Fuat Bey hatiptir. Nazırlık maaşı
100 Mısır altınıdır. Evkaf ve Harbiye nezaretleri
teşekkül etmemiştir. Umur-ı harbiyeyi Divan-
ı Şurayü’l-harp idare eylemekte olup riyasetinde
Bağdatlı Yasin Paşa bulunuyor. Mecburî
hızmet-i askeriye usulüne henüz başlanmıştır.
Şimdiye kadar gönüllü asker alınıyor ve her
nefere üç Mısır altını ile dört kat elbise
veriliyordu. Suvari neferatının maaşatı altı
liradır. Polislere müstevfâ maaşlar verilmektedir.
Hristiyanlarla İslamların arası pek güzeldir.
Beyrut ’ ta zuhur  eden bazı  vakayi
ehemmiyetten âridir. Arap Hükûmetinin iki
meclisi vardır. Biri Meclis-i Şûra olup Emir
tarafından nasbolunan on dört azadan
mürekkeptir. Farisü’l-huri, Bediü’l-müeyyed,
Kostaki Efendi Meclis-i Şûra azasındandır.
İkincisi Mü`temer-i Suriye’dir ki intihap edilmek
şartıyla kırk iki azadan mürekkeptir. Riyasetinde
Mehmet Fevzi Paşa bulunuyor. Abdurrahman
Paşa aza meyanındadır. Bu meclis kanun-ı
esas îy i  tanzim edecek ve Hr is tiyan

Üç kolordu teşkil eden Galiçya kıtaatı Denikin
ordusuna dâhil olacaktır.
Gönüllü ordunun Tilora cephesindeki ileri
harekâtı devam ediyor. Fastuden Sakvira ve
Licni şarkıyla Tolçya ve Tomasyol garbından
geçen bir hat işgal edilmektedir. Tilora kıtaatına
karşı General Salacof hareket eylemekte ve
Tilora kıtaatını Rus Harbiye Mektebi Sevkülceyş
Mual limi Tonakofa idare etmektedir.
Volga Cephesi’nde Bolşeviklerin inhizama
uğradıkları bir tebliğ-i resmîlerinde itiraf
olunuyor.

Telgraf Haberleri
Sulh Muahedesinin Tasdiki

15 Teşrin-i Sani Washington
Amerika Meclis-i Âyanı Versailles Sulh

Muahedesi’ni tasdik etmiştir. Bu muahede
Brezilya Hükûmeti tarafından dahi kabul ve
tasdik edilmiştir.

Türkiye Meselesi
15.minh Dersaadet - Bosfor gazetesi

Paris’ten aldığı malumata atfen Türkiye
meselesinin Londra’da müzakere edileceğini
ve bundan dolayı birçok devletlerin faaliyet-
i siyasiye merkezlerini İngiliz payitahtına
nakledecekler ini  yazmışt ı . Mevsuk-ı
menâbi`den alınan malumata göre Türkiye
Sulhu’nun Londra’da müzakere ve takarrürü
agleb ihtimal bulunduğu teyit edilmiştir.

Bura Yunan mahâfilinde deveran eden
rivayete göre Londra’dan Paris’e avdet eden
Venizelos, Amerika Heyet-i Murahhasa Reisi
Polk’ı ziyaretle Şark meselesine dair uzun
mülakat etmiş ve büyük diplomatları takliden
Şark meselesinin sürat-i hallini musirrane rica
ve Ermenistan’a da muavenetini iltimas
eylemiştir.

Fransa Reisicumhurunun Seyahati

Fransa Reisicumhurunun Seyahati
15 Teşrin-i Sani. Paris – Fransa

Reisicumhuru Poincaré refikasıyla beraber
Pazar günü Londra’ya müteveccihen Paris’ten
hareket etmiştir. Müşarünileyhin maiyetinde
Har iciye Nazır ı  P ichon bu lunuyor. .

General Gouraud

General Gouraud 15 Teşrin-i Sanide
Suriye’ye müteveccihen hareket edecektir.
Müşarünileyh bir gazete muhabirine Fransız
ile Suriyelilerin menafii muktezasınca gerek
Emir Faysal ile ve gerek İngilizlerle uyuşmaya
muvaffak olacağından ümitvar bulunduğunu
söylemiştir.

Bulgaristan’da

15 Teşrin-i Sani. İstanbul. Bosfor
gazetesinin Sofya’dan aldığı malumata göre
Bulgaristan’ın harbe girmesine sebep olan
nuzzar-ı sabıka ile rical-i hükûmetin tevkiflerine
birkaç günden beri devam olunuyor.
Mücrimînin firarlarına meydan vermemek için
yolcu nakliyatı üç gün men edilmiştir. Matbuat
harp mücrimlerinin muhakemelerini mütezayit
bir şiddetle talep ediyorlar.

Veba Yine Başlamış

15 Teşrin-i Sani. İstanbul Karagümrük’te
yeniden bir veba vakası tahakkuk etmiştir.

ekalliyetin hukukunu temin edecektir. Tedrisat
mekteplerde Arapça icra edilmektedir. Şam’da
El-Muktebes, El-Mukayyed, El-İkâb, Suriye,
Behne’l-Cedîd, İstila, El-Arap namlarında
Arapça ve Ende Pandans isminde Fransızca
gazeteler neşrolunuyor. Bu son gazetenin
müdürü Necip Şakir’dir. Umur-ı adliye salim
bir mecraya raptedilmiştir. Baş müdde-i umumî
İskender Tarâd Bey’dir. Hukuk ve ceza
muhakemeleri hâkim-i münferit tarafından
idare olunuyor. Her iş sürat ve suhuletle rüyet
ediliyor. Bedevilere taalluk eden davalar
şeyh ler in in  hükmü infaz  o lunarak
hükmedilmektedir. Bir aşâir müdüriyeti tesis
edilerek Bedevilere mahsus mektepler ve
tesisat-ı medeniye vücuda getirmeye
çalışıyorlar. Bütün Arap hükûmeti için umumî
bir kanun olmayıp her memlekete ait ahalinin
ahval-i ruhiyesine göre kavânîn tanzimiyle
uğraşılmaktadır. Kanun-ı Esasi de buna göre
tedvir olunacaktır. Ârâ-yı umumiyeye müracaat
edildiği zaman ahali muhtelif sınıflara taksim
edilmiş ve bu suretle rey alınmış olduğu gibi,
kabile şeyhlerinin reyleri de alınmıştır.
Hükûmetin bugünkü varidatı Türkiye
zamanındaki varidatından ibarettir. Gümrük
varidatı da mühim bir derecede artmıştır. Mısır
altını, İngiliz, Fransız kavâim-i nakdiyesi tedavül
ediyor. Türk evrak-ı nakdiyesi borsada alınıp
verilmektedir. Maaşat altın ve her ay peşin
olarak atâ olunmaktadır.

Cemiyet-i Akvam
Morning Post gazetesi muahede-i sulhiyenin
tasdikini mutazammın zabıtnamelerin Hariciye
Nezaretine tevdiinden evvel Cemiyet-i Akvam
layihasının mer`i olamayacağını ve Amerika
Âyanında cereyan eden müzakerat ile bazı
esbaptan dolayı zabıtnamelerin tevdiinin tehir
edildiğini yazıyor. Cemiyet-i Akvam, İngiltere,
Fransa ,  Amer ika,  İ ta lya  ve Japon
mümessilleriyle Belçika, Yunanistan, Brezilya
ve İspanya mümessillerinden müteşekkil
bulunacaktır

Mareşal Makenzen
Meclis-i Ali, Selanik’te taht-ı nezarette

bulunan Mareşal Makenzen’in sinnini ve ahval-
i sıhhiyesini nazar-ı itibara alarak Almanya’ya
azimet etmes ine müsaade etmişti r.

Clemenceau Geliyor
Selanik’ten b i ldir i ldiğ ine göre

Clemenceau Mısır’a seyahat edecek ve
avdetinde Atina ile İstanbul’u ziyaret
eyleyecektir.

General Von Der Golc
Echo de Paris gazetesinin neşriyatına

göre General Von Der Golc vaziyet-i
gay r imüsaades ine  rağ men n i kb in
bulunduğunu ve bazı sevkülceyş esbaptan
dolayı kıtaatını çekmiş ise de kışın hulul
eylemesi ile harekât-ı harbiyeye nihayet
vermeyeceğini bir gazete muhabirine
söylemiştir.

Poincaré Londra’da
Londra şehri Fransa Reisicumhurunu

mutantan bir surette istikbal eylemiştir Kral
nutkunda esnâ-yi muharebede ihraz edilen
muzafferiyet ve ibraz olunan fedakârlıklarla
takviye ve tahkim edilmiş olan ittifakın
teessüsünü derhatır ettirerek Fransa eski
düşmanının tekrar tehdidine maruz kaldığı
takdirde muavenete şitâb etmek üzere
ordularının hazır olduğunu ve İngiltere’nin
tedâfüî muahedeye vaz`-ı imza eylediğini
dermeyan ve ita olunan nişandan dolayı
Reisicumhura tebrikatını beyan eylemiştir.
Reisicumhur Vekuş (?) İngiliz ordularının parlak
ve müesser olan iştirakinden dolayı kendisini
bahtiyar addeylemekte olduğunu söylemiş ve
İngiliz Donanmasının azamet ve kudretini ve
Amerika’dan malzeme ve mühimmat
vüruduna ve bunları muhafazada ettikleri
hizmetleri meth ü sena eyleyerek iki memleket
ittihadının beşeriyete pek çok hizmetler
edeceğini ve bu sayede zulüm ve şiddet
ordularının tekrar avdet etmeyeceğini
dermeyan eylemişlerdir.
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başlıyor. Maziye ait asırların teraküm ettirdiği
hezimetlerde, suistimallerde, ahlaksızlıklarda
onun hissesi pek azdır.

Binaenaleyh İstanbul muhiti müsterih
olmalıdır, Kuvâ-yi Milliye hiçbir zaman tereddî
edemez. Anadolu’nun nâmütenahi menâbi`-
i hayatiyeye malik olan ve her şeye rağmen
yaşamak için aşk ve iman ile yekdiğerine
sarılarak tarihinde misli nâmesbûk teşkilatını
vücuda getiren sekene-i masumesi ne Bizans’ın,
ne ona benzer köhne medeniyetlerin varis-i
seyyiatı değildir ki, ilk hatve-i tekâmülünde
asırların miras-ı suistimali olan gizli ve intanî
marazlarla tereddîye ve sükuta mahkûm
olabilsin. Kuvâ-yi Milliye, hiçbir zaman bir fırka
programıyla, bir fırka zihniyetiyle, ve fırkalara
mahsus olan mevki-i iktidar ihtirasıyla teşekkül
etmiş değildir. O münhasıran millete mensuptur.
Ve müebbeden milletin seniyye-i hârr-ı
samimiyetinde kalacak, orada yaşayacak, onun
kalb-i masumu üzerinde çalışacaktır. Sâlhûrde
çatıları her devirde bin türlü desais ve hıyanet
saklayan, muzlim koridorları daima meşkûk
hamiyetlerin zıll-ı menfaati ile şaibedar olan,
mermer merdivenlerinden daima ve daima
sine-i millet i tazyik  edecek şahsî  ve
menfaatperestane tahakkümler cereyan eden
hükûmet binaları, kapılarından içeriye adımını
atacak her fırkayı tereddîye sevk edebilir. Fakat
Kuvâ-yi Milliye daima bu kapının dışında, ve
daima o meşkûk binaların bir murakıb-ı ciddîsi
mevkiinde kalacağı için tereddî ihtimalinden
ve bî lüzum endişele rden varestedi r.

Kuvâ-yi Mill i yenin tereddîs inden
korkanların onu hükûmete yaklaştırmak taraftarı
o lmaları bilhassa nazar-ı  dikkatimizi
celbetmekten hâlî kalmadı. Kuvâ-yi Milliye
rüesasının İstanbul’a celbi ve mevki-i iktidara
takarrübü öyle siyasetlerdir ki sahiplerinin
samimiyetinden şüpheye haklı olsak iddialarının
safvetine inanmamak mecburiyetinde kalabiliriz.
Memleketin son ümidi, Anadolu’nun son
kuvveti, milletin yegâne nokta-i istinadı Kuvâ-
yi Milliyeyi vücuda getiren vahdettir. Bu vahdetin
gayesi de mütarekeden beri mevki-i iktidara
gelen her hükûmetle pek çabuk uyuşarak
memleketi inkısam ve izmihlale sürükleyen
düşmanlara mukavemettir. Hükûmetçilik ve
mevki-i iktidar gibi fırka zihniyetleri ne bu
vahdete, ne onun gayesi olan mukavemete
müsait olamaz. Memleketin bir karış yerini,
istiklalinin en küçük bir cüzünü vermemeye ve
bu uğurda fedakâr olmaya azmeden millet,
bir kütle-i vahide hâlinde öyle bir kuvvettir ki
işgal ettiği makamın mesuliyetini ve tarihe karşı
vaziyetini düşünebilen namuslu bir hükûmet
için, en muntazam ve en kavi ordulardan daha
büyük bir istinadgâh olur. Hususuyla İstanbul’un
düçar olduğu tazyikat-ı hariciye altında vicdan-
ı millîsinin her gün biraz daha ezildiğine şüphe
etmek istemediğimiz mütefekkirîni için Kuvâ-
yi Milliye en kuvvetli bir kıble-i ümit olmak
iktiza eder. Binaenaleyh doğar doğmaz evladını
yiyen galat-ı hilkat valideler gibi onun
tereddîsinden bahsedecek, yahut onu tereddîye
sevk eyleyecek yerde onun tekâmülüne ait
himmetler sarf etmek ve ona istinaden
memleketi kurtarmaya çalışmak lazım gelir.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhaddin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.
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Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

Cemiyetinin tereddîsi ihtimalinden mütevellit

samimî bir endişe, İstanbul afakını tazyik ederek

az çok dûrendişane mütalaata sebebiyet veriyor.

Bu endişeye samimî diyoruz, çünkü memleket,

inhilal ve izmihlal karşısında âdeta sevk-i tabii

ile kendiliğinden birleşen Kuvâ-yi Milliyeden

başka, maddî, manevî her istinatgâhdan

mahrum iken, bu yegâne istinatgâhı yıkmaya

ve bu maksatla mestur hücumlar tertip etmeye

cevaz verebilecek bir Müslüman, bir Türk, bir

Osmanlı tasavvur edemiyoruz.

Bir uzvunun tereddîsi, çok yaşamış,

yaşadığı müddetçe kuva-yi hayatiyesini suistimal

etmiş nesillerin sakat, ali l, ve gayritabii

mevlûdatına tahsis edilebilen bir kelimedir.

Cemiyetleri de bir uzviyete teşbih ederek

tereddîleri ihtimalini kabul edebiliriz. Fakat

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, yahut kısa tabiriyle

Kuvâ-yi Milliye kendisinden evvel yaşamış,

hayatını yıpratmış, teşekkül-i tabiisinden inhiraf

etmiş hiçbir cemiyet, heyet veya zümrenin

mevludu değildir ki uzviyetinde maluliyet

tevehhüm olunabilsin. Hususiyle Kuvâ-yi Milliye,

yüz bin defa tekrar ettiğimiz vech ile milletin

bir kısım kuvvetlerinden istifade ile muayyen

ve hususî bir gayeye müteveccih bir cemiyet

olarak teşekkül etmemiştir. Kuvâ-yi Milliye

layemut bir milletin, ve yedi yüz senelik bir

imparatorluğun tehlike-i inhilal ve inkırazına

karşı mevcudiyetini, hakk-ı hayat ve bekasını

bizzat temin ve müdafaa edebilmek için, pek

tabii, pek mantıkî ve pek zarurî bir şekilde

vücuda gelmiş bir vahdetten ibarettir. Bu itibar

ile Kuvâ-yi Milliye ayine-i millettir.

Öyle bir millet ki, şimdiye kadar hiçbir

nev` teşkilata tabi tutulmadığı için asırlardan

beri herkesin elinde, her başına çıkanın alet-i

ihtirası olmaktan usanmış, gafletinden,

cehaletinden, safvet-i ahlakından, hiss-i itimat

ve merbutiyetinden istifade eden dâhilî, haricî

düşmanlarının ayakları altında artık can

çekişmemeye, mukadder olan ölüm ise buna

karşı da hiç olmazsa çarpışmaya azmetmiş, ve

bu gayeye müteveccih teşkilat ile bütün

kuvvetlerini, yüreklerini ve dimağlarını

birleştirmiş bir millet… Onun maksadı, çapraşık

siyasetlere karışık programlara, mütenakız ve

muğlak nazariyata boğulmuş değildir. Bir tek

hedefi vardır. Selamet-i vatan. Teşkilatının saiki

yalnız b ir kuvvetti r:  Endişe-i beka…

Şu hâlde Kuvâ-yi Milliyenin tereddîsine

ihtimal vermek, milletin tereddîsini kabul etmek

demek olur. Hâlbuki bizim itikadımızca

mevcudiyetine indirilen darbe-i katiye karşısında

tam bir vahdet-i fikir ve emelle hakk-ı hayatını

ispat ve müdafaaya çalışan bir millet mütereddî

olamaz. Milletin tereddî etmediğine en büyük

delil, Kuvâ-yi Milliyedir. Hatta bütün imanımızla

iddia edebiliriz ki bugünkü vahdeti vücuda

getirmeye muvaffak olan millet, henüz tekâmüle

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Kuvâ-yi Milliyenin tereddîsine ait

dûrendişane mütalaat arasında İttihatçılık

isnatları da bulunuyor. Anlaşılıyor ki fırkalara

mensup eşhas, fırkacılığa ait zihniyetlerle o

kadar hal-i işbâ`a geliyorlar ki mensup oldukları

fırka haricinde bir millet mevcut olduğunu, ve

başka fırkaların namuskâr olan mensubînini
milletten tarh etmeye imkân bulunmadığını

kabul edemiyorlar. Kuvâ-yi Milliye, herhangi

bir veya birkaç fırkaya, veya bu fırkaların

mensubînine temayül ederek diğerlerini hariçte

bırakmak suretiyle hareket etseydi ve teşkilatını

bu şekilde vücuda getirseydi o zaman daha

doğmadan ölmeye mahkûm, mütereddî ve alil
olduğunu iddia etmek doğru olabilirdi. Fakat

teşekkür olunur ki Kuvâ-yi Milliye arasında

hiçbir fırka veya zümrenin mahdut nokta-i

nazarı, bu nokta-i nazara merbut hasis husumet

ve adaveti yer bulamamış, hiçbir nifak için

zemin bırakılmamıştır.

Kuva-yi Milliye, müttehit bir kütle hâlinde
memleketin ve istiklal-i millînin müdafaasını

taahhüt etmiş millet demektir. Bu gayeyi kabul

ve mesaisini ona tevcih eden her şahıs, İttihatçı

olsun veya olmasın, hususî fikir ve içtihadı ne

merkezde bulunursa bulunsun, milletin evladı,

binaenaleyh Kuvâ-yi Milliyenin bir cüzü, bir

ferdidir. Millet, hiçbir zaman evladından bir

kısmını mevcudiyetinden tart ve defedemez.
İttihatçı, mücrim demek ise, kanaat cürüm

olamaz. Maddeten ve kanunen cürmü olanları

ise, isimleri ne olursa olsun tedip etmek

hükûmete ait bir vazifedir. Vakıa memleketin

müdafaası, istiklalin muhafazası da hükûmetlere

ait olmak lazım gelir. Fakat ne yapalım ki

mütarekeden beri gelen her hükûmet,
düşmanlarla bilittifak makûsunu yaptı ve

bundan dolayıdır ki haricî düşmana karşı

mevcudiyetini müdafaa etmek vazifesi millete

düştü; ve millet artık kolay kolay itimat edemez

oldu. Ferit Paşa Hükûmeti, mücrim veya masum,

İttihatçı namı altında şöhret bulmuş evlad-ı

memlekete reva gördüğü şiddet nispetinde bir
salabetle İzmir’de Yunanlılara karşı da hareket

etmiş olsaydı, bugün bazılarını her nedense

telaşa düşüren bu muazzam millî vahdete belki

lüzum kalmaz ve zavallı millet, birçok evladını

şehit veya sefil görmek bahtsızlığına uğramazdı.

Bir daha tekrar edelim, Kuvâ-yi Milliye,

müttehit bir kütle halinde birleşmiş Anadolu
demektir. Anadolu hukukunu, mevcudiyetini

ve ateşini müdrik olarak henüz yaşamaya

başlamış, sağlam bir hayat ve azimkâr bir

kütledir. Binaenaleyh tereddî ihtimalinden çok

uzaktır. Kuvâ-yi Milliye, milletin bir aguş-ı

vahdetidir ki selamet-i vatan namına şahsî her

türlü infialatını, nifak ve husumetlerini terk
ederek memleketi kurtarmaya koşan

fedakârandan müteşekkildir. Mensubîninin

kıymeti fırkacılıkla değil, fedakârlığının ve

hamiyetinin derecesiyle ölçülür. Bundan sonra

hâlâ Kuvâ-yi Milliyenin mahiyetinden tegafül

edenleri hüsn-i niyet sahibi addetmekte

tereddüt edersek, zannederiz ki haklı oluruz.

Tereddi Meselesi
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General Gouraud’nun Beyrut’a çıktığı
burada rivayet ediliyor. Adana, Ayıntab, Maraş
ve Urfa havalisinde sekiz bin Fransız askeri
mevcut bulunduğunu söylüyorlar. Ve bu askerin
vazifesi Hristiyanlık hesabına Ermenilerin burada
tefevvuk ve teessüsünü temin ve teshil etmekten
ibaret olduğuna hükmediliyor.

Burada beş yüz İngiliz askeri de vardır.
Bunlar Mersin’e kadar gittikleri hâlde Adana
vakâyi`i üzerine avdet ettiler.

Halep’ten buraya gelip gidenlerin
verdikleri havadise nazaran oralarda dahi
Fransızlara karşı hissiyat pek ziyade gergin bir
şekil almıştır. Muvaffakiyetin yüksekliği, hiss-i
insaniyet ve ma`delete merbut fikirlerin
asırlardan beri menbaı olmak itibarıyla haiz
olduğu tefevvuku, Fransa’ya her tarafta bilhassa
Şark’ta çok büyük bir nüfuz ve tes ir
kazandırmıştı. İngiltere – Fransa itilafının son
şekli memleketimizde tatbike başlanarak
Müslümanların her türlü hukuk ve mukaddesatı
Hristiyanlığın menafii namına tahrip edildiği
günden beri, bu nüfuz-ı müteessir zeval
bulmaya başladı. Halkın halet-i ruhiyesini bir
hayli tetkik ettikten sonra kanaat ediyorum ki
Fransızlar, bu mesleklerinde devam ettikleri
takdirde bütün Şark’ı, Suriye’si, Arabistan’ı
dâhil olduğu hâlde her tarafı kendilerine
düşman görecekler, ve yirminci asırda hiç de
melhuz görülmeyen bir dinî muharebe ile kendi
müstemlekelerinin dahi tutuşmasına sebebiyet
vereceklerdir.

Buralardaki ahali, kendilerine karşı yapılan
mezalimin elbet bütün Âlem-i İslam’da pek
mühim tesirat uyandıracağını, sesleri bugün
olmasa bile elbet yarın her taraftan işitileceğine
emin olduklarını, binaenaleyh çarpışmaktan
usanmayacaklarını söylüyorlar.

Fransızlar, Maraş, Urfa, Ayıntab ve
havalisini İngilizlerden teslim almışlardır.
Fransızlar son günlerde Edirne tarikiyle
İstanbul’a getirmeye başladıkları askeri bahren
Beyrut’a Mersin’e gönderiyorlar. Şimdiye kadar
dört vapurla iki bin kişi Beyrut’a ve Mersin’e
çıkmıştır. Ayrıca 27 Teşrin-i Evvelde bin beş yüz
neferden mürekkep iki tabur ile bir makineli
tüfek müfrezesi ve yüz yirmi arabadan
mürekkep Fransız kuvveti Sirkeci’den Akdeniz’e
hareket etmiştir. Bu suretle kuvâ-yi lazımeyi
tahşîd ettikten sonra Fransızların, son Fransız
– İngiliz itilafı mucibince Diyarbekir, Malatya,
Harput, ve Sivas’a kadar işgale teşebbüsleri
muhtemel görülüyor.

Kilikya kıtaatı kumandanlığına General
Duko tayin olunmuştur. Bu generalin erkân-ı
harbiyesiyle On Sekizinci Cezayir Alayı Mersin’e
muvasalat etmiştir.

Kuvâ-yi Milliye ve Mısır
Vatanın selameti ve istiklal-i millînin

masuniyeti gayesine milletin tevcih ve tevhid-
i kuvvet etmesinden teşekkül eden Kuvâ-yi
Milliye ve harekât-ı ahiresi Mısır’da pek samimî
tezahürat ile telakki edilmiştir. Her türlü kuyûdat
ve tahdidata rağmen nümayişperverane
tezahürat icra kılınmış ve otuzu mütecaviz
hatip taraf ından parlak, müheyyiç ve
sitayişkârane nutuklar irat olunmuştur.

Mısır vatanperverlerinin bu samimî ve
uhuvvetkârane müşareket-i ruhiyeleri bütün
Anadolu’yu pek ziyade mütehassis etmektedir.

Mısır’dan gelen son telgrafnamelerde
Sait Paşa Kabinesinin istifa ettiği bildirilmiştir.

İzmir Ahvali
Yunan işgal mıntıkasında düşman iaşe

hususunda fevkalade müşkülat çekmekte
olduğundan nam-ı müstearla dâhilden zahire
celbine teşebbüs etmiş ise de Alaşehir Heyet-
i Milliyesi tarafından şimendiferle zahire ve
mevâşî nakliyatı suret-i katiyede menedilmiştir

Yunanlılar tarafından İzmir’e iki cebel
topu ile mühimmat-ı harbiye ihraç olunmuştur.

Bir salib-i ahmer vapuruna külliyetli
miktarda yerli Rum efradı irkâb etmişlerdir.
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Adana Ahvali
Adana kuvâ-yi işgaliyenin himayesine

istinaden Ermenilerin Müslüman ahaliye
tecavüzkârane bir vaziyet aldığı ve haysiyet-i
milliyesi rencide olan Müslümanlar tarafından
mukabeleye teşebbüs olunarak Şeyh Murat,
Abdioğlu vesair köylerde mevcut Ermenilerle
Müslümanlar arasında müsademe ve mukatele
olduğu haber alınmıştır. Müsademeye girişen
ahali-i İslamiye çete hâlinde dağlara iltica
etmiştir. Fransızlar tarafından en cesur
Müslümanlardan jandarma kuvveti teşkil
etmeye teşebbüs olunmuşsa da Müslümanlar
kabul etmemişlerdir.

Muhabir-i Mahsusumuzun Mektubundan:

Bir aydan beri memalik-i muhtelifeden
bilhassa hicrete teşvik ve Adana’ya celp ve
iskân edilen Ermeniler Müslüman ahaliye reva
gördüğü tahkirat-ı aleniye, pek yakında
Kilikya’da sakin bilumum Müslümanların
katliam edileceklerine ve buralarının kâmilen
büyük bir Ermenistan teşkil edeceğine dair
işâa ettikleri meşum havadisler hissiyatı son
derece tehyiç etmekte idi. Ermeniler son
zamanda bunlar ile iktifa etmeyerek maddeten
tecavüzata başladılar, ve Müslümanların emval
ve emlakine, bağ ve bahçelerine de taarruz
ettiler. O kadar ki sokaklara kimse çıkamaz
oldu.

Tecavüzat-ı vâkıayı menedebilecek hiçbir
kuvvet çıkmadı. Buradaki Fransız kıtaatının
ekser efradı Ermeni’dir. Zabitan, memurîn-i
hükûmet, polis ve jandarma Ermenilere karşı
müsamahakâr bir vaziyettedir. Polis müdürü
ile bir polisin cerh edilmesi ve Tercüman Kemal
Bey’in Hükûmet Konağı önünde alenen
katlolunması, hususuyla Fransızların Ermenilere
karşı himayetkâr bir idare tesis etmiş olmaları
kâmilen müsellâh olan Ermenileri her türlü
tecavüzatında serbestî ile harekete sevk
etmektedir.

Bu ahval içinde, maruz olduğu tehlikenin
derece-i vahametini takdir eden ahali-i
Müslime nihayet kendi kuvvetlerine istinat
ederek namus ve haysiyetlerini, mal ve canlarını
bizzat müdafaa için silaha sarılmaya başladılar.
Ahali fevç fevç çeteler teşkil ederek mukabeleye
teşebbüs ediyorlar. Bu hareketi gören Ermeniler
civar köyleri tahliye ederek kâmilen Adana’ya
toplanmaktadırlar.

Fransızlar, isyan eden ahali-i Müslime
üzerine sevk etmek için Ermenilerden birçok
takip müfrezeleri teşkil ve teslih ediyorlar. Bu
müfrezeler tarafından meyyiten elde edilerek
Adana’ya getirilen bir Müslüman’ın kellesi
teşhir edilmiştir.

Bütün vilayat-ı şarkıyeden, ve Maraş,
Urfa, Ayıntab havalisiyle Suriye ve Halep
istikametlerinden fevç fevç Ermeniler Adana’ya
muhaceret etmekte devam ediyorlar. Adana
şehrinin civarında bir Ermeni kasabası inşası
tasavvur olunuyor, ve bunun için on bin
amelenin çalışacağı rivayet edil iyor.
Buradaki Mardinli ve Diyarbekirli Ermeniler
Fransız askerleriyle beraber Diyarbekir’i işgal
etmek ve esnâ-yi işgalde mümkün olduğu
kadar Müslüman kesmek üzere şimdiden
hazırlanıyorlar ve seviniyorlar.

Bütün bu ahvali, medeniyet adalet hak
ve milliyet esasları üzerinde cihanı aldatan
Avrupalıların gözleri önünde cereyan ettiği
hâlde hepsi lakayıt kalıyor. Burada hiçbir
ecnebîye ve hiçbir Avrupa hükûmetine zerre
kadar hiss-i itimat kalmamıştır. Herkes kime
karşı  o lursa olsun ö lünceye kadar
mevcudiyetini muhafazaya ahdediyor. Yakında
pek büyük ve pek kanlı iğtişâşatın vukuu
tahmin olunabilir.Avrupalıların burada ittihaz
ettikleri meslek, halk arasında eski ehl-i salip
hücumlarını, ehl-i salip zihniyetlerini ihsas
ediyor. Bütün Müslümanlar, Hristiyanlık
namına bigayr-ı hakkın ve bililtizam kurban
ettiklerine kanidir. Binaenaleyh dinlerine ve
vicdanlarına taarruz edilmiş olmak itibarıyla
pek müthiş bir heyecan içindedirler.

İtalya’nın Silifori Nakliye Vapuru’yla altmış
kadar İtalyan efradı Antalya’ya gelmiştir.

İtalyan generallerinden Porto Milas’tan
Muğla’ya gelip bir gün kaldıktan sonra tekrar
Milas’a avdet etmiş ve terhis olunan efrat yerine
yeni efrat ve birçok malzeme-i harbiye
getirilmiştir.

İngiliz Kaymakamı Hustat Burdur’a
gelmiş ve belediyeye giderek Kuvâ-yi Milliyenin,
cihet-i askeriye ve memurîn-i mülkiye tarafından
idare edilip edilmediğini sormuştur. Heyet-i
Milliyece teşkilatın mahiyeti ve gayesi hakkında
verilen izahattan sonra Düvel-i İtilafiyece,
Türklerin bu kadar münevver oldukları evvelce
anlaşılamadığından İzmir’i işgalde hata
edildiğini, binaenaleyh bu hatanın sulh
konferansı tarafından tashih olunmasını
beklemek lazım geldiğini ve kendisinin Türk
muhibbi olduğu gibi efkâr-ı umumiyenin de
Türkler lehinde bulunduğunu ve Yunanlılar
tarafından Aydın’da icra kılınan mezalimi re’y-
e’l-ayn görmüş olduğunu beyan eylemiştir.

Atina’da Çıkan Patris Gazetesi Yazıyor:
Aydın’ın Yunanistan tarafından işgali -

---namesi Paris’teki Yunan mümessilleri ile Atina
muhalefetini endişeye düşürecek buhranlar
geçirtmiştir. Amiral Bristol verdiği raporda
Yunan işgalinin birçok hadiselere sebebiyet
verdiğinden ve esasen işgal olunan arazinin
suret-i katiyede Yunanistan’a terki şayan-ı kabul
olmadığından mahall-i mezkûrda Yunan
işgaline hitam verilmesi talep edilmiştir.
Mamafih bu raporun tetkiki diğer cihetten
faydalı olmuştur. Çünkü Yunan işgali ibkâ
edilerek ordumuz İzmir’de kalacaktır.

Morning Post Gazetesi neşriyatında,
İngiltere Hükûmeti Yunan’ın İzmir’de kalmasına
taraftar olmakla beraber bu işgalin şimdilik
ancak muvakkat bir mahiyeti haiz olmasını
iltizam ettiği bildiriliyor.

İzmir Cinayetleri Tahsin Ediliyor
Paris’ten Yazılıyor:
Meclis-i Alinin Asyâ-yı Sugrâ’da bulunan

kıtaatına terettüp eden vazifeye dair Venizelos’a
gönderilecek mektubun metnini tetkik ve ikmal
eylemediğinden gelecek celsede tetkikata
devam edeceği bildirilmiş idi. Bu kere tahkikat
heyetinin raporu üzerine Venizelos’a
gönderilecek mektubun metni takarrür
ettirilmiştir. Meclis şehirde ve havalisinde asayişin
temini hususunda Yunan idaresine itimat ve
tahkik heyetinin kemal-i  bîtarafî ile icarâ-yi
vazife ettiğinden dolayı beyan-ı takdirat
eylemektedir.

İrâde-i Milliye: Garp’ın bu sadâ-yı
ma`deletini Şark hiç bir zaman unutmayacaktır.
Avrupa’nın mazhar-ı itimadı olan Yunan idaresi
o kadar masum ve mazlum kanlarıyla
bulaşmıştır ki bunu tahsin edenlerin bugün
intikam-ı ilahîden emin olmaları iktiza eder.
Bunlar bizim için ne kadar mucib-i ibrettir.

Son Haberler
20 Teşrin-i Sani
Yunanlılar kuvâ-yi külliye ile taarruza

geçtiler. Zayiat-ı külliye verdirilerek taarruzları
tevkif edildi. Bazı taraflarda ricat eden düşmanın
takibi devam ediyor. Cephe eski yerindedir.
Düşman bir karış bile arazi kazanamamıştır.

21 minh: Ödemiş Cephesi’nde sekiz bin
tahmin edilen Yunan hücum kuvvetiyle süngü
süngüye muharebe edildi. İki bini mütecaviz
Yunanlı hâk-i helake serildi. O nispette de
mecruhları vardır.

Bazı cihetlerde yeniden muharebata
başlanmıştır.

22 minh: Yunanlılar Kale, Ayasulug,
Kırcova, Aleksiköy karyelerinde vuku bulan
muharebatta hiçbir şeye muvaffak olamayarak
mevkilerine çekildiler. Telefat pek çoktur.
Muharebat devam ediyor. Mücahidînin zayiatı
lâşeydir.

General Miln Tarafından Alâkadârâna
Yazılan Tezkere

Paris Sulh Konferansının talimatına
tevkifen ve konferansın son kararına ta`liken
Aydın vilayetinde Yunan kuvvasıyla muntazam
Türk kuvvası müsellâh çeteler arasında bervech-
i ati işar edilen tahdid-i hudut hattını tespit
eyledim. Ayvalık’ın yedi mil şimal-i şarkîsinde
ve Osmanlı’daki sırtta ve sahilde bir noktadan
ve şimalden başlayarak ve badehu Madas ve
Balacık zirveleri hizasında Sancak hududunu
takip eder. Badehu Kestane Dakmaz Dağı
tepelerini takiben Döşeme köyüne, badehu
Dürküt Deresi’yle Menteşe Deresi’nin arasındaki
sırttan
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doğruca geçerek Bakırçay ile Cuma Deresi’nin
nokta-i iltisakına gelmek üzere cenuba kıvrılır.
Badehu mütenazıran Sarıtaş, Koğbucak
tepelerine gider. Badehu Oraynek (?) Kaya
istikametinde bir hatt-ı müstakim üzerinde
Lodos istikametinde, badehu Sağırlıtepecik,
Tatarköy, Menlavi (?) Yeniçiftlik, Papazlı köyleri
arasında badehu Beleni Dağı üzerinde keşişleme
cenub-i şarkî; badehu Paraşlı Ahmetli’nin üç
mil şarkında Şart köylerine, badehu Ardıcak
Yaylası’nın sırtından Kemer Tayaklar, Sehmet
(?), Bucak köylerine ve cenuba; badehu Çaylı
Cenup’a, badehu cenub-ı garbî istikametini
takiben Damiye (?) ve buradan İzmir sancağının
cenup hududuyla iltisak edinceye kadar cenuba
giden bir hattır. Bu karara tevfiken umum
Osmanlı askeriyle müsellâh çetelerin yukarıki
hattan üç bin metre mesafeye çekilmelerini
talep eylerim. Bâlâdaki talimatın tatbik
olunacağı tarih 12 – 11 – 19’dur.

Doğrudan doğruya bana karşı mesul
olan bir zabit kumandasında bulunan İtilaf
askerleri tarafından (İngiliz, Fransız, Yunan)
İzmir sancağının cenup hududunun pek yakın
zamanda işgali takarrür etmiştir. Tafsilat
bervech-i atidir: Yunan işgal hattının İzmir
sancağının cenup hududunu Bademiye’nin
cenubunda fethettiği noktadan başlayarak bu
hat doğrudan Ömerli’ye gidecek ve Ömerli’den
Menderes Nehri’ne mülaki oluncaya kadar
cenup istikametinde devam ile badehu
Menderes Deresi’nin Kuşlukdere’yi katettiği
noktaya kadar dere boyunu takip eyleyecek
badehu bu hat Kuşlukderesi’ni Aydın demir
yoluna doğru takip eyleyecek ve altı yüz metre
mesafede demir yolunu takiben şimendiferin
sancak hududunu Ayasulug garbından
kateylediği noktaya kadar devam edecek ve
Sancak hududundan Yunan işgal hattının İzmir
sancağının cenup hududunu Bademiye
cenubunda kateylediği noktaya kadar gidecektir.
Yukarıdaki mıntıka dâhilinde sivil ahalinin silah
taşımasına müsaade edilmeyecektir. İtilaf askeri
yukarıdaki mıntıkayı işgal eylediği zaman
bilhassa Türk askeriyle çetelerin Bademiye,
Ömerli hattının üç bin metre şarkındaki sahaya
çekilmeleri için lazım gelen tertibatı yapmanızı
behemehâl talep ederim. İşgal tarihi size
bilahare işar edilecektir. Türk ahalisinin iadesi
keyfiyeti bilahare nazar-ı dikkate alınacaktır.
Aydın vilayetindeki iz`âcata nihayet vermek
maruzunda bu talimatın madun olanlara
tebliğini talep eylerim.

Bu tezkere münderecatına muttali olan
Nazilli Kuvâ-yi Milliyesi namına gelen telgraf
aynen bervech-i atidir:

Burada 11-11-35’te muttali olduğumuz
beyannameye nazaran şimdiye kadar çırpına
çırpına müdafaa edebildiğimiz mevâki`-i
hâkimenin İngiliz ve Fransız kuvvetleri perdesi
altında Yunan cinayetlerine terki hususunun
iltizam olunduğunu anlıyoruz. Bunun tahtında
müstetir olan keyfiyet her nasılsa canavar
pençesinden kurtulabilen beş on Müslüman
köyünün ve birkaç bin Müslüman Yunan
bıçakları altına alınabilmesini temindir. İzmir’de
gün geçmiyor ki Müslüman ecsâdının beşeriyet-
i hazırayı ürkütecek, lanetler ettirecek
fecâyi`tabloları teşhir edilmesin. Aydın ve
Menteşe cephelerinde tevali eden hâller artık
Türklük Müslümanlık namına suikast takip
edildiğinin şahididir. Böyle zelilane bir kavlin
kurbanı olmamaya azmeden Türklük bir ferde
varıncaya kadar mücahedatta sebat edecektir.
Bunun mesuliyet-i maneviyesini medeniyet-i
hazıranın nâzım-ı umuru addedilen ekâbire
terk ediyoruz. Biz muhakkak davamızın bir
mahkeme-i adilede mürur edecek hükm-i
adilaneyi istihsal edinceye kadar takibine gayret
ettikçe Cenab-ı Hak elbet bizim muinimiz
olacaktır.

Venizelos İzmir İçin Atina’ya Davet Ediyor
Venizelos Yunanistan’a müteveccihen

hareket edecektir. Mumaileyh on üç ay
gaybubetten sonra memleketine avdet
eylemektedir. Atina’ya muvasalat eder etmez
İzmir meselesini müzakere için Meclis-i
Mebusanı  içt imaa davet eyleyecektir.

Yunanlılar Soma Cephesi’nde taarruz
etmekte ve tart olunmaktadırlar. Venizelos’un
mahiyetinde bulunup ahiren Yunanistan’a avdet
eden Erkân-ı Harbiye Reisi Balemalos, Trakya
meselesi için İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya’nın
Yunanla beraber olduklarını ve Bahr-i Siyah’tan
bir mahreç verilmek üzere Trakya’nın
Yunanistan’a ilhakını kabul ettiklerini, yalnız
hâlâ Amerika’nın ihtiyatkâr bir vaziyet muhafaza
etmekte olduğunu söylemiştir.

Atina gazeteleri Pichon ile Lloyd George
arasında vukua gelen mülakatlarda takarrür
eden Fransız İngiliz siyaset-i müşterekesinin
Türkiye hakkında tatbik edilmiş olduğunu
yazıyorlarmış.

Venizelos, Yunanistan’da intihabatın
ancak Trakya. Anadolu, Cezayir-i İsnâ Aşer ve
Ebir (?) arazi mesailinin hallinden sonra icra
edileceğini ve Amerika’nın herhangi bir mandayı
kabulünden imtina eylemesi üzerine iki ay
zarfında tezekkür edilecek mesail-i muallakadan
hiç

General Gouraud’nun maiyetinde otuz
bin kişilik bir kuvvetin birden çıkmasına intizar
ediliyor. Fransızlar Telebyaz tepelerini kum
torbalarıyla tahkim etmişlerdir.

Lord Balfour Avam Kamarasında Şark
ve Garp ahalisinin mukadderatı tayin
olunamamasını bu ahali için büyük bir felaket
olduğundan bahsederek bunun Amerika
tarafından henüz vazıh bir siyaset ittihaz
edilememiş olmasından ileri geldiğini
söyledikten sonra, müteakiben Suriye
meselesine nakl-i kelam ederek Araplara
vekâlet deruhte edecek hükûmetlerin fevkalade
müşkülata tesadüf edeceklerini beyan ve
Araplar ilk defa olarak hadisat-ı ahirede
muazzam bir vazife ifa ederek sadakat, cesaret,
ve kabiliyet göstermiş olduklarından Arap
kuvvetinin nüfuz ve ehemmiyeti pek ziyade
olduğunu “İngiltere ile Fransa arasında
müstakbel müşkülat  zuhuru melhuz
bulunduğunu, her iki hükûmetin de dostane
teşrik-i mesai etmeleri lazım geldiğini ifade
eylemiştir.

Telgraf Haberleri
Sulh ve Türkiye Meselesi

Matbuat grevi dolayısıyla intişar eden
Presse de Paris gazetesi Londra’da cereyan
eden muhaverat esnasında Pichon ile İngiliz
nazırları arasında tetkik edilen bilcümle
mesailin her iki hükûmet beyninde mevcut
vahdet-i efkârı ispat ettiğini ve Amerika
tarafından sulh muahedesinin tasdiki
şüpheden vareste addedildiği, Rusya’da İtilaf
Devletleri tarafından takip edilen siyasetin
devamına karar verildiğini yazdıktan sonra
Türkiye hakkında diyor ki: Türkiye meselesinin
tetkikinde Zat-ı Şahane’nin İstanbul’da
ibkâsıyla Türkiye’ye müesser bir murakabe
kabul ettirilmesi mevzu-ı bahis olmaktadır.

İngilizce (Nizastap(?)) Gazetesinden:
Türklere adilane hareket ve muamele

olunacağını ve faaliyet ile ilan eden düvel-i
müttefikanın bu mevad ve teminatına
itimadımız vardır. İngiltere birçok Müslim
tebaaya malik olması hasebiyle Türkiye’ye karşı
sair devletlerden farklı vaziyette bulunuyor.
İngiltere Türkiye’nin düçar-ı mezellet olmasını
arzu etmiyor. Türkiye’nin istikbal meselesi
bizim için diğer hükûmet ve milletler gibi sade
değ i ld ir.  Ümit  eder iz  ki  Pa ri s’ teki
murahhaslarımız bu meseleyi sırf İngiliz nokta-
i nazarından tetkik edeceklerdir.

Bosfor gazetesi Sadrazam Paşa’nın
Clemenceau’ya çektiği bir telgrafta Türk
murahhaslarının yakın zamanda sulh
konferansına gitmelerine müsaade olunmasını
rica ile bu telgrafnamenin birer suretlerinin
İtalya, Fransa, İngi ltere ve Amerika
komiserliklerine tevdi edildiğini yazıyor.

İngiliz muhitinde Türkiye mukarreratı
için istical ve telaş mevcut olduğu anlaşılıyor.
Lloyd George ikide bir de muhtelif bahanelerle
ve aleyhimize kabil-i tefsir muhtelif meallerde
nutuklar vermektedir. Diğer taraftan da Hintliler
birbirini müteakip verdikleri muhtelif
muhtıralarla hukukumuzun muhafazasını
İngiltere Hükûmetinden şiddetle talep
eyledikleri, Times gazetesinde okunmuştur.
Amerika hukukumuzu müdafaaya mütemayil
görünmektedir.

Lloyd George’un Nutku
Temps gazetesi Lloyd George’un

Kestel’de irat eylediği nutuktan bahis ile
mezkûr nutkun İstanbul’da büyük bir heyecan
tevlit ettiğini ileri sürerek “Amerika kararını
bildirecektir. Müttefikler bir gûne mukarreratta
bulunmayacaklardır. Boğazlar ve Asya-yı Sugrâ
hakkında Lloyd George şahsî mütalaat ve
efkârını bildirdiği takdirde mesele halledilmiş
olmamakla beraber hiç olmazsa tavazzuh
edeceğinden şükranı celbetmiş olacaktır.”
diyor ve müteakiben Lloyd George’un
Londra’da bir konferans akdi hakkında ne gibi
bir fikirde bulunmuş olduğu anlaşılamadığını
ve yakında beynelmilel konferans akd

bir muhalefete maruz kalmayacağını ve
filhakika İngiltere, Fransa ve İtalya’nın Yunan
nokta-i nazarının isabetini tasdik ettiklerini
söylemiştir.

Batum ve Elviye-i Selâse
General Milne’in Batum ahalisine

hitaben neşreylediği beyannamesinde Batum
ve havalisinin İngiliz askerinin taht-ı işgalinde
bulunduğu, konferans hudut meselesini
halledinceye kadar havali-i mezkûrede
intizamın İngiliz askerleri tarafından muhafaza
edileceği ve Batum’a bir vali-i askerî tayin
olunduğu bildirilmiştir. Vali-i askerî mülkî
mahkemeler teşkil hakkına malik olacak ve
kuvâ-yi askeriyeye yardım için yerli jandarma
dahi vücuda getirecektir. Vergiler ve gümrük
rüsumu vali tarafından tahsil ettirilecek ve
memleketin ihtiyaçlarına sarf edilecektir.

Bosfor gazetesi yazıyor:
Ermeni Reisicumhuru Aleksandr Haritan

Kars’a gitmek üzere araba ile istasyona
giderken üç şahıs tarafından suikasta
uğrayacağı anlaşılarak ikisi tevkif edilmiş ve
birisi firara muvaffak olmuştur. Mevkuf
eşhastan biri Şador’da mühim miktarda tüfek
sirkat etmiş olan Abbas olup diğeri Molla
Hüseyin isminde biridir.

Ermeniler Kafkasya dâhilinde kendilerine
mütâbi` olmayan İslam köylerini ve Oltu
havalisini taht-ı itaata almak için Bardız (?) ve
Merdenik’te tahaşşüdat yapmışlardı. Ahiren
Oltu havalisindeki İslam hazırlığını görerek
taarruza muvaffak olamayacaklarını anlamış
olduklarından çeki lmişler ve Ermeni
askerlerinden birçokları firar etmiştir. Baki
kuvve t l er i y l e  t op la r ın ı  da  Kar s ’ a
göndermişlerdir.

Azerbaycan Ahvali
General Denikin Azerbaycanlıların

mukavemetine rağmen hudut olarak tayin
edilen mıntıkaları geçerek cenuba doğru
ilerlemiş ve Azerbaycan kumandanı atideki
notayı tebliğ etmiştir:

Verilen teminata istinaden Azerbaycan
Hükûmeti Denikin kıtaatının Derbent ile
Dağistan’da işgal etmiş oldukları mıntıkaların
terkine intizar etmekte iken gönüllü ordu
daha cenuba ilerlemekte ve bundan başka
Temirhan Şura’daki Azerbaycan mümessili
General Erdili’den (?) derhal Dağistan’ı terk
etmek emrini almıştır. Temirhan Şura muayyen
hududun cenubunda olduğundan işbu talep
Azerbaycan hududuna tecavüz teşkil
etmektedir.

Denikin dahi Azerbaycan Hükûmetine
bir nota göndererek, Bahr-i Hazer’deki küçük
donanma üzerinde Azerbaycan sancağının
temevvüç etmesini talep eylemiş ise de
hükûmet talebi- i vaki  reddetmişti r.

Bakü’ye avdet eden Azerbaycan
murahhaslarından bir zat Kafkasya hükûmetleri
istiklallerinin tasdiki keyfiyetinin heyet-i
umumiyesiyle Rus meselesinin halline vabeste
bulunduğunu beyan etmiştir.

Suriye Ahvali
Re`sülayn’a bir çavuş ve beş Fransız

kıyafetinde Ermeni trenle gelmişler, ve bunların
vürudu ahali arasında pek müthiş galeyanı
mucip olmuştur. Trenin vürudunu haber alan
ahali beş yüz kadar piyade ve süvariden
mürekkep olarak tecemmu etmişler ve
hükûmete giderek Makam-ı Hilafet ve
Saltanata merbutiyetlerini ve son nefese kadar
fedâ-yı can edeceklerini beyan etmişlerdir. Bu
kuvvetin kırmızı zemin üzerine (nasrun-min-
Allahi ve fethün karîb) yazılı bir bayrağı vardır.
Ahali ve aşâirin kuvveti günden güne tezayüt
etmektedir.

Şam ve Beyrut cihetlerindeki ahalinin
dahi Makam-ı Hilafet ve Saltanata şiddetli bir
merbutiyet besledikleri ve kâmilen müsellâh
oldukları anlaşılmaktadır.

Halep civarında İngilizlerle Araplar
arasında şiddetli müsademat vukua gelmiştir.

Mersin’e üç vapur Fransızlar ve İngiliz
askeri ihraç olunarak trenle Halep’e sevk
edilmişlerdir.

Suriye’de büyük bir miting yapılarak
Fransızlar aleyhinde nutuklar verilmiştir. Şam’da
eli silah tutan her fert teslîh edilmiştir. Halep
Kalesi’ne top ve mitralyöz çıkarılmıştır. Araplarla
Fransızlar arasında büyük bir arbedeye her an
intizar edilmektedir.
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Poiccaré’nin Seyahati
Reisicumhur Poincaré ile zevcesi Döver’e

(?) muvasalat eylemiştir. Güzergâhında askeri
teftişattan sonra zevcesiyle beraber yolcu
vapuruna râkip olmuştur.

Amerika’da
Amerika Âyanı muahede-i sulhiyenin

Hükûmat-ı Müttehidece beş sene müddetle
Fransa’nın Alsace-Lorraine’deki hâkimiyeti silahla
müdafaa edileceğine dair olan maddesini
reddetmiştir ki bu madde muahedenin onuncu
maddesidir. Mösyö Loç tarafından dermeyan
edilen kuyûd-ı ihtiraziye 33 muhalif reye karşı
216 rey ile kabul edilmiştir. Mezkûr kuyûd-ı
ihtiraziyede Amerika’nın diğer milletlerin bilcümle
taahhüdatına tabi olamayacağı ve kongrenin
muvafakati olmaksızın ihtilafata müdahale
edilemeyeceği dermeyan edilmiştir.

Bulgaristan’da
Bulgar heyet-i murahhasası Harkof imzasını

havi gönderdiği bir notada Bulgar Hükûmetinin
muahede-i sulhiyeyi imzaya amade olduğunu
bildirmiştir.

Bosfor gazetesinin Sofya’dan aldığı bir
telgrafta Başvekil Stamboliyski ile nuzzâr-ı
sabıkadan Bumon Radof ve birkaç muteber zat
Belgrad tarikiyle Paris’e hareket etmişlerdir.

Romanya Muahedeyi İmza Ediyor
Romanya Hükûmeti 6 Teşrin-i Sani tarihiyle

konferansa gönderdiği bir telgrafta Saint-Germain
Muahede-i Sulhiyesi’ni kâmilen kabul etmeye
karar verdiğini bildirmiştir.

İktisat ve Komisyonu
Müttefikîn İktisat Komisyonu Avusturya’nın

iaşesine taalluk bilcümle mesaili tetkik etmek
üzere 21, 22 Teşrin-i Sanide Roma’da içtimaa
başlayacaktır.

İtalya Yunan Münasebatı
Morning Post gazetesi İtalya – Yunan

münasebatında büyük bir eser-i salah görülmekte
olduğunu ve Mösyö Titoni’nin siyaset-i akilanesiyle
Nitti - Venizelos arasındaki münasebatın pek
dostane bir şekle munkalip olduğunu yazıyor.

Denikin ve Ermeniler
Kuban mıntıkasından gelen bir Ermeni’nin,

gazete muhabirlerine vuku bulan beyanatına
nazaran Denikin Hükûmetinin Ermenilere karşı
olan tavır ve vaziyeti Kuban Hükûmetine nispetle
daha hayırhahanedir. Bu keyfiyet hariçten gelen
muhacirlerin Kuban Hükûmetince endişeyi mucip
olmasıyla da tezahür eylemektedir. Denikin’in
müsaadesiyle Ermeni zabitan ve neferatı Erivan’a
az imet edebi leceklerdi r.  Nenekanr ino
Dardasanmazmıyan (?) namındaki Ermeni hem
Denikin ve hem de Kuban Hükûmeti nezdinde
Ermenistan temsil etmektedir. Mumaileyhin
Denikin ile münasebatı iyidir. Generalin Ermeni
murahhası hakkındaki tarz-ı hareketi ise pek
basiretkâranedir.

Rusya Ahvali
Uralsk havalisinden gelen haberlere göre

Cenubî Sibirya’da iki ordunun teşekkül etmekte
olduğu anlaşılıyor. Orenburg Kazaklarına mensup
General Akulısk (?) Sibiryâ-yi Cenubî Kazak
müfrezelerini toplamaya muvaffak olmuş ve
Bolşeviklere hücum etmiştir. General şimendifer
hattının bir kısmını işgal ve Türkistan ile hatt-ı
muvasalayı kesmeye muvaffak olmuştur.
Hükûmetin tavsiyesi üzerine Akulısk (?) Kırgızlara
esliha tedarik etmiş ve Kırgızlar da Cub
istasyonunu işgal eylemiştir.

Baltık eyaletleri konferansı 9 Teşr-i Sani’de
müzakerata başlamıştır. Estonya ve mücavir
milletlerin mümessilleri de konferansta hazır
bulunmuşlardır. Müzakerat esnasında vaziyetin
pek müsait olduğuna kanaat hasıl olmuştur. Bir
ittihat vücuda getirilmesi hakkında dermeyan
edilen fikir canlı bir tesir husule getirmiştir. Sabık
Rusya’dan doğan hükûmetler Rus meselesinin
tesviyesinde kati bir rol oynayacaklardır.

Lloyd George’un riyaseti altında Londra’da
içtima eden Düvel-i Mü`telife murahhasları
şimdiye kadar bazı esbaptan dolayı sulh
konferansınca bir karara iktiran ettirilemeyen
mesail-i

edileceğinden ve bilhassa mesail-i milliyenin
burada hal ve tetkik edileceğinden bahsettiğini
yazdıktan sonra diyor ki: Düvel-i müttefika
arasında hiçbir zaman yeni bir konferans
inikadı zımnında müzakere cereyan etmemiştir.
Halk konferanslardan bıktı. Londra’da yeni
bir konferans akdinden bir şey anlamayacaktır.
Halk yalnız Paris Sulh Konferansının ihtiyar
ettiği hatalarını tashihe intizar ediyor.”

Amerika Murahhasları
Amerika Heyet-i Murahhasası Kânun-ı

Sani iptidasında Amerika’ya avdet etmek için
Washington Hükûmetinin müsaadesine intizar
etmektedir.

Heyet-i Murahhasa Reisi ahıren Hariciye
Nazırı Kuşing (?) gönderdiği bir telgrafnamede
harb-i hazırdaki konferansça ifası mümkün
olan işlerin Teşrin-i Sani nihayetine kadar ikmal
edilebileceğini beyan ve kendisi de dâhil
olduğu hâlde Amerika Murahhaslarının Noel
yortusu için memleketlerine avdet etmek
arzusunda bulunduklarını ima etmiştir.

Bütün mesail ve ihtilafat halledilinceye
kadar Amerika Heyet-i Murahhasasının Paris’te
kalması hususunda Fransız, İtalya vesair küçük
milletlerin sefirleri vasıtasıyla Washington
Hükûmeti nezdinde tazyikatta bulundukları
zannediliyor.

Mühim Bir Mülakat
Lloyd George’un Poincaré ile uzun

uzadıya mülakatta bulunduğu ve mezkûr
mülakata pek büyük bir ehemmiyet
atfedilmekte olduğu bildiriliyor. İngiltere’den
Paris’e avdet eden Pichon Clemenceau
tarafından kabul edilmiş ve uzun uzadıya
görüşmüşlerdir.

Macaristan’da
Macar Millî Kumandanı Amiral Hudi’nin

Peşte’ye duhulü vaziyet-i siyasiyeyi tağyir
etmiştir. Hristiyan sosyalistler hatt-ı hareketlerini
tebdil eylemişlerdir. Sosyalistler sağ cenah
fırkalarıyla teşrik-i mesaiden imtina eylemiştir.

Alman Kıtaatı Litvanya’yı tahliye etmiştir.
Son kafile Perşembe günü hareket etmiştir.

Lloyd George’un Beyanatı
Avam Kamarasında hükûmet namına

cevap veren Lloyd George sulh-ı hazırda
İngiltere’nin evvela Rusya’da, saniyen
Ermenistan’da ve elyevm Alman kıtaatının
bulunduğu Baltık eyaletlerinde müdafaası
talep ediliyor. Muahede-i sulhiye ahkâmının
muhafazasına nezaret etmeye ve diğer
devletler arasında yalnız Britanya’nın mecbur
olduğu iddia edilebilir mi? İngiltere böyle bir
mesuliyet kabul edemez.” demişti r.

Almanya’da
Berlin’de üç haftadan beri Lehlerle

Almanlar arasında cereyan eden müzakerata
intizar edildiği hâlde neticelenmediğinden her
iki tarafın Paris’e mütehassısîn-i fenniyeden
müşavirler göndermesi talep edilmiş ve
aralarındaki bilcümle mesail-i muhtelife ve
hususiyle Danzig mesailesinin Paris’te Düvel-
i Mü`telife murahhaslarının iştirakiyle
akdolunacak konferanslarda hall ü faslı
karalaştırılmıştır.

Fransa’da İntihabat
Bütün Fransa’da sukûnetle icra kılınan

intihabatın netâyici hakkında kati bir şey
denilemez ise de Cumhuriyet Fırkasının
sosyalistlere karşı ıhraz-ı galebe ettiği
anlaşılıyor. Ajans Havas muhabirinin işarına
göre intihabatta 15 muhafazakâr, 55 liberal,
51 sol cenah, 77 Cumhuriyetçiler, 25 radikal,
41 radikal sosyalist, 13 Repuplikan
Nasyonalistler olmak üzere 277 mebus intihap
edilmiştir.

mahsusayı tetkik edeceklerdir. Mesail-i mezkûre
arasında Rusya meselesi dahi vardır.

Lloyd George Avam Kamarasında
Rusya’ya karşı ittihaz edilen hatt-ı hareketin
hiçbir vech ile değişmediğini ve Rusya ile
müstacelen sulh akdinin elzem olduğunu
söylemiş ve bu meselenin yakında içtima
e d ec ek  o l a n  D ü v e l - i  M ü ` te l i f e
murahhaslarından mürekkep bir konferansta
hallolacağını bildirmiştir.

Leton kıtaatının taarruzî harekâtı tam
bir muvaffakiyetle tetevvüc etmiştir.
Alman kuvvetleri ricat eylemektedir. Riga
önünde bütün cephede topçu himayesinde
Almanların şiddetli mukavemetini kırmışlardır.
Mütebâdir Şosesi Letonlar tarafından şiddetle
ateş altına alındığı cihetle Alman kuvvetleri
civar yol lardan çeki lmeye teşebbüs
eylemişlerdir.

Kızıl Han Çetesi
Maverâ-yı Bahr-i Hazer’den gelen son

haberlere göre Merv’de ihraz-ı şöhret etmiş
olan Kızıl Han Çetesi’ni Bolşevikler kendi
kumandaları altına almışlardır.

İstanbul’da İngilizler
İngilizler Bostancı ve havalisindeki

ordugâhlarını mütemadiyen yeni getirdikleri
kuvvetlerle takviye etmektedirler. Çanakkale
Boğazı’ndaki İngiliz livasının dahi hareket
edeceği ve orada yalnız bir Hintli alayının
kalacağı haber alınmıştır.

İstanbul’da Rumlar
Rum faaliyeti  hararetle devam

etmektedir. Ancak Patrikane muhitinde eski
ittihat mevcut değildir. Rüesâ-yı ruhaniyeden
bir kısmını Hükûmet-i Osmaniye ile anlaşarak
imtiyazat-ı sabıkanın tevsii suretiyle itilâf etmek
taraftarıdırlar.

Gürcistan’da
Gürcistan Hükûmeti 6 Teşrin-i Sanide

memleket dâhilinde zuhur eden Bolşeviklik
cereyanını tevkif için 100 Bolşevik derdest
eylemiştir.

İlan
Tonus Dairesinden:

304 senesi aşar mültezemlerinden ve
kasabadan Temürkaynakzade Hilmi Efendi’nin
deynine mahsuben evvelce hazine-i maliye
uhdesine tefvîz edilip bu defa bilmüzayede
yüzde on depozito ve doksan bir gün
müzayede ve otuz bir gün sonra ihale-i katiyesi
icra kılınmak ve her bir masrafı talibine ait
olmak şartıyla fi 19 Ağustos sene 335 tarihinde
pey altına alınan Topaç Boğazı mevkiinde yirmi
üç sehimde bir hisse değirmen bin beş yüz
ve Gündüz mevkiindeki tarla bin beş yüz Topuk
mevkiindeki tarla bin ve yine Gündüz
mevkiindeki tarla yedi yüz elli Kangallı
mevkiindeki tarla yedi yüz elli Yuvaç Özü
mevkiindeki tarla bin yedi yüz elli Yol Altı
mevkiindeki tarla beş yüz Topaç Boğazı’ndaki
tarla beş yüz Topuk mevkiindeki tarla bin ve
Boz Yer mevkiindeki bir kıta tarla bin kuruş ki
ceman müfrez değirmenle dokuz kıta tarla
on bin iki yüz kuruş bedelle talibi uhdesinde
takarrür etmiş ve müzayede müddeti fi 17
Teşrin-i Sani sene 335 tarihinden itibaren
münkaziye olmakla 335 senesi Kânun-ı
Evvelinin on sekizinci günü ihale-i katiyesi icra
ve emlak-i arazi-i mezkûr takarrür eden
bedellerle Maliye Nezaret-i Celilesinden
alınacak emr-i mezuniyet üzerine talibine
teslim kılınacağından talip olanların bâlâdaki
şerait mucibince Tonus kazası Hazine Dava
Vekâletine müracaat eylemeleri ilan olunur.
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vakit ne pahasına olursa olsun bunu müdafaa

ve muhafaza edebileceğini cihana ispat etmiş
olmakla aynı zamanda asrî zihniyetini, idari
kabiliyetini de tasdik ettirmiş oluyor. Cemiyet-
i beşeriyenin ruhiyatını, yarın fiilen tekzibe
uğraması muhtemel olan iddialarla değil, hayat-
ı umumiyesindeki tezahürat-ı fiiliye ile tetkik
edenler, şimdiye kadar zannettikleri gibi
Türklerin, mevki-i iktidarda bulunan birkaç
kişiye kolayca esir olur miskin bir millet
olmadığını itiraf etmek mecburiyetindedirler.
Bu mecburiyeti hissedecek Garp erbab-ı
vicdanına, intihabat ve Meclis-i Millî pek kuvvetli
bir vesile-i intibah teşkil ediyor.

Ancak bu tesiratın idamesi, ve yarın sulh
konferansında ispat-ı vücut edecek olan heyet-
i murahhasanın arkasında, mevcudiyet ve
istiklaline haris bir hâkimiyet-i milliye varlığının
ihsas olunabilmesi, her şeyden evvel Meclis-i
Millînin ilk celselerinden itibaren tezahür edecek
vahdete bağlıdır. Bütün dünyanın enzâr-ı
dikkati, yarın, Meclis açılır açılmaz, Anadolu’nun
muhit-i heyecanından Meclis-i Mebusanın kürsi-
i muhakematına intikal etmiş olacaktır.
Anadolu’da birliğini muhafaza eden milletin,
Meclis-i Millîde bin türlü emeller peşinde türlü

entrikalarla, teferruatta bile olsa, muhtelif
nokta-i nazarlarla tezahür ve tebarüzü, hususiyle
bu ihtilafatın, istiklal-i millî, hâkimiyet-i milliye,
beka ve tamamiyet-i vatan gibi mesail-i hayatiye
etrafında tekevvünü derhâl mühim bir aks-i
tesir vücuda getirebilir.

Vakıa Meclis-i Millî, muhtelif kanaatlerin
en yüksek mevki-i tesâdümü olmak itibarıyla
şüphesiz hiç kimseden kanaatini gizlemesi,
yahut hilaf-ı kanaat söz söylemesi intizar
edilemez. Esasen mebusan-ı muhteremeden
hiçbirinin bu hâlet-i ruhiyede bulunabileceği

bile kabul olunamaz. Fakat memleketin bugün
içinde yaşadığı vaziyet-i elime, onun istihlâsını,
ve ne kadar fedakârlık mukabilinde olursa olsun
behemehâl istihlâsı, bugün için her vicdan ve
hamiyet sahibinin yegâne gayesi mevkiinde
bulunduruyor. Bu öyle bir gayedir ki bunun
hilafında bir nokta-i nazar, Meclis-i Millîde değil
vatanın her parçası üzerinde siyah bir leke olur.
Memleketin istihlâsı da evvela istiklal-i millînin
muhafazasıyla meşruttur. Bin türlü süslü zavâhir
altında, bin türlü mestur takyidat ile dahi olsa
istiklal-i millîye dokunacak bir mesele mevzu-
ı bahis olamaz. Efradın olduğu gibi milletlerin

de hürriyeti, terakki ve inkişafın, sıyanet ve
mevcudiyetin mütevakkıf olduğu ilk esastır.
Binaenaleyh bu esas üzerinde tehalüf edecek
bir nokta-i nazarın da vicdan-ı millîde nokta-i
tahammül bulması imkânı yoktur.

Bunlar haricinde bir de memleketin
hudud-ı maddîsi vardır. Bu hududu milletin
iradesine istinat ederek tayin eden Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti, hayalat üzerinde değil,
müspet, kati ve hakikî bir zemin üzerinde
çalışmayı tercih, ve mütarekenameyi esas olarak
kabul etmiştir. Mütarekenamenin tespit ettiği

hududu muhafaza ve müdafaa etmek, her
Osmanlı için bir şeref ve hamiyet

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhaddin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.
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Tam bir serbestî ile şayan-ı şükran bir
sükûn ve intizam içinde hitam bulmaya
başlayan intihabat, meşrutiyetin düşmanlarını
iskât için pek beliğ bir mahiyet gösterdi. Meclis-
i Mebusanın içtimaına maddeten imkân
olmadığını, ahval-i umumiyenin buna müsait
bulunmadığını, intihabat vesilesiyle memlekette
tefrikalar, nifak ve husumetler uyanacağı cihetle
milletin vahdeti namına bir müddet tehir-i
intihabattan başka çare görmediklerini
söyleyenler, bugün, faaliyetin bu belagati
karşısında mahcup olmasalar bile milletin
itimadını müebbeden zayi etmiş oldular.
İntihabata mâni olan, tehirine taraftar bulunan
rical içinde mahdut nazarlı ve mahdut düşünceli
bazı zevatı istisna edersek, mütebakisinin
hemen kâmilen ihtiyac-ı hakikîden doğmamış
bir fırkaya hükûmetin kuvvetiyle, ve binaenaleyh
cebir ve tazyik ile taraftar kazandırmaktan, ve
buna muvaffak oluncaya kadar, fırkalarının
fakr-ı teşkilatını göstermemek için, intihabata
mâni olmaktan başka gayeleri olmadığını bugün
kabul etmek lazım geliyor. Çünkü tehir-i intihaba
efkâr-ı umumiyeyi alıştırmak için ortaya atılan
evhamın hiçbiri tahakkuk etmedi.

Hâkimiyet-i milliye, ilan-ı Meşrutiyetten
beri oldukça buhranlar içinde kalmış, zaman
zaman mevcudiyetini rahnedar görmüş olmakla
beraber, bugün bütün dünyaya şamil bir vuzuh
ve bedahetle sabit oluyor ki, Türkler hayat-ı
içtimaiye ve siyasiyesinde sarsılmaz bir mevki
sahibidir. Rical-i devletin bu hakikate vakıf
olarak hareket etmesi, bir taraftan milletin
menafii namına elzem olduğu kadar, diğer
taraftan kendi hayat-ı siyasiyeleri namına da
en muvafık olanıdır. Gittiği istikametin
doğruluğundan emin olanlar, ellerinde tuttukları
mukadderat-ı milliyeyi şahsî emellerin ve hususî
menfaatlerin levsiyle bulaştırmayanlar, milletin
murakabe-i siyasiyesinden hiçbir zaman
tevahhuş etmezler. Milletin, hâkimiyetine
merbut olmaktan mütevellit bir emniyetle nasıl
olsa ve nerede bulunsa teksife muvaffak olacağı
iradesini, hiçbir zaman istihfaf etmemek lazım
gelir. Milletlerin bir hizb-i kalîle tevdi-i hâkimiyet
ederek esir veya hayvan gibi yaşamak itiyadında
bulundukları zamanlar, çok uzak bir maziye
karışmış, gitmiştir. O zamanların uzaktan kulağa
pek hoş gelen aristokratik ve saltanatlı, ihtişamlı
idare-i cahilanesine ricat etmek, bu asr-ı
tekâmüle intisabı inkâr eylemek demektir.
Vaktiyle İttihat ve Terakki bile, istibdadını millet
meclisinin hazfı, hâkimiyet-i milliyenin imhası
şeklinde tesis ve ikameye cüret edemeyerek,
intihabata nüfuz ve müdahaleyi tercih eylemişti.
Onu istihlâf eden fırka karikatürlerinin bu
buhranı bilatereddüt göze aldırmış olmaları
maatteessüf ne memleketi, ne millet i
tanımadıklarına ve sine-i millette hiçbir zaman
yüz bulamadıklarına en bariz bir delildir.

Millet, hâkimiyetine her zaman sahip
olduğunu, ve istediği

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

borcu olduğu gibi, bu mütarekenameye vaz`-
ı imza eden, ve akd-i mütarekeyi beşeriyetin
sulh ve selameti namına az çok hüsn-i kabul
etmiş olan bütün devletler için de bir namus
ve haysiyet meselesidir. Şu hâlde, esasen büyük
bir fedakârlığı, mağlubiyetin bir netice-i
zaruriyesi şeklinde telakki etmekten mütevellit
hiss-i insaf ile göze aldırmak tayin edilmiş olan
hudud-u memleket etrafında da ihtilaf-ı nazara
kail olamayız. Meclis-i Millînin bu nikat-ı
esasiyede, ve bunlara müteferri` mesail-i
taliyede mütebâyin kanaatlere sahne olmasını
ne mümkün, ne de milletçe şayan-ı kabul
görebiliriz.

Mesail-i hayatiyemiz üzerinde irade-
i milliyenin kuvvetli ve mütekâsif, sabit ve musır,
tecelli etmesi mevcudiyetimizin tahlisi için en
müessir bir çare olacaktır. Düşmanlarımız bunu
bildikleri içindir ki intihabatı menne, içtimaı
tehire her ellerinden gelen vasıta ile çalıştılar.
Bundan sonra da Meclis-i Millînin kürsi-i
muhakematını atalet ve lakaydîye, muhalefetlere
sevk etmek için kim bilir neler düşünecekler.
Fakat biz, hâkimiyetine emin olan ve bu
emniyetle teşkilatını teyit ve takviye eden
Anadolu’nun lisan-ı azim ve metanetiyle tekrar
ederiz ki bu devrenin meclisine hiçbir şaibe
giremeyecek, ve vahdet asıl onda tecelli
edecektir.

Sulh ve Türkiye
Wilson tekrar inikat edecek olan Amerika

Kongresi için beyanname ihzar etmektedir.
Mösyö Hitchcock reisicumhur ile uzun uzadıya
mülakatta bulunmuştur. Bu mülakatta Loç
tarafından dermeyan edilen kuyûd-ı ihtiraziye,
ezcümle reisicumhur için kuyûd-ı mezkûreden
bazısını kabul etmek imkânı olup olmadığı
mevzu-ı bahis olmuştur.

Macar siyasî mahâfilinde, sulhun Kânun-
ı Sani evâhirine doğru akdedileceğine ihtimal
verilmektedir.

Avam Kamarasının 17 Teşrin-i Sani tarihli
içtimaında, Türkiye’de uzun müddet ikamet
eden General Surns atideki sözleri söylemiştir:

Türk milletinin ekseriyet-i azimesi harbe
cebren sürüklenmiş olduğundan dolayı
müteessir olduğuna kanaat-i kâmilem vardır.
Ümit ederim ki asıl Türkiye’nin tamamiyetine
dokunulmayacağını 918’de vaat eden
başvekilimizin bu teminatı esas ittihaz edilerek
Türkiye için muvafık bir suret-i hâl bulunacaktır:

Hariciye Nazırı Balfour atideki cevabı
vermiştir:

Hiçbir hükûmetin Türkiye hakkında takip
edeceği siyasete dair kendiliğinden bir şey
beyan etmesine imkân yoktur. Bu siyaset
müşterek olmalıdır. Binaenaleyh Türk ülkesinin
şekl-i atisini tasvire kalkışmak müttefiklerimize
karşı çirkin olur. Şarkta hükümferma olan
huzursuzluğun şayan-ı memnuniyet bir suret-
i hâl bulmak için sarf-ı mesaiyi müşkülata
uğrattığı doğrudur. Yalnız şurasını katiyetle
söyleyebilirim ki: Türkler gibi büyük ve tarihî
bir milletin vatanı, bir sulh konferansı tarafından
kararlaştırılacak herhangi bir suret-i hâl ile
harita-i âlemden

Meclis-i Millîde
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bulunmak suretiyle tasdik muamelesini temin
z ı m n ı n d a  b i r  t e ş e b b ü s t e  d a h a
bulunamayacağını yazıyor.

Deba gazetesi, Amerika’yı, Versailles
Muahedesi’nin reddinden tevellüt edecek
netâici ciddî surette tetkike davet eyliyor.
Mezkûr gazete Amerika tarihini ve bilhassa
bu harp zamanında Amerikalıların perverde
ettikleri hâlet-i ruhiyeyi tezekkür ederek kongre
karar-ı katisinin Amerika ananatına tevafuk
edeceğini ümit eylemektedir.

Meclis-i Ali Saint-Germain Muahede-i
Sulhiyesi ve ekaliyetlerin hukukuna müteallik
muahedeyi, Sırplıların kendi rızalarıyla imza
etmelerine imkân husulü için bir beyanname
tanzimine karar vermişti r.  Romanya
murahhaslarının sekiz gün zarfında Bulgar
Muahede-i Sulhiyesi’ni imza etmeleri zımnında
bir zabıtnamenin tanzimine dahi karar
vermiştir. Romanya murahhasları aynı müddet
zarfında Saint-Germain Muahedesi’ni imza
edeceklerdir.

Meclis-i Ali Von Rezner’e tevdi eylediği
mektupta Düvel-i İtilafiye Von Simyon’un
vazifesini terk ile hareket ettiğinden dolayı
izhar-ı hayret eylediğini beyandan sonra
Simyon’un hareketi Versailles Muahede-i
Sulhiyesi hakkında cereyan eden müzakeratın
inkıtaını mucip olduğu cihetle muahede-i
mezkûre ciddî olarak bir Kânun-ı Evvele kadar
mevki-i tatbike vaz`olunmadığı takdirde
mesuliyetin Almanya’ya terettüp edeceği ihtar
edilmekte ve netice-i makâl olarak Alman
Kabinesinin ne tasavvurda bulunduğu istifsar
olunmaktadır.

Paris’te bulunan Haham Başı Naum
Efendi bir gazete muhabirine beyanat-ı atide
bulunmuştur:

Fransa Hükûmeti Rical-i Siyasiyesi
tarafından fevkalade hüsn-i kabule mazhar
oldum. Mösyö Pichon ve kalem-i mahsus
müdürü Berthold, ve Hariciye Nezareti erkânı
ile daimî münasebatta bulundum. Mesele
suret-i katiyede halledilmiştir. Türkiye Avrupa
aheng-i düvelîsinde ahz-i mevki etmeye davet
olunacaktır.

Badehu Deba gazetesinin bir makalesini
irâe ederek demiştir ki:

Mesele umumî bir nokta-i nazardan
tavazzuh etmiştir. Hilafetin Zat-ı Şahane’ye
ait bir hak olarak İstanbul’da temerküzü
takarrür etmiştir. Türkiye Avrupa’nın
müzaheretine nail olacaktır. Musevîlerin
Osmanlılara karşı vaziyetleri kemâ-fi’s-sâbık
müstakimane ve sadıkanedir. İntihabata da
iştirak edeceklerdir. Anasır-ı sair ile de
münasebetleri samîmâne olacaktır. Harekât-
ı milliye işâa edildiği gibi ihtilalkârane bir
mahiyette olmayıp milletin hukuk-ı meşruasına
müstenittir.

Presse de Paris Gazetesi Reisicumhur
Wilson’un Kânun-i Evvel’de Meclis-i Âyanın
küşadını müteakip Versailles Muahede-i
Sulhiyesi’ni tekrar meclise tevdi edeceğini ve
bir itilaf temini maksadıyla o tarihe kadar
Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında
müzakerata devam olunacağını yazıyor. Diğer
cihetten mahâfil-i siyasiyede kongrenin Kânun-
i Sani’de tekrar muahede-i sulhiyenin
tetkikatına başlanacağı rivayet olunuyor.

A lman murahhas la r ı  Har i c i ye
Nezaretinde Fransız murahhaslarıyla
görüşmüşlerdir. Muahede-i sulhiyenin mevki-
i mer`iyete vaz`ını müteakip mütareke
ahkâmının tatbikine müteallik olarak Almanlar
tarafından imza edilecek olan protokole dair
ilk defa olarak teati-i efkâr edilmiştir.

Müttefikîn Meclis-i Alisi Mösyö
Kambo’nun riyaseti altında içtima ederek
Alman murahhaslarının Berlin’e müteveccihen
hareketlerini Müşir Nutap’a cevaben Alman
heyet-i murahhasasına tebligatta bulunmaya
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silinemez ve silinemeyecektir. Türk milleti
büyük bir maziye maliktir. Bu millet mevcuttur;
ve yaşıyor. “Her millet kendi mukadderatını
bizzat tayin edecektir.” tarzındaki prensip sair
akvama tatbik edildiği gibi Türklere de teşmil
edilecek olursa harpten sonra muhakkak olarak
bir Türk imparatorluğu baki kalacaktır.
Mamafih bu imparatorluğun hududu
hakkında şimdiden bir şey söylemek imkân
haricindedir.

Bir istizaha cevaben Bonarlav da bu
sözleri söylemiştir:

Amerika’nın Türkiye mandası hakkında
ne zaman karar vereceğini bilmiyorum. Fakat
Müttefik Devletler Amerika’nın iştirak etmesi
ihtimalini de nazar-ı dikkate alarak ona göre
hazırlanmak mecburiyetindedirler. Karadeniz
Ordusu günde yirmi dört bin İngiliz lirasına
mal oluyor. Irak, Filistin, ve İran’daki
masarifimiz ayrıdır. İngiltere Hükûmeti
mütarekeden beri yapılan işgal masraflarının
mandater olacak devlete tesviye ettirilmesi
fikrini ileri sürmelidir.

Bulgar Muahede-i Sulhiyesi geçen
Perşembe günü Nöli (?) Dairesinde imza
edilmiştir. Mevki-i riyasette Clemenceau
bulunuyordu. Mösyö Stamboliyski meclise
ithal edilmiş bervech-i ati vesaik-i siyasiyeyi
imza etmiştir.

Muahede-i Sulhiye Tatbikat Zabıtnamesi.
Romanya ve Sırbistan’a muahedesini

imza etmek üzere on gün mühlet bahşeden
zabıtname.

Yunanistan ile Bulgaristan arasında
serbesti-i muhaceret muahedesi.

Stamboliyski’yi müteakip Amerika,
İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Çin,
Küba, Yunanistan, Lehistan, Portekiz, Siyam,
Çekoslavak murahhasları tarafından da sırasıyla
muahedename imza edilmiştir. Romanya ve
Sırbistan murahhasları Saint-Germain
Muahedesi’ni henüz imza etmediklerinden
bu merasimde hazır bulunmamışt ır.

Miralay Haskel, Hel namındaki Amerika
torpido muhribiyle İstanbul’a gelmiştir. Yarın
mezkûr torpido muhribiyle Batum’a, oradan
Tiflis’e azimet eyleyecektir. Miralay Haskel
Türkiye için Paris’le şayan-ı ehemmiyet bir şey
işitmediğini ve yalnız sulh konferansının son
günlerde Türkiye meselesiyle kemal-i şiddetle
alakadar olduğunu söylemiştir. Müşarünileyh
Kafkasya’da iktisadî azîm müşkülat mevcut
olduğunu ve Kafkasya cumhuriyetleri hudut
mesailinin konferansça tahdit edileceğini ve
Dağıstan’a dair hiçbir şey işitmediğini, ve
Zangezur meselesinin ehemmiyetli ve ciddî
bir mesele olmadığını ve gaybubeti esnasında
oralardaki ahvalin tebeddül etmiş olması
melhuz bulunduğunu, Ermenistan’da manda
kabulü hakkında Amerika’nın henüz bir karar
vermediğini dermeyan eylemiştir.

Chicago Tribune Gazetesi Yazıyor:
Sulh konferansı son içtimaını 3 - 4

Kânun-i Evvel’de icra edecek ve bundan sonra
resmen ve katiyen tatil olunacaktır.

Konferansın hal ve tanzim edemediği
mesail alakadar hükûmetlerin hariciye
nezaretleri tarafından müzakere edilecektir.
Türkiye Sulhu galiba Şubat’ta içtimaa davet
edilecek diğer bir konferans tarafından
tezekkür edilecek ve Amerika mandaterliği
kabul eylediği takdirde mezkûr konferansta
temsil edilecektir.

Amerika matbuatının kısm-ı azamı
Meclis-i Âyanın ta`lik-i müzakerat eylemesini
sulh muahedenamesinin reddine muadil
tutuyorlar. New York Times gazetesi, âyanın
gelecek Şubat’tan evvel içtima edemeyeceğini
ve Mösyö Wilson’un birtakım müsaadatta

karar vermiştir. Mezkûr tebliğ yakında
neşredilecektir.

Meclis-i Âyanın tevlit ettiği vaziyet
üzerine Amerika Hariciye Nezareti Almanya’ya
konsolos gönderilmeyeceğini ve bu sulhun
Amerika ticaretini ızrar etmesinden endişe
ed i ld i ğ in i  b i ld i rm i ş t i r.  M aa-h azâ
Cumhuriyetçiler zabıtname teati edilir edilmez
münasebat-i siyasiye ve ticariyenin tamamen
tesisi hususunda ısrar etmektedirler. Her hâlde
Amerika Hükûmeti Alman vapurlarıyla düşman
emval ve emlakine ait hukuk-i tasarrufiyede
halli müşkül birçok meseleler karşısında
bu lunuyor.  Binaena leyh  hükûmet in
Cumhuriyet Fırkası tarafından sulh hakkında
dermeyan edilen karara itiraz etmesine intizar
olunur.

Âyandan Mösyö Loç  kuyûd- ı
ihtiraziyenin ali hâle ibkâ edileceğini beyan
ederek Amerika ile sair devletlerden teşekkül
edecek bir hükûmet-i fevkalade olan Cemiyet-
i Akvam arasında başka surete hacet yoktur.
Benim istediğim kuyûd-ı ihtiraziye Amerika
milletinin reyine vaz`edilmelidir. Müracaat
edeceğim büyük mahkeme ancak budur,
demiştir. Mösyö Hemikon buna cevaben
Cumhuriyetçiler kuyûd-ı ihtiraziyeyi intihabat
mücadelelerine zemin ittihaz ederlerse de
bundan memnun oluruz. Fakat bunun
vatanperverane bir hareket olacağını
zannetmem. Bizler muahede-i sulhiyenin
tatbikini bir vazife-i vataniye addeyleriz
demiştir.

Amerika Sulh ve Müsâlemet Cemiyet-i
İttihadiyesi bir beyanname neşrederek
muahede-i sulhiyenin tasdiki lazım geldiğini
ve âyandan on beş kişinin muahede taraftarı
bulunan seksen azaya galebesini temin edecek
bir karar pek vahi olacağını ilan etmiştir.

Almanya Hükûmeti, Amerika Âyanının
hatt-ı hareketiyle Murahhas Simyon’un
Paris’ten müfârekatı arasında hiçbir münasebet
olmadığını tebliğ etmiştir.

Presse de Paris’nin Başmakalesinden:
Londra’da tetkik edilen mesailin en mühimi
şunlardır: Amerika Ayanında muahede-i sulhiye
münakaşatından mütevellit vaziyet; İtilaf
Devletlerinin Rusya hakkında ittihaz edecekleri
siyaset, İtilaf Devletlerinin Türkiye’ye karşı
hareketi. Fransa, İngiltere hükûmetleri, Türkiye
meselesini müştereken hallederek Türk
olmayan aksam-ı  memlekette Türk
hâkimiyetine nihayet vermek, Ermeniler gibi
Türk vilayetlerine dağılarak hiçbir yerde haiz-
i ekseriyet olmayan milletleri himaye etmek
esaslarını takip edeceklerdir. İstanbul
Türkiye’nin payitahtı olarak kalacak ve
Anadolu’da olduğu gibi Avrupa’da da
yaşayabilir bir Türkiye vücuda getirilecektir.

Yenigün Yazıyor:

Salahiyettar bazı zevatın nokta-i
nazarına göre Amerika Hükûmeti alelıtlak Şark
işleri hakkındaki nokta-i nazarını konferansa
bildirmedikçe konferansa müracaatımızın
cevabını almak ihtimali azdır.

Cemiyet-i Akvam
Cemiyet-i Akvam murahhaslarından

ekseriyeti Brüksel’e vasıl olmuşlardır.
Konferansta milletlerin hukuk ve vazâifi, divan-
ı ali tesisi, eslihanın tenkisi, ekalliyetlerin
müdafaası, ve Cemiyet-i Akvam Meclis-i
Umumîsine demokratik mümessiller tayini
hususları mevzu-ı bahis olacaktır.



13015 3.Sayfa



3. Sayfa İrâde-i Milliye          8 Kanun-i Evvel

131 15 3.Sayfa

tanınması ve şimdiye kadar yapılan haksızlıkların
bir an evvel tamiri esbabının istikmâli talep ve
r ica edi lmiş o lduğundan Hükûmet-i
Seniyyelerinin de teşebbüsat-ı lazımede
bulunarak bu maksadın bir an evvel husulüne
sarf-ı mesai eylemesi hususunun emir ve ferman
buyrulmasını Südde-i Seniyye-i Hazret-i
Şehriyârîlerine yüz sürerek arz ve istirham eyleriz.
Efendimiz Hazretleri.

Huzur-ı Sami-i Sadaretpenâhîye – Dâhiliye
Nezaret-i Celilesine

Sivas’ın İslam kadınları bugün içtima
ederek Numune Mektebinde Mevlid-i Şerif-i
Hazret-i Nebevi kıraatini ve izdiyâd-i ömr ü
ikbal-i Hazret-i Hilafetpenâhî duasının edasını
müteakip mütarekeden beri memleketlerimizin
düçar olduğu taarruzat ve tecavüzat-ı
hakşikenaneden müteessir ve meyus olarak
öteden beri bütün dünyaya hürriyet ve adalet
vaat eden Düvel-i İtilafiyenin mümessillerine
müracaatla hukuk-ı meşruamızın tanınması ve
şimdiye kadar yapılan haksızlıkların bir an evvel
tamiri esbabının istikmâli talep ve rica edilmiş
olduğundan Hükûmet-i Seniyyemizin de
teşebbüsat-ı ciddiyede bulunarak bu maksadın
bir an evvel husulüne sarf-ı mesai eylemesini
arz ve istirham ve bize ümit verecek emr-i
cevabîlerine intizar eyleriz.

Dersaadet’te: Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya
Mümessil-i Siyasîlerine Çekilen Telgraf

Sivas’ın umum İslam kadınları bugün
içtima ederek işbu telgrafnamemiz ile sizlere
millet lerin hukukunu, cihanın sulh ve
müsâlemetini temin için harp ettiğini ilan etmiş
olan İtilâf Devletlerinin mümessillerine hitap
etmeye karar verdik. Resmî vazifenizden maada
insanlığınız bu hitabımızın milletlerinize,
devletlerinize isal ve iblağını tekellüf eder
ümidindeyiz. Bugüne kadar milletimizin
mütevali feryatlarına rağmen medenî Avrupa
ve Amerika efkâr-ı umumiyesinin vatanımızda
vukua getiri lmekte olan fecâyi`e atf-ı
ehemmiyet etmedikleri anlaşılıyor. Vicdan-ı
beşeri sızlatan binlerce yetim ve öksüzleri
ağlatan vakâyi`-i hazıradan bu medenî,
münevver milletler vicdan azabı hissetmek
istemiyorlar mı? Mütareke akdolunduğu
günden beri milletimiz hakkında reva görülen
hakşikenlikler tarih-i milelde nadir tesadüf
olunur derecelerden geçmiştir. Ekseriyet-i
kahiresi Türk ve İslam olan İzmir, Antalya,
Adana, Maraş, Ayıntab, Urfa gibi vatanımızın
en aziz aksamı işgal olduktan başka, ahd
üzerine s ilahını bırakmış olan masum
milletimizin boğazlattırı lması, şeref ve
namusunun pâymâl edilmesi arzu ediliyor.
İzmir’de vahşî ve zalim Yunanlıların ihracıyla
işgal sahasında kalmış olan kardeşlerimizin
tahlisine ve Yunan vahşetinden kaçmış ve bugün
karlar ve çamurlar üzerinde aç, sefil, çıplak,
ö lüm i le pençeleşmekte o lan zaval lı
muhacirlerimizin yurtlarına avdetlerine intizar
ediyorduk. Hâlbuki maatteessüf devletlerinizin
ve cümlenizin gözlerinizin önünde hâlâ zalim
Yunanlıların şedit taarruzlar icrasıyla oradaki
kardeşlerimizi imhaya çalıştıkları görülüyor.
Fransızlar mütarekeyi müteakip Adana havalisini
adl ü hak ve insaniyete mugayir olarak işgal
etmiş olmakla iktifa etmeyerek ahiren Maraş,
Ayıntab, Urfa, İngilizlerin tatbik ettikleri bir
haksızlığı ihya ile buralarını işgal ve milletimize
karşı reva görülen tecavüzat ve i`tisâfatta fiilen
zîmedhal bulunduklarını gösterdiler. Günden
güne artmakta olan haksızlıklar, zulümler
karşısında biz İslam kadınları da son derece
yeise düçar olarak erkeklerimizle bir safta
vatanımızı istiklalimizi din ve namusumuzu
muhafaza ve müdafaa için her türlü fedakârlığı
kabule ahd ü peymân eyledik. Fakat öyle bir
ümit e diyoruz ki Avrupa ve Amerika’nın hür
ve medenî milletleri kendi tarihlerini de şaibedar
edecek olan bu badire-i uzmâya sebebiyet
vermeden hak ve adlin icabatını ifaya müsâraat
edeceklerdir. Yine pek ziyade ümit ediyoruz ki
zat-ı ali-i asilaneleri de bizim şu muhik
feryatlarımızdan müteessir olarak bütün
dünyaya hürriyet ve adalet vaat eden
devletleriniz, bu hakikatleri lazımı vechle
anlatacaksınız. İşte bu emniyye ile ihtiramat-ı
mahsusamızı takdim eyledik. Bir an evvel icraat-
ı adilaneye intizar eyleriz.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan
Cemiyeti

Adana Ahvali
Muhabir-i Mahsusumuzun Mektubundan:

Buradaki ahval gittikçe kesb-i vahamet
etmektedir. Müslüman çetelerine isnat edilen
birkaç vakanın verdiği vesile ile alelumum
Müslümanlar namına takip edilmeye başlanan
imha siyaseti bütün dehşetiyle devam etmekte,
ve âlem-i medeniyetin yüzünü kızartacak şekiller
peyda eylemektedir. Her gün otuz kırk kişi en
adi

Anadolu Kadınlar Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
Sivas hanımları geçen Cuma günü

Numune İnâs Mektebinde içtima ederek
memleketin tamamiyet ve istiklalini müdafaa
uğrunda bütün Anadolu’nun teşkil ettiği saha-
i vahdete, aralarında vücuda getirdikleri
muhterem bir cemiyet ile vasıl olmuşlar,
Hükûmet-i Merkeziyeye, Düvel-i İtilafiye
mümessillerine çektikleri telgrafnamelerle
vatanlarının maruz bırakıldığı mehâliki protesto
etmişlerdir.

Hanımlarımızın memleket endişesi
etrafında, erkekleri ve kardeşleriyle el ele, sonuna
kadar çalışmaya azmettiklerini gösteren bu
teşebbüs-i vatanperverane, hususiyle
nutuklarında ve telgraflarında gösterdikleri
metin ve ciddî, saf ve müstesna hiss-i fedakârî
her türlü sitayişlerin fevkinde bir taasüs ve
heyecan ile telakki edilmiştir. Medeniyet âlemi,
Anadolu’nun bu muhterem ve azimkâr sadâ-
yı teheyyücünü, Türk milletinin ve Müslümanlık
Âlemi’nin ilelebet yaşayacağına en büyük delil
olarak kabul ve sımâh-ı. Rikkatinde müebbeden
muhafaza edecektir.

İstanbul’da, hanımlarımızın mütarekeden
beri ibraz ettikleri yorulmaz himmetler, Türk
kadınlık âleminin memleket için ne müfit bir
unsur-ı müdafaa ve terakki olduğunu
göstermişti. Şimdi Anadolu hanımlarının sine-
i vatandan hakikî bir valide ve samimî bir
hemşire sada-yı şefkati ile ilan-ı mevcudiyet
etmeleri vatanperverane intibahın yalnız
Payitaht hanımlarına münhasır olmadığını, ve
bütün memleketin, kadın, erkek, aynı his ve
heyecan ile kalbi çarptığını ispat etmektedir.

Hanımlarımız, bu içtimaı müteakip
Anadolu Kadınlar Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
namıyla teşkil etmek istedikleri cemiyetin
nizamname-i esasisiyle iştigal etmişlerdir.
Nizamname henüz neşredilmemiştir. İçtima
esnasında irad-ı nutuk eden Melek Reşit
Hanımefendi’nin kıymettar ifadatını iftihar ile
derç ediyoruz:

Muhterem Hemşirelerim,
Bu gün burada toplanmaktak i

maksadımız, memleketimiz hakkında biraz
görüşmek, dertleşmek, ağlaşmak, Cenab-ı
Hakk’a yalvarmak, lazım gelirse vatanın
müdafaası için hatta ölüme bile katlanmaktır.
Çünkü istiklalini kaybeden bir millet en büyük
rahata nail olsa bile artık o memleketin sahibi
değildir, esiridir. Bir insan küçük bir evin hanımı
olmayı, elbet büyük bir evin hizmetçisi olmaya
tercih eder. Hâlbuki memleketi kaybetmek
hizmetçilikten de, esaretten de güçtür. İzmir’in
muvakkat bir işgali esnasında dindaşlarımıza
ne hakaret yapıldığını görüyoruz. Halbuki biz
daha istiklalini muhafazaya muktedir, parlak
bir tarihe sahip, atisinden emin fedakâr ve
yaşamak hakkına malik bir milletiz. Bizim için
ya ölüm, ya istiklal, her zaman yegâne düstur-
ı hayattır. Bunu düşünerek Anadolu Kadınları
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti namıyla sırf
seslerimizi  memleketimizi parçalamak
isteyenlere işittirmek için delaletinizle bir cemiyet
teşkil etmeye karar verdik. Bu cemiyet sırf sizin
hu k u k u nu z u  m üd a fa a  e de c e k t i r .
Memleketimizin mukadderatı belli olup sulh
imza edilinceye kadar bu cemiyet devam
edecektir, memleketin muhafazası için ne lazım
gelirse her şeyi yapacak, bütün yaptıklarını ve
yapacaklarını yine sizi toplayıp haberdar edecek
ve reyinizi alacaktır. Bu cemiyetin heyet-i idaresi
on iki kişiden ibaret olacaktır. Kimleri intihap
etmek isterseniz memurîn ve yerli haremlerinden
intihap ediniz. Yalnız sizin hukukunuzu
mümkün olduğu kadar müdafaa edebilecek
liyakatte hanımlar olsun. Maksad-ı teşekkül
memleketin müdafaasıdır. Hemen Cenab-ı Hak
teşebbüsümüzde muvaffakbi’l-hayr eylesin.
Amin.

Hâk-i Pây-i Maâlî İhtivâ-yı Hümayuna Çekilen
Telgraf

Sivas’ın İslam kadınları bugün içtima
ederek Numune Mektebinde Mevlid-i Şerif-i
Hazret-i Nebevi kıraatini ve tezayüd-i ömr ü
ikbal-i Hazret-i Hilafetpenâhîleri ed`iye-i
mefrûzasının edasını müteakip mütarekeden
beri memleketlerimizin düçar olduğu taarruzat
ve tecavüzat-ı hakşikenaneden meyus ve
müteessir olarak öteden beri bütün dünyaya
hürriyet ve adalet vaat eden Düvel-i İtilafiyenin
mümess i l le r ine  mü racaat la  hukuk- ı
meşruamızın

bahanelerle kurşuna dizilmektedir. Ahali, mal
ve canından, ırz ve namusundan zerre kadar
emin olamadıkları için her tarafa başvurup
şikâyat ve istimdat ediyorlar. Hükûmet-i
merkeziyeye vuku bulan müracaatları katiyen
semeredar olmuyor. Memurîn-i mahsusa i`zâmı
suretiyle burada cereyan edecek fecâyi`i kabine
erkânına ve bütün âlem-i medeniyete ismâ`
etmek teşebbüsünde bulundu. Fakat nedense,
hiç kimse yüz binlerce ahali-i masumenin koyun
gibi boğazlanmasına karşı lakaydisini ihlal
edemiyor.

Takriben dört beş gün evvel Jandarma
Takım Kumandanlığında istihdam edilen Ermeni
mülazımı Misak ve dört jandarması, Sisam’dan
Feke’ye gelirken yolda pusuya uğradılar ve
katlolundular. Üzerlerinde güya dört beş bin
lira mevcut imiş. Bu para da pusuyu kuran
eşkıya tarafından alınmış. Bunun üzerine bir
kıyamettir koptu. Eşkıyanın Müslüman çeteleri
olduğuna hemen kanaat edildi. Hâlbuki
Ermeniler bir taraftan vukuat ihdas ederek
Müslümanlar üzerine atıf ve isnat etmek, diğer
taraftan takibat ve intikam vesileleriyle ahali-i
Müslimeyi tedhiş ederek muhacerete mecbur
eylemek siyasetini takip etmekte olduklarına ve
Fransızlar ın bu siyasete mümâşatkâr
bulunduğuna kimsenin şüphesi kalmamıştır.
Bir Ermeni mülazımıyla dört jandarma neferinin
binlerce lira ile seyahat ettiklerini kabul
edebilecek sahib-i izan güç bulunur. Böyle
olduğu hâlde Fransızlar vukuatı Müslümanlar
tarafından icra edilmiş mezalim olmak üzere
kabulde tereddüt etmeyerek derhâl icrâ-yı
mezalime müsait bulunuyorlar. Mesela
söylediğim vakadan dolayı takibat esnasında
kendilerinden şüphe edilen Fekeli Akça oğlu
Hamza ile akrabasından bir şahıs derdest
edilerek mahfuzen Mösyö Taillerdat’ya
gönderildi. Mumaileyh bilasual hemen kurşuna
dizilmelerini emretti ve emir infaz edildi. Aynı
meseleden dolayı daha on beş Müslüman tevkif
edilmiştir. Cenab-ı Hak encamlarını hayır etsin.

Kara Yusuf Çetesi ve Mülazım Misak’ın
katli vakalarından dolayı tazyikat o derecededir
ki hiçbir vicdan-ı hamiyet ve insaniyet tahammül
edemez. Gün geçmiyor ki beş, on Müslüman
şüphe üzerine tevkif ve idam edilmesin. İşi
gücüyle meşgul, bir köyden diğerine giden
birçok zavallılar, üç yüz kişiden mürekkep olarak
teşkil ve Kara Yusuf’un takibine memur edilen
Ermeni Çetesi tarafından Kara Yusuf Çetesi
efradıdır diye şehit ediliyor. Her Müslümanın
katline de Mösyö Tremon tarafından yüz
banknot mükâfat verilmektedir. Kara Yusuf
Çetesi’ne mensup olup meyyiten derdest
edildiklerini isim ve şöhretleriyle ilan ettikleri
Müslümanlar hep bu kabilden bîgünah,
namuskâr ve kendi hâlinde şühedadır.

Haçin’de ika edilen mezalim daha şeniane
ve daha sefilanedir. Mesela geçenlerde
Haçin’den mıntıka-i işgal haricine teb`îd edilmiş
olan Halil İbrahim isminde bir zavallının, Artin
isminde bir jandarma çavuşu gündüz hanesini
basarak hemşiresinin bikrini izale etmiş ve Mösyö
Taillerdat’ya vaki olan şikâyet semeresiz kalmış,
hatta mumai leyh taraf ından mübah
görülmüştür. Fransızlar medeniyetinin ne sefil
vasıtalar ve ne sefil ellerle Şark’ta telvis edilmekte
olduğunu görmek Fransız milleti için bilmem
ne zaman tahammülfersa addolunacaktır.

Kadınlara tecavüz yalnız Ermenilere de
münhasır kalmamaktadır. Fransız neferleri ve
hatta civarda rast geldikleri Müslüman kadınları
hiçbir asr-ı medeniyetin kabul etmediği
muamelat-ı vahşiyaneye tabi tutmaktadırlar.
Geçenlerde Hasan Gazi’ye beray-i tedavi gelip
avdet etmekte olan üç kadın, çifte hâlindeki
Fransız neferleri tarafından tutulup cebren
Kaplıca civarındaki köprüye götürülerek ırzları
hetk edilmiş ve feryatları üzerine mahall-i şenaate
koşan Seyit karyeli Hüsnü’ye ateş açılarak zavallı
kadınlar her türlü imdat ve muavenetten
mahrum bir hâlde bu güzide medeniyet
kahramanlarının mahkûm-ı şehvet ve vahşeti
olmuşlardır. Kadınlar ancak beş saat sonra
bırakılmışlardır.

Gülek Boğazı’nda üç Türk jandarması
Ermeniler tarafından pek feci bir surette
katledilmişlerdi. Bunların katilleri hakkında bir
gûnâ takibat yapılmadığı gibi âdeta vakadan
dolayı izhar-ı memnuniyet olunmaktadır.

Tarsus’ta eşraftan dokuz kişi idam
edilmiştir.

Çifte Han’dan geçen yolcu Müslümanların
bütün eşyası muayene olunarak Fransızlara
lüzumlu görülen eşya teklifsizce alınmakta ve
mümanaat etmek isteyenler derhâl darp ve
tahkir ve belki katl ve imha edilmektedir.

Velhasıl bütün Adana Kurûn-ı Ûlâda bile
emsali mesbûk olmayan vahşetlere, cinayetlere,
şenaatlere sahne oluyor. Ahali kâmilen meyus
ve müheyyiçtir. Yer yer isyan emareleri baş
gösteriyor. Mesela Lefkin karyesinde ahali o
kadar şedit bir heyecan göstermiştir ki hiçbir
Fransız o mıntıkaya sokulmamaktadır. Birçok
ahali civar aşâiri iltica ederek onlardan istimdat
etmektedir.

Halep ve Suriye taraflarından buralara
gelen şayiata nazaran oralarda dahi vaziyetin
hemen hemen aynı olduğu, ve ahalinin düçar
oldukları zulüm ve tazyikten fevkalade müteessir
ve müteheyyiç bulunduğu anlaşılmaktadır.
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lunur derecede tezyit edilmekte ve ahali-i
mahalliye pek ziyade adem-i hoşnudî
gösterilmektedir. General Gouraud’nun
Beyrut’a muvasaltında pek soğuk kabul
edilmiştir Lübnanlıların kâmilen müsellâh
olarak Fransızları kabul etmemeye karar
verdikleri rivayet olunuyor. Suriye’de Katoliklerle
Marunîlerden maada hiç kimsenin işgale nazar-
ı hoşnudî ile bakmadığı tahakkuk etmektedir.

Halep’te galeyan daha ziyadedir. Ahali
nümayişler yapmışlar, bütün dükkânları
kapamışlar, müsellâhen kuvâ-yı işgaliyeye
mukabeleye hazırlanmışlardır.

İngilizlerin Arap Hükûmetine üç bin at,
beş tayyare, dokuz zırhlı otomobil, elli bin
silah vermiş olduğu rivayet edi liyor.

Z a h i r e  s e v k i n d e  m ü ş k ü l a t
gösterdiğinden dolayı Suruç kaymakamı
Frans ız lar  ta raf ından az led i lm iş t i r.

Mısır Ahvali
Sait Paşa’nın istifası üzerine Mısır

Kabinesi bervech-i ati teşekkül etmiştir.
Reis-i Nuzzâr Yusuf Paşa

Nafıa Nazırı İsmail Sırrı Paşa

Muhaberat ve Münakalat Nazır Ahmet Ziver Paşa

Adliye Nazırı Ahmet ZülfikarPaşa

Evkaf Nazırı Hüseyin Devriş Paşa

Mısırda ihtilalin devam ettiği oradan
Suriye’ye gelen bazı yolcuların ifadesinden
anlaşılmaktadır.

Tiflis’te Bir Suikast
Krenski Hükûmeti zamanında Erivan’da

ifâ-yi hizmet eyleyen Halûk Bey Kamçof Tiflis’te
katledilmişlerdir. Azerbaycan ve Tiflis matbuatı
bu cinayetten son derece müteessir olarak
buna Tatar Harekât-ı Milliyesine karşı tevcih
edilmiş bir hareket-i tedhişkârane nazariyla
bakıyor. Kamçof ahiren Ermenistan’da
Tatarların muhacirîn komisyonu azasından
bulunuyordu.

Rusya’da Meclis-i Müessesan
Varit olan haberlere göre Bolşevikler bir

meclis-i müessesan teşkil etmek üzere intihabat
icrasına başlamışlardır. Mutedil ihtilalci fırkalarla
ittifak akdine de teşebbüs etmişlerdir.

Ermenistan’a Muavenet
Çagadamard gazetesinin Boston’dan

aldığı  bir telgrafa göre Ermenistan
Cumhurüyeti murahhasları tarafından vuku
bulan müracaat üzerine Reis Wilson
Ermenistan Hükûmetine otuz beş bin ton un
itasına, yani takriben on milyon dolar ikraza
mezuniyet vermiştir.

Hwar (?) Sefine-i Harbiyesi
Şimdiye kadar İngiltere’de inşa

edilenlerin en büyüğü olan Hwar (?) Sefine-
i Harbiyesi’nin tecrübesi Kânun-ı Evvelin yirmi
yedisinde icra edilecektir. Mezkûr sefine 900
metre tûlünde, 4 – 5 santimetrelik toplarıyla
mücehhez olup masarif-i inşaiyesi 6 milyon
İngiliz lirasına baliğ olmuştur.

Şark Ahvali
Batum’da Rum ve Ermenilerden milis

teşkilatı yapılmakta olduğu ve elyevm işbu
milislerin mevcudu bin beş yüze baliğ
bulunduğu, mevcutları sekiz bine iblağ
edildikten sonra Gürcistan şimendiferine de
vaz`eyleyerek Batum’da içtima

Hûrân Aşâyiri
Hûrân Aşâ i r i  kâmi l en  camia- i

Osmaniye’den ayrılmamak üzere ahd ü misak
eylemişlerdir.

Irak Urbanı
Irak ahalisi dahi aylardan beri işgal altında

yaşayarak düçar oldukları mezalimden ref`-i
şikâyet etmekte ve camia-i Osmaniye’ye
rabı talarını teyi t etmek iç in f ırsatcû
görünmektedirler. Basra, Bağdat, Musul ve
havalisinde en küçük şeylerden dolayı
hükmolunan gâlî cezâ-yı nakdîler servet-i
umumiyeyi tahrip edecek derecede yüksek ve
gayriadil olarak vaz`edilen rüsum ve vergiler,
hükûmette görülecek işlerin aylarca intaç
edilememesi hasebiyle düçar oldukları zararlar,
ahaliyi kuvâ-yi işgaliyeden tenfîr etmektedir.
Ahalinin hâlet-i ruhiyesi, yüzde yetmiş beş
Hükûmet-i Osmaniye’ye taraftar, yüzde on beş
Arap Hükûmetine merbut, yüzde beş İngiliz
muhibbidir.

Garbî Anadolu Ahvali
Soma Cephesi’nde tarafımızdan yapılan

mukabil taarruzla düşmanın elde ettiği nukat
istirdat ve düşman bütün cephede ricata
mecbur edilmiştir.

Düşman Cumalı köyü sırtlarından top
ateşi icra etmiştir. Bir tayyaresi de kasabaya
doğru bir saat cevelandan sonra İzmir
ist ikametinde gözden kaybolmuştur.

28 - 11 postasıyla sekiz vagon dâhilinde
250 kişilik bir Yunan kuvveti Manisa’ya
çıkarılmıştır.

Akhisar’dan bildirildiğine göre Kuvâ-yi
Milliye ile Yunan askeri arasına girmek üzere
400 İngiliz askeri gelecek ve Yunan askerleri
geri giderek terhis edilecektir.

Çay Turu (?) Cephesi’nde düşman
tarafından fasılalı bir surette makineli tüfek
ateşi açılmıştır.

General Milne’in gösterdiği hattı işgal
için Yunanlılar Ödemiş mıntıkasında Milas
istikametinde şiddetli top ateşiyle taarruza
başladılar. Kuvâ-yi Milliye tarafından mevziler
şiddetle müdafaa edilmektedir.

30 Teşrin-i Sani: Nazilli’den.
General Milne’in tahdit ettiği hudut ile

alakadar olan Ödemiş’in Kaymakçı karyesi
şimaldeki sırtları işgal için Yunanlıların Teşrin-
i Sani 35 tarihinde yaptıkları taarruz esnasında
mezkûr sırtlardaki müsademe ile alakası
olmayan Karcaova, Ayasuluğ, Eseli, Çaplı,
Kaymakçı-ı Kebir, Uzundere, Çerkes köylerinin
içerisine Yunanlılar üç saat bilafasıla top
atmışlardır. Bu ateşten müteessir olan kadın,
çoluk, çocuktan ibaret ahali diğer karyelere
firar etmeye başlamışlardır. Kendilerini
kurtarmak emeliyle dağlara kaçanlardan ahval-
i havaiyenin tesiriyle birçok kadın ve çocuk
incimâd neticesi olarak telef olmuş firar
edemeyen bazı aceze katledilmiş genç kadın
ve kızlara ef`âl-i şenîa icra edilmiştir. Yunanlıların
Aydın ve havalisini işgale başladıkları günden
beri irtikâp ettikleri bu harekât-ı vahşiyane
insaniyet için bir lekedir. Bütün Hristiyanların
ve ezcümle Rum ahalinin mal, can ve ırzını
muhafaza etmeyi biz vazife-i diyanet ve
insaniyet addeylemekteyiz. Yunanlıların bu son
mezalimine âlem-i insaniyet daha ne vakte
kadar göz yumacaktır.

Nazilli: Son Telgraf.
Mücahitlerimizin kısa bir hücumuyla

düşman yarım saat kadar mukavemet ettikten
sonra yüzlerce zayiat bırakarak firara mecbur
olmuştur.

Yunanlılar Kışla’daki karargâhlarını karşı
yakaya nakletmişlerdir. Ümera dâhil olduğu
hâlde bütün zabitan da Venizelos’un aleyhine
kıyam etmişlerdir. Ve kendisini katledeceklerini
bildirmişlerdir.

İzmir’de Hristiyan Mahallesi’nde ve civar
köylerde birçok haneler hastane ittihaz edilerek
Ödemiş’teki yaralılar yerleştirilmiştir. Zayiatın
çokluğu Yunanlıları pek ziyade müteessir etmiş,
asker arasında isyan emareleri baş göstermiştir.

General Gouraud ve Suriye
General Gouraud geçen hafta Beyrut’a

çıkmıştır. Mersin’e bir miktar daha Fransız
kıtaatı ihraç edilmiştir. Suriye’de, Kilikya’da, ve
hatt-ı güzergâhında Fransız kuvâ-yi işgaliyesi
hisso-

edilmekte olan İngiliz kuvvetlerinin dâhiline
sevk edilecekleri bildirilmektedir. Ayrıca Rum
ve Ermenilerden jandarma da teşkil
edilmektedir. Rumların Trakya’ya Ermenilerin
de Iğdır ve Bayazıt havalisine hareket için
hazırlık gördükleri rivayet olunmaktadır.

Amerika Muavenet Cemiyet-i Hayriyesi
namına Konya’da bulunan Miskoşman (?) bin
küsur liralık melbûsatı İslam fukarasına doksan
iki lira bedel ile tevzi eylemiştir.

Yeni Bir Hükûmet
Geçen Pazartesi günü Karpatlardaki

Donna Kıtasının muhtariyet idaresi resmen
ilan edilmiştir. Bu hükûmetçe – Slovak
Hükûmeti gibi demokrasi esaslarına göre
teessüs etmiştir.

Rusya’daki harekât hakkında son gelen
birbirine zıt malumatın hülasası bervech-i
atidir:

Finlandiya eski Rusya’yı ihyaya matuf
olan Kolçak, Yudeniç, Denikin ordularına
muavenet  etmeye karar  verm işt i r.

Petersburg kapılarına dayandığı haber
alınan Yudeniç Ordusu kati bir inhizama
uğrayarak pek müşkülat ile ricat etmiştir.

Litvanyalılara şarkta Loban Gölü ve
Raklani civarlarında Bolşevikler taarruz etmekte
Meri’de (?) Babav (?)taraflarında Alman kıtaatı
hücum etmektedir.

Tilora kumandasındaki Ukranya kıtaatı
Denikin’e ilan-ı harp etmiş, Denikin bir taraftan
Bolşeviklerle diğer taraftan Ukranyalılarla
muharebeye mecbur kalmıştır. Mamafih
Denikin Ordusu cenuptan şimale doğru epeyce
terakki etmiştir.

Sibirya taraflarında icrâyı harekât eden
Kolçak’ın pek mühim bir hezimete uğradığı
ve kendisinden hiç bahsedilmeyecek derecede
kıymeti tenezzül ettiği anlaşılmaktadır.

İLAN
Tokat Cinayet Mahkemesinden:

Tokat’ta mukim Kehneli oğlu Ohan
zevcesi Maryem nam-ı diğeri mühtedi Nuriye’yi
firar ve polis memuru Muhittin Efendi’ye
teşhir-i silah maddesinden maznun-ı aleyh
olup heyet-i ithamiyece cinayetle itham
olunarak hakkında ahz ü girift verilmiş olan
Bursa’nın Çelebi Sultan Mahallesi’nden olup
Tokat Hastahane İnzibat Memuru Hacı
Mehmetzade Hacı Mehmet Efendi mahdumu
Ferit Efendi’nin, elyevm ispat-ı vücut etmemiş
olduğundan Usul-i Muhakemat-ı Cezaiyenin
üç yüz yetmiş birinci maddesi mucibince
mahkemeye gelmesi için canib-i riyasetten
işbu tarihten itibaren müceddeden on gün
mehil verilmekle işbu müddet zarfında
mahkemeye gelmediği hâlde kendisine kanuna
itaat  etmemiş  nazar ı y l a bakı la rak
muhakemesinin gıyaben bi’r-ru`ye hukuk-ı
medeniyeden iskat ve emvali hazcolunacağı
ve bu esnada bir gûnâ mukabil dava ikamesine
hakkı olamayacağı ve aleyhinde davaya kıyam
edileceği gibi bulunduğu mahalli bilenlerin
haber vermeye ve bilcümle zabıta-i adliye
memurlarının kendilerini derdest etmeye
mecbur olduklarını mübeyyin işbu kararname
Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanununun üç
yüz yetmiş ikinci maddesinden istinbat olunan
ahkâma tevfikan tanzim ve muamele-i hacziye
hakkında tebligat-ı mukteziye icra vesair
muamelat ifa olunmak için nesh-i kâffesi
müdde-i umumîliğe tevdi kılındığı ilan olunur.

Mühür Zayii
312 tarihli mührümü ezkaza kaybettim.

Hiçbir kimseye düyunum olmadığını ve her
kim tarafından bulunur tarafıma tevdi olunursa
beyan-ı memnuniyet olacağı aksi takdirde
hükmü olmadığını ilan eylerim.

Yenihan İkinci Daire Süvari tahsildarlarından
Mehmet Tevfik
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biliriz ki, asrî zihniyet, bugünün halk ve milliyet,
vahdet ve müsavat gibi uzun asırların erîke-i
irfanı üzerinde ilan-ı hâkimiyet eden esaslarını
kabul ve ananat-ı kadimesiyle, temayülat-ı
ruhiyesiyle, esasat-ı diniye ve itikadıyesiyle
mercetmek, terakkiyat-ı beşeriyenin her şubede
vücuda getirdiği menâbi`-i cedideden evsaf-
ı milliyesindeki hususiyetlere göre istifade
ederek saadet-i umumiyeye çalışmak, kavi,
muktedir, münevver ve müteşebbis fertlerden
mürekkep ve samimî bir tesanütle yekdiğerine
merbut bir kütle hâlinde milletler cemiyeti
arasına karışarak mevcudiyetini ve hakk-ı
bekasını ispat ve iddia etmektir. Şu hâlde
asrîleşmenin iki şartı vardır: Dâhilen, asr-ı hazır
terakkiyat-ı umumiyesine müstenit menâbi`
vücuda getirerek buna istinat edecek kuvvetli
bir kütle, haricen, bu kütlenin mevcudiyetini
ve hakk-ı bekasını, diğer milletler arasındaki
mevki-i şeref ve haysiyetini muhafaza
edebilecek harîs-i istiklal ve hayat, hassas ve
metin bir vaziyet… Asrî olduğunu, ve hiç
olmazsa asrîleşmek kabiliyetinde bulunduğunu
iddia eden hiçbir millet dâhilinde vahdet ve
tesanüdü imhaya, hariçte hak ve bekasını ve
mevki-i şeref ve haysiyetini ihlale bâdî olacak
nifak ve zilleti kabul edemez. O kadar ki mesela
bugün, Harb-i Umumînin ibkâ ettiği herc ü
merçler arkasında birer müstakil millet hâlinde
yaşayabileceklerini iddia ederek cihan-ı
medeniyetin tenkit ve tetkikine arz-ı vücut
eden küçük milletler mevzu-ı bahis olduğu
vakit, teşkilat-ı milliyelerinin pek vahdet ve
tesanüde, memleketlerinin menâbi`-i cedide-
i medeniyeye malik olup olmadığı, ve nihayet
iddia ettikleri istiklal ve mevcudiyeti müdafaa
ve muhafazaya kabiliyetlerinin derecesi
araştırılmaktadır. Bir asır evvelki zihniyetlerle
yaşayanlar, ve almak istedikleri mevkiin şeref
ve haysiyetini düşünmeyerek her ne menfaat
mukabilinde olursa olsun, şunun bunun, daha
büyük ve daha zengin milletlerin alet-i ihtirası
mevkiine tenezzül edenler, muvakkat bir
müddet için zahirî bir istiklal ve mevcudiyetle
şekillerini muhafaza etmiş olsalar bile baziçe
oldukları herhangi bir kuvvetin atide esir ve
mahkûmu olarak kurtulmuş zannettikleri
mevcudiyetlerinin ebediyen zeval bulduğunu
görürler.

Hâ lb u k i ,  ma at t ee s süf  b i z im
memleketimizde müttefiklerimiz bir taraftan
asrî zihniyete sahip olduklarını, ve bu milletin
hür, müstakil, ve kabil-i inkişaf ve terakki bir
mevcudiyete malik bulunduğunu ve
binaenaleyh asrîleşmek için lazım olan şeraiti
ma`-ziyâdetin cami olduğunu ileri sürdükleri
hâlde, diğer taraftan bütün bu herc ü merç
içinde ve etrafı muhit olan karanlıkta açık ve
tehlikesiz bir yol bulmak çaresi mevzu-ı bahis
olur olmaz, ya meşum bir korkunun, menfur
bir inkisar-ı maneviyatın, yahut uzun ve şedit
mücadelelere sükûn ve huzuru, atinin saadet-
i ebediyesine şu birkaç günün zevk-i hayatını
tercih etmekten mütevell it çirkin bir
hodendişliğin tesiri altında, şu veya bu devlete
yalvarmaktan, şu veya bu milletin teveccüh
ve merhametini celbe çalışmaktan başka çare
göremiyorlar.

Bir millet namına idare-i kelam
edenlerin, o mi l lete yapabi lecekleri

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.
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Bugün memleketimizin mukadderatı
üzerinde az çok haiz-i tesir bulunan
mütefekkirlerimizden hiçbiri, yoktur ki:
memleketin selameti ve atisi mevzu-ı bahis
olduğu zaman birinci şart olarak asrîleşmek
zihniyetinin lüzumundan ve asrın hâkim olan
esaslarına göre yapılacak ıslahat ve terakkiyata
istinaden ispat-ı beka ve mevcudiyet eylemek
fikrinden fariğ olsun. Filhakika her asrın öyle
hâkim esasları olur ki o asırda beşeriyetin
müfit bir unsuru olarak yaşamak isteyen her
millet ve her cemiyet, bu esaslara istinat
etmedikçe bekapezîr olamaz; ve bunun hilafını
düşünmek, her mütefekkir için ma`yûb bir
zihniyet addolunur. Memleketimizin selamet
ve saadetini düşünenlerimizin de her şeyden
evvel asrın bu esasat-ı hâkimesine istinat
etmeleri tabii ve zarurîdir. Ancak bizim
memleketimizde, her nedense, daima iddia
edilen prensiplerin hilafını yapmak, ve daima
yapılan şeylerin hilafını düşünmek mutat
olduğu gibi vaz`edilen bir esasın istilzam ettiği
teferruat da fiilî, ve ameli programlarda ve
mütalaalarda daima esaslardan ayrılarak
tenakuzlar göstermekte mütemadî bir gaflet,
hastalık şeklinde musırr u anûd bir gaflet teşkil
ediyor. Asrî zihniyetlere yaklaşmak isteyenler,
ve asrîleşmek lüzum ve ihtiyacını ileri sürerek
bunun etrafında münakaşat yapanlar,
nazariyat sahasından amelî ve fiilî programlara,
hadiseler ve meseleler üzerinde tespit edilmesi
lazım gelen kanaatlere intikal edince, evvelki
iddialarının büsbütün makûsunu iltizam
ediyorlar, ve belki farkında bile olmuyorlar.

Vakıa Şark’ta hissiyatın fikirler üzerine
galebesi âdeta şerait ve müessirat-ı tabiiyenin
bir netice-i zaruriyesidir. Hususiyle bizim
memleketimizde terbiye-i iradenin noksanı,
kabul ettiğimiz fikirlere ve nazariyelere göre
ef`âl ve harekâtımızın idaresinde henüz meleke
peyda edememiş olmamız gibi esbab-ı ruhiye
kabil-i inkâr değildir. Binaenaleyh fikrimizle
düşündüğümüz zaman daima doğruya
yaklaştığımız hâlde, harekât ve fiiliyat
sahasında hissimizin tesiri altında kalarak
makûsunu ihtiyar ettiğimiz çok vaki ve çok
tabiidir. Fakat münevver fikirli ve memlekete
hâkim düşüncelere salahiyettar zevatı bu zayıf
zihniyetlere ve iradelere malik addedemeyiz.
Bu zevat-ı muhtereme arasında zamanının
pek çok kısmını Garp muhitlerinin saha-i irfan
ve terbiyesinde geçirerek Şark’a mahsus
noksanlarını ıslah ve telafiye imkân bulmuş
olması lazım gelenler pek çoktur. Fakat her
nedense, bunlarda dahi aynı tenakuzları, ve
aynı makûs düşünce ve hareketleri görüyor
ve müteellim oluyoruz.

Asrî zihniyet, bizim bildiğimize göre
beşeriyetin cemiyetler ve hükûmetler teşkil
etmesinde en evvel amil olan menafi-i
müşterekeyi sıyanete raci esaslara, ilim ve
fennin, terakkiyat-ı umumiyenin bugüne kadar
vücuda getirmiş olduğu umdelere istinat
edebilmek, onlarla kabil-i telif olmayan ananat
ve esasatı tadil ve ıslah ederek istikbale kuvvet
ve itimat ile yürümektir. Milletlerin hayatına
tatbik ettiğimiz hâlde, diye

Haftada iki defa neşrolunur.
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hakaretin en büyüğü, ve bir memleket namına
düşünenlerin, o memlekete edebilecekleri
hıyanetin en menfuru, namus ve izzet-i nefis
meselelerinde fedakârlık tavsiye etmektir.
Muharebelerin meşruiyetini pek müşkülat ile
kabul eden sulh ve müsâlemet taraftarları
bile, yalnız namus ve şeref meselelerinde harbi
bir zaruret olarak telakkiye mecburiyet görürler.
Böyle olduğu hâlde, muhafaza-i hayat ve
mevcudiyet etmek istemeyen, hakk-ı bekasını
cihana ispat ihtiyacında bulunan bir millet,
efkâr-ı münevveresinin lisanıyla ilk hamlede
şeref ve haysiyetini, namus ve izzet-i nefsini
fedaya temayül gösterir ise, o millet için
yaşamak hakkı nasıl kabul olunabilir, ve bu
ne tarz müdafaadır anlamıyoruz.

Zilletle istiklal, esaretle hürriyet gibi bir
arada mevcut olamayan evsaftan ma`dûddur.
Başkalarının merhamet ve ulüvv-i cenabına,
yahut menfaat ve ihtirasatına istinat ederek
yaşamak isteyen bir millet, üç beş günlük
hayatı, ve efradının beş on günlük zevk ve
sükûnu mukabilinde evvela dinin şeref-i
istiklalini feda ediyor demektir. Böyle bir milletin
asrî kabiliyetini  kim teslim edebilir?

Yaşamak istihkakını ispat etmek için
hiçbir millet diğerine tecavüz mecburiyetinde,
hatta diğer bir milletin menafiini ihlal
zaruretinde değildir. Milletlerin yekdiğeri
zararına inkişaf ve terakki edebileceklerini
kabul eden insanlar, hiç olmazsa dört beş
asırlık hadisat ve terakkiyatın arkasında kaldılar,
artık --salar bile yaşayamazlar

Fakat tecavüz etmemek, ızrar etmemek,
tecavüzü ve zararları başkalarından görüp
sükût ve tahammül etmek demek değildir.
Asrî zihniyet, ve asrî kabiliyetlere malik bir
millet, menafiine, istiklaline ve tamamiyetine
o kadar sıkı sarılmış olmalıdır ki ona gelecek
en küçük bir tecavüzün hiçbir zaman
affolunamayacağını, velev milletin tamamen
tarihe intikal etmesini icap edecek bir musâraa
ihtimali bile olsa sırf şeref ve namus-ı millî
namına bunun göze aldırılacağını bütün cihan
bilmelidir. Hakk-ı beka, hakk-ı mevcudiyet,
istiklal ve şeref-i millî gibi milliyetperver geçinen
zevat-ı münevveremizin tekrar edip durdukları
kelimelerin manası budur. Yoksa zahirî bir
vaad-i tamamiyet ve şeklî bir çerçeve
mukabilinde şu veya bu devletin eteklerini
öperek, şu veya bu milletin merhamet ve
sıyanetine sığınarak zillet ve esareti peşinden
kabul etmek, bu asrın milliyet esaslarıyla,
cemiyet ve içtimaiyat prensipleriyle asla kabil-
i telif olamaz.

Biz, vakıa zayıf, silahsız, başkalarını pek
az zarar îrâs edebilir bir millet hâline geldik.
Bu itibar ile bize tecavüz edenlerin korkusu
olmayabilir. Hususiyle hiçbir devlete tecavüz
ve taarruzu zihnimizden bile geçirmiyoruz; ve
geçiremeyiz. Fakat asrımızın efkâr ve esasatına
vakıf olduğumuz için her millet gibi biz de
beka ve mevcudiyetimizi, şeref ve istiklalimizi
kime karşı olursa olsun iddia ve müdafaada,
ve bunun için can vermekte bir zevk, bütün
ezvâkın fevkinde, bütün maddiyatın üstünde
bir zevk-i ebedî buluyoruz. Anadolu, asrî
zihniyetten bunu anlıyor, ve inkişafını, hayatını
ancak bu zihniyetle mümkün görüyor. Bizim
hesabımıza merhamet dileyenler bizden
değildir.

Asrî Zihniyet ve
Tenakuzlarımız
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ve onlardan çok evvel de Ruslara pişdarlık eden
Ermeni komitalarının ika ettikleri facialar
yaşanmaktadır. Avrupa bu ikinci kısımdan
bahsetmemekte ne kadar ısrar ederse ve
Ermenileri himayede ne derece tarafgirlik
iltizam eylerse Türklerin kalbinde bu faciaların
hatırası da o kadar ebediyete temerküz edip
kalacaktır.

Mamafih bir taraftan da Fransızların
tavır ve hareketi, Ermenilerin en feci ve vahim
hıyanetleri ikada tereddüt etmeyecek bir hâlet-
i ruhiyeye malik olduklarını tasdik ettiklerine
ve Kilikya’nın Ermeniler elinde kalamayacağını
böyle bir siyasetin çok kanlı ve çok feci akıbetler
tevlit edeceğini teslim eylediklerine delalet
etmekten de hali değildir. Bu suretle anlaşılıyor
ki Fransa Müslümanları da himaye edebilecektir.
Yani Fransızların hedefi Ermenilere istinadgâh
olmak değil, kendi menafi-i siyasiyelerini
temindir. Bu menafiin teminine Müslümanların
mümâşat edecekleri gün, belki siyasetlerinin
istikameti tebeddül edecektir. Yalnız Fransa
şurada yanılıyorlar ki Şark, Garp’ın dolambaçlı
siyaset manevralarına göre kabil-i idare değildir.
Fransa ve onun gibi hiçbir vakit, mülkümüzün
hiçbir köşesinde halkı birbirine düşürmek,
anasır-ı adavetlerinden istifadeye çalışmak,
tazyik ve icbar suretiyle himaye talebine sevk
ve teşvik etmek gibi usullere istinaden temin-
i menfaat edemez.

Bütün dünya emperyalizm siyasetlerinin
aleyhinde inkılaplar vücuda getirip dururken,
asrî kabiliyetini ispat etmek ihtiyacında bulunan
Türklerin en menfur şekillerde kendilerine
emperyalizm tatbik olunduğunu kabul etmeleri
mümkün olamaz. Hususiyle bugün istiklaline
ve tamamiyet-i mülkiyesine bütün kuvvetiyle
sarılmış olan Türkiye’yi Ermeni tehditleriyle
gayesinden çevirmeye çalışmak gülünç olur.
Binaenaleyh Fransızlar, buradaki siyaset-i
umumiyelerinden anladığım vech ile
“Kilikya’nın Ermeniler elinde kalmasını
istemiyorsanız Fransız himaye ve murakabesini
talep ediniz.” tarzında hareket ederlerse
Kilikya’nın da vereceği cevap gayet basit olur.
Biz de diyebiliriz ki “Kilikya dediğiniz Adana
ve havalisi Ermenilikle münasebettar değildir.
Osmanlılar ve Türkler tarafından Ermenilerden
de alınmış değildir. Şu hâlde burasının
Ermenistan olması zaten mevzu-ı bahis olamaz
ki buna mâni olmak için bir fedakârlığa
katlanmak mecburiyetini hissedelim. Fransa
himaye ve murakabesine gelince, müstakil
yaşamak istediğimiz, ve istiklalimize kuvvetimiz
ve mevcudiyetimizle azmettiğimizi bütün cihan
biliyor. Yaşadıkça istiklalimizi kaybetmeyeceğiz.
İstiklalimizin düşmanı ister Ermeniler, ister
daha büyük bir devlet olsun, bizce müsavidir.”

Bu sözlerle bütün Adana ve havalisindeki
Müslümanların tercüman-ı efkârı olduğuma
eminim. Buradaki idarenin tazyikatı devam
ettikçe Müslüman ve vatanperver ruhlardaki
mukavemet kabiliyeti de o kadar artıyor. Yarın
bu havali insanlarının fedakârlıkta birbirleriyle
müsabaka eder kahramanlardan mürekkep
olacağına hiç de hayret etmemek lazım gelir.

Fransızlar teşkilat hususunda da tevsîat
icra ettiler. Mesela Adana’da başadministratör
unvanını haiz olan Bremon’dan başka her kaza
ve sancak için de guvernör, yani mutasarrıf
tamamıyla birer Fransız zabiti temin
olunmuştur ki miktarları on dokuzdur. Vilayetin
İstanbul ile rabıta ve münasebeti hemen
kâmilen kesilmiştir. Jandarma ve inzibat umuru
kâmilen Ermenilerdedir. Ermenilerin mezalimi
o derece şiddet peyda etmiştir ki İngilizler
inzibat mesailine bilfiil müdahaleye mecburiyet
görmüşlerdir. Fakat İngilizler tarafından
Müslümanları himaye şeklinde görünen bu
müdahalenin de mahiyeti anlaşılmıştır. Ezcümle
Müslümanların derhâl silahlarını teslim etmeleri
ilan edilmişti. Verilen mühletin intihasından
sonra taharriyat icrasına başladılar. Adana

Şehrimize Gelen Fransız Heyeti
Suriye Fevkalade Komiseri Mösyö

George Picot mahiyetinde iki zabit olduğu
hâlde şehrimize gelerek Adana, Maraş, Urfa,
Ayıntab ve havalisinde cereyan eden ahval
hakkında Heyet-i Temsiliye ile müdâvele-i efkâr
eylemiş ve şehrimizde üç gün ikametten sonra
İstanbul tarikiyle avdet etmiştir.

Adana, Maraş ve Havalisi
Muhabir-i Mahsusumuzun Mektubundan:

Adana ahvali, başladığından beri hiçbir
eser-i salah göstermeksizin devam ediyor.
Fransızların Ermeni komitalarını teşvik ederek
ve adi bir iki hadiseyi bahane ittihaz eyleyerek
bütün Müslümanları tazyik eden siyaseti,
adem-i hoşnudîyi arttırdıkça artırıyor.
Başadministratörün asayiş ve inzibat mesailini
de tecavüz ederek doğrudan doğruya Osmanlı
hâkimiyetini hedef ittihaz eden müdahalatı
tahammülün fevkine çıkmaktadır. Mesela
kapitülasyonların iadeten tatbikini, emlak ve
müsakkafat vergilerine zamâim icrasını resmen
teklif etmesi, vilayet dâhilinde bir hayli
muhacirîn idaresinin ve Mersin kasabasında
öteden beri mevcut bulunan Mekteb-i İdadinin
lağvını talep eylemesi bu cümledendir.
Hükûmet-i Milliyece bu mutâlebatın ne suretle
telakki edildiğini tahkike imkân bulamadım.
Fakat birçok memurînin bilhassa vali vekilinin
Adana’dan çıkarılmış olmasına bakılırsa Adana
memurlarının istiklal-i millîyi müdafaa ve
sıyânete az çok çalıştıkları anlaşılıyor.

Adana’da Fransız memurları, bahusus
Başadministratör Miralay Bremon, Ermeni
taraftarlığını açıktan açığa itiraf etmektedir.

Bence Fransızlar hesabına ve hatta
düşünülse hiç de muvafık olmayan bu siyaset
şimdilik daha derin emelleri gizlemek için
ihtiyar edilen bir maharet-i siyasiye telakki
olunmalıdır. Ermenilerin düçar oldukları bunca
kıtal ve fecayie rağmen kuvvet ve cesaretlerini
kaybetmediklerini, ve Ermenilik gayesine karşı
fevkalade bir ittihat göstermek suretiyle
Akvam-ı Müttehidenin hüsn-i nazarını
kazanmış olduklarını söyleyen bu Fransız
memurları, diğer taraftan Avrupa’nın âdeta
ehl-i salip manevralarıyla asırlardan beri
tazyikatta devam etmelerine rağmen kuvvet
ve cesaretlerini kaybetmeyen, vatanları ve
istiklalleri uğrunda daima kuvvetli bir ittihat
ile tehlike zamanında birleşen Türklere aynı
hüsn-i nazarı akvam-ı mütemeddinenin neden
dolayı gösteremediğini izah etmiş olsalar pek
istifadebahş olurdu!

Hiçbir zaman ve hiçbir devirde Türk,
vatandaşına karşı ilk hücumu yapmamıştır.
Adana’nın eski kıtallerinde olduğu gibi bugün
de vakalarında dahi müsebbip ve mübaşir
olan Ermenilerdir. Mesela Kara Yusuf
Çetesi’nden dolayı burada ahvalin oldukça
karışmış olduğunu gören İngiliz ve Fransız
askerleri tarafından nümayiş yapılarak asayiş
temin edildikten, ahalini heyecanı sükût
bularak herkes işine ve gücüne avdet ettikten
sonra jandarma müfrezelerinin himayesi
altında mahkemeye sevk edilen bir maznunun
üzerine Ermeniler hücum ederek maznunu
cerh etmişler ve jandarma çavuşuna da tecavüz
eylemişlerdir.

Kanunun elinde ve onun himayesi
altında bulunan eşhasa karşı dahi irtikâp edilen
bu küstahane tecavüz, köylerde güya eşkıya
taharrisi vesilesiyle icra kılınan mezalime
inzimam edince Müslümanların da mal ve
canlarını emniyet altında görmeyerek heyecana
düşmeleri tabiidir. İşte her zaman böyle olmuş,
her zaman şımarık ve arsız bir tecavüz
Ermenileri hücum mevkiinde, Türkleri müdafaa
mecburiyetinde bırakmıştır. Son kıtallerin yanı
başında,

hanedanından Kadri Bey’in hanesinde
çocuğuna ait küçük otomatik bir revolver zuhur
etti. Bunun üzerine mumaileyhi alıp bir yük
otomobilinin arkasına haçvari kollarından
asmışlar, ve yarı beline kadar soyarak çarşıya
getirmişler, orada ucu demir kırbaçlarla yirmi
defa darp etmişlerdir. İşte Avrupa medeniyeti
memleketimize vahşî Roma’nın ruh-ı İsa’yı
düçar-ı ıztırap eden bu sefil işkencelerle giriyor.
İbret alalım!

Urfa, Maraş ve havalisinden gelen
haberler dahi Fransızların her hususta umur-
ı dâhiliyeye müdahaleye başladıkları
merkezindedir. Urfa’da telgrafhaneye makineli
tüfek koymaya teşebbüs etmişlerdir. Maraş
mutasarrıfının işten el çektirilerek yerine
Osmaniye guvernörü Yüzbaşı Andre’yi tayin
etmek istemişler, ve Kale’ye Fransız bayrağı
çekmişlerdir. Fakat ahali Cuma namazından
sonra müctemian Kale’ye giderek Fransız
bayrağını indirmişler, yerine Osmanlı bayrağı
çekmişler  ve Andre’yi  mutasarr ı f l ık
makamından kaldırıp yerine mutasarrıfı ik`âd
eylemişlerdir. Mutasarrıf ancak padişah ve
halifenin emriyle azl ü nasb olunacağını, başka
kimseyi tanımayacaklarını söyleyerek yaşasın
Osmanlı Hükûmeti, yaşasın Hilafet-i İslamiye
sadalarıyla hissiyat-ı diniye ve vataniyelerini
ilan etmişlerdir.

Ayıntab’da Ermeniler Çarşû-yı Kebir’in
müteaddit mahallerine yağlı paçavralar
asarlarken derdest edilmişlerdir.

Urfa’da Fransız devriyeleriyle İslamlar
arasında bazı münazaat vukua gelmiştir.

Her tarafta tebarüz ve teheyyüç eden
hissiyat-ı vataniyeye karşı yanlış bir siyaset takip
edilerek tedâbir-i zecriyeye tevessül olunması
bu hissiyatın bir kat daha feveranına sebebiyet
verecektir.

Avrupa ve Kuvâ-yi Milliye
Avrupa gazeteleri Türklerin hakk-ı hayata

malik olduklarını ispat eden Kuvâ-yi Milliye
muvacehesinde Türkiye’nin taksimi hakkında
her türlü projelerin artık akim kaldığını
yazmaktadırlar.

Hindistan ve Türkiye
Hintliler Türkiye’nin muhafaza-i istiklal

ve tamamiyeti lehinde büyük bir nümayiş daha
yapmışlardır. Ve üç milyon halk selamet-i
Osmaniye namına bir gün oruç tutarak
Türkiye’nin taksimi şayialarını şiddetle protesto
etmişlerdir.

İran’da
Tahran üzerine yürümekte olan Küçük

Han’ı tedip etmek üzere İran Hükûmeti
tarafından gönderilmiş olan Kazak livasının
mumaileyhe iltihak ettiği haber alınmıştır.

Mirza Küçük Han Şahsevenler ile birlikte
İngiltere ve idare-i hazıraya muhalif bir vaziyet
almıştır. Evvela İran Hükûmetinin sevk ettiği
Kazaklarla muslihane hareket etmekte iken
Kazaklar maiyetini esi r ettik lerinden
müsademeye mecbur olmuş ve birçok zayiat
verdirmiştir.

Kirmanşah taraflarındaki Kürtler İngiliz
otomobillerine taarruz ediyorlarmış. Reşt ile
Bakü arasında vapur işlediği hâlde İran
memurlarının geçmesine mâni oluyorlarmış.

Basra’da Userâ-yı Osmaniye
Basra’da dört bin nefer ve bin kadar

zabitimizin üsera garnizonunda bulunduğu
ve I rak ’ta büyük şehir lerde askerî
kumandanlarıyla Cezayir ve Hintli askeri mevcut
olduğu ve mahallî idarenin Arap jandarmalarla
idare edildiği müstahberdir.

Halep ve Suriye’de
Bolik, Rayak, Zebdani istasyonları

Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Halep’te
Teşrin-i Saninin dokuzunda büyük bir nümayiş
yapılmış ve bunda Şerif Nasır da bulunmuştur.
Bütün dükkânlar kapanmış, ve Fransızları
Halep’e sokmamak maksadıyla kıyamlar
yapılmıştır. Cerablus ile Müslümiye arasında
iki bin Arap askeri gönderilmiş ve daha bir
kolordunun gönderileceği rivayet edilmektedir.
Müslümiye istikametine karşı Araplarca
tahkimat yapılıyor.
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S i i r t  v e  B i t l i s ’ t e n  y a z ı l a n
protestonamelerde dahi bu emeller sarahaten
ilan edilmiştir. Kürdistan’ın gösterdiği bu
sadakat ve merbutiyet, Kürtler namına bin türlü
erâcîf neşretmek suretiyle dolap çevirmek
isteyen memleket düşmanlarının emellerine
kati bir darbe-i izmihlal teşkil etmek itibarıyla
pek şayan-ı teşekkürdür.

Garbî Anadolu ve İzmir Cephesi
Soma mıntıkasında cephemizin bütün

aksamında 5  6  12  35 gecesi düşman
mevzilerine bir baskın yapılmıştır.

Baskın büyük bi r muvafakiyetle
neticelenmiştir. Cumalı, Arbe Seki, ve Kalem
köylerindeki düşman siperleri zapt olunmuş
ise de bilahare kollar mıntıka kumandanlığının
emriyle sabaha karşı mevki- i asli lerine
çekilmişlerdir. Bizden bir zabit ile bir nefer
mecruh ve iki nefer şehit vardır. Düşman ciddî
bir muharebeyi kabul etmeyerek firar etmiş ve
pek ziyade telefat vermiştir.

6 12 35 sabahı düşman gerek
siperler imizi ve gerek çek i arabasını
bombardıman etmiş fakat topçu ateşinden hiç
zayiat olmamıştır. Topçumuz tarafından vaki
olan mukabele-i şedit üzerine ateş sükûta
mecbur edilmiştir.

Kaymakçı Tepelerini işgal için Yunanlıların
icra ettikleri taarruz esnasında mezkûr
tepelerdeki müsademe ile alakadar olmadıkları
hâlde Yunanlıların top ateşine maruz kalarak
dağlara firar etmeye mecbur ve bir hayli zayiata
düçar olan Kırçova, Ayasulug Îsâlı, Çaylı,
Kaymakçı, Kebir, Uzundere, Çerkesli karyelerinde
Demirci Efe tarafından teftişat icra edilmiş, ve
Keles, Balı, Anbolı (?) nahiyelerine imtidâd eden
yolların Yunanlılara en yakın noktalarını teşkil
eden Keles Çaylı noktalarını millî müfrezelerle
bilişgal gerideki karyelerin emniyeti tesis ve
halkın itminanı ile beraber maneviyatı dahi
takviye edilerek dağ köylerine çekilen ahalinin
köyler ine avdetler ini temin edilmiştir.
Yunanlıların mıntıkası dâhilinde kalan bazı
köylerin ahalisi Balı, Anbol (?), Keles nahiyelerine
kurâsına tevzi ve muhtacînin iaşeleri zahire
ambarlarından temin olunmuştur. Asayiş ve
sükûn taht-ı emniyettedir. Soma mıntıkasında
bir tabur piyade, bir bölük süvari ve bir batarya
toptan mürekkep olan düşman kuvveti Kozluca
ilerisinde müfrezemize taarruz etmiş ise de
düşmana telefat verdirilerek taarruz tevkif
edilmiştir.

Telgraf Haberleri

Sulh ve Türkiye
New York’tan işar olunuyor:
Alınan haberlere göre Türkler Amerika

Meclis-i Âyanının müzakeratını büyük bir dikkat
ve alaka ile takip eylemekte olup Cemahir-i
Müttehide sulhu tasdik etmediği takdirde
Amerika mandasını veyahut sulh konferansında
Amerika’nın himayesini kaybetmekten
korkuyorlar.

Müttefikler Macar meselesiyle iştigale
başlamışlardır. Meclis-i Ali Budapeşte’ye
gönderilen ve ahiren avdet eden George Klork’u
istimâ` eylemiş ve mumaileyh ahaliyi temsil
eden bir hükûmetin teşkiline nasıl muvaffak
olduğunu izah eylemiştir. Bunun üzerine Macar
murahhaslarının Paris’e avdetine karar
verilmiştir.

Lloyd George kendisine irat edilen bir
suale cevaben İngiltere Hükûmetinin Türkiye
meselesini bir an evvel halletmek için bir
konferans akdini tasavvur eylediğini ve bu
bapta Hükûmat-ı Müttefika ve müşârike ile
muhaberat cereyan eylemekte olduğunu
söylemiştir.

Berlin’den işar edildiğine göre Almanya
Sakapalfoda (?) mürettebatı tarafından batırılan
sefâin-i harbiyeden dolayı tazminat vermeyi
kabul etmektedir.

Clemenceau Almanya Hükûmetine bir
nota göndererek zabıtnameyi altı gün zarfında
imza etmesin i,  aksi  takdi rde bütün
mesuliyetlerin kendilere ait ve raci olacağını
beyan etmiştir.

Londra’dan gelen haberlere nazaran ise
Almanya’nın üç meselede müsaade edildiği
takdirde zabıtnameyi imza edeceği bildiriliyor.

İngiltere Maliye Nazırı Bonarlav
müttefiklerin değil muahede-i sulhiyeyi
Almanya’ya tasdik ettirmek, aynı zamanda
ahkâmını tatbik ettirmek için dahi kâfi kuvvete
mal ik bulunduklarını  beyan etmiştir.

Mareşal Koş ile İngiltere erkân-ı harbiye
reisi Almanya’ya yapılacak harekât hakkında
tamamen mutabık kalmışlardır.

Bir hafta zarfında Amerika Âyanının
muahede-i sulhiye hakkında süratle bir çare-i
tesviyeye vasıl olacağını ve kısa bir münakaşadan
sonra tasdik keyfiyetinin icra edileceğini
Hitchcock bildirmiştir.

Meclis-i Ali Alman üserası hakkında
verilen notaya ita edilecek cevabın metnini
takarrür ettirmiştir. Notada Almanya ve
Fransa’da

Irak’ta
Musul havalisinde kıyamın günden güne

büyümekte olduğu ve ahalinin peyderpey
dağlara çekildikleri, Barzan şeyhi, Zibar, Şirvan,
ve Musul’un meşayih ve aşâiriyle Akra’ya taarruz
ederek mal sandığı ve cephaneliği yağma ile
kasabayı işgal eyledikleri ve taarruz için şimal
mıntıkasındaki aşâire de davetnameler
göndermek suretiyle daha büyük hazırlıklarda
bulundukları menâbi`-i  mevsukadan
bildirilmektedir. İngilizler Akra’ya gelerek
mücahidîne birçok bomba atmışlar ve
mücahidînden üç kişi yaralanmıştır. Betay (?)
nahiyesi merkezine çekilen hâkim-i siyasî ile
Musul’a yeni gelen hâkim-i siyasî ve İmâdiye
memur-ı siyasîsi maiyetleri efradıyla itilaf
etmişlerdir. Hadise Barzan şeyhi ile Zibar aşâiri
ve tevabiinin Ekvan karyesine gelerek hücum
etmeleri esnasında vaki olmuştur. Bunu
müteakip Akra’ya hücum i le şiddetl i
muharebeden sonra Akra’yı zapt ve İngilizlerin
deposu ile hazinesini elde etmişlerdir. Akra’nın
zaptına Büceyl meşayihi de imdat ve muavenet
etmişler, üzerler ine gelen iki tayyareyi
püskürtmüşlerdir. Aşâir İngilizlerin kendilerine
şedit muamele edeceğini his ile bütün
mevcudiyetleriyle çalışmaktadırlar.

Bir Vesika-i Hıyanet
Yedlerinde Tezkere-i Osmaniye ve seyahat

varakası bulunmayan ve Akdağ Madeni’ne
gideceklerini ve Rum milletinden olduğunu
ifade eden beş şahıs dört gün akdem
Adana’dan Kayseri’ye gelmiş ve polisçe
hüviyetleri tahkik olunarak Ermeni milletinden
ve Kayseri havalisinde şekavet eden Samoil
Çetesi’ne mensup oldukları anlaşılmış, ve
üzerlerinde Yozgat Mutasarrıfı (Leon) imzasıyla
6 Mayıs, 35 tarihinde verilmiş bir vesika ile
tercümesi atide münderiç mektup zuhur
etmiştir. Bu eşhastan birkaçının sene-i hâliya
Martında Bünyan kazasının Karaviran karyesine
hücum ile gasp ve gârâta cüret eden yirmi altı
kişi meyanında olduğu da anlaşılmıştır.

Kilikya’dan 18 Teşrin-i Sani 35 tarihiyle
ve Robikon Hacı Serübyan imzasıyla ve Akdağ
Madeni’nde Agop Hacı Serübyan’a hitaben
yazılan bu mektup sureti bervech-i atidir:

Mektubu alınca buralardan hemen haber
alırsınız. Yalnız şu haberi veriyorum. Burada
bulunan Ermeni fedailerini buradan Maraş ve
Ayıntab’a gönderdiler. Yalnız iki yüz kadar
kuvvet kaldı. Asayiş iyidir. Eskisi gibi değil.
Bundan bir ay evvel Türk çeteleri birkaç Ermeni
köyünü tarumar ettiler. Fakat Ermenilerin de
yeni jandarmalarının gayreti ve takyidiyle
çarçabuk önü alınmıştır. Burada amir ve
memuriyetin büyük kısmı Ermenidir.
Zannederim ki yakın vakitte Ermeni fedailerinin
Sivas ve Harput’u istilaya gidecekleini gazeteler
yazıyor. Başka şayan-ı ehemmiyet havadis
yoktur. İleride daha iyi haberler veririm.

Mutasarrıf Leon Efendi Ferit Paşa’nın en
mültezem idare memurlarından idi. Harekât-
ı Milliye esnasında Ankara vilayetince işten el
çektirilmiştir.

Mühim Bir Telgraf Aynen
Teşrin-i Sani tarihli gazetenizde Kürtlerin

Harekât-ı Milliyeye muhalif olduklarını irâe eden
satırları ve bu hususta vaki olan birtakım ahval
dolayısıyla acı acı sözleri okuduğum zaman
ziyadesiyle vicdanım müstagrak-ı azap oldu.
Biz Kürter hilafetin ve vatanın uğrunda a`dâ`nın
ciğerlerini  şan lı  k ıl ı çlar ımız ve kanl ı
mızraklarımızla parçalamak için Harekât-ı
Milliyenin kâffe-i evâmirine her an ve zaman
ve her dakika amade ve müheyyâyız. Zira Kürtler
şimdiye kadar hükûmetimizin namusu ve
Hilafet-i Muazzama-i İslamiyenin şan ve şerefi
için Cihan Harbinde fedakârane çalışmış ve fi-
mabat da çalışacaklardır. Bu gibi bîasl ve esas
sözler aşâir tarafından katiyen sudûr etmeyip
birtakım bedbin rüzelânın şayiası olduğundan
tekzip ederim.

Muhterem gazetenizle de ilan etmenizi
rica ederim.

Umum Siski Aşâiri Reisi
Abdülmecit

İrâde-i Milliye
Memleketin selameti ve vahdet ve

hilafetin masuniyeti için birleştiğimiz mücahede-
i mukaddesede muhterem Kürt aşâirinin daima
hak ve hakikat ile beraber olduğundan hiç
şüphemiz yoktur. Cenab-ı Hak cümlemizi
muvaffak eylesin.

Kürdistan’ın her tarafında muhtelif
tarihlerle Sadarete ve Düvel-i İt ilafiye
mümessillerine çekilen protesto telgraflarında
camia-i Osmaniye’den katiyen ayrılmayacaklarını
ve bu uğurda kanlarını son damlasına kadar
feda edeceklerini sarahaten bildirmişlerdir. En
son aşâir rüesasıyla Buman rüesasının

üseraya yapı lan muamele mukayese
edilmektedir. Bilhassa son günlere kadar sulhten
haberdar edilmiş olan Fransız üserasının ahvali
zikrolunmuştur.

Lloyd George Düvel-i Mütefika ve
müşârike azasından müteşekkil beynelmilel bir
konferans akdedileceğini ve mezkûr konferansın
Rus meselesini halletmekle meşgul olacağını
Avam Kamarasında söylemiştir.

Meclis-i Ali zabit ve muhafaza teşkilatı
bahanesiyle Almanya’nın ordu haricinde cem
etmiş olduğu kuvvetleri dağıtması ve kuvve-i
zabitenin muahedede münderiç miktara tenzili
için Almanya Hükûmetine şedidü’l-meal bir
nota göndermiştir.

Macar Muahede-i Sulhiyesi’ne malî,
iktisadî bir takım şeraite ilave olunarak muahede
tamamen ihzar edilmiştir. Şarkî Galiçya’nın
Lehis tan’a terk ine karar veri lmişti r.

Sırp murahhaslarının bu hafta Saint-
Germain Muahedesi’ni imza etmelerine ihtimal
veriliyor. Meclis-i Ali ile Sırp, Hırvat, Çekoslavak
Heyet-i Murahhassı tamirat ve hasarat namıyla
Sırbistan’a verilecek tazminatın bir an evvel
tedi yes i  hususunda  u yuşmuş la rdı r.

Presse de Paris’den :
Amerika murahhaslarının muahedeyi

diğer müttefik ve müşterek devletlerle beraber
ta s d i k  e dem eme k  mecbu r i ye t i nde
kalmalarından dolayı diğer müttefiklerin
muahede ahkâmını tatbikten feragat
edemeyeceklerini Hariciye Nazırı Bonarlav bir
suale cevaben Avam Kamarasında söylemiştir.

Amerika Âyanının tarz-ı hareketi, Fransa,
İngiltere Mukavelenamesine tesir edip
etmeyeceği sualine karşı da mukavelenamenin
metnine dair mukarrerat ittihazı Amerika’nın
tasdikine vabestedir. Hâlbuki şimdiye kadar bu
mukavelename ne tetkik, ne de tasdik edilmiştir,
demiştir.

Diğer mebusan Fransa’ya karşı takyidatın
Amerika’nın hatt-ı hareketinden mütessir olup
olmayacağını sorması üzerine demiştir ki: Bunun
Amerika tarafından takip olunacak hatt-ı
harekete vabeste olduğunu şimdi söyledim.
Yeni bir vaziyetin yeni şartlar ihdas etmeyeceğini
iddia etmiyorum.

Presse de Paris’den :
Mösyö Wilson’un âyandan Loç

tarafından verilip Almanya ile Amerika arasında
hâl-i harbin nihayet bulduğuna dair evvela
takririn reye konulması hakkında icrâ-yı nüfuz
edeceği muhakkak addolunuyor. Mösyö Loç,
Demokratlar beyhude uğraşıyorlar, Meclis-i
Âyan reisicumhurun emirlerine itaat etmeyecek
ve ruy-ı inkıyat göstermeyecek demiştir.

Lloyd George’un Avam Kamarasında
Almanya ile akdedilen muahedenin tasdik
edildiğine dair olan zabıtnamelerin teatisi,
arazi-i meşgulenin idaresi, Almanya ile itilaf
edilememiş olmasından dolayı bir müddet daha
tehir edilecektir demiştir.

Meclis-i Ali Almanya sefâin-i harbiyesinin
taksimini dahi kararlaştırmıştır. İngiltere ve
Amerika bu gemilere temellük hakkından
vazgeçmiştir. Fransa’ya kruvazörler ile son
sistem 6 torpido muhribi, İtalya’ya 10 hafif
kruvazör ile son sistem birer harp sefinesiyle
birer torpido muhribi alacaklardır. Bu suretle
Almanya sefâin-i harbiyesinin büyükleri taksim
edilmiş oluyor. Yalnız büyüklerden dört parça
sefine kalıyor.

Dretnotlar i le muhrip kruvazörler
mürettebatı tarafından batırılmışlardı. Yalnız
kurtulmuş olan yedisinin Fransa’ya verilmesi
ve çıkarılacak bir dretnotun Almanya’ya ita
olunması kararlaştırılmıştır. Müttefiklerin
yedinde kalan yirmi torpido muhribi ile
muhripler Fransa ve İtalya beyninde taksim
edilecektir.

İngiliz heyeti ârâ-yı umumiyeye müracaat
suretiyle halledilecek olan Mazurî arazisini işgal
etmek üzere 16000 kişilik bir kuvvet ihzar
eylediğini istihbar etmiştir.

Bulgar Sulhu’nun imza edilmesi üzerine
Atina’da bir ayin-i ruhani icra edilmiş ve Kral,
nuzzâr, memurîn-i mülkiye ve askeriye hazır
bulunmuşlardır. Gece şehir donanmış, nümayiş
icra edilmiş, toplar endâht olunmuştur.

Fransa düçar-ı taarruz olduğu takdirde
Amerika’ya intizar etmeksizin  Büyük
Britanya’nın Fransa’ya muavenet etmesi için
her iki hükûmet arasında müzakere başlamıştır.

İngiltere Harbiye Nezareti Amerika’nın
sulh muahedesini tasdik etmesini mevzu-ı bahis
ederek demiştir ki: Cemahir-i Müttehide’nin
muahede-i sulhiyeyi tasdik etmemekte ısrar
etmesi reisicumhurun imzasını
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inkâr demek olacaktır. Devletler, Cemiyet-i
Akvam tesisine Amerika tarafından icbar
edilmişlerdir. Sulhun şeklini tayin hususunda
dahi Amerika pek çok müessir olmuş.
Binaenaleyh müştereken başlanan bu işi yarıda
bırakmak Amerika’nın da takbih edeceği bir
hareket olacaktır.

______________________
Lloyd George’un, Britanya Hükûmetinin

Türk meselesini bir an evvel halletmek
arzusunda bulunduğunu, bunun için
İngiltere’nin Düvel-i Müttefika ve Müşârike
ile müzakerette bulunduğunu beyan etmiştir.

_______________________
Clemenceau Alman üserâ-yı harbiyesinin

iadesi hakkında Almanlar tarafından dermeyan
edilen itiraza cevaben Almanların mütareke
şeraitini ifa etmemeleri hasebiyle üseranın
iade edilmediğini, binaenaleyh bundan dolayı
bütün mesuliyetin Almanya’ya raci olduğunu
beyan etmiştir. Romanya Hükûmeti İtilaf
notasına cevap vermiş ise de hâlihazırda
mevcut buhran-ı vükela ve memleketin maruz
kaldığı müşkülat hasebiyle kati ve ani bir cevap
itası mümkün olmadığını beyan etmiştir. Petit
Parissien gazetesi her ne kadar Romanya’nın
bütün metâlibi tazmin edilmemiş ise de
arazisinin tevsii ve vahdet-i milliyesini temin
eden bir muahedeyi Romanya’nın behemehâl
imza etmesi lazım geldiğini yazıyor.

Amerika Meksika
Meksika’da harb-i dâhilî vuku bulmakta

olduğu ve reis Carranza’nın firar ettiği temin
ediliyor. Cemahir-i Müttehide ile Meksika
münasebatının munkatı` olduğu rivayet
olunmaktadır. Amerika tebasından olan Valas
namında birisi Taykpo kurbunda katledilmiş
olduğundan bir ültimatoma intizar ediliyor.

Franchet d’Esperey’in Seyahati
Şark Orduları Kumandanı General

Franchet d’Esperey’in yakında Atina’yı ziyaret
eyleyeceğine dair Yunan Hükûmetine tebligat
vaki olmuştur.

Yunanistan’ın asar-ı atîkasını ziyaret
edeceğinden bahsedilmektedir.

Fransa’da Hizmet-i Askeriye
Fransa’da hizmet-i askeriye iki seneye

tenzil edilmiştir.

Kalender Kasr-ı Hümayunu
Şevketmeâb Efendimiz Kalender Kasr-

ı Hümayunu’nu iptidai ziraat müessesesi
vücuda getirilmek üzere Türk Çocukları
Çalıştırma Derneğine tahsis buyurmuşlardır.

Batum’da
Batum’da müteşekkil hükûmet-i

muvakkateye Düvel-i İtilafiyece müzaharet
edilmekte ve Karadenizli Rumlardan teşkilat-
ı askeriye icrasına devam olunmaktadır. Şimdiye
kadar iki tabur kuvvet tensik edilmiş olup Rus
Ordusuna mensup birçok Rum zabitleri
Karadenizli Rumlar tensikatına iltihak
etmektedir. Batum hükûmet-i muvakkatesinin
az zamanda beş taburluk bir kuvvet vücuda
getireceği tahmin olunuyor. Yunanistan’daki
Karadenizl i  Rumlar  dahi hükûmet-i
muvakkateye murahhas-ı azami tasavvurunda
imişler.

Trabzon Metropoliti’nin hükûmet-i
muvakkate ile pek sıkı münasebat tesis ettiği
ve ikide bir de Batum’a azimet etmekte olduğu
bildiriliyor.

Azerbaycan’da
Yakın zamanlara kadar Bakü’de

bulunmuş olan İngiliz kumandanı Morning
Post gazetesine atideki mektubu göndermiştir:

Azerbaycan Hükûmeti memlekette
asayiş ve inzibatın muhafazasına kadir
olduğundan İngiliz askerine hacet kalmamıştır.
İngiliz askeri Tiflis’i terk edecektir Bakü’deki
intizam ve asayiş şayan-ı hayret bir derecededir.
Azerbaycan askeri fevkalade bir surette tensik
edilmiştir

İk i sene zarfında husule gelen
mükemmeliyet şayan-ı takdirdir. Azerbaycan
Hükûmeti ile akvam-ı muhtelife arasındaki
ahenk-i  i ti laf ve hüsn-i  münasebet
berdevamdır. Polis ahalinin itimad-ı tamını
ce lbeylemişt i r.  Hülas a Aze rbaycan
Hükûmetinin diğer Kafkas hükûmetleri
arasında en mükemmeli olduğuna itimad-ı
perverde eylemekteyim.
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

Azerbaycan Hükûmetinin Zangezur
Ermenileriyle muharebeye başladıklarını
yazmıştık. Ahiren menâbi`-i mevsukadan
alınan haberlere göre son günlerde
Nahcıvanlıların Zangezur’da henüz isimleri
tahakkuk ve tayin edilmeyen üç Ermeni köyünü
zabtettikleri anlaşılmıştır.

Bakü’de gönüllü ordu ile münasebette
bulunan Rusların tevkif edilmekte oldukları
ve Azerbaycan zabıtasının gönüllü ordu
işgalindeki mahallerde münteşir Rumca
gazetelere Azerbaycan hakkında makale yazan
eşhasın taharrisi ile meşgul bulunduğu istihbar
kılınmıştır.

Akd-i Müteyemmen
Geçende namzetlikleri icra buyrulmuş

olan Kerime-i İsmet-vesîme-i Hazret-i Şehriyarî
İsmetli Rukiye Sabiha Sultan Hazretleri’nin
Veliaht-ı Saltanat Devletli Necabetli Abdülmecit
Efendi Hazretleri’nin Mahdum-ı Necabet-
Mevsûm-ı Alileri  Ömer Faruk Efendi
Hazretleri’nin emr-i mesnûn-ı akitleri viladet-
i Hazret-i Risaletpenahî’ye müsadif şehr-i
Rebiyülevvelin on birinci Cuma günü Topkapı
Sarayı Hümayunu’nda icra kılınmıştır.

Cemiyet-i Akvam
Geçen Pazar akşamı Cemiyet-i Akvam

murahhaslarının Brüksel’e muvasalat ettikleri
ve Belçika Heyet-i Murahhası tarafından istikbal
olundukları bildiriliyor. Brüksel Konferansı
birtakım mesailde efkâr-ı umumiyenin amal
ve temenniyatını izhar etmesi maksadıyla inikat
eyleyeceği ve ezcümle milletlerin hukuk ve
vazâifi, divan-ı ali tesisi, eslihanın tenkisi,
müşterek bir kuvv-i askeriyenin teşkili ve
ekalliyetlerin müdafaası hususlarının mevzu-
ı bahis olacağı haber verilmektedir. Kral
konferans azasını kabul etmiştir.

Amerika’da Suriyeliler
Michigan’da, Amerika’da mukim

Suriyeliler tarafından büyük bir kongre
akdedilmiş ve içtimadan evvel sokaklarda
nümayişler yapılmıştır. Reis E’s-seyyid Ahmet
şu mealde bir nutuk irat eylemiştir.

Suriyeli misafirler, mader vatandaki
kardeşleri gibi, mutâlebat-ı meşrualarını
serdetmelidir. Kongre Müslüman ve Hristiyan
tanımaz onun bildiği Amerika’nın vesayeti
altındaki bir Suriye istiklalidir.

Trakya’da Tensikat
Gümülc ine’den işar  o lunuyor :

Trakya’dan Bulgar askerleri ve Bulgar memurîni
çekildikten sonra General Şarpik’in nezareti
altında mahallî idare bervech-i ati teşekkül
edilmiştir: Gümülcine mutasarrıfı İslam,
muavini Rum’dur. İskeçe kaymakamı Rum,
muavini İslam’dır. Dedeağaç mutasarrıfı Rum,
muavini İslam, Sofili kaymakamı İslam, muavini
Rum, Dimetoka kaymakamı Rum, muavini
İslam, Karaağaç kaymakamı İslam, muavini
Rum’dur. Beş kazanın ve İskeçe’nin belediye
reisleri Müslüman’dır. Her mutasarrıf ve
kaymakamın maiyetine ayrıca bir Fransız
müşavir tayin edilmiştir. Gümülcine’de 60’ı
süvari ve 40’ı piyade olmak üzere kâmilen
İslam olarak bir jandarma müfrezesi ikame
edilmiştir. Her yerde asayiş ve emniyet
mevcuttur.

Amerika Ordusu
Washington’dan bildirildiğine göre

Amerika Senatosu umur-ı askeriye encümeni,
Amerika Ordusunun 300000 kişiye iblağına
karar vermiştir. Harbiye nazırı beş yüz seksen
bin kişilik bir ordu kadrosu hazırlamıştı.
Müşarünileyh Amerika’nın

Ermenistan ve Türkiye üzerinde bir
manda kabul etmesi ihtimaline karşı bu
kadroyu ihzar etmiştir. Hâlbuki bu miktarın
kabul edilmemiş olmasından istidlal edildiğine
göre Kongrenin manda kabulü için hükûmete
hiçbir salahiyet ita etmeyeceği tahakkuk
etmektedir.

Şark Cumhuriyetleri
Amerika mahâfiline gelen bir telgrafta

Azerbaycan,  Gürc is tan ,  ve  Er i van
cumhuriyetleri arasında yeni bir mukavele
akdedildiği bildirilmektedir.

Ü ç  c u m h u r i y e t  K a f k a s y a
şimendiferlerinden bilakayd ü şart serbestçe
istifade edeceklerdir. Üç memleket arasındaki
gümrük hudutları lağvedilmiştir. Mevâridat-ı
ecnebiyeden alınacak rüsum her üç hükûmet
arasında müsavaten taksim olunacaktır.

İtalya – Yunanistan Münasebatı
Mesacero gazetesi  yazdığı  bir

başmakalede Venizelos’un seyahatindeki
ehemmiyet-i siyasiyeden bahsederek diyor ki:

Yunanistan’ın esbab-ı tarihiye ve
ırkiyeden dolayı  Yunan bayrağ ının
temevvücünü görmek istediği arazideki
temayülatı İtalya tasdik etmiş ise de diğer
taraftan Yunanistan’ın da İtalya’nın hukuk-ı
ticariyesini tasdik eylemesi laz ımdır.

Venizelos, Mösyö Titoni’yi ziyaretten
sonra Poliks (?) ile uzun uzadıya görüşmüştür.
Kral Venizelos şerefine bir ziyafet keşide etmiş
ve ziyafette Nitti ile Sforca (?) ve Yunan Sefiri
Turomblos ve heyet-i sefaret erkânı hazır
bulunmuşlardır.

İLANAT
Emraz-ı dâhiliye ve intaniye mütahassısı

Frengi  be l  soğukluğu mütehass ı sı

Bakteriyolog Doktor Radyolog Doktor

Behçet Adil Ahmet Naci
Sivas’ta Eczane-i Ali Rıza karşısında tesis

edilen muayenehane-i tıbbîde, dâhilî, intani,
haricî, asabi, cilt, frengi ve bel soğukluğu
hastalıkları taharriyat-ı bakteriyolojiye ile vaktin
en son usulleriyle teşhis ve tedavi olunur frengi
yaraları henüz başlangıçta iken mikroskop
vasıtasıyla teşhis ve bu suretle bu müthiş
hastalığın tedavi-i katiyesi taht-ı temine alınır.

Nüksü etmemek üzere bel soğukluğu
süratle tedavi edilir.

Her türlü kan, balgam, idrar, gonokok
muayenatı icra edilir. Her gün vakt-i zevalde
hasta kabul olunur.

Millî Sigara Kâğıdı

[Dünyanın en iyi ve en nefis sigara

kâğıdı]
“Hem iyi sigara kâğıdı içip sıhhatinize

hizmet hem de Müslüman ve Türk
müessesesine yardım etmek ister misiniz”...

İ stanbul’da Türk ve Müslüman
müessesesinin nefasetiyle pek büyük rağbete
mazhar olmuş “Millî Sigara Kâğıdını” istimal
ediniz.

Numunesi Sivas’ta Mahkeme Çarşısı’nda
“Al Yıldızlı Mağaza”da Sükûti Hocazade Şükrü
Efendi’nin ticarethanensinde mevcuttur.

Siparişatın İstanbul’da Çakmakçılar
Yokuşu’nda Sümbüllü Han’da üst katta (1)
numarada “Millî Sigara Kâğıdı” imalathanesi
sahibi Keskinli Abdullah Niyazi Efendi’ye
verilmesi ilan olunur.
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İşte şu suretle Mücahede-i Milliyeye
başlayan Millî Kongre Heyet-i Temsiliyesi vazife-
i vataniyelerini ibka etmek için Sivas muhitini
intihap etti. Ve memleketimizin aguş-ı hürmet
ve samimiyetinde Umumî Kongrelerini
akdettikten ve dört ay kadar çalıştıktan sonra
tebdil-i mekân etti. Millî ve meşru bir inkılap
ile tarih-i Osmani’de bir sahife-i nevin-i şeref
açan cereyan-ı millî şu suretle ilk feyzini Sivas’a
saçtı ve ilk muvaffakiyetini Sivas’ta kazandı.

Sivas’ta parlayan envâr-ı milliye yavaş,
yavaş vatanın her köşesini tenvir etmeye
başladı. Her tarafta millî mefkûre uyandı.
Bugün Sivas merkezi tarih-i inkılab-ı Osmani’de
pek mühim bir mevki tutmuş ve Sivas ismi
hakikaten pek ulvî hatıralarla milletin ruhunda
yer bulmuştur.

Cereyan-ı millî memleketimizde öyle
vakur ve pürtemkin bir feyiz ile inkişaf etmiştir
ki bunu tarih-i Osmani’de mükerreren
kaydedilen inkılabatın hiçbirisiyle mukayese
etmek doğru değildir. 10 Temmuz bir ıyd-ı
millî ise 4 Ağustos: 335 daha büyük ve daha
şerefli hatıralarla dolu bir iyd-ı ekber-i millî ve
İslamîdir. Bu mukayeseyi ikinci bir mebhase
terk ediyoruz.

Cereyan-ı millînin suret-i inkişafı gayet
sıkı bir surette vaki olmuştur. Sû-i idareden,
uyuşukluktan usanmış olan efkâr-ı umumiye
düşündüğü doğru yolu Millî Kongrenin takip
ettiği meslek-i millîde buldu. Doğru ve fikrine
muvafık bulduğu bu yola, bu meslek-i hakikîye
bütün ruhuyla sarıldı. Mustafa Kemal Paşa ve
rüfekasını kemal-i hürmet ve muhabbetle
deraguş etti. Onun yüksek mefkûresi milletin
ruhuna, milletin ruh-ı samimîsi onun ulvî
mefkûresine karıştı Açılan mücahede zemini
hakikaten milletin ferden ferda düşündüğü
bir yol idi. Ferdî mefkûreler gayriiradî bir suretle
dalgalanırken, yekdiğerinden saklanan
düşünce, mütereddit ve muztarip titrerken
gür ve kahraman bir ses canlandı. O zaman
herkes mefkûresinin isabetini hissetti. Ve bu
suretle vahdet-i milliye cereyanları bariz bir
surette yol almaya başladı.

Bundan anlaşılıyor ki cereyan-ı millî,
milletin vicdanından, ruhundan doğmuştur.
Onu enzâr-ı umumiyeye başka bir şekilde
göstermek isteyenler şüphe yok ki milletin
ruhundan haberdar olmayan gafil ve
cahillerdir,.. Mustafa Kemal Paşa kongre
kürsüsünde gür sesiyle meslek-i hakikîyi teşrih
ederken halk kendi hissiyatının kendi vicdanının
okunduğunu hissediyor ve bilatereddüt, onunla
hemrûh olduğunu anlıyordu.

İşte bu suretle efkâr-ı umumiye-i milliye
temerküz ve tekâsüf etti.

Millete ruh-ı millîsini tanıttıran bu yol
hakikaten milletin rehasına hizmet etmiş midir,
edecek midir? Bunu zaman ispat edecek ve
tarih-i beşeriyet kaydeyleyecektir. Şüphesiz
bariz bir şey varsa o da delâil ve vesaikiyle
meşhut olan ahvaldeki tebdildir ki bunu
cümlemiz görüyoruz hi ssedi yoruz.

Sözümüze hitam verirken; dört aylık
hayat-ı mesaiden sonra bizden ayrılan
muhterem Heyet-i Temsiliyeye Sivas tarihini
yaldızlayan vahdet-i milliye cereyanının sevgili
kahramanlarına samîm-i

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene        Pazartesi: 29 Rebiül Evvel 1338 ve 22 Kanun-ı  Evvel Sene 1335       Numara: 17
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Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi iki gün evvel
şehrimizi terk ettiler. Sivas’ın tarihini ulvî ve
millî hatıralarla yaldızlayan şu birkaç aylık
vakâyi`i yâd ve tahattur ederken ve o vakâyi`
içinde hilafet-i İslamiye ve Saltanat-ı
Osmaniyenin beka ve tamamiyetiyle vatanın
hâl ve istikbaliyle milletin hayat ve istiklaliyle
alakadar olan mütereddit, muztarip, fakat
şanlı ve pürşeref sahifeleri üzerinde biraz
tevakkuf etmemek, geçen o dakikaların milletin
selamet ve saadetiyle derece-i alakasını tetkik
etmemek elden gelmez.

Harb-i Umumî malum olan netâyic-i
elime ile aleyhinde neticelenirken; Hudâyî
hükûmeti birer suretle işgal eden ve birer
istihale ile müteaddit Ferit Paşa Kabinesi
şeklinde zimâm-ı hükûmeti tedvir eden
kabineler zamanında cümlece malum olan
iradesizliğin, fikirsizliğin yüzünden vatan
izmihlale millet helake sürükleniyordu;
düşmanlarımız bilahak ve sebep payitahtımıza
girmiş, vatanımızın her köşesine istila
emelleriyle kükreyen gaddar düşmanlarımızın
hûnîn pençeleri uzanmaya başlamış idi.

Haricî düşmanlarımız şu suretle hayat
damarlarımızı kesmek, bizi öldürmek
ameliyesiyle meşgul iken hükûmetimiz de
icraat-ı umumiyesiyle onların işini teshil ediyor,
tehlikeyi gören, görmek istidanı gösteren
fikirleri birer birer kırmak, milleti uyuşturmak
ve avutmak istiyordu.

Ferit Paşa ve yâranı Paris Sulh
Konferansı’ndan münhezimen avdet ederken,
onun yanlış ve cahilane siyaseti artık iflas etmiş
idi. Millet bütün bu yolsuzlukları görüp
dururken onu sarıldığı sandalyeden bir türlü
ayıramıyor ve o gayrimillî hükûmet, milletin
omzunda oturuyordu. İşte: Erzurum Kongresi
şeklinde doğan ve bilahare Sivas’ta akdettiği
Umumî Kongre ile taazzuv ve tekemmül eden
ve binnetice amal-i milliyeyi tevhit, temsil
etmek muvaffakiyet ve mazhariyetini gösteren
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti o hatırnâk
dakikalarda idi ki milletin ruhundan doğan
amal ve ihtisas-ı samimî ve pürşeref bir vakar
ve temkin ile âlem-i medeniyete iblağ eyledi.
Osmanlı ruhunun, Türk ve Müslüman kanının
sönmek, kurumak, ölmek bilmeyen azim ve
imanı, Ferit Paşa Kabinesinin meşru bir
hükûmete terk-i mevki etmesini temin etti. Ve
Amasya’da vuku bulan temas neticesinde
hükûmet ile millet arasında tahaddüs eden
ihtilaf bertaraf oldu. Dâhilen bu meselelerle
uğraşırken hükûmetimizin vaziyet-i hariciyesi
de istihalelere maruz oluyordu. Yavaş yavaş
ahval inkişaf ediyor, hakkımızda verilecek
kararların tadile, tehire uğramaya başladığı
hissolunuyordu.

Avrupa’da Türklerin henüz ölmediği ve
ölmek istidadında olmadığı anlaşılıyor ve
Harekât-ı Milliye düşman matbuatında bile
mazhar-ı takdir oluyordu.

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

ruhumuzda selamlar ithaf eder, memleketimizin
geniş ve şaibesiz sinesinde kendileri için daimî
bir serîr-i samimiyet mevcut olduğunu söyler
ve yeni muhitlerinde kendilerine muvaffakiyetler
temenni eyleriz.

İstanbul: Babıali – 12 - 15 - 1335

Sivas’ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i

Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesine

Leyle-i celile-i vilâdet-i risâletpenâhîden

dolayı arz-ı şerikat ve tazimatı havi olarak

Hakpây-i Hümayun-ı Şahane’ye keşide olunan

telgrafnameleri manzur-ı ali buyrularak tebrikat

ve tazimat-ı maruza nezd-i celil hilafetpenâhîde

müstelzim mahzûziyet olduğu beyan ve tebliğ

olunur.
Sadrazam

Ali Rıza

Dünle Bugünün Mukayesesi
Büyük bir ümid-i adalet ve hakkaniyetle

ve yeni dünya reis-i mütefekkirînin prensiplerine
istinatla [Agamemnon] zırhlısında imza etmek
mecburiyetinde kaldığımız Mütareke’nin; sene-
i devriyesini geçireli çok bir zaman olmadı.

Her millet, her hükûmet bu üç yüz seksen
günü boşa geçirmemiş, çalışmış, çabalamış,
hummâî bir faaliyetle, baş döndürücü bir süratle
istediği gibi hazırlanmış, tabir-i sahih ise: Ununu
elemiş eleğini asmış olduğu hâlde biz;
maatteessüf söylüyorum zavallı biz bu eyyam-
ı şek ve şüpheden intihâz çarelerini katiyen
düşünmedik düşünmek bile istemedik; elimize
geçen her fırsatı tepelemekle, güya dünyanın
en mesut ve müreffeh milletleri gibi her şeye
seyirci kalmakla şahsiyat ve şetmiyata bir
cereyan-ı tam verdik. Öyle bir cereyan-ı tam
ki: Onun sermestiyle, onun sarhoşluğuyla en
benam muharrir ler imiz, en muktedir
ediplerimiz, en yüksek ricalimiz birbirlerinin
ayağına sabun kalıbı koymaktan, kirl i
çamaşırlarını meydana sürmekten hayâ
etmediler! Suçlu, suçsuz birçok dindaşlarımız,
Bekirağa Bölüğü’ne sevk edilirken; ma`kes-i
efkâr-ı milliye olmak meziyetini taşıması lazım
gelen gazetelerimiz lahana yapraklarına,
muharrirlerimiz karpuz kabuklarına mı teşbih
olunmadı?

Vahdetimiz böyle meçhul ve korkunç bir
zulmetin girdab-ı zelâletine sürüklenip gitmekte
olduğunu görenler ise; faaliyetlerine bir germî-
i tam verdiler, bîçare vatanı her taraftan istilaya
başladılar, asar ve abidât-ı diniye ve milliyesiyle
asırlardan beri bir Türk ve Müslüman memleketi
olduğunu ispat eden, İzmir gibi mühim ve
azîm bir kişverimiz; sel önünden kütük kapan
bir Mağribî heves ve hırsıyla istila mı edilmedi,
binlerce dindaş ve millettaşlarımız, masum ve
bîgünah memur ve askerlerimizin kanına mı
girilmedi, neler olmadı;

Her taraftan düçar-ı tariz olan zavallı
milletimiz ise bütün bunlara bir sabr-ı
mütevekkilane ile tahammül ediyor, hakkının
büyük, davasının sarih olduğunu bildiği hâlde:
Yalnız payitahtındaki ölülerinin şu çirkin ve
müstekreh vaziyetlerine mirsâd-ı teessürden
nevmidane bakıyordu.

Heyet-i Temsiliye
Şehrimizden Giderken
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endişe ettikleri kadar fena bir şey olsa idi, biz
Anadolu halkı daha evvel bu işi hall ü fasl
edebilirdik. Fakat Allah için söylemek lazım
ise hiçbir makûs ve irticai harekete şahit
olmuyoruz.

Hakikat bîtarafane ve munsifane
düşünülürse böyledir ve bundan başka hiçbir
şey değildir? Particiliğin, fırkacılığın modası
çoktan tavsadı. Bugün Anadolu halkı baştan
başa fırkacılıktan tamamıyla müteneffirdir.
Herkes ondan o kadar tavahhuş etmiş ki:
Ağızlarına bile almak istemiyorlar. Bunlardan
ibretîn olmayanlar, hâlâ o zihniyet altında
bugün için bir şey yapmaya muktedir
olmadıklarına kani olanlar; mutlaka: Vatanın
izmihlalini isteyenlerdir. Velhasıl bu anda
hepimize terettüp eden vazife, menafi-i aliye-
i vataniye namına susmak, memleketi ka`r-ı
nâyâb inkısama yuvarlayacak şahsî ve ferdî
münâferet ve münâfesete iltifat, itibar
etmemektir.

Havza: M. F

Hanımlar Tarafından Teşkil Olunan Anadolu
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Sivas’ta muhterem hanımefendilerimizin
ibraz ettikleri ulüvv-i himmet sayesinde teşekkül
ve teessüs eden Anadolu Kadınlar Müdafaa-
i Vatan Cemiyeti gittikçe tevsi ve tekâmül
etmektedir. Asırlardan beri üzerinde yaşayan
kudretşinasî insanların bilamerhamet çiğnediği
ve çiğnettiği bu zavallı vatan o kadar
ihtimamane, o kadar şefkat ve samimiyetiyle
tedaviye muhtaçtır ki milletin her ferdi için
kabiliyeti nispetinde, ne kadar cüzîsi olursa
olsun, mesaisinden ona bilaivaz bir hisse-i
itina ayırması bugün için en mukaddes bir
vazifedir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Anadolu
ve Rumeli’nin bütün şahıslarını ve kuvvetlerini
işte bu gaye üzerinde toplamıştır. Fakat bir
hastanın başı ucunda teraküm edebilecek
şefkat ve nevazişlerin en müessiri bir yaraya
temas edecek ellerin en nermin ve latifkârı hiç
şüphe yok kadınlardan gelen ve onlara ait
olandır. Kadının nerm ve nezahetten, rikkat
ve mürüvvetten, şefkat ve fedakârlıktan
mürekkep olan ulüvv-i himmeti, bir memleket
için, hususiyle fedakârlıklara arz-ı ihtiyaç edecek
bir mevki-i müşkülde bulunan bir vatan için
her kavmin her ihtimamın fevkinde bir tesir
ve ehemmiyeti haizdir. Tarihinin çok vahim ve
çok büyük devirlerinde birçok mütemeddin
memleketler, şan ve şereflerinin ve hüviyet-i
milliyelerini yükselmiş olan büyüklüklerin pek
çoğunu kadınlarına medyun olmuşlardır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son felaketi
üzerinde teheyyüç eden milletin de, bilhassa
p a y i t a h t ı n d a  p e k  m u h t e r e m
hanımefendilerden pek ulvî tezahürat-ı
vatanperverane görmüş olması tarihimizi
tezyin edecek asar-ı terakkidendir. Bu
tezahüratın payitahta münhasır kalması,
Anadolu’nun son harekâtta daima ve en evvel
heyecana gelmiş olmasıyla mühim bir tenakuz,
bir zıddiyet teşkil ediyordu. İşte Sivas’ımızda
bilhassa Reşit Paşa Hazretleri’nin celile-i
muhteremeleri hanımefendi ile Muallime Sivas
D a r ü l e y t a m  M ü d i r e s i  M a k b u l e
Hanımefendi’nin semere-i mesaisi olarak
vücuda gelen Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, bu
tenakuzu izale ederek Anadolu’nun kadın,
erkek, bütün sinesinde yaşayanların aynı
zamanda harekete gelen, ve aynı gaye-i
vataniyenin heyecanıyla titreyen müttehit bir
kalbe malik olduğunu ispat etmiştir.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan
Cemiyetinin inkişaf ve terakkisi, yalnız bugünün
müşkülatına karşı fedakârlıkta ittihat eden
valide ve hemşireler vaat etmekle değil, atinin
bütün ihtiyacat ve tekamülatında bu muazzez
valide ve hemşirelerin lütuf ve nevazişle
muhteri takayyüdat ve ihtimamatını da temin
eylemiş olmakla bir kat daha

O ricalimiz değil miydi ki Anadolu
halkının; kanamış kalplerinden mütehazzırane
yükselen feryat ve istimdada; uzaktan bir
baykuş ıslığı istihzasıyla mukabele etmişti. En
hassas bir noktada en ince ve mütefekkir bir
yerde bütün bunları unutarak kimi suikaste
maruz kaldığından, kimi başının yarıldığından
bahisle: Mısırlarda, Kıbrıslarda dolaşan, bir de
İzmir faciası her gün yüzlerce Türk’ü hicrete,
mevte mahkûm bırakırken bol keseden
hudutlar çizen bu zevattan bundan başka ne
beklenirdi?.. Velhasıl milletimizin kemiyeten,
keyfiyeten ne demek olduğu anlaşılamadı.
Ricalimiz, hazırlıksızlığının, vukufiyetsizliğinin
cezasını yine bu millete çektirdi.

Bu sıralarda ise Anadolu baştan başa
[anarşi] bir hâlde idi, endişe-i istikbal ile
daraban olan hamiyetli ve kıymetli kalpler;
buna bir çare-i reha taharrisiyle meşgul oldular.
Payitahtın şu karasız, ıttıratsız, ruhsuz, şikeste
beste erkânından bir şey beklemenin
faydasızlığını anlamakta gecikmediler.

İşte böyle bir an-ı tarihîde idi ki: Vatanın
afakını istila eden sehâbpare zalâm, Erzurum
ufuklarından yavaş yavaş sıyrılıyor, merkeze
doğru beliren bârika-i hamaset ortalığı
aydınlatıyordu. Henüz rüşeym hâlinde olan
Anadolu efkâr-ı ahrâranesine Sivas’ın müvellid
olduğu gün, millete yeni ve mesut bir devre-
i tarihiye açılmış, güneşin daha fazla parladığı,
tabiatın daha ziyade arz-ı ittisâm ettiğini görür
gibi olmuştuk.

İnkılabın hayırlı evlatları; büyük bir vakar
ve sekînet içinde kararlarını ittihaz ederken;
sevgili padişahı, muazzez halifesi etrafında
toplanmak arzusuyla yükselen sadâ-yı millî
boğulmak isteniyor, milletle, padişahı arasında
bir hail ihdas olunuyordu.

Rumeli ve Anadolu’nun; vahdetinden
doğan şu inkılap, olanca tesirini her tarafta
gösterirken; bu defa da kendilerini dev
aynasında gören İstanbul’un bazı matbuatı,
yine eski çığırtganlığıyla bu hareketten
kuşkulanmaya, güya hissiyat-ı vatanperverîleri!
Sevkiyle endişe etmeye başaldılar. Yapmadıkları
küfür ve düşnâm kalmadığı, her dediklerinin
aksi çıktığı hâlde hâlâ bu efendiler: Tebellür
ve tavazzuh eden şu hakikatten şermsâr
olmadılar ve olmuyorlar.

Kendi vahdetini sepelemek, kendi evine
kundak koymak hırsıyla saldıran bu gazeteciler;
bir vakitler müttehizü’l-lafz ve’l-beyan Ferit
Paşa’ya hücum ederek hazîz-i mezellete
indirmişlerken; bu defa da var kuvvetle
müdafaa ederek Paşa’yı evc-i bâlâ-yı ihtirama
çıkartmaya yelteniyorlar. Hareket-i Milliye
aleyhinde serapa kizb ü dürûgdan ibaret
yazılarının ajanslarla Atinalara, Avrupalara
aksettirdiğini gören bu efendiler: Bundan bir
hatt-ı fahr ü gurur çıkarmak gafletinde
bulunuyorlar.

Gerçi: gittikçe, peydâ-yı azamet ve
rasânet eden Anadolu vahdet ve tesanüdü;
böyle salahiyetsiz, ve hiçbir sıfat-ı temsiliyeyi
haiz olmayan gazetecilerin sözleriyle, laflarıyla
bozulmaz ve bozulmayacaktır. Şu kadar ki:
Vatanperverlik kisvesi altında dün başka,
bambaşka bir rol oynayanlar bilmelidir ki:
Bütün bu kuru lafların dâhile bir kabiliyet-i
tesiriyesi olmadıktan başka, yaptıkları fenalık
şahıslarına muhtasar kalsa bile yine muvafık
değildir.

İnşallah memleket; ihtirasat-ı hariciyeden
masun kalır da ol vakit kozlarını istedikleri gibi
paylaşabilirler. Bugün memleket; büyük bir
vahdet ve sükûnete muhtaçtır. Elde son bir
ümid-i reha ve necat olan Harekât-ı Milliye ile
oynamak zannettikleri gibi kendilerini
kazandırmış olamaz. Hem meydanda

haiz-i ehemmiyettir. Kadınlarımız, hayata en
alicenap hislerle ve en ali kapılardan giriyorlar
demektir. Mukadderat-ı memlekete, vatan
endişesine iştirak etmek için atıldıkları bu
mücadele sahasında bugünün en büyük
kahramanları kadar haiz-i şan ve şeref
kalacakları gibi istikbalin içtimaî inkılabatına
ilk adımlarını atmış olmak itibarıyla da tarihte
ve hafıza-ı millette en metin ve en bülent bir
mevki-i ihti ram tehiyye edeceklerdir.

Bütün Anadolu’nun iştirak edeceğine
emin olduğumuz bu ulvî teşebbüsü
kalplerimizin bütün hürmet ve samimiyetleriyle
alkışlar ve cemiyet-i muhteremenin heyet-i
idaresini teşkil buyuran hanımefendileri ve
bilhassa Makbule Hanımefendi ile cemiyetin
kâtib-i mesullüğünü deruhte ederek fiilen
dirîg-i himmet buyurmamış olan Tabur
Kumandanı Binbaşı Ali Beyefendi’nin refika-
i muhteremelerini tebrik ve cemiyeti himaye
ve tesisine muavenet buyurduklarından dolayı
Vali Reşit Paşa Hazretleri’yle Refika-i
muhteremeleri hanımefendiye Anadolu’nun
terakkiyat-ı umumiyesini istihdaf eden
mukaddes gaye namına teşekkür olunur.

Hanımlar Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin
nizamnamesini aynen derç ve bütün Memalik-
i Osmaniye’deki hanımefendilerin iştirak ve
imtisal buyurmalarını temenni ediyoruz:

Nizamname Suretidir
Madde 1 - Merkezi Sivas’ta olmak ve

bütün Anadolu’nun icap eden mahallerinde
birer müstakil şubeleri bulunmak üzere
“Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”
namıyla bir cemiyet teşekkül etmiştir.

Madde 2 - Devlet-i Aliye-i Osmaniye ile
Düvel- i  İ t i la f iye aras ında münaki t
mütarekenamenin imza oldunduğu C A (?)
30 Teşrin-i Evvel sene 335 tarihinde elimizde
kalan ve her noktasında ekseriyeti İslamlar
teşkil eden aksam-ı Memalik-i Osmaniye
yekdiğerinden ve Camia-i Osmaniye’den
gayrikabil-i teczî ve infikâk bir küldür. Bilcümle
anasır-ı İslamiye yekdiğerine karşı hürmet-i
mütekabile ve hiss-i fedakâriyle meşhûn
vaziyet-i ırkiye ve içtimaiye ve şerait-i
muhitiyelerine riayetkâr kadın ve erkeklerden
mürekkep hakikî kardeşlerdir.

Madde 3 - Her türlü işgal  ve
müdahalenin ve bilhassa Rumluk ve Ermenilik
teşkili gayesine matuf harekâtın reddi
hususlarında cemiyetimiz mukavemet ve
müdafaa için lazım gelen her şeye tevessül
edecektir. Gayr-i Müslim vatandaşlarımızın
hâkimiyet-i Osmaniye ve hukuk-ı İslamiyemizi
haleldar edecek bir vakaya kendileri tarafından
sebebiyet verilmedikçe hukuk-ı tâbiînlerine ve
muktezayat-ı diniye ve ananat-ı milliyelerine
İslam kadınları daima riayetkâr kalacaktır.
Fakat millet ve vatanımızın zararını mucip
olacak her teşebbüsü ret ile erkeklerimizle
beraber ve bütün varlığımızla müdafaa
olunacaktır.

Madde 4 – Cemiyetimiz azâ-yı faale ve
tabiiyeden müteşekkildir. Bütün İslam hanımları
azâ-yı tabiiyesindendirler. Bu mukaddes
gayemizin temini için bilcümle İslam
hemşirelerimiz müttehiden çalışacaklardır.
Yalnız taht-ı işgalde bulunup arzularını bilfiil
i st imal ve serbest  izhar  edemeyen
hemşirelerimiz şimdilik mazur görüleceklerdir.

Teşkilat
Madde 5 – Cemiyetin umur ve idaresi

on altı kişiden mürekkep bir heyet-i idare
(heyet-i faale) tarafından tedvir edilir.

Madde 6 - Heyet-i idare; Cemiyet
azasından müteşekkil kongre tarafından
intihap olunur. İntihap olunan heyet-i idare,
içlerinden rey-i hafî ile bir reise, bir reise-i
saniye bir kâtibe intihap ederler. Kâtibe
cemiyetin katibe-i mesulesidir. Heyet-i idarede
yerlilerden olmak üzere müntahap bir de
veznedar vardır.
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Vazâif
Madde 7 - Heyet-i idare, Cemiyetin

heyet-i icraiye ve faalesi olup lâakal on beş
günde bir içtima ederek Cemiyetin umuruyla
iştigal eder. Reisenin göreceği lüzum ve kâtibe-
i mesule tarafından vuku bulan davet üzerine
daha sık içtima edebilir. Üç defa bilamazeret
gelmeyen aza müstafi addedilerek derhâl yerine
diğeri intihap edilir. Cemiyetin bilumum
muharreratı cemiyetin mühr-i resmisiyle temhir
edilip reisenin veya reise-i saniyenin veyahut
heyet-i idareden birinin ve kâtibe-i mesulenin
de mutlaka imzası bulunacaktır. Cemiyetin
hükûmete karşı murahhası heyet-i idarenin
reisesi ve reise-i saniyesi ile kâtibe-i mesulesidir.

Madde 8 – Cemiyetin sarfiyatı heyet-i
idare kararıyla ve kâtibe-i mesulenin imzasıyla
icra edilir. Bütün heyet-i idare azası: Azâ-yi
tabi iye kaydı vazifesi ile mükellefti r.

Madde 9 – Cemiyet in umur-ı
hesabiyesiyle meşgul idare reisesiyle kâtibe ve
veznedardan mürekkep bir kasa heyeti olup
bu heyet idareye karşı mesul olduğu gibi heyet-
i idare azası da kongre heyetine karşı mesuldür.
Cemiyetten vuku bulacak davet üzerine kongre
heyeti üç ayda bir kere içtima ederek; hesabatı
tetkik eder ve muamelat hakkında izahat ister.

Madde 10 - Cemiyet inde’l-lüzum
muvazzaf memurlar istihdam edebilir.
Cemiyetin varidat ve sarfiyatı lüzum görüldüğü
zaman azâ-yi faale ile tabiiye toplanarak teberru
edecekleri  ianeden ibaret olacaktır.

Madde 11 - Lüzumunda kongre kararıyla
nizamname tadil ve tebdil edilebili r.

Kilis Sokaklarına Fransız Tabur Kumandanı
Tarafından Talik Olunan İlanname Sureti

Memleket içinde iğtişâş vuku bulduğu
takdirde Fransız askerî kumandanı zirdeki
tedâbiri ittihaz eylemiştir:

1 - Sokaklar mitralyöz, el bombası, gazlı
obüslerle süpürüleceğinden adavet fikri
taşıyanların hanelerinde kalması lazımdır.

2 - Herhangi bir hanede silah patlarsa
o hane tamamıyla yakılacaktır.

3 - Bütün Türk memurların salahiyet ve
hükümleri muvakkaten ıskat edilip, askerî
kumandanına ait olacaktır. Teşkil edilecek
divan-ı harb-i örfî bütün ahali üzerinde hayat
ve memat hükmünü vermeğe salahiyettardır.

4 - Her kimin silah taşıdığı görülürse
muhakemesiz kurşuna dizilecektir. İğtişâş
zamanında öldürülen ve yaralanan her Fransız
askerine bedel iki adam kurşuna dizilecektir.
Mahkûm olanı bilmek için kuraya tevvessül
edilecektir.

Erzurum’dan:
Sivas – 13 – 12 – 35 İstanbul’da

teşekkülünü haber aldığımız Kürt Teavün
Cemiyetinin vücudunu şiddetle ret ve takbih
ederiz. Kürtlük nam ve hesabına mezkûr
cemiyetin söz söylemeye hiçbir hak ve salahiyeti
yoktur. İşittiğimize göre Osmanlılıktan iftirak
emeli besleyen bu cemiyet mensubîni olan
Kürtleri bütün mevcudiyetimizle protesto
ederiz. Biz Kürtler asırlardan beri Osmanlı
sancağı Osmanlı namı altında Türklerle öz
kardeş gibi yaşadık ve böyle de yaşamaya da
kararımız mevcut ve lâtagyîrdir. Bu karar üzerine
hiçbir Frenk tesiri olamayacağının ve Kürtlük
nam ve hesabına söz söylemeye hiçbir fert ve
cemiyetin hakkı olamayacağı ve bu hakkın
ancak metbu-ı mufahhamımız efendimize ait
bulunduğu ilan ve beyan olunur.

Adamanlı Reisi İbrahim
Diğeri Resul
Zilanlı Aşireti Reisi Ali
Belediye Reisi Hacı Nuri
Karapapak Reis Arslan
Diğeri Resul
Karapapak Reisi Emir
Karapapak Aşiretinden Emin
Eşraftan Abdullah
Eşraftan Hamdi
Eşraftan Kadri
Eşrafatan Abdülrezzak
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İrâde-i Milliye
İstanbul’da vesair mevâki`de bazı

muhteris ve sergüzeştcû Kürt gençlerinin
birtakım tesirat-ı ecnebiye saikasıyla hem Türkler
hem Kürtler için bir felaket ile neticelenecek
surette besledikleri iftirakamiz emellerinin ne
kadar vahî olduğunu bervech-i bâlâ derc-i
sütun ettiğimiz telgraf pek bariz bir surette
ispat etmektedir.

Vahdet-i İslamiyenin, selamet-i atilerinin
zamanı olduğunu pek mûşikâfane bir surette
hisseden ve camia-i Osmaniye’den olarak
mevcut teşkilatımızla tevhid-i mesai eden Kürt
kardeşlerimiz elhak şayan-ı tebrik ve tebcildir.

Maraşlıların Mukarreratı
Üç gün mukaddem Maraş’a gelen

Fransız Generali Duko celbeylediği eşraf ve
rüesâ-yı memurîn-i mahalliyeye hitaben vuku
bulan beyanatında Fransa kuvvet ve kudret-i
askeriyesinden bahisle tehdidatta bulunduğuna
ve izzet-i nefs-i millîmizin bu vesile ile de tahkir
edildiğine muttali olan umum kasaba ahalisi
bugün azim ve heyecanaver bir miting
akdederek kat`îü’l-müfâd bulunan mukarrerat-
ı atiyenin tarafımızdan iblağına mezun
kılındığımızı arz ile kesb-i fahr eyleriz.

Evvela - Mütarekeden sonra namus-ı
devletimizin hüccet-i katiyesi olan şerait ve
mukarrerat-ı resmiyeyi ayaklarınız altında
çiğneyerek bilasebep işgal ettiğiniz İzmir, Adana
vilayetleriyle Maraş, Ayıntab, Urfa müstakil
livaları yedi asırdan beri camia-i Osmaniye’ye
merbutiyetle müftehir Türk ve İslam ahali ile
meskûn ana vatanımızın bu mubarek aksamı
cebren ve kahren aher bir hükûmetin
boyunduruğuna girmeyecektir.

Saniyen - İzzet-i nefs-i millîsini en
muazzam milletler kadar müdrik ve rüşt ve
kemal-i siyasiyesine yedi yüz senelik hâkimiyeti
şahit İslam ve Türk milleti top, tüfek, tayyare
gibi vesait-i imhaiyenizden hiçbiri ile sükût ve
arz-ı teslimiyete icbar edilemeyecektir.

Salisen - Sulh konferansınca Devlet-i
Metbûa- i  Osmaniyemiz in hudut ve
mukadderat-ı atiyesi tayin etmezden taht-ı
işgale alınan memleketimizde sancağımızı
tahkir, jandarma teşkilatına kıyam memurîn -
--- tezyit, umur-u hükûmete müdahale gibi
her nev muhill-i haysiyet ve istiklal teşebbüsat-
ı  tecavüzkârane bütün vesait imiz le
reddedilecektir.

Rabian - Taht-ı işgalde bulunan yerlerde
birkaç müfrit ve serseri Hrıstiyan efradından
başka Müslim ve gayrimüslim hiçbir vatandaşın
kalbinde camia-i Osmaniye’den maada bir
gûnâ his ve emel câygîr olmadığı hakikatini
General Duko girişmek istediği kanlı tecrübeden
sonra tamamen teslim ve itirafa mecbur
kalacaktır.

Hamisen Fransız işgaline karşı ahali
tarafından muhalefet devam ettiği takdirde
külliyetli asker cesim toplar götürerek
memleketi kan ve ateş içinde boğacağını Fransa
hükûmet-i medeniyesi namına beyan eden
General Duko emin olmalıdır ki istiklalin mahz-
ı hayat ve esaret-i siyasiyenin aynı memat
olduğunu idrak eden anasır-ı Müslime-i
Osmaniye vesatet-i maddiyeden ziyade azim
ve iman ile namus-ı millîlerini müdafaa ve
temin edeceklerdir.

Sâdisen - Şayet General Duko mutlaka
tehdidini ikaa karar vermiş ise ihtirasat-ı siyasiye
uğrunda, kendilerine her zaman birlikte
yaşamak mecburiyetini takdir ettiğimiz Ermeni
vatandaşlarımızı alet ittihaz etmemesi icap
eder. Aksi takdirde vazife-i milliyemizi bütün
icabatıyla bizzarur ikaya azmederek netâyic-i
vahîmesi karşısında bir gûnâ mesuliyet kabul
edemeyeceğimizden medenî milletlerinizin
şimdiden haberdar edilmesini rica ile arz-ı
hürmet eyleriz.

İdare azasından Hacı
Hacı Halilzade Hayri
Malatya Muhasebeci Esbakı Nuri
Mamuretülaziz Polis Müdür-i Sabıkı Hulusi
Nakipzade Mehmet
Meclis İdare Azasından Hacı Ahmet
Vehbizade Habip
İdare Azasından Tokuçzade Durmuş
Katipzade Mehmet
Doktor Mustafa

İmza edilmiş olan muahedata tevfikan
hâlihazırda Berlin’de bulunan Türkiye’ye ait
altın ihtiyat akçelerinin Paris’e nakline karar
verilmiştir.

Nazilli:
8 - 12 - 35 tarihli harp raporu zirdedir:

Elhamdülillah Aydın cephesinde iki
mühim muharebe tamamıyla neticelenmiştir.
Düşmanın meydanda 400 kadar maktulü
sayılmıştır. Kaçırdıkları ölü ile yaralıların miktarı
tamamıyla anlaşılamamıştır. Düşmanın yüz
otuz tüfeği ile birçok eşya iğtinam olunmuştur
ve müthiş muharebede zayiatımız on yaralı,
ile on beş şehitten ibarettir.

Berlin’de İngiliz Sefarethanesi yanmıştır.
Esbab-ı harîk meçhuldür.

Almanya’nın Cevabî Notası
Baron Konlernez (?) Almanya’nın cevabî

notasını Mösyö Domasta’ya (?) teslim etmiştir.
Bu nota ziyadesiyle itilafperverane olarak
yazılmış olup üserâ-yı harbiyenin muahede
mevki- i mer iyete vaz’edi l ip edi lmez
memleketlerine iade edileceğine dair vuku’
bulan beyanat mesnet ittihaz edilmekte ve
sefâinin batırılmasından dolayı mesuliyetin
kendilerine raci olduğu iddia edilmekle beraber
bunu telafi etmeye amade bulunduğu
dermeyan edilmektedir. Müttefikler tarafından
dört yüz bin tonluk liman âlat ve edevatının
tesliminden âciz bulunulduğunu, delâil-i
fenniye ile ispata çalışmaktadır.

Bu maksatla Paris’e bir komisyon-ı
mahsus gönderecek ve âlat ve edevat-ı
mezkûrenin teslimi Alman bahriyesini tamamen
mefsuh bir hâle getireceğini ispata çalışacaktır.

Daily Telgraf Gazetesi Yazıyor

Londra müzakerat ının net ice-i
mukarreratından biri de İngiltere, Fransa, İtalya
ve Cemahir-i Müttehide mümessillerinden bir
Meclis teşkilidir. Bu meclis meclis-i ali makamına
kaim olarak parlamentoların vaziyeti müsait
oldukça vakit vakit içtima eyleyecek ve fakat
Cemahir-i Müttehide mümessillerinin her işi
Washington’dan istizan etmemek için
salahiyet-i kâmileyi haiz olmaları lazım
gelecektir. O zamana kadar meclis-i ali
vazifesine devam edecekse de teşkilat-ı
hazırasında birtakım tadilat yapılacaktır.

Londra’da Konferans Azası
Londra’daki konferanslarda dört devlet-

i muazzamayı temsi l eden on imza
bulunmaktadır:

Lloyd George, Curzon, Chamberlain
İngiltere’yi Clemenceau, Paul Gamillon, Loşur
(?), Fransa’yı temsil etmekte Amerika Sefiri
David ile İtalya Hariciye Nazırı Emaluim (?) ve
İtalya’nın Londra Sefi ri Emiryali  (?)
bulunmaktadır.

Temps gazetesi milel-i İslamiyeyi nazar-
ı dikkate alarak Türkiye Sulhu’nun akdine
Fransa ve İngiltere’yi davet ve teşvik
eylemektedir.

Anlaşılmaz Muammalar
Şam riyaset-i hükûmetinde bulunmakta

olan sabık meclis-i mebusan reis vekili
Azimzade Fevzi Paşa’nın bu kere Şam’da
irithalinden dolayı ailesi feth-i meyyit
ameliyesinin icrasını talep eylemiştir.

Şam Hükûmeti Harbiye Nazırı Rikâbîzade
Rıza Paşa dahi bazı kesân tarafından
öldürülesiye darp edilmiştir.

Franchet d’Esperey’nin Seyahati
Şark Orduları Başkumandanı General

Franchet d’Esperey Selanik’e ve oradan da
Atina’ya giderek Kral Venizelos’la görüşmüştür.

General Patras şehrinde pek parlak bir
hiss-i kabule mazhar olarak hakkında pek
büyük tezahürat vuku bulmuştur. İrat edilen
nutuklara cevaben Venizelos’un himmet ve
gayretini yâd eyleyerek şu sözleri söylemiştir:
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[Sivas: Vilayet Matbaası ]

İngiltere gazeteleri üç Düvel-i Müttefika
mümessilleri arasında Osmanlı meselesinin
fasıl ve tesviyesine ait müzakerat-ı katiyenin
Noel yortuları akîbinde başlanmasına esas
itibarıyla karar verildiğini zanneyliyorlar.

Türkiye Sulhu’nun Tacili Lazım
Temps gazetesi yazdığı mühim bir

makalede bugüne kadar Türkiye’de sulh
akdedilmemiş olmasından mütevellit mahâzîri
tadat ederek sulhun tacili lüzumunda ısrar ile
diyor ki:

Trakya’dan İran’a ve Azerbaycan’dan
Arabistan’a kadar mümted olan vâsi arazide
yaşayan milletlerin hudutlarının henüz tayin
edilmemesi pek büyük bir noksanlıktır. Filhakika
Rus meselesi daha mühim ise de bunun halli
bugün imkân haricindedir Hâlbuki Türkiye
meselesi böyle değildir. Türkler sulh
murahhaslarını göndermek için istical ediyorlar.
Türkiye’yi bugünkü vaziyet içinde bırakmak
daha ziyade birtakı m mehâliki mucip olabilir.
Mütarekeden beri Türkiye âtıl ve hareketsiz bir
hâlde olarak intizar etti. Kendisine hitap
edilmeye tenezzül edilse idi derhâl istenilen
şekilde bir sulh akdedilebilirdi. Fakat
Yunanistan’ın İzmir işgalinden sonra Harekât-
ı Milliye başlamıştır. Türkiye meselesi
halledilmeyecek olursa, yeniden başka
buhranlar baş gösterecektir. Binaenaleyh
İngiltere dahi Türkiye meselesinin halli
hususunda Fransa kadar menfaatkârdır.
Amerika olmadıkça Türkiye Sulhu’nu nasıl
tanzim etmeli? Sualine karşı cevaben bu
meseleyi daha ileriye götürmek vakti gelmiştir
denilebilir. Müttefikler Türkiye hakkında bazı
tedâbiri ittihaz etmelidirler.

Azerbaycan - Ermenistan Münasebatı
Zangezur  muharebat- ı  ahi res i

Ermenistan ile Azerbaycan hükûmetleri
arasındaki münasebatı vahim bir şekle sokmuş
idi. Bakü ve Erivan hükûmetleri ahiren Tiflis’e
gönderdikleri murahhaslar vasıtasıyla
münâzaun-fîh olan mesail hakkında Gürcistan
hariciye nazırı ile İngiliz Fevkalade Komiseri
Miralay Haskel’in mümessilleri hazır oldukları
hâlde müzakerata başlanarak işbu müzakerat
bir itilafa müncer olmuş ve 23 Teşrin-i Sani
tarihinde bir itilafname akdedilmiştir. Badema
her iki memleket arasında zuhur edecek ihtilafat
hakem vasıtasıyla hallolunacaktır. İtilafnamenin
imzası münasebetiyle ita olunan ziyafette her
üç hükûmete mensup rical-i siyasîye hazır
bulunmuştur.

Transit Nam (?) Gazetesi Yazıyor:
Sulh konferansı Arap mukadderatının

tayininde müşkülat çekecektir. Hicaz Emiri
henüz metâlibatı izhar etmemiş ise de vasi
arazi elde etmeyi arzu edeceği muhtemeldir.
Avrupa’nın daimî nezareti altında bulundukça
Hicaz idaresi ahali için hayırlı olamaz. Hicaz’ın
namuskâr ve ehil rical yetiştirmesi çok zamana
muhtaçtır. Hâlihazırda Şark idarelerinde görülen
iltimas, hırs, terakkiye adem-i itimat ve taassup
orada dahi müellim bir şekilde meşhut
olmaktadır. Arapların inkişafat-ı hazırası Türk
İmparatorluğu idaresinden daha iyi rical
yetiştirecek mahiyette değildir. Eğer Hicaz Emiri
ve Arap erkânı yalnız vergilerden bir hisse
almakla iktifa eyler ve aynı zamanda idareyi
tanzim eylemek için Avrupa mütahassısları
kabul olunursa Şark ümerasının, istibdada olan
meyline set çekilir ve refah ve saadetle Arapların
arzû-yı tabiileri hasıl olur.

-Clemenceau, Lloyd George’un
İkametgâh-ı Hususisinde-

Londra’da bulunmakta olan Clemenceau
Lloyd George’u ikametgâh-ı hususîsinde ziyaret
eylemiştir. Almanya’nın hatt-ı hareketi ve
muahede-i sulhiyenin mevki-i tatbiki vazı`ı
mevzu-ı bahis olmuş bu hususta her iki baş
vekil tamamen itilaf etmiştir. Bugünlerde
müzakerata Londra’da bulunmakta olan İtalya
hariciye nazırı da iştirak edecektir. Vaziyet-i
umumiye Fransa ve İngiltere’ce kabul edilen
nokta-i nazar dâhilinde tetkik edilmekte ve
Avrupa’nın mukadderatı agleb ihtimal her iki
hükûmetin tesanüt ve sıkı bir surette teşrik-i
mesaisine tabi bulunmaktadır. İngiltere ile
Fransa

Yunanistan ahrâr rüesasının dehası ve
askerlerinin kahramanlığı sayesinde amal-i
milliyesini mevki-i fiile isal eylemek üzere
bulunuyor. Yaşasın Venizelos, yaşasın
Yunanistan demiştir.

Sulhumuz Pek Yakın
Sulhumuzun uzak olmadığını belki de

meclisin küşadından evvel vuku bulacağını
Saltanat-ı Osmaniyenin hudud-ı milliyesi
dâhilinde tamamiyet-i mülkiyesi ekseriyetle
iltizam edilmekte bulunduğunu Yenigün
gazetesi yazıyor.

Tehc ir olunan veya memal ik -i
müstahlasîn ahalisinden olup da me`vâ-yı
kadimlerine avdet edenlerin rüsum ve tekâlif
ve temettü vergisinden istisnaları lüzumu
Şûrâ-yı  Devletçe takarrür eylemiştir.

Wilson Felce Düçar Olmuş...
Washington’dan gelen son haberlerde

Reisicumhur Wilson’un felce düçar olduğu ve
fakat merâkiz-i asabiyeye halel tavrı
olmadığından dimağı bütün faaliyetini
muhafaza ettiğini yazıyor.

İngiltere’den Avusturalya’ya ilk seyahat-
i havaiye icra eden tayyareci Yüzbaşı Roussy
10000 lira mükâfat-ı takdiriye almış ve 11294
mil mesafeyi yirmi yedi gün yirmi bir saatte
katetmiştir.

Esrarengiz Bir Tayyareci
Bir Alaman tayyaresi makinesine arız

olan sakatlık üzerine Besarabya’ya inmeye
mecbur olmuştur. İçinde iki Alman zabiti 360
milyon ruble banknot tabına mahsus makine,
binlerce mücevher ve müsadere edilen evrak
arasında Almanya’nın muvakkaflara karşı
samimî hareket etmediğine dair mühim bir
vesika bulunmuştur. Bunda Berlin ile Rus
Bolşevikleri Litvanyalılarla müttehiden harekete
ve icabında silah kuvvetiyle tart etmeye karar
vermişlerdir.

Papalık Makamında Neler Söylenmekte:
Fransa ile Papalık arasında münasebat-

ı siyasiyenin tekrar tesis edileceği ve Papa’nın
Fransa’ya vekil göndereceği Fransa’nın da
ruhbanın hürriyet-i siyasiyesini taht-ı tekeffüle
alacağı ve buna mukabil Papa’nın Şark’ta
Hristiyanların himayesini Fransa’ya tevdi
edeceği Papalık mahâfilinde açıktan açığa
söylenmektedir.

Gürcistan Ahvali
Gürücistan Ordusunun Kafkasya

köylerini yağma ederek buldukları her şeyi
alıp götüren çetelere karşı faaliyet ibrazına
başladığı Londra’dan bildiriliyor.

Osmanlı Heyet-i Murahhasası
B a b ı a l i n in  O sm a n l ı  H ey e t - i

Murahhasasını Tevfik Paşa’nın riyaseti altında
teşkil edeceğine dair son günlerde Paris’e
gelen  haberler memnuniyetle telakki edilmiştir.
Matbuat âyandan Tevfik Paşa’nın sabık Londra
sefiri olduğunu ve müşarünileyhin mahâfil-i
siyasiyede bilhassa tanınmış olduğunu
yazıyorlar.

Son Haberler
Lloyd George Avam Kamarasında atideki

sözleri söylemiştir:
Türkiye ile sulh akdi ve Adriyatik ahvali

ile sulh konferansının aynen icraları ve
akdedilmiş olan muahedat-ı sulhiyenin tasdiki
hususlarında mühim müzakereler cereyan etti.

Fransız parasının fiyatının tedennisine
dahi çare olmak üzere icap eden tedâbir
tezekkür olunmuştur. Ve Fransa’nın İngiltere’de
istikrazat tahvilatı çıkarmasına karar verilmiştir.
Rus meselesi de tetkik edilmiş ve müttefikler
ile bu hususta tamamen mutabık kalınmıştır.
Türkiye ile akdedilecek muahede ahkâmını
tanzim ve nihayet Adriyatik’te vaziyeti takrir
ettirmek üzere yakında tekrar müzakerata
ibtidâr edilecektir.

Fiume’nin İşgali
Petit Parissien gazetesi Roma’dan

istihbar eyliyor:
İtalya asâkir-i muntazaması Fiume’yi

işgal eylemiştir.

arasında iktisaden teşrik-i mesai edilmesi,
İstanbul’un istikbali de dâhil olduğu hâlde
Türkiye ile sulh akdi, Adriyatik meselesinin
halli, her iki hükûmetin Rusya hakkındaki
siyaseti, muahede-i sulhiye Amerika tarafından
tasdik edildiği takdirde tahsil edecek vaziyetin
bir suret-i tesviyeye iktiran ettirilmesi pek amîk
bir surette tetkik edilmiştir.

Türkiye Meselesi
Temps gazetesi Türkiye meselesi

Clemenceau ile Lloyd George arasında tetkik
edilecek hususatın en müstacelleri meyanında
addedilmektedir.

De Nile Chronicle Gazetesi Yazıyor:
Clemenceau’nun Londra ziyareti pek

büyük bir ehemmiyeti haiz bulunuyor.
Cemahir-i Müttehide’nin istinkâfı hâlinde
ittihaz olunacak siyasette itilaf olunabilmesi
için vakit geçmemiştir. Avrupa ilanihaye âtıl
kalamaz. Avrupa intizar-ı kâffesi hasebiyle
şimdiye kadar pek mutazarrır olmuştur.
Binaenaleyh Amerika’nın müzahereti
olmaksızın muahedenin mevki-i meriyete vaz`ı
şayan-ı temennidir. Amerikanın suret-i katiyede
çekilmesi neticesinde tahaddüs edecek ahvale
mukavemet iç in  i t i la f olunmal ıdır.

Maaş Zamâimi
Umum memurîn maaşlarına zamâim

icrasına bu zamâime karşılık olmak üzere
müsakkafat vergisinin yüzde üç yüz zammıyla
mevki-i tatbike vaz`ına irade-i seniyye sâdır
olmuştur. Zammiyat Kânun-ı Evvelden itibaren
ita edilecektir.

Abonelerimize
Tahrirat ve kıymet-i mukaddereli

mektupla rd a  adr es l er  ve imza la r
okunamadığından bundan böyle adres ve
isimlerin okunaklı bir surette yazılması rica
olunur.

İLANAT
MUAYENEHANE-İ TIBBÎ

Emraz-ı dâhiliye ve intaniye mütahassısı
Frengi  be l  soğukluğu mütehass ı sı

Bakteriyolog Doktor Radyolog Doktor

Behçet Adil Ahmet Naci
Sivas’ta Eczane-i Ali Rıza karşısında tesis

edilen muayenehane-i tıbbîde, dâhilî, intani,
haricî, asabi, cilt, frengi ve bel soğukluğu
hastalıkları taharriyat-ı bakteriyolojiye ile vaktin
en son usulleriyle teşhis ve tedavi olunur frengi
yaraları henüz başlangıçta iken mikroskop
vasıtasıyla teşhis ve bu suretle bu müthiş
hastalığın tedavi-i katiyesi taht-ı temine alınır.

Nüksü etmemek üzere bel soğukluğu
süratle tedavi edilir.

Her türlü kan, balgam, idrar, gonokok
muayenatı icra edilir. Her gün vakt-i zevalde
hasta kabul olunur.

Millî Sigara Kâğıdı

[Dünyanın en iyi ve en nefis sigara

kâğıdı]
“Hem iyi sigara kâğıdı içip sıhhatinize

hizmet hem de Müslüman ve Türk
müessesesine yardım etmek ister misiniz”...

İ stanbul’da Türk ve Müslüman
müessesesinin nefasetiyle pek büyük rağbete
mazhar olmuş “Millî Sigara Kâğıdını” istimal
ediniz.

Numunesi Sivas’ta Mahkeme Çarşısı’nda
“Al Yıldızlı Mağaza”da Sükûti Hocazade Şükrü
Efendi’nin ticarethanensinde mevcuttur.

Siparişatın İstanbul’da Çakmakçılar
Yokuşu’nda Sümbüllü Han’da üst katta (1)
numarada “Millî Sigara Kâğıdı” imalathanesi
sahibi Keskinli Abdullah Niyazi Efendi’ye
verilmesi ilan olunur.
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vatandan herhangi bir cüzün kayd-ı esarete

alınması ve parçalanması da o kadar muhaldir.
Zira mahkûmiyetin bir mevt-i muhakkak

olduğunu bu millet pek iyi takdir etmiştir.

İki yüz senedir kaybettiğimiz aksam-ı
vatanda ne mevcudiyet-i diniye ve ne de

mevcudiyet-i ırkiye kalmamıştır. Bu hakikat

karşısında Avrupa’nın medeniyet maskesine
atf-ı ehemmiyet edilmesi ve aldanılması biz

Müslüman ve Türkler için bir cinayet ve ihanet

teşkil eder. Harbin tevlit ettiği zaaf-ı
maddîmizden istifadeye yelteniliyorsa bu

milletin mevcudiyet-i asliye ve maneviyesinden

tegafül oluyor demektir. General Duko’nun
kavlince Fransız milletinin kudret-i askeriye ve

vesait-i tahribiyesi belki vatanımızın bir kısmını
istilaya ve o kısımdaki milletimizi imhaya kâfidir.

Ve bununla hall-i mesele edilebileceği

kanaati mevcut ise bu doğru olabilir. Hâlbuki
emr ber-akstir biz Müslüman ve Türkler hiçbir

millete karşı izhar-ı husumet etmediğimiz gibi

istila emellerimiz de yoktur ve olamaz. Buna
mukabil bir hakkımız vardır ki ona da kimseyi

müdahale ettirmemek ve vaki olacak

tecavüzata karşı da son kozumuzu oynamaktır.
Bu takdirde ya şerefle tarihe intikal eder

veyahut hakk-ı hayat ve istiklalimizi temin

ederek yaşarız.
Bugün hiçbir Müslüman ve Türk

tasavvur edilemez ki mesaisi bu gayeyi istihdaf

etmesin. Mütarekeden bugüne kadar cereyan
eden vukuat ve haksızlıklar bu millette bu

zihniyeti pek haklı olarak izhar etmiştir ve

bugünün en yüksek ideali bundan ibarettir.
Hakkımız pek açık ve sarihtir. Milletimizin azim

ve iradesine istinat eden hakk-ı hayat ve

istiklalimiz hiç şüphe yok ki bütün cihanca
tanılacak ve şimdiye kadar hiçbir sebeb-i hakikî

ve mantıkiye mesnet olmayarak haksız yere
işgal olunan aksam-ı vatan yed-i ecânibden

tahlis edilecektir. İşte o zaman bir sulh ve

müsâlemet-i umumiyeye kail olabilmek imkânı
tahassul edecektir.

Geçen nüshamızda mukarrerat-ı

katiyelerini neşrettiğimiz Elbistan’daki din ve
ırktaşlarımızın mitingi bu hakikati olanca vuzuh

ve katiyetiyle ve bütün Anadolu ve Rumeli

ahali-i İslamiyesinin ve bilhassa Sivaslıların
kanaat ve efkârına tercüman olarak cihana

ilan ve izhar etti. Ve bu meyanda Maraş’taki

Fransız generali Duko cenaplarına da iblağ
eyledi.

Bu vesile ile ümit ederiz ki atılan

hatvelerin takip edilen hatt-ı hareketlerin hata
olduğu anlaşılır da hakk-ı hayat ve istiklali için

fedâ-yı mevcudiyete azmetmiş olan bir milletin

eczâ-yı vatanından herhangi bir kısmının velev
muvakkaten işgal ve tefrikine imkân mevcut

olmadığı hakikati bir kat daha tavazzuh ve

tebellür eder ve bu suretle medeniyet namına
iddiâ-yı nisbet eden haksızlar beşeriyeti yeni

bir kan ve ateş sahasına sevk etmekten tevakki
ederler.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene         Pazartesi: 6 Rebiül Ahir 1338 ve 29 Kanun-ı  Evvel Sene 1335       Numara: 18
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Altı yüz küsur senelik tarih-i mevcudiyet
ve istiklalimizi tetkik edenler bu milletin
seciyesindeki hutut-ı sabiteyi azim ve
irades indeki katiyeti  takdir eder ler.

Medeniyet maskesiyle cibilliyet-i
hakikiyelerini setreden, ilim ve irfan kisvesiyle
nevâkıs-ı insaniyelerini ketme yeltenenlerin bu
hakikat karşısında biraz temkinle hareket
etmeleri, hâkim ve müstakil yaşamış bir millette
izzet-i nefs-i millînin ne demek olduğunu
bilmeleri ve anlamaları icap eder.

Dünyada ferdî ve umumî herhangi hitap
veya itabın mesnedi az çok, uzak yakın bir
hak ve hakikat olmazsa General Duko’nun
Maraşlı din ve ırktaşlarımıza vaki olan tehdidatı
gibi kabiliyet-i tesiriyesi sıfırdır. Daha düne
kadar her zerre-i hâki ecdadının, evlat ve
ahfadının, hun-ı halisiyle yoğrulmuş, asırlardan
beri temellük bayrağı ve istiklal sancağı
temevvüç etmiş ve elan bir ekseriyet-i kahire
ile sahip olmuş bulunduğu Adana, Urfa,
Ayıntab, Maraş gibi lâyenfek eczâ-yı vatanı
hiçbir sebeb-i makul ve mantıkîye istinat
etmeyerek haksız yere işgal eden bir Fransız
milletinin generalinden bu tarz-ı tahakkümü
hangi hakka istinat ettirdiğini bir türlü aklımıza
sığdıramadık ve asabiyet-i milliyemizle telif
edemedik.

Evet  hak,  kuvvetin karşıs ında
mevcudiyetini muvakkaten gizler fakat kuvvete
istinat eden hakların polat mevcudiyetlerine
çarpan kuvvetler ne kadar kavi ve bîaman
olsalar da dağılmaya, parçalanmaya
mahkûmdur.

General Duko’nun bu hakikatten gafil
olmasına ihtimal vermek abestir. İlim ve fen
sahasında en yüksek bir mevkii işgal etmiş
olduklarını iddia eden Fransız milletinin aklı
başında olması lazım gelen bir generalinin bu
hakikati derk ve teyakkun etmesi lazımdır.
Yalnız harb-i zailin hasıl eylediği galibiyet ve
neşe-i zaferle takip edilen istila hırsları belki
bu hakâyıkı muvakkaten setredebilir.

Fakat milletinin mukaderatını dûş-ı
dirayetine alan bir general bilmelidir ki bu
hakayıka agâhgîrîde bir milleti ve hiçbir kuyûd
ve uhûda müstenit olmayarak haksız yere işgal
ettiği eczâ-yı vatanda ve karşısında hakkına
sahip; azim ve iradesinde sabit bir Müslüman
ve Türk milleti vardır. Kuru tehditlerin beyhude
yaygaraların hiçbir kıymet-i maddiye ve
maneviyesi olamayacağını ve bu gibi
hareketlerin hiçbir hak tevlit etmiyeceği
hakikatini General cenapları anlamalıdır.

Evet, biz Cihan Harbinde mağlup ve
zayıf düştük. Bunu mu`terif, herhangi bir
milletin tarihinde bu gibi vakâyi` pek
müteaddit ve tabiidir. Hayat-ı mazimiz pürşan
u şeref bu cilvelerle doludur.

Fakat mağlubiyet, mahkûmiyet ve esaret
değildir ve olamaz. Asırlardan beri hakk-ı
istiklalini koruyan, hâkimiyetle yaşayan bir
milletin cebren kahren mahkûm edilmesi
muhal olduğu gibi ana

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Sivas Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Develi’den: 24 Kânun-ı Evvel 335

Pusatlı karyesinden Hacı İbrahim oğlu
Lütfi’nin Kozan Mutasarrıf-ı Askerîsi Mösyö
Taillerdat’ya müracaatla ihbarat-ı kâzibe ve
hıyanet-i vataniyede bulunduğu sabit olmasıyla
karye-i mezkûre ahalisince hanesi tahrip ailesi
karyeden teb`îd edildiği bütün Develi kazası
ahali-i Müslimesince merkum Lütfi haininin
hemşehrilikten tart olunduğu beray-ı malumat
maruzdur.

Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye İdare

Reisi Osman

İrâde-i Milliye
Bervech-i bâlâ derc-i sütun-ı iftihar

ettiğimiz telgraf vahdet ve tesanüd-i milliyenin
bir blöf olduğunu yâveleyip duran
düşmanlarımızı ne beliğ bir surette tekzip
etmektedir. Onlar ne derse desinler Anadolu
bugün bir küll-i vahdet-i lâyetecezzâdır. Bunu
yâr ve ağyâr anlamış ve sırası geldikçe de
anlayacaktır.

Develi’de bulunan din ve millet
kardeşlerimiz bu peygamberpesent ve kutsi
hareketlerinden dolayı elhak sezaver-i tebriktir.
Ve bütün vatandaşlarımızın bu ulvî eseri bir
numune-i imtisal bilmeleri ve hareketleri
temenni olunur.

Sivas Heyet-i Merkeziyesine
Şehr-i Kışla’dan:

Sivas mıntıkasını geçerken heyet-i
muhteremenize selam ve ihtiramlarımızı takdim
eder vatanın salahı milletin necatı uğrundaki
mücahede-i mukaddeselerinde temenni-i
muvaffakiyet eyleriz.

Heyet-i Temsiliye namına

Mustafa Kemal

Heyet-i Temsiliyenin Suret-i İstikbali
Kayseri’den:

Heyet-i Temsiliyenin Kayseri’ye geleceği
haberi üzerine bir haftadan beri Kayseri’ce
tedarikat-ı azîme yapılmış ve yevm-i
vürutlarında Kayseri’ye birçok saat mesafede
şehre kadar mümted-i azîm bir kalabalık şiddet-
i sermâya rağmen intizar eylemiştir. Akşama
doğru gelen müteaddit süvari ve Kuvâ-yi Milliye
müfrezeleri heyet-i muhteremenin vürudunu
tebşir eylemesi üzerine takvan-ı meserret içinde
kalan kadın ve erkek, çocuk ve umum mekâtib-
i İslamiye ve Hristiyaniye talebe ve talebatının
ve bütün efrad-ı milletin umumî bir galeyan,
heyecan içinde uzak mesafede otomobilinden
inen Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ve rüfekâ-
yı muhteremeleri her çehrede ve her Türk’te
taşan samimî bir muhabbet gösteren umum
milletin saffet-i ihtiramiyesi ve cemiyat-ı
muhtelife ile debbağ esnafı önünden geçmekte
iken kurbanlar zebhedilmiş ve alkışlar arasında
mâşiyen şehre dahil olmuştur. Teheyyücat-ı
vatanperverane ve iştiyakâlûd bir hasretle
misafirlerine kavuşan millet gece fener alayı
tertip ederek izhar-ı şâmdânî eylemiştir. Heyet-
i Muhtereme-i Temsiliye milletin işbu hissiyat-
ı aliyesinden son derece müteessir ve
mütehassis olmuş merasim-i muazzama-i
milliye ile teşyi edilmişlerdir.

Elbistan Mitingi
Münasebetiyle
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İstihbarat-ı Mahsusamız
Konferansça muahede-i sulhiyenin

28’inci maddesi mucibince Bulgaristan’ın Bahr-
i Sefîd sevâhilinde serbest bir mahrec-i ticarîden
müstefit olması kabul edilmiş idi. İtilaf
Kumandanlığı Bulgaristan Hükûmetine
müracaat ederek işbu mahrec-i ticarînin
Dedeağaç  o lmas ına  r ı za  göst er ip
göstermeyeceğini sual etmiş ise de hükûmet-
i mezkûrenin bu hususta henüz daha bir cevap
ita etmemiş olduğunu Mir gazetesi yazıyor.

Bolşeviklerin Türkistan hakkında perverde
etmekte oldukları amal ve niyyat hakkında
Fransız mahâfil-i resmiyesine vasıl olan haberler
mucib-i endişedir. Afganlılar Bolşeviklerle
münasebet tesis etmişlerdir. Vaziyet tehlikeli
olmamakla beraber bu suretle İngilizlerin
Asya’daki vaziyetlerinin düçar-ı taarruz
olmaması için kemal-i itina ile hareket
eylemektedir. Bolşeviklerin (Merv)’in garbında
kâin şimendifer hattına doğru ilerledikleri haber
veriliyor. Bu havalide herkes askere alınmakta
ve bilhassa hayvanat ve vesait-i nakliyenin
kaydolunmakta olduğu (Morning Post)
gazetesinin 19 – 11 – 919 tarihli nüshasında
bildirilmektedir.

Mısır ahalisinin arzularını Meclis-i Aliye
arz maksadıyla konferansa müracaat etmek
üzere Paris’e geldiği hâlde İngiltere’nin
mümanaatı üzerine maksadında muvaffak
olamayan Mısır Heyet-i Mahsusası birkaç gün
akdem İskenderiye’de vuku bulan nümayişlere
karşı tedâbir-i zecriyeye müracaat ettiğinden
dolayı İngiltere Hükûmetini şiddetle protesto
ettiği Paris’ten bildiriliyor.

“Journale d’italyan” gazetesinde
İtalya’nın Adriyatik ve Anadolu meseleleri
hakkında Londra’dan bervech-i ati mütalaatı
vürut etmiştir:

İtalya’nın Adriyatik’te başlıca işgal-i zihin
ettikleri Fiume meselesi; İrâde-i Milliye’nin 17
numaralı nüshasında kısaca Fiume’nin İtalyan
asker-i muazzaması tarafından işgali yazılmış
olduğundan Adriyatik meselesi hakkında
tafsilata lüzum görmedik. Bu husustaki
mütalaat bilahare derç edileceğinden
İtalyanların da matmah-ı nazarı olan Anadolu
hakkındaki mütalaalarını bervech-i zir derç
ediyorum.

Lo n d ra  M u a h ed e na m es i ’ n d e
bahsolunan Anadolu meselesinde İtalyanların
haiz oldukları fevâidden bahis mütalaada; “Biz
bu hususta pek gafil avlandık ve ne tedâbir-i
siyasiyemizde ne de harekât-ı askeriyemizde
ihtiyat ve basiret eseri gösteremedik.

Londra Muahedenamesi mucibince
Anadolu’da İtalya’ya tahsis olunan
“babalarından mevrûs mülkü taksim
ediyorlar!?” mıntıkanın hangisi olduğu
herkesçe malumdur. Fakat pek az kimselere
malum olan cihet İtalyan amalinin tatmini için
muahedename-i mezkûrda ibraz edilmiş olan
imtiyazat ve tavizat-ı arziyeden bilfiil istifade
edi lmesi hususunda tesadüf olunan
müşkülattır. Vaziyet ale’t-takrîb şu merkezdedir.

istiklalini feda etmemeye huzur-ı Rabbü’l-
âlemîn’de maalkasem ahdeylemiş olan
yekvücut Müslümanlar üzerinde pek derin
tesirler ve intibahlar husule getirmiştir. Bütün
harareti ile devam ediyor. 27 – 12 - 35

F. H

HAYAT-I TEŞRİİYE
Müstakbel Mebusanımız Hakkında Bir

Mütalaa
Her milletin millî  dertleri, içtimaî

teşebbüsleriyle izale ve tedavi edilebilir. Hükûmet-
i Osmaniye dokuz seneden beri meşruti bir idare
ile idare-i mevcudiyet etmekte idi. Bu müddet
zarfında ilcaat-ı siyasiye ve muktezâ-yı harbiyeden
dolayı ruh-ı millet müstesna bazı safahat-ı
istibdatkâraneye maruz bırakılmak zaruretinde
kaldığına şüphesiz hepimiz şahit bulunuyoruz.
Binaenaleyh birçok zamandan beri iktisadî
mahrumiyetler içerisinde çırpınmakta olduğumuzu
da inkâr edecek bir fert bile tasavvur edilemez.
Bakir memleketimizin sinesinde medfun hazâin-
i tabiiyeye atfedilen haris nazarları kırmak, kendi
servetimizden kendimiz istifade eylemek hülasa:
Ecânibden bazılarının vaziyetimizden bilistifade
bu mülk hakkında takip eyledikleri imha ve istila
politikalarına silahlarımızla mukabele etmek
maksad-ı vatanperveranesi ile evvela Trablusgarp,
Balkan bilahare Harb-i Umumî cephelerinde ahz-
ı mevki eylemeye mecbur kalmıştı. Vesait-i
harbiyemizin derece-i kâfiyede olmaması ve buna
inzimam eden esbab-ı saire yüzünden maatteessüf
amal-i milliyemize vasıl olmak imkânının istihsaline
muvaffak olamadık. Her ne olursa olsun tarihen
sabit olduğu üzere kendi hayatının kendi ulularının
en ufak emirlerini pek büyük bir ehemmiyet ve
hürmetle karşılayan bu millet günbegün
yoksulluğa katlanarak, kendi varlığını müdafaa
emrinde gayrikabil-i tahammül tekâlifin hepsini
kemal-i sabır ve metanetle iktihâm etti. Harp
zamanlarında dûş-ı hamiyetine düşen vazâifi
kemâ-hiye-hakkıhâ ve bizzat ifa edildi. Hukuk-ı
istiklaliyetini idame ettirmek için bundan böyle
de vazife-i vataniyesinde zerre kadar kusur
etmemek azmi nâsıyesinde bütün şaşaasıyla
belirmektedir. Şu kadar ki seviye-i irfanı esbap ve
avâmil-i muhtelife dolayısıyla henüz derece-i
tekâmüle isal edilememiş olduğu cümlemizce
malum bulunan şu mülkü idare edecek eller;
sıyanet eyleyecek simalar hiçbir müessirin nüfuz
ve tesiri altında kalmayarak zekâ ve dirayetini
fatânet-i siyasiyesini vatanın ihtiyacatı uğrunda
sarf eylemeleri ve sırf bundan başka bir şey
düşünmemeleri icap eder. Mebusan intihabatı
hitam buldu Ak sakallı babalarımızla ihtiyare
kadınlarımızın, kocaları düşman kurşunuyla şehit
olan dul gelinlerimizle, gelinlik kızlarımızın,
babayiğit delikanlılarımızla, beşikteki yavrularımızın
velhasıl necabet ve asaleti ile temeyyüz eden
bilumum Osmanlıların hukuk-ı mukaddesesini
mebuslarımızın yed-i iktidarına tevdi ediyoruz.
Teessürle arza şayan bir hâl varsa o da bu mülkün
bu ana değin nimet-i meşrutiyetten zerre kadar
müstefit olmayıp bilakis azîm zararlara düçar
olması keyfiyetidir. Filhakika yalan söylememek
lazım gelirse şimdiye kadar mukadderatımızı
uhde-i hamiyetlerine terk ederek gönderdiğimiz,
vekillerimiz, vatan kaygısını şahsî ihtirasata
boğdurmak suretiyle milleti kendilerinden dört
gözle intizar eylediği hidemat-ı vataniyeye
kavuşturmadılar. Mamafih bu hususta yalnız
bunları tahtıe etmek de biraz insafsızlık olur.
Esnâ-yi intihapta birtakım propagandalarla
cehaletimizden istifade edilmeyerek herkes
hürriyet-i fikriye ve içtihadiyesine malik bulunmuş
olsa idi düçar olduğumuz maddî ve manevî
zararlar bittabi meydan almaz memlekette
mamureler yerine harabeler kaim olmayarak belki
kendi yağımızla kendimizi kavuracak derecede
bir servete sahip bulunurduk. Hayatla memat
arasında uğraştığımız şu sırada ihtiyar dünyamız,
resmî ve gayriresmî kuyûd ve şurût -ı
gayrikanuniyeye tabi tutulmak arzu edilirse
maazallah bizi istemeyenler tarafından çizilen
felaket krokisi, taksim projesi katiyen tatbik
olunacak üç yüz şu kadar milyon ümmet-i
Muhammed’in gitgide mahv ü nâbûd olmasını
intaç eyleyecektir. Hiçbir fert tasavvur edilemez
ki zamanın nezaket-i fevkaladesini idrak etmesin.
Memleketin eskisi gibi uzun derin şahsî
münakaşaya, can üzüntüsüne hülasa en ufak bir
noktanın ihmâl ve tesâmuhuna tahammül yoktur.
İhityacatımızın iyi takdir edilip siyaset pusulasının
ona göre tespit ve tanzim edilmesini müstakbel
mebusanımızın himmetlerinden pek sabırsızlıkla
intizar ediyoruz Aksi takdirde esasen kenarına
geldiğimiz mahûf uçurumdan kurtulmak
çaresizdir.

Muhterem Heyet-i Temsiliyenin Ankara’ya
Muvasalatı

Bir haftadan beri Ankara vi layeti
mülhakatından i`zâm kılınan heyet binlerce
müsellâh atlı Kuvâ-yi Milliye kahramanları ve
arslan köylülerden mürekkep yirmi bini mütecaviz
vatanperveran tarafından bugün Sivas’tan gelen
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
nâmesbûk bir aşk ve heyecan-ı miillî ile istikbal
oldular. Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal
Paşa’nın irat eylediği nutuk

Londra Muahedenamesi imza edilip
Anadolu’daki amalimiz resmen tanıldığı
hengâmede Osmanlı İmparatorluğu’nun imha
ve taksimi Londra, Paris Petersburg kabinelerinin
arzuları değil mukarreratı icabatından
ma`dûdu. Binaenaleyh Türkiye’nin Avrupa
devletleri beyninde muvazeneye az çok muvafık
bir tarz bir şekilde taksimi matlup olması
itibarıyla İtalya’nın şikârdan hisseyâb olması
hatta arzu edilmişti.

Fakat malum olduğu üzere Harb-i
Umumîyi idare eden esasat-ı siyasiye yavaş
yavaş ve alelhusus Rusya müzakeratı neticesinde
tağyir etti.

Konferans açılır açılmaz İngiltere’nin
Osmanlı İmparatorluğu’nu inkıraza uğratmak
niyet-i evvelinden feragat eylediği tebeyyün
etti. Emperyalist Rusya’nın Bolşevikliğe inkırazı
ve Almanya’nın Şark Âlemi’nden muvakkaten
olsun tebî`di maddeleri İngiltere’yi birtakım
esbab-ı siyasiye ve iktisadiye ve diniyeden naşi
umur-ı müstemlekesinin hüsn-i idaresine elzem
bir müttefik sıfatıyla bakmaya başladığı Osmanlı
İmparatorluğu’nun imhasına delalet etmemeye
sevk etti.

Binaenaleyh bu vadide evvelce takarrür
eyleyen bilumum itilaf, ittifak ve programlar
hükümden sakıt olmuştur. Şark Âlemi’nin tertip
ve tanzimi mesuliyetlerine iştirak etmemek
kendisine teklif olunan mandaları kabul
eylememek tarzında zuhur eden Amerika
siyaseti, İngiltere’nin bu kararını daha ziyade
takviye eyledi.

Londra Hükûmeti saltanatı İstanbul’da
bırakmaya hilafeti sıfat ve nüfuz-ı diniyesinden
mahrum etmemek ve bu uğurda teşebbüsatta
bulunanlara muavenetten imtina ve istinkâf
eylemeye her zamandan ziyade azmetmiştir.
Bu siyaset İngiltere İmparatorluğu’nun
mevcudiyeti icabatındandır. Bundan maada
Âlem-i İslam’ın Âlem-i Hristiyaniyet’e karşı bir
isyan hazırladığı ve pek yakında ehemmiyetli
inkılaplara sebebiyet verebileceği hakkında
umur-ı Şarkıyeye vakıf bazı salahiyettar eşhasın
ifadatı mukârin-i hakikat ise İngiltere’nin bu
hareketi belki de bütün Avrupa’nın menafine
muvafık bir siyasettir. Fakat arada İtalya
Anadolu’da tehîdest kalıyor. Hâkimiyetimizi
tesis etmek istediğimiz yerlerde şimdi İstanbul
hâkimiyeti sabitkadem oluyor.

Hatta şunu da ilave etmek lazımdır ki
Saltanat-ı Osmaniyenin hiçbir noktasında
Rumlarla kozumuzu paylaşmak mecburiyetinde
bulunduğumuz İzmir kıtasında olduğu gibi
hissiyat-ı milliye derin ve metin değildir. Bize
hasr ü tahsis olunan menâtıkın tahliyesiyle Türk
mahâfilinin ref`ve izalesini talep etmek için
İtilaf Devletlerine müracaat ettiğimizde: “Pekâlâ
gidip alınız fakat bizi izâ`c etmeyin!” cevabı
veriliyor.

Fakat herkesçe malumdur ki bugün
Anadolu’da mevcudiyetini hissettirmeye amade
üç yüz bin kişilik bir ordu vardır. Başkaları
karışmayıp münhasıran bize terk edildikte
sadece iktisadî ve ticarî bir nüfuz tesisiyle iktifa
olunabilir fakat gün geçtikçe bu cihet dahi
kesb-i müşkülat eyliyor. Türkiye bilumum İtilaf
Devletleri için müthiş bir murakabe-i ticariye
sahası teşkil etmektedir.

Amerika manda kabulünden imtina
ediyor, fakat diğer cihetten mevâdd-ı iptidaiye
teatisi esasatına müstenit muamelat-ı ticariye
tesisine çalışan ve hatta İngiltere bile pusulasını
şaşırtan tüccar orduları i`zâm ediyorlar. Diğer
cihetten İngiltere Devleti Müslüman Şark
Âlemi’ni, tezelzüle uğramış olan
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Mısır’ı İngiliz himayesine terk ve tevdi
eden ve sonra da göğsünü gere gere [Ben
hidiv hazretlerinin veziri olmazdan evvel veziri
bulunduğum vatanıma karşı medyun olduğum
hizmeti ifa ettim. Evet ben hidiv tarafından
tayin olundum ve lakin ona tabi olmadım ve
hidivi kürsi-i emaretinden mahrum eyleyen
cünuna esir olmadım] diyen vezir-i kebir sen
misin?!

Acaba serd ve ityân eylediğiniz cünun
kime râci` kalıyor.

Memleketin muhafaza-i istiklali uğrunda
kürsi-i emaretini dahi feda etmekten
çekinmeyen zata mı? Yoksa vatanını satıp da
gâsıb bir ecnebînin zir-i himayesinde nezaret
sandalyesini muhafaza etmeye çalışan kimseye
mi?

İngiliz askerlerinin hemen Mısır’dan
çekilmeleri lüzumuna dair hidiv hazretlerinin
tebliğ-i nihaide bulunduklarını haber aldıktan
sonra tesirinden altı hafta rahat yemek bile
yiyemeyen ve nihayet 18 Nisan’da memleketini
İngiliz himayesine sokmaya muvaffak olduktan
sonra geniş nefes alan vezir-i Mısır sen değil
misin ki aynı zamanda seni makam-ı veazrete
kadar is`âd eden velinimetin yine o memleketi
hürriyet ve istiklaliyet-i tâmme içinde yaşatmak
azmiyle canı cana minnet buluyordu?!

Cümle-i beyanatınızın bir noktasında
dahi [Zannederim ki İngiliz dostlarım bana ve
tatbik ettiğim programa izhar-ı şükran ederler.
Çünkü ben kendilerine karşı izhar-ı sıdk u ihlas
eyledim] buyuruyorsunuz.

Hâlbuki ben İngilizlerin sana arz-ı şükran
ve ihtiram edeceklerini hiç zannetmem. Evet,
mensup olduğu veya serkârında bulunduğu
bir milletin, istiklalini satan ve vatanını, milletini
ecnebî bir devletin himayesine koyan kimsenin
şayan-ı hürmet bir mahluk olamayacağını
İngiliz milleti takdir ederler zannındayım.

Nasıl ki: İzhar-ı sadakat ettiğin İngilzler
hem seni, hem a`vân ve ensarını milletin
galeyanına karşı muhafaza etmediler ve mevki-
i riyasetten sukutuna mani olmamakla beraber
Londra’ya azimetine bile müsaade eylediler.

Ey vezir-i kebir… Mısır’ı Britanya
himayesine vaz`etmekle memlekete ve ahali-
i memlekete İngiliz belası gibi müthiş bir
musibet celbettiğini tahattur ediyor musun?

Bugün Mısırlıların istifade-i hürriyet ve
istiklaliyet için ne kadar kurban vermekte
olduğunu görmüyor musun? Eğer senin
kalbinde zerre kadar rahmet ve mürüvvet nuru
bulunsa, İngiliz dostlarına izhar-ı sadakat ve
ihlas kasdıyla memleketi sürüklediğin girîve-
i esaretten tahlis uğrunda dökülen ve elan
irâka edilmekte olan dimâ`-ı tâhire-i erbaba
karşı girîbânçâk-ı teessüf ve nedamet olur da
mağfiret-i ümmete iltica ederek tahkik yerlerin
ve göklerin kahhar zevi’l-intikamı olan Bir
Allah vardır ki: Ona mülaki olduğun gün
netâyic-i ef`âlinin masum kurbanları senden
soracak, seni muhasebeye çekecektir. O, öyle
bir gündür ki onda mal ve benûn temin-i
menfaat etmeyecek ancak kalb-i selim meded-
res-i ibâd olacaktır.

“Ve inallahe seriü’l-hisâb…”

Yunan Hükûmetinin muaveneti ile yüz
bin frank ita suretiyle Dersaadet’te Tatavla’da
bir [Gece Çırak Numune Mektebi] açılmıştır.
Mukayyetleri Üsküdar tarikiyle Selimiye
Meydanlığı’na muntazam tabur hâlinde
azimet etmektedirler.

İktisadiyatını tamire memur başlıca
“tersane” makamında telakki ediyor.

Fransızlar ise ucundan bucağından kalan
kırpıntıları ile mütena`im olmasına uğraşıyor.
Bu pehlivanların güreşi ortasında İtalya
hareketsiz kalmış ancak kımıldanabiliyor.

Düvel-i mezkûrenin nüfuz ve harekâtını
lehimize tevazün ettirecek yalnız yerli ahalinin
hakkımızda beslediği teveccüh ve itimat vardı.
Fakat Yunanlılarla ne gibi bir fayda temin
edebileceği malum olmayan tecavüzî bir itilaf
akdettiğimizden onun dörtte üçünü kaybettik.
Vaziyet bu merkezde olup siyasî nokta-i
nazardan kazanacak bir şey olmadığından
saha-i iktisatta istifadeye gayret edilmelidir.
Fakat kaybedecek vakit yoktur. Anadolu’daki
mümtaz vaziyetimizden feragat etmek Şark’ta
meydanı beynelmilel rekabete açık bırakmak
demektir. Bir aralık konferansta Ermeni
mandasının bize teklif edildiği ve tarafımızdan
reddedildiği söylendi, pek iyi yapmışız. Polislik
vazifesini yapmak için Şark’a fırkalar
göndermeye ne arzumuz ne de vesaitimiz
vardır. Fakat Anadolu’ya gemi, eşya ve para
ve İstanbul’a ise düvel-i sairenin Şark hakkında
besledikleri amal-i ihtiraskâraneyi tadile müsait
fevkalade bir nüfuza malik olduğumuzu
anlatabilecek iktidarı haiz her bir diplomat
göndermeliyiz. Türkler bunu idrak edip bize
rû-yi hissiyat besleyecek kadar zekidirler” diyor.

Mısır’ı İngilizlerin Himayesine Terk Eden

Esbak Reis-i Nuzzâr Hüseyin Rüştü Paşa’ya

Açık Bir Mektup

Geçen Teşrin-i Evvelin yirmi dokuzuncu
günü intişar eden “Times” jurnal-i diğer
muhabirlerine vaki olan beyanatınızı okuduk.
Mısır’ın reis-i nuzzârı olan bir zatın memleketi
İngiliz himayesine tevdi etmeyi an-samimü’l-
fuâd arzu eylediğini ve bu arzusunu mevki-i
icraya koymak için evvela muharrirîn-i
matbuatın ağızlarını idare-i örfiye kilit
kilitledikten başka ezkaza İngilizlerden ve
Mısır’ın vaziyet-i elimesinden bahsetmek
isteyen sahâif-i matbuatın ciğergâhına idare-
i örfiye hançerini saplamaktan çekinmediğini
itiraf edecek kadar cesur olduğunu görmekle
mütehayyir olduk. Eğer mezkûr gazetelerdeki
muhâdenatın size nispeti sahih ise siz nasıl
mahluksunuz. Ey vezir-i hatîr!... Kalbinde zerre
kadar muhabbet-i vatan olan bir zat tasavvur
eder misiniz ki milletin istiklaliyetini kendi eliyle
imha ve uzun senelerden beri ciğerlerini yakan,
kavuran ecnebî bir devletin zir-i himayesine o
zavallıları terk ve tevdi eylesin.

Mısır ahalisi tarafından hayli demdir
dûş-i ıztıraplarında taşımakta oldukları İngiliz
bâr-ı ihtilafı tahfif eder ümniyyesiyle serkâr-ı
is`âd edilmişken o bîçare ahalinin himâyet ve
kesr-i masumiyetlerine zincir-i zül ve ubûdiyet
geçirmek lütfunda bulunan reis-i nuzzâr sen
misin?

Devlet-i Osmaniye’nin Londra Sefiri
Tevfik Paşa 1914senesi Teşrin-i Evvelinin ikinci
günü İngiliz Harbiye Nezaretine hidiv-i Mısır’ın
son takarrürünü tevdi ediyor. Ve Hidiv
Hazretleri mezkûr takrirlerinde İngilizlerin
acilen Mısır’ı tahliye etmelerini talep ediyordu.
H i d i v - i  m ü şar ün i l e yh  b u  b ü yü k
vatanperverlikte, bu sadakat-i milliyesine karşı

bilfiil

TESLİHAT TAHDİT EDİLEBİLECEK Mİ?
____________________________

İngiltere’de Teslihatın Tevsiine Taraftar
Olanlarla Muhalif Olanların Bir Münakaşası

Bu Hâl Böyle Devam Eder mi?

Ahiren İngil tere’nin Cambridge
Darülfünununda Saray-ı İmparatorîye mensup
iki prensin huzuru ile gayet mühim bir içtima
akdedilmiş ve bu içtimada ezcümle tahdid-i
teslihat mesele-i mühimmesi mevzu-ı
münakaşa olunmuştur.

Mevzu-ı bahis olan teslihat meselesi,
darülfünunda elyevm bulunmakta olan gençleri
cezbeylemiş olacak ki samiin locaları gençlerle
dolmuş idi.

Bu içtimada Cemiyet-i İttihadiye Kâtib-
i Umumîsi Mister Reid demiştir ki: “Teslihat-ı
hazıraya muhasım olanlar, cihanda hiçbir
ordunun bulunmayacağı muazzam devre-i
tarihiyenin hululüne kadar berrî ve bahrî
kuvvetleri ve kuvâ-yi havaiye ile bunlara lüzumu
olan malzemeyi muhafaza etmeye gayret
etmelidirler. Filvaki  Cemiyet-i  Akvam
kuruluncaya kadar milletler teslihatını muhafaza
eylemelidirler. Harb-i Umumîyi görmüş olanların
ve burada bulunan hazırunun kısm-ı azamı
gibi Harb-i Umumîye bilfiil iştirak eylemiş
olanların artık kökleşmiş bir fikirleri var idi.

Zanneylemişlerdi ki artık harp olmayacak.
Ancak mil letler a ras ında fena kan
bulunmadığına kim hükmedebilir? Amerika
kendi teslihatını tahdit etmek vadisinde edna
mülahazada bile bulunmuyor. Britanya kendi
imparatorluğunu müdafaaya hazır olmalıdır.
Bunun manası Büyük Britanya’nın ebhârda
tefevvuku muhafaza ve ticaret ve mevâdd-ı
iaşe tedarikatını temin eylemesidir. Britanya
gibi muazzam bir imparatorluk için bu umurun
temini bir kuvve-i inzibatiyeye mütavakkıftır ki
bu da ordudur. Teslihat aleyhtarlarına sorarım
bu millet kendi müdafaasını temin etmeye
kadir olmayacak kadar fakir midir? Bu cihete
müspet cevap verilmesine ihtimal vermem. O
hâlde sualimi tebdil ile bir iş milleti sıfatıyla
bu millet kendi müdafaasını ihmal edebilir mi?
suretinde irat eylerim. Biz eğer Cemiyet-i
Akvama müzahir olacak isek kuvvetli
bulunmalıyız.”

Muhalif tarafın liderliğini Mister
Abraham ifa etmekte idi.

Mumaileyh evvelce parlamento
azasından olan İrlandalı bir zatın mahdumu
olup İrlandalılara has olan belagat ve talakata
maliktir. Mister (Reid)’a cevaben irad-ı kelam
ederek demiştir ki:

“Eğer harbe hazırlanmak harbe karşı bir
teminat ise 1914 senesi Ağustosundaki cihan
vaziyeti şimdiye kadar misli sebk etmeyecek
derecede müsâlemetkâr idi? denilmek lazımdır.

Teslihat harpten evvelki erkâma tenzil
edilmelidir. Bu sene nihayetinde icrası vaat
edilen bilcümle tasarrufatın vukuuna imkân
olursa bahriye mevcudu 146 bine veya o
raddelerde bir adede tenezzül edecektir. Eğer
ciddî tasarruf icrası matlup ise bahriyeden bazı
perakende kısımların terhisinden bir gaye hasıl
olamaz. Teslihat bir inzibata tabi olmalıdır.
Rusya’da sarf edilen yekûnlara bir defa atf-ı
nazar edin. Bizim rical-i hükûmetimiz hakkında
cihanda söylenen sözleri işitiniz: Bir taraftan
bol keseden Cemiyet-i Akvam terkibini sarf
ettikleri hâlde diğer cihetten cihan haritasını
allara boyamakla meşgul oluyorlar! deniliyor.
Cemiyet-i Akvam layihasına vaz`-ı imza
edenlerin bu gibi sözleri fark etmemeleri iyi
bir şey olamaz. Hükûmet ricalimize sorarım:
Biz cihana hâkimiyet iddiasında bulunacak
derecede cesim bir donanmayı muhafaza
etmek isterken ne yüzle tahdid-i teslihattan
bahsedebiliriz? Biz Almanları tahdid-i teslihata
mecbur ediyoruz. Hâlbuki Almanlar pek ziyade
ızrar edilmiş oldukları cihetle bizden daha çok
süratle vaziyet-i asliyesini ihraz edebilecektir.”

Müteakiben teslihat kararnamesi lehinde
olarak Lord (Lui Maltyeten) (?) daha ziyade
Mister Abrahm’a cevap vermiş olmak için irad-
ı nutuk ile demiştir ki:

“1914 senesinde biz az çok Harb-i
Umumîye hazır olmamış olsa idik bu gece
burada bu meseleyi müzakere edecek vaziyette
bulunamayacak idik. Ben çokluk mesail-i
maliyeye akıl erdiremem. Ancak bildiğim bir
şey vardır ki o da şimdiki hâlde bir
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[Sivas: Vilayet Matbaası ]

Azerbaycan’da Mevlid-i Nebevî
Mevlid-i Nebevi bütün Azerbaycan

şehirlerinde pek parlak surette tes`îd
olunmuştur. Gence Belediyesi Miralay hasekelik
vekili mirliva Rehb’e Gence hemşehrisi unvanı
ita eylenmiş ve bu münasebetle Cem Bey
namını almıştır. Mümaileyh şehir ihtiyacatına
sarf edilmek üzere 20000 ruble vermiştir.

-Yenigün-

1 - Siyaset-i hariciye Venizelos’un bazı
siyasî mülakat ve entrikalarına çehre-i
mülayemet göstermektedir. Hükûmet-i İtilafiye
emrivakilere karşı ne karar ittihaz edeceğini
düşünmekte ve hiçbir husus hakkında kararını
bildirmektedir. Avrupa’nın bugüne kadar
tecrübe ettiği hadisat –fî-mâba`d- işleri
cereyan-ı tabiiyesine terk etmek politikasını
takip etmeye mecbur olmuştur. Anadolu’da
zuhur eden “Harekât-ı Milliye” karşısında
Hükûmet-i İtilafiye sükûtu tercih ederek
“Harekât-ı Milliye”nin alacağı şekle ve netâyice
intizar etmektedirler.

2 - Amerika Avrupa’da bilhassa Şark’ta
münferit bir politika takip etmesini iltizam
ediyor. Bu da ancak Ermenilere karşı icap eden
vazâifin ifa edileceği temin ediliyor. Erivan
Hükûmet-i Muvakkatesi Rusya’nın ihya ve
iadesi namına ileri harekâtta bulunan Hareket
Ordusundan endişe eyliyor. Rusya dâhilinde
teşekkül eden Ukranya, Gürcistan, Azerbaycan,
Ermenistan hükûmetlerinin adem-i tasdiki
hususunda en maruf Rus politikacısı
Sazanof’un Paris’te Düvel-i İtilafiye ile
mün`akid Hafi Muahedenamesi Erivan
Hükûmet-i Muvakkatesinin şüphelerini
artırdığından Paris Sulh Konferansına
protestonamelerle müracaatta bulunuyorlar
ise de konferansça Amerika Heyetinin Erivan’a
gitmesi Ermenistan istiklalinin teşkilini ispata
kâfi olduğu, Rus Ordusunun ileri hareketi
Ermenistan’a karşı taarruz mahiyetinde
bulunmadığını temin eylemiş ise de ileride
vuku bulacak emrivakilere maruz kalacağı ve
netâyici hükûmet-i muvakkataca muzır olacağı
itiraf ediliyor.

3 - Bundan 3 - 4 mâh mukaddem
Paris’ten Venizelos’un daveti üzerine Patrik
Kaymakamı Brabranda Abanos Metropoliti
Yevakim, Trabzon Metropoliti Hrisantos ve
Doktor Aleksandr Papas ve daha birkaç
kimseler beraber olduğu hâlde Dersaadet’ten
bir Yunan harp gemisine râkiben Marsilya
tarikiyle Paris’e gitmişlerdi. Beynlerinde yapılan
müzakereye Türkiye’nin İstanbul’da ibkâsına
sulh konferansınca karar verildiği takdirde bile
aslen kilise olan Ayasofya’nın Patrikhaneye
iadesi keyfiyeti ile Türkiye Rumları hakkında
müzakere edilmişti.

4 - İzmir’de İtalyanlar ile Yunanlılar
arasında büyük bir rekabet mevcuttur. Oraca
yapılan intihabatta İtalyan acenteleri tarafından
kara ahalisinin her birine ayrı ayrı para vermek
suretiyle İtalyanlar kendi taraflarından intihap
edilen mebuslar için bu suretle rey topluyorlar.
Buna mukabil Yunanlılar dahi Yunan
muhipliğiyle müştehir bazı İslamları mebus
intihap ettirmeye çalışıyorlar. Bu meselenin
tahaddüsü sırf Fiume’de İtalyanlara gösterilen
müşkülattan münbaistir.

5 –Belçika kralının Amerika’ya
seyahatinin Türkiye mandasını Belçikalılara
temin etmek maksadıyla icra ettiği hakkında
kuvvetli rivayat mevcuttur.

Afganistan’da Hareket-i Mİlliye
Afganistan’da Hareket-i Mi ll iye
İtalya’da münteşir Tribune gazetesinin

Londra’dan aldığı  te lgrafa nazaran
Afganistan’ın vaziyeti hakkında atideki
tebliğname

liramız mukabilinde öteden beri tedarike
alışmış olduğum miktarda eşya alamamakta
olduğumuzdur. Maliyede ihtisası olanlardan
işittiğime nazaran harpten evvelki elli milyon
liranın mukabili şimdi yüz kırk milyon liradır.
Paranın ve malzemenin kıymetindeki bu
tahavvülü muhalifler inkâr edebiliyor mu?
Muhalifler, memleketin ruhu mesabesinde
olan tüccar sefâininin teksirini istiyorlarsa
bunları himaye edecek vesaiti de temin etmeyi
unutmamalıdır. “Bana dediler ki seyahat-i
hariciyenin idaresi için yumruğu sıkmak icap
etmez. Bunlara cevap vermek için
belagatkârane sözler bulamıyorum. Ancak
siyaset-i hariciyeyi, müzahir bir kuvvet
olmaksızın idareye teşebbüs etmek pek gülünç
olur. Zaman oldu ki bir tayyare Afganistan’da
bir harp vukuuna mâni olmuş idi .

“Umumiyetle müsavi  bir nispet
dairesinde tahdid-i teslihata muvaffakiyet
olunursa biz aynı derecedeki tefevvukumuzu
nispeten cuzi bir masarif ile idare etmiş olurduk
ancak buna hemen imkân olmadığı cihetle
Cemiyet-i Akvamın tesisi tarihine kadar cereyan
edecek olan müddet zarfında memleketin
selametini temin için teslihatımızı idame
etmeliyiz.”

[İkdam]

Petit Parissien Gazetesinden:
Şimdiye kadar Fransa ile İngiltere

arasında hiçbir zaman bu derece sıkı bir itilaf
olmamıştır. Konferansın birinci devre-i
içtimaiyesi Almanya ile muahede-i sulhiyenin
tasdiki üzerine vuku bulacak ve müteakiben
ikinci devre-i içtimaiyeye Paris’te başlanılarak
Türkiye Sulhu müzakere edi lecekt ir.

Bunun suret-i teşekkülü Amerika’nın
Versailles Muahede-i Sulhiyesi hakkında ittihaz
edeceği mukarrerata tabi olacaktır. Londra’da
İstanbul ve Asyâ-yı Sugrâ meseleleri hakkında
itilaf-ı tam husule gelmiştir. Aynı zamanda
Fransa, İngiltere, İtalya arasında muhtemel
olan bilcümle ihtilafatın izalesine çalışılarak
bu keyfiyet dahi tamamen muvaffakiyetle
neticepezîr olmuştur.

Paris’ten Bildiriliyor.
Türkiye Sulhu’nun Noel yortularından

biraz sonra tekrar etmesi muhtemeldir. Türkiye
ile akdedilecek sulhun önümüzdeki sene
iptidasına doğru hüsn-i neticeye raptedileceği
burada kuvvet le  ümit edi lmektedir.

Temps gazetesi muallak meselelerden
hiçbiri hakkında Amerika’nın iştiraki olmaksızın
bir  karar  veri lemeyeceğini  yazıyor.

Avrupa’da hâdis olan vaziyet-i siyasiye
ve Fransız İngiliz hükûmetleri tarafından Türk
meselesinin halline dair yazılan karar üzerine
Venizelos’un yakında Paris’e azimet edeceği
mahâfi l -i  resmiyede beyan edi l iyor.

Britanya Hariciye Nazırının Mühim Bir Nutku
Lordlar Kamarasında Hariciye Nazırı

Curzon Ermenistan’ın vaziyetinden bahisle
şarktaki harekâtın Fransa İngiltere’ye büyük
ve ağır vazifeler tahmil ettiğini, Fransa’nın bu
külfetten bir kısmını deruhte etmek üzere
davet edildiğini ve Fransa ile akdedilen
itilafnameye tevfikan Suriye Kilikya’nın bir
kısmının kendisine tevdi edildiğini söylemiştir.

Hindistan Muhtariyeti
Hindistan muhtariyeti hakkındaki

kanunun Avam Kamarasında kabul edilmesini
teyiden Londra’da bulunan Hintliler tarafından
Hindistan Nazırı Montagon’un şerefine bir
ziyafet keşide edilmiş ve bu münasebetle
Hindistan için yeni bir Kanun-ı Esasi tanzim
ile rehberlik etmiş olduğundan dolayı namının
ilelebet Hint Müslümanlarının hafızasında
menkûş kalacağı beyan edilerek Nazır-ı
müşarünileyhe karşı hissiyat-ı tazimkârane
izhar olunmuştur. Parlamento Hükûmeti
tarafından iş bu yeni kanunun tasdiki İngiliz
Hükûmetinin Hindistan metâlibine tamamen
muvafakat gösterdiğini ispat etmektedir.
Hindistan Nazırı cevaben yeni kanununun
mevki-i meriyete vaz`ından sonra Hindistan’ın
tamam bir istiklale vasıl olması sadece bir
zaman işi olduğunu ve bunun tamamen
Hintlilerin kendilerine ait bir mesele olduğunu
söylemiştir.

neşredilmiştir: “Kâbil nehri şimalinde hudut

boyu sakin ve sakit gibi görünüyor. Fakat

Kâşan’da çeteler icrâ-yı faaliyet ediyor.”

 Afgan kıtaatı Hindistan’da Vezirî
Kabilesi’nin sakin bulunduğu kıtayı işgal

etmişlerdir.

 Afgan Ordularının Türkistan’daki

(Merv) şehrini işgal ederek Asya’da Müslüman

ittihadını temin etmek üzere faaliyet ve

harekete başladıklarını Londra’da münteşir

Times gazetesi yazıyor.   -İzmir’e Doğru-

Şuûn-ı Vilayet
Mektubî-i Vilayet Salahattin Bey

Dersaadet’e azimet etmiştir.Mektupçuluk

vekâleti Mektubî Mümeyyizi Mehmet Ali Bey

tarafından ifa olunmaktadır.

Meclis-i İdare-i Vilayet Başkâtibi Tevfik

Efendi’nin tekaütlüğünü istida eylemesine

mübnî yerine Umur-ı Hukukiye Müdüriyeti

Birinci Kâtibi Vehbi Efendi tayin olunmuştur.

Vilayet Mektubî Kalemi Sermüsevvidi

İsmail Efendi umur-ı hukukiye müdürüyeti

birinci kâtipliğine naklolunarak yerine müsevvid

Ali Galip ve müsevvidliğe dahi Fazıl Efendiler

tayin olunmuştur.

İtizar
Geçen nüshada “Elbistanlı lar ın

Mukar rera t ı”  yaz ı l acakken sehven

“Maraşlıların” denmekle maalitizar tashih-i

keyfiyet olunur.

Abonelerimize
Karilerimizden aldığımız mutat

me kt u p la rd a n  g a ze t e l e r i n  vu s u l

bulmadığından şikâyet edilmektedir. Maahazâ

gazeteler muntazaman ve süratle izhar ve
sevk olunmaktadır. Bu hususta Sivas Posta

Başmüdürü Beyefendi’ye müracaat edilerek

alakadar-ı memurîne evâmir-i lazıme verdirildi.

Karilerimizin bulunduğu mahaller posta

idarelerini dahi müracaat-ı lazımeye teşebbüs

etmeleri rica olunur.

İLAN

MUAYENEHANE-İ TIBBÎ
Emraz-ı dâhiliye ve intaniye mütahassısı

Bakteriyolog Doktor Behçet Adil

Frengi bel soğukluğu mütehassısı

Radyolog Doktor Ahmet Naci

Sivas’ta Eczane-i Ali Rıza karşısında tesis

edilen muayenehane-i tıbbîde, dâhilî, intani,

haricî, asabi, cilt, frengi ve bel soğukluğu

hastalıkları taharriyat-ı bakteriyolojiye ile vaktin

en son usulleriyle teşhis ve tedavi olunur frengi

yaraları henüz başlangıçta iken mikroskop

vasıtasıyla teşhis ve bu suretle bu müthiş

hastalığın tedavi-i katiyesi taht-ı temine alınır.
Nüksü etmemek üzere bel soğukluğu

süratle tedavi edilir.

Her türlü kan, balgam, idrar, gonokok

muayenatı icra edilir. Her gün vakt-i zevalde

hasta kabul olunur.
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bile matlup derecede izale edemiyor.
Meğer ki bir azm-i lâyetegayyer iştiharın
hilafına hakikati iblağ için o derece ve
mütemadi sarf-ı mesai etsin.O vakit vaziyet
tebdil ediyor ama ba`de harâbi’l-Basra.

Times gazetesinin İstanbul muhabiri
Anadolu’daki Harekât-i Milliyeyi Mustafa
Kemal Paşa’nın bir eser-i teşvik ve icadı
zehabında bulunuyor. Mezkûr gazeteye yazdığı
makalesinde şu suretle:

“Düyun- ı  Umumiye İdares inin
vilayetlerdeki depolarındaki müdehhar buğday,
arpa vesaireye vaz`-ı yed etmekle kanaat
etmeyen Mustafa Kemal elyevm asker
top lamakta  ve dâh i l - i  s i lk  o lmak
istemeyenlerden elli lira bedel-i nakdî
ahzetmektedir.”

İdare-i kelam ediyor Hilaf-ı hakikat ve
asıl ve esastan ari olan şu havadisi Times
gazetesinde görenler hiç şüphe yok ki sıhhatine
kani oluyorlar.

Çünkü Times gibi mühim bir sahib-i
şöhret bir gazetenin intihap ettiği İstanbul
muhabirinin gafletine ihtimal vermek muhaldir.
Saniyen hilaf-ı hakikat bir havadisin muhabir-
i mahsusu tarafından iblağına rağmen Timess
gazetesinin sütunlarına geçmesi gazetenin
ciddiyetiyle gayrimütenasiptir. İştiharın izhar
eylediği şu vesait-i mantıkiye ile ölçülecek
havadisin karilerin efkârında layetegayyer bir
kanaat hasıl eylemediğini iddia etmek abestir.
Hakikat ise taban tabana zıt ve aksidir. Şimdi
hak ve hakikati bütün vuzuh ve sarahatine
rağmen ve olanca kuvvet ve sayha ile âleme
ilan etmeye rağmen Times gazetesinin hilaf
-ı asıl neşriyatıyla hasıl eylediği tesiri izaleye
imkân yoktur. Zira bu husustaki vesait ve
teşkilatımız gayrikâfîdir.

Times muhabiri mütarekeyi müteakip,
Türklere ve Müslümanlara reva görülen
muamelatın tarihçesini göz önüne getirmiş
olsaydı bugünkü vahdet-i milleyinin avâmilini
keşfeder ve bunun bir kahramanın eser-i teşvik
ve icadı olduğu zehabına kapılmazdı. Evet
Mustafa Kemal Paşa da her Türk ve Müslüman
gibi ana vatanının öz ülkesinin ecnebî ve
yabancı milletlerin pâ-yı  hakaretinde
çiğnenmesine, istiklâl ve saltanat-ı milliyenin
manda, himaye, vesayet gibi hürriyet-i
tabiiyemizle müterâfık olmayan boyunduruklar
altına girmesine gurur-ı millîmizi pek haklı
olarak kabartan vakâyi`-i mazimizle mütenasip
olmayan bir akıbete düçar olmamıza rıza
göstermeyen hülaseten; esaretle yaşamayı
şerefle ölmeye her vakit tercih eden kütle-i
milliyenin serdarıdır fakat mübdi`i değildir.

Altı yüz senelik hayat-ı istiklali bin üç
yüz senelik hayat-ı meşrutiyet ve meşruiyeti
olan Müslüman ve Türk milleti esaret
uçurumlarına takrip edilmek istenirse daha
binlerce Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey’ler
yetiştirir ve yetiştirmiştir. Anadolu’nun vahdet
ve tesanüdünü şahsî adeselerle tetkik edenler
hakikatten uzaklaşanlardır. Bugün şahıs, fırka
mevzu-ı bahis değildir. Hakk-ı hayat ve istiklal
gaye-i millîyi teşkil etmektedir. Bunun için para
ve asker toplamaya lüzum yoktur ve olamaz.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.
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Bütün milletlerde mevcut olan ve
muhtelif lisanlarda intişar eden gazetelerin
en mükemmeli ve vesait itibarıyla en makbul
ve zengini şüphe yok ki İngiltere’de intişar
eden Times gazetesidir.

Bu gazetenin varidat ve mesarifat-ı
umumiyesi hakkında malumatı olanlar bu
baptaki beyanatımızı ve bu gazeteye
vereceğimiz ehemmiyeti istiksâratımızın eğer
hafızam beni aldatmıyorsa ilan-ı Meşrutiyet’i
müteakip İstanbul’da intişar eden gazetelerden
birinin verdiği malumata nazaran varidat-ı
seneviyesi aşağı yukarı iki üç vilayetimizin
varidat-ı umumiyesine muadildir.

Saha-i siyasetteki mevkii ise bütün
dünyada mevcut ve intişar eden gazetelerin
serefrâzı ve dünyanın yegâne bir gazetesidir.
Fransa’da intişar eden ve âlem-i siyasiyatta
ikinci derecede haiz-i ehemmiyet olan “Temps”
gazetesinin bütün ikdam ve mesai-i müfritesine
rağmen (Times) gazetesinin henüz rakibi
olamamıştır. Her milletin bütün âlimleri,
muharrirleri, en yüksek diplomatları bu
gazetenin neşriyatından istifade ederler. Âlem-
i siyasette bu gazetenin oynadığı rolü, bütün
beşeriyetin efkârında hasıl ettiği tesiri bazı
hükûmetlerin muntazam teşkilat-ı siyasiyeleri
ifa ve taklit edemezler.

İngiltere’nin en benam muharrirleri, her
kısım ilim ve fen alimleri, diplomatları bu
gazeteye makale yazmakla müftehir ve
gazetenin müdür-i umurları da, bu gibi zevatın
efkâr ve mütalaatından istifadeye teşnedirler.

Dünyanın her köşesinde müteaddit
muhabirleri ve muharrirleri vardır. Hadisat ve
vakâyi`-i beşeriyeden az çok umumiyeti iktisap
eden herhangi bir hadise ve vakadan derhal
haberdar olur. Ona göre mütalaatı neşir ve
ilan eder.

Hülasa: Beşeriyetin ilmî, fennî, iktisadî,
içtimaî, siyasî bütün ef`âl ve harekâtından en
ziyade ve en seri vesaitle haberdar olan ağırbaş
bir gazetedir.

Bu kadar mühim gazetenin muhtelif
mahallere gönderdiği muhabirler şüphe yok
ki bu husus için müracaat edenlerin en
muktedir ve fatînlerinden ilim ve irfan itibarıyla
da en yüksek ve kıymetlilerinden hadisatı eşkâl-
i hakikiyesiyle görüp ve muhakeme
edebileceklerden olması lazımdır. Nefsü’l-
emrde bunun aksini düşünmek gazetenin iki
yüz küsur senelik hayatında iktisap ettiği
ciddiyet ve ehemmiyetle mütenasip değildir.

Hâlbuki vakâyi` maatteessüf bunun
aksini ispat etmektedir. İştihar, hadisat-ı
beşeriyede o kadar garip bir cilvedir ki bunun
teshir-i sihrâlûduna yakalananlar manyetize
edilmiş insanlara benzerler. Artık o şöhret
hilafına vaki olacak ikaz ve intibahların yeri
yoktur ve olamaz. Çünkü muhatabın efkâr ve
kanaatine hâkim değildir. Muhakemesi
iradesinin haricinde ve seyr-i tabiisindedir.

Bahsolunan hakikat ne kadar bariz ve
sarih olsa da kimseyi ikna edemez ve iştiharın
kâbus-ı bîamanı altında o hakikat heder olur
gider. Beşeriyetin bu nakîsesini ilim ve irfan

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Bilumum Türk ve Müslüman milletin
her ferd-i zihayatı, bu mefkûrenin maddeten
ve manen bilfiil muakkibi ve müdafiidir.
Masuniyet-i hayatiyesini icap eden teşkilatını
milletçe tanzim etmiştir.

Times muhabiri bilmelidir ki kizb ü
dürûg ve iftira ile efkâr-ı umumiye-i cihanı
tağşiş edebilir. Fakat hakikatın eşkâlini tağyir
edilemez.

 Beş senelik Cihan Harbinde beka ve
mevcudiyeti, ırk ve dindaşlarının saadet ve
selameti için her türlü mahrumiyetlere rağmen
kabiliyet-i hayatiyesini gösteren bir millet, üç
yüz milyon Müslüman’ın tac-ı hilafetini taşıyan
bir saltanat hiçbir kuvvete baziçe olamaz.
Kolay kolay harita-i âlemden silinemez.

Muhterem Heyet-i Temsiliyenin Telgrafı
Ankara’dan:

Sivas’tan Kayseri tarikiyle Ankara’ya
hareket eden Heyet-i Temsiliye bütün
güzergâhta ve Ankara’da büyük milletimizin
hârr ü samimî tezahürat-ı vatanperveranesi
içinde bu gün muvasalat eyledi. Milletimizin
gösterd iği  e ser- i  vahdet ve az im
memleketimizin temin-i istikbali hakkındaki
kanaatleri. lâyetezelzül bir surette tarsin edici
mahiyettedir. Şimdilik Heyet-i Temsiliye merkezi
Ankara’dadır. Takdim-i hürmet eyleriz efendim.

Heyet-i Temsiliye Namına
Mustafa Kemal

Ankara’dan
Heyet-i Temsiliye-i Muhteremenin

ikametine tahsis edilen Ziraat Mektebinin
büyük salonunda bugün Ankara merkez ve
mülhakatından gelen heyet-ı murahhasa ve
bütün erbab-ı ticaret ve sanayi ve eşraf-ı
mütehayyizan ve ulemâ-yı memleketten
mürekkep bini mütecaviz içtima eden
vatanperver ve fedakâr Müslümanlara Heyet-
i Temsiliye namına Mustafa Kemal Paşa irat
eylediği ve iki saat devam eden pek mühim
ve müheyyiç hitabesinde vatanın bilhassa
mütareke tarihinden itibaren düçar olduğu
nâmesbûk tecavüzat ve mehalik ve muhataratı
delailiyle izah ve Wilson Prensiplerinin 12’nci
maddesinin bihakkın tatbik ettirilmesi için
bilidrak ittihaz-ı tedâbir eden Müslümanların
her fedakârlığa katlanmaya katiyen karar
vermiş olduklarını maalşükran ilave ederek
emniyetin inkişafına daha büyük bir azim ve
iman ile gayret olunmasını tavsiye ve bu suret-
i  hareket l e  i s t ik la l imiz in  me`men
bulunduğunun adalet-i ilahiyeye istinat ederek
katiyen ümitvar bulunduğunu beyan edip
samiinin intibah ve şükranları içinde sözlerine
nihayet verdiler. Tezahürat ve teheyyücat-ı
vatanperverane, namus, şeref-i millî hissiyatı
hârr bir surette devam ediyor.

F. H.

Türklük ve Kürtlük Lâ-yenfek Bir Aile Ocağıdır
Telgraf sureti:

Birtakım cemiyet ve eşhasın Kürtlüğün
hukukunu muhafaza niyet ve teşebbüsatında
bulunduklarını haber aldık. Dersim’in bir kısmı
ile Erzincan’ın bir kısmını teşkil eden biz Kürtler
Hal i fe- i  Z işan’ ımız ın ve Hükûmet-i
Osmaniye’nin idaresinden başka bir idare
istemediğimiz gibi bin seneyi mütecaviz bir
zamandır birlikte yaşadığımızdan dindaşlarımız
bulunan Türklerden ayrılmak hatırımıza bile
gelmez. Bu birliğin muhafazası için hayatımızı
varımızı fedaya her an hazırız. Hüviyetleri bizce
malum olmayan eşhas-ı malumenin Kürtlük
namına söz söylemeye hak ve salahiyetleri

Yanlış Bir Zehap
ve İftira
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merhamet eden bir kimse bulmayanlara
muavenet eylemelerini  hürriyetperver
akvamdan talep etmesi hiç kimseyi hayrete
düçar edemez. Evet, çünkü hükûmetler zulüm
ve kahır ile temeyyüz etmişlerdir. Fakat milletler
bilakis şefkat ve terahhum ile mütehassistir.
Dev let ler  zayıf  m i l let l ere menaf i- i
müstemlekelerini gözeterek dürbünî ile
bakarlar. Fakat akvam bilakis hüsn-i adalet ve
uhuvvetkârî ile hareket ederler.

Mısır ahalisi şiddetle hareket eden
Avrupa hükûmetlerine âciz kalan Türkiye’ye
karşı hayırhahane bir tarzda muamele etmesini
talep etmekle cinayetin her ne suretle yapılırsa
yapılsın daima cinayet olduğunu daha
anlamayanlara büyük bir ders vermiş olacak
ve bir adamı katletmek bir cinayet ise siyaset
namını taşıyan vadide dahi bir milleti imha
etmenin aynı derecede cinayet olduğunu
Türkiye hakkında beslenilen sû-i niyetlerle
yaşamak azminde bulunan bir milletin perişan
edildiğini ve hâlet-i nez`de bulunan bir vücudu
itlaf etmekle hunharane bir cinayet irtikâp
eden bir kimse daha müthiş ve müteneffir bir
harekette bulunacaklarını düvel-i mezkûreye
ihsas etmiş olacaktı. İçinde yaşadığımız asır,
hissiyat devri değil menfaat devridir; Yahut
maalesef menfaatı hissiyata takdim eden bir
devirdir. Mamafih Osmanlı meselesi karşısında
bizim vazifemiz hissiyatımıza kapılmazdan
evvel iyiyi fenadan tefrik etmek üzere gerek
fevâid gerek muzırratı layıkıyla tetkik ve ta`mik
etmektir.

Mısırlıların konferansa müracaatıyla
bedbaht kardeşi Türkiye lehinde müdahale
etmeleri talep olunuyor; fakat müracaat
edilmesi talep olunan konferans Mısır meselesi
hakkında ref`olunan âvâze-i şikâyetlere
kulağını kapayan heyet değil midir? Mısır
Heyet-i Murahhasası konferans kapılarını her
gün vurduğu hâlde cevab-ı redden başka bir
şey görmedi. Konferans kuvve-i cebriyeyi hedm
ile yerine hakk-ı adaleti tesis edecekti; bilakis
şiddeti, keyif ve cebri temsil eden bir bina
kurarak dağıldı, konferans bizim davamızı
istimâ`dan imtina ettiği hâlde bizim başkalarını
müdafaa etmekliğimiz nasıl kabil olabilir? Bu
fikir olsa olsa hasta bir dimağın îcâdgerdesi
olabilir.

Duamızla konferansa icrâ-yı tesir
mümkün olsa idi kurban (?) Türkiye hakkında
biraz merhamet uyandırmak için konferans
kapısının eşiğinde hatta alnımızı kanatacak
derecede secde etmeye hazır ve razıyız. Fakat
Karadağ’ın ilk evvel ahz-i mevki ettiği hâlde
rica ve niyazlarına rağmen haritadan silindiğini,
Romanya’yı ümit ettiğini istihsal etmek için
sesi kısılacak derecede bağırdığı hâlde dinleyen
olmadığını, İtalya’nın  -büyük bir devlet olduğu
hâlde-  bütün tehdidatına rağmen emeline
nail olamadığını gördük. Bütün bu şeyleri
re`ye’l-ayn müşahade ettiğimiz hâlde artık
rica ve istirhamattan ne bekleyebiliriz?...

Biz, sulh konferansının adaletine itimat
edenlerin yanıldığı iddiasındayız. Çünkü
milletlerin gayrimeşru tabiri ile tavsif ettikleri
şey hakikatte memnu ise de Avrupa devletleri
veya sulh konferansı hakkında değildir.
Binaenaleyh Mısır Müslümanlarını Türkiye
lehinde müdafaaya davet etmek faydasız bir
harekettir. Hatta bizim için belki de zararlı
olur.

Siyasî düşmanlarımız silah istimal etmek
suretiyle bize karşı mübareze ediyorlar.
Memleketimizin hudutları mahsur olduğundan
nezdimizde bulunan düşmanlarımız
kendilerine muhalif olan fırkaları dağıtmaya
ve Mısır ahalisi meyanında nifak ve fesat
tohumları ekerek tefrika vücuda getirmeye
çalışıyorlar.

Amal-i milliyemizi ortaya koyarak
istiklalimizi talep ettiğimiz vakit onalr
hareketimizin dinî bir mahiyeti haiz olup
mallarına

Suriye Kongresi
“El’-Hakika” gazetesi bâlâdaki serlevha

ile yazdığı bir fıkrada Suriye Kongresinin
Şam’daki azasından Azimzade Mehmet Fevzi
Paşa ile rüfekası kongreden telakki eyledikleri
emre binaen oradaki İtilaf Devletleri
vekâletlerine müracaat ederek siyaset-i hazıra
devam ettikçe dâhil-i memlekette zuhur edecek
herhangi bir ihtilal ve isyanda Suriye
Kongresinin mesuliyet kabul edemeyeceğini
beyan ve tebliğ eylemiş ve vükelâ-yı mezkûre
tarafından düvel matbuatlarına tebilğ-i keyfiyet
konacağı kendilerine vaat olunmuştur diyor.

Mısır Müslümanları Türkiye Lehinde

Müdahaleye Davet Ediliyor
Tribune gazetesinin müstemleke

umuruna ait nüsha-i mahsusasından:

Kahire’den:
E’l-Ehram gazetesi Türkiye lehinde

müdahale etmeleri  z ımnında Mıs ır
Müslümanlarına vaki olan davet hakkında
atideki şedit makaleyi neşretmektedir:

Sulh  konferans ına b i lmüracaa
Türkiye’nin mukadderatı tayin edildiği gün
düvel-i mezkûreye karşı  lütufkâr ve
müsamahakâr davranılmasını rica zımnında
Mısır Müslümanlarına hitaben neşrolunan bir
beyanname bütün Mısır ahalisinin ağzında
dolanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’na dinî ve
ırsî rabıta ile merbut bulunan Mısır
Müslümanlarına edilen bu hâlâtın doğrudan
doğruya kalplerine tesir etmesi ve bu kadar
felaketler içinde çalkalanmakta olup kendisine
muavenet edecek birini aradığı hâlde etrafında
kendini yutmaya hazır yılan ağızlarına tesadüf
eden bu gibi bir dostun imdadına şitâb
eylemeleri şayan-ı hayret bir hareket olmaz.
Âlem-i İslam’ın Türkiye’nin mukadderatını
ellerinde tutanların adil ve rahîm olmalarını
talep etmesi ve düştüğü mahalde kendisine

olmayacağını arz eyler ve ayrılığı intaç edecek
bu gibi efkârı kemal-i nefretle reddeyleriz.

Keçili Gazi Bako

Dersim’in Malcan Boğazı’ndan Şeyh

Keçili Aşâirinden Yusuf

Hasanlı Aşireti Reisi Ali

Abbas Uşağı Reisi Seyit Ali

Âşuranlı Reisi Çako İsmail

Kırışlı Aşâirinden Dursun

Balaban Aşireti Reisi Başo

-Diğer Telgraf-
Hazine-i İslamiye ve makam-ı hilafet ve

saltanatı düşmanlarımızın ihtirasatına karşı
müdafaaya bütün mevcudiyetimizle amade
ve Memalik-i Osmaniye’nin ayrılık kabul etmez
bir cihetinde meskûn aşâirimizle beraber
iftirakcû her türlü şayiat-ı kâzibeye serfürûdan
ebediyen azade bulunduğumuz hakkında
evvelce vuku bulan müracaatın İstanbul
gazetesince sû-i tevil ve tahrif edilmekte
olduğunu haber alıyoruz. Vicdan-ı ümmetten
doğan bir tercüman bulunduğuna kani
olduğumuz Sivas Kongresine her hususta
müzahir bulunduğumuzu ilave ile beraber
dâhil-i camia-i İslam olmamız dolayısıyla
sarsılmaz olduğuna dair altı yüz seneden beri
kalplerimizde kökleşen ve makam-ı mukaddes-
i hilafetten ayrılmaz bir emel ve necip bir
gayeden başka hissiyata temayül etmeyip
muhafaza-i vatan uğrunda fedâ-yı cana her
zaman hazır bulunduğumuzun bütün
beşeriyete ilanını istirham eyleriz.

Aşiretten Mehmet

Adamanlı Aşireti Reisi Hamza

Celalli Aşireti Reisi Binbaşı İbrahim

ve karılarına sahip olmak üzere
Hristiyanları katliam edeceğimiz iddiası ileri
sürüyorlar ve biz bunu tekzibe tevessül
eylediğimiz vakit kabahati Türkler üzerine
atarak bizi İngilizlere karşı teşvik eylediklerini
ispata kalkıştılar; bunu da tekzip ettik; ve
bizim maksadımız hür ve serbest yaşamak
olduğunu âleme ilan ettik. Fakat onlar bu
kere de bizim Türkiye’nin aguşuna atılmak
için İngiltere’nin pençelerinden kurtulmak
istediğimizi ileri sürüyorlar. Fakat bunun da
cerh edileceğini bildiklerinden bizim Türkiye’ye
karşı tezahürat-ı uhuvvetkârane ibrazı suretiyle
bu iddiaların sıhhatini teyit etmemize intizar
ediyorlar. Biz Türklerle dindaşız, düşmanlarımız
rabıta-i diniyenin bizim en zayıf noktamız
olduğunu biliyorlar. Şimdi bizi Türkiye’yi
müdafaaya sevk ederek Mısırlıların istedikleri
istiklal olduğunu zira onun ne demek
olduğunu bilmediklerini fakat idare-i
zalimanesine rağmen Müslüman bir devleti
medenî ve hayırhah bir devlete tercih
eylediklerini âleme ilan etmek fırsatını elde
etmek istiyorlar.

Ben bütün mesuliyeti üzerime almak
suretiyle ilan ve beyan ederim ki sulh konferansı
nezdinde Türkiye’yi müdafaa etmek hakkında
Mısırlılara okunan davet, ne bir Mısırlının
dimağından neşet etmiştir ne de makul bir
harekettir.

Mısırlılar müteyakkız davransınlar!....

Suriye’de Neler Oluyor?...
Beyrut’ta münteşir “E’l-Hakika” gazetesi

bir nüshasında ahiren Suriye’ye gelen Emir
Faysal’ın biraderi Emir Zeyd Bin E’ş-şerif ahali-
i mahalliye tarafından verilen bir arîza-i
mutavvelede ecnebîlerin Suriye’yi tehdit eden
mutasallıtlardan ahalinin tesir ve heyecan
içinde olduklarından ve istiklaliliyet namına
başka bir şeye tahammül edemeyeceklerinden
ve bu talebe muhalif hareket eden herhangi
bir  ferdi şiddetle protesto etmekte
olduklarından ve memleketin şerefini ihlale
tasaddî eden kuvvete karşı kan dökerek
müdafaa-i vatana kalben, lisanen, ferden ve
ceman ahd ü misak etmiş olduklarından
bahsedilmiş ve bilahare aynı heyet İngiltere,
Fransa, Amerika, İtalya ve İspanya devletleri
mümessillerini ziyaret ile mezkûr protestonun
bir suretini tevdi ettiklerinden ve Emir Zeyd
tarafından heyet-i mezkûreye verilen cevapta
Suriyelilerin bu tezaürat-ı vatanperveranelerine
arz-ı şükran edildiğinden ve Emir Faysal’ın,
böyle bir ümmete istinat ettikçe bütün
teşebbüsatında muvaffak olacağı bedihi
olduğundan bahsetmiştir.

Yeni Dünyanın İlk Senesi
Sekolo Gazetesinden:

Versailles Muahedenamesi İngiltere
infakını Fransa için zarurî ve mühim bir ihtiyaç
hâline vaz`etti. Tabir-i ahirle Fransa boynuna
İngiliz zincirini geçirdi. Fakat Fransa’nın bu
zinciri yüklendiği günden beri gayet tehlikeli
bir buhran başladı; Almanya ile Rusya inkıraz
buldular, Fransa bu zincir ile bağlandı, Amerika
pek uzakta bulunuyor, binaenaleyh İngiltere
bir nev istila cennetine müptela oldu ki bu
hâl Almanların devr-i azametinde olduğu gibi
cihanı taht-ı tehdidinde bulunduruyor; son
aylar zarfında İngiltere siyaseti şekil ve
mahiyetini tebdi l ett i; ve Versai lles
Muahedenamesi Almanya ile Fransa arasındaki
bürudet ve husumeti teşdit ve birkaç nesil
devam edecek bir hâle koydukça İngiliz
milletinin kadim hissiyat-ı ihtiraskâranesini
oynamaya iştihası artmıştır.

İngiltere bugün vaktiyle Napolyon’u ve
bilahare Almanya’yı mahva mahkûm eden
hataya düşmüştür. İngiltere dahi diğerleri gibi
yalnız bir milletin menfaatini âleme nâzım
olabileceği zannında bulundu. Ve siyasî bahrî
ve ticarî nokta-i nazarında menafinin icap
ettir-
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Muhterem Heyet-i Temsiliyenin Kayseri
Ahali-i Muhteremesine Beyannamesi Sureti

Anadolu’nun hayat-ı iktisadiyesinde
ebedî bir mevki-i bülendi olan Kayseri’nin
Heyet-i Temsiliyeye açtığı aguş-ı samimiyet ve
uhuvvet ol kadar harr ve o kadar nevazişkâr
oldu ki Muhterem Kayserililere aleni bir lisan-
ı minnet ve şükran ile hitap etmeye lüzum
gördük. Kadın, erkek, çocuk bütün efrad-ı
milletin umumî bir galeyan ve heyecan ile
izhar ettiği teveccüh ve samimiyet, Heyet-i
Temsiliyeyi teşkil eden nâçiz fertlerin şahısları
itibarıyla değil, asıl müteveccih olduğu gaye-
i mukaddese-i vahdette, bilaistisna her kalbin
birleşmiş ve her kuvvet ve şahsiyetin itilaf ve
irtibat etmiş bulunması cihetiyle pek kıymettar
ve pek ulvî bir mahiyettedir. Heyet etrafında
her çehrede ve her Türk’ten taşan tufan-ı
muhabbet ve samimiyet içinde, hayatını
vakfetmiş olduğu mesainin amal-i milliyeye
tamamen istinat ettiğini görmekle bahtiyar
ve memleketin yegâne hâris-i tamamiyeti ve
milletin ilk ve son çare-i necat ve selameti
olan bu vahdet devam ettikçe istikbalin telafi-
i mâfatına behemahal imkân bahşedeceğinden
ümitvar oldu. Bu tahassüsat ile gaye-i milliyeye
daha ziyade kuvvet ve metanetle yürümek
için milletin azim ve imanına istinat etiğini
hissederek müteşekkir kaldı. Anadolu’nun
kalb-i heyecanına bu seyahatimizin ilk
merhalesinde Kayseri’de temas ettik. Bu
temasın bıraktığı hatıra-i hürmet ve merbutiyeti
ve şahsen mütehassis olduğumuz asar-ı
uhuvvet ve nezaketin tevlit ettiği hiss-i şükranı
ömrümüz oldukça muhafaza edeceğiz.
Gayemiz, şiddet-i merbutiyetin yüreklerimize
bahşettiği hiss-i iftihar ile seyahatimize devam
ederken arkamızda Anadolu’nun bütün
teheyyücat-ı vatanperveranesini nefsinde en
güzel temsil ve tecelli ettirmiş kuvvetli, zeki,
muktedir samimî bir merkez-i faaliyet mevcut
olduğunu daima düşünerek müftehir olacağız.

Bu tahassüsatı ve bu iftihar hislerini bize
hissettirdiğinizden dolayı Kayseri’nin
muhterem ahalisine teşekküratımızı alenen
takdim ve gayeye müteveccih mesaide daima
kalben müttehit kalarak arz-ı veda ederiz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti

Heyet-i Temsiliyesi Namına
Mustafa Kemal

Irak’ta
Irak’ta Zîbâr havalisinde İngilizlerle

Kürtler arasında büyük müsademeler cereyan
etmektedir.

Suriye’de
Arapça gazeteler açıktan açığa Fransız

ve İngilizlere karşı hücum etmekte ve
Türklerden iftirâka nedamet etmektedir.
“İstiklal-i Garbî” gazetesinin bir nüshasında
“Eğer General Gouraud muzaffer olmakta
mahir ise Sivas’a ilerlesin de tecrübe-i tâli`
etsin” mealinde bir makale görülmüştür.

İngiliz – Bolşevik Müzakeratı
Kopenhag’de cereyan eden İngiltere –

Bolşevik müzakeresi kısa bir inkıtadan sonra
yeniden başlamıştır.

Fransızların Telaşı
Almanlar son zamanlarda İtilafiyûna

karşı aksi vaziyet almış ve Fransızlar telaşa
düşmüşlerdir.

İmam Yahya Nezdinde
İmam Yahya nezdine İngi lizler

tarafından gönderilen veya Hill mevkiinde
Tihâme Arapları tarafından esir edilen İngiliz
heyeti teşebbüsat-ı mükerreye rağmen henüz
tahliye edilmemiştir.

Mısır İhtilali
Mısır ihtilali devam etmektedir. İhtilalin

teskini için İngilizler tarafından bir heyet
gönderilmiş ise de İngilizlerin bu heyetten
istifade edemedikleri gibi heyetin bir kaç azası
ihtilalciler tarafından itlaf edilmiştir.

Sulhumuz İki Aya Kadar Nihayet Bulacak
Macaristan ve Türkiye sulh müzakeratına

mübaşeret edilmiştir.

diği yerlerde yeni hükûmet teşkil etmek yahut
eskilerini ika etmek gibi birtakım keyfî harekâta
teşebbüs eylemektedir.

Baltık Denizi sevâhilinde, ve Rusya’nın
dâhilinde, Macaristan’da, Kafkasya’da,
Anadolu’da, Irak’ta, Arabistan’da, İran’da
hatta Merih seyyaresinde (!) bu hatt-ı hareketi
takip etmek istiyor; İngiltere Avrupa ve Asya
kıtalarının üzerinde Napolyon ve Alman
imparatorluklarının tesis etmek hayalini
beslemiş oldukları müstemlekenin bir şekl-i
diğerini tertibe kalkışıyor.

Harb-i Umumî kendisinin en ziyade
taraftar olanların dahi ihtimal vermedikleri
derecede zayıf olduğunu, ne amirali, ne
diplomatı ve ne de birinci sınıftan addedilecek
ricali olmadığını irâe eyledi. Daha ziyade
büyümeye yeltenmek intihar olabilir. Filhakika
yeni imparatorluk tesis etmezden her tarafı
dökülüyor.

İngiltere Rusya’da çevirdiği entrikalar
ve sarf ettiği milyarlarla ancak Bolşevikliği
takviye etmeye kaht ü galâ husule getirmeye
ve fakr ü zaruretle kargaşalığı artırmaya ve
müstakil Rusya Alman ittifakını hazırlamaya
bâdî oldu.

Devletler, kemal-i hırs ve tama`la Türk
İmparatorluğu’nun terekesini birbirleri elinden
kapmaya uğraşıyorlar. İngiltere kendisine en
büyük lokmayı ayırıyor. Fakat aynı zamanda
Türkiye’de gözleri önünde anarşi baş
göstererek cümlesini dağıtıyor.

Paris Konferansı Şark’ın tertibat-ı
ciddiyesini devletler arasında bir itilaf husule
getirilmesinin müşkülatından değil Anadolu’da
yarım asır mütemadiyen azim ordular
beslemeye hazırlanmadıkça hiçbir şey
yapılamayacağını takdir ettiği için taalluk
etmek mecburiyetinde kalıyor. Hülasa Fransa,
İngiltere’nin ihtirasat-ı istilacûyanesi sayesinde
Avrupa kıtasında sulh ve sükûn tebyyün etti.

İngiltere ise Fransa’nın kendi dostluk ve
muavenetine olan ihtiyacından bilistifade
Avrupa ve Asya’da muazzam bir müstemleke
tesisine teşebbüs ediyor. Gûnâ-gûn tehlikeler
irâe eden garip ittifak yüzünden küllî mesail
gayrikabil-i hal bir hâle gelmiş ve cihan anarşiye
kapılmıştır. Endişeye düşen Amerika Avrupa’nın
herc ü merc-i siyasîsinden kaçıyor. Almanya
şikârını gözleyen hayvanat-ı vahşiye gibi ahz-
ı mevki etmiş bakıyor. ----- memleket servet-
i umumiyesi boşalıp gidiyor. Fakat kulak asan
kim? Hiçbir kimse idare ile meşgul olmuyor,
devletler dağılıyor; ara sıra Fransa ihtilal
tarihinde olduğu gibi bir soğuk rüzgâr eser
gibi oluyor; bazen de (1848) yaz mevsiminin
hatıralarını andıracak ahval zuhur eder gibi
oluyor. Her tarafta ya bir darbe-i hükûmetten
veya bir ihtilal zuhurundan gâh korkuluyor
gâh arzu ediliyor. Arada sosyalistler ise cesaret
alıyor. Seslerini yükseltiyor ve selamet-i âlemin
yegâne amili kendileri olduklarını ilan ve beyan
ediyorlar. İşte yeni dünyanın ilk senesi tarihinin
hutut-ı umumiyesi bu merkezdedir. Meseleyi
tetkik ile icap eden çareleri arayacağız. Şimdiki
hâlde bilmecburiye devr-i atîkin inkıraz
bulduğu hâlde nihayet  bulmadığını
kaydetmekle iktifa ediyoruz. Devr-i atîkin enkazı
altında akvam medfûn bulunuyor. Devr-i cedit
bu enkazın kaldırıldığı zaman başlayacaktır.
Hâlbuki bu uzun ve tehlikeli bir iştir. Sosyalistler
enkaz-ı mezkûreye ateş verip büyük bir yangın
çıkarmaya yelteniyorlar. Bu tabii ----- ve
kahramanane bir vasıtadır. Fakat yalnız enkaz
değil hâkte (?) medfûn bulunan milletleri de
canlı canlı ihrâk edecektir.

Türkiye Sulhu iki aya kadar nihayet
bulacaktır. İtalya Hariciye Nazırı ile Lloyd
George Paris’e gelmişlerdir. İtalya ile Yunanistan
arasındaki gerginlik Venizelos’un Roma’yı
ziyaretinden sonra zail olmuştur.

Yunanistan’da Neler Oluyor.
Yunanistan’da Venizelos taraftarı olan

menâbi`den tereşşuh eden haberler, Yunan
ahvalini gayet nikbinane bir surette
göstermektedir. Bu haberlere inanmak lazım
gelirse Yunanistan’da Venizelos lehinde mevcut
olan cereyan-ı efkâr gayet kuvvetlidir. Hâlbuki
son posta ile gelen İsviçre gazeteleri vaziyeti
büsbütün başka bir şekilde gösteriyor. Mezkûr
gazetelerden birinin verdiği malumata nazaran
Atina’da münteşir [Proini Espariti] gazeteleri
sahibi -Patoros- Yunanistan idare-i hazırasına
karşı hayırhahane hareket etmediğinden dolayı
yedi sene hapis cezasına mahkûm edilmiştir.
Bundan başka Venizelos Hükûmeti tarafından
daha birçok gazeteciler tevkif olunmuştur.
Bunlar  meyan ında en  eski  Yunan
gazetelerinden olan [Teaimera]nın sahibi
–Halko Kondili- [Isgrib] gazetesi müdürü
–Ostranyadis- ve [Imedisya] gazetesi
muharrirlerinden –Netoduridis- bulunmaktadır.
Atina’nın üç mühim gazetesi başmuharriri
–Nedelidis- üç sene hapse mahkûm edilmiştir.
Atina’da intişar eden yegâne sosyalist gazete
olan [Ergasifus] sahibi –Piçopulos- da iki sene
müddetle hapsedilmiştir. [Tenosis] gazetesi
başmuharriri –Kamiyanis- Venizelos aleyhinde
bir makale yazdığı cihetle bu son günlerde
tevkif edilmiştir. Yunanistan’da vaziyet gittikçe
kararsız bir vaziyet iktisap etmiştir. İdare-i
örfiyenin takviye edilmesi neticesi olarak her
türlü hürriyet zail olmuştur. En meşhur
muharrirler ve gazeteciler birbirini müteakip
hapse atılmıştır. Gazetelerin en mühim kısmı
kâmilen beyaz olarak çıkmaktadır. Kürek ve
idam cezasıyla mahkûm edilenlerin miktarı
git t ikçe tezayüt etmekted ir.  Bütün
ithamnamelerde sebeb-i mahkûmiyet olarak
–idare- i  hazıraya  karşı  hayırhahl ık
göstermemek- cümlesi mevcut bulunuyor.
Hapishaneler mücrimîn-i siyasiye ile dolmuştur.
Bunlar mücrimîn-i mezkûrenin hükûmet-i
hazıra ile hemfikir bulundukları manasını
ifham eylemektedir. Verem hastalığı bu
zavallılar arasında müthiş tahribat icra
eylemektedir. Yunanistan’da hayatın cereyan-
ı tabiiyesini iktisap eylemesi için mevcut ümitler
pek zayıftır. Çünkü bir taraftan istibdad-ı idare
devam ettiği gibi diğer taraftan da altı aydan
altı aya tehir olunmaktadır. Yunan milletinin
ekseriyet-i azimesi idare-i hazıranın aleyhinde
bulunduğu cihetle hükûmet intihabat icrasına
bir türlü cesaret edemiyor. İrtikâp ve irtişa
ümit edilmez ve tasavvur olunmaz bir vaziyet
iktisap eylemiştir. Kahve garsonları zabitliğe
tayin olunduğu gibi yüzbaşı rütbesinde olanlar
generalliğe terfi eylemişlerdir. Venizelos
taraftaranından her biri vazife-i askeriye almış
ve bu suretle birçok tazminattan istifade etmek
çaresini bulmuştur. Bir hayli mühim vazâif ve
memuriyetler için keyfiyet böyle olmuş ve
milletin güzide sınıfı hapishanelerde
bulunduğu hâlde surre (?) ve birçok
meziyetsizler dolgun maaşlı memuriyetler
almıştır.

İzmir’i Benimsiyorlar
Yerli Rumlar ile Yunanlılar İzmir’i

benimseme hususunda fevkalade nikbin
oldukları ve yerli Rumlardan birçok kimselerin
jandarma kaydedilerek talim ve terbiye ile
iştigal etmekte oldukları haber alınmıştır.

Düvel-i İtilafiyece İzmir’in tahliyesi teklif
edildiği
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[Sivas: Vilayet Matbaası ]

Bir menba-ı mevsuktan alınan malumatta
Bolşevikler son taarruzları neticesinde Sumiy –
Harkov – Lulangi (?) hattını ve mezkûr şehirlerini
[Denikin] Ordusundan zapt etmişlerdir. Çariçin
etrafında muharebeler olmakta ve bu şehrin
de Bolşevikler tarafından zaptı memul
bulunmaktadır. Geçenlerde Batum’a gelen İngiliz
vapuruyla iki bini mütecaviz İngiliz askeri daha
gelmiştir. Batum’dan hiçbir tarafa İngiliz
kuvvetleri gitmemiştir. İngiliz Donanması hâl-i
faaliyettedir. Bu faaliyet ise Rusya sevâhilinde
mevcut olan bazı karış ıklıklardan ileri
gelmektedir.

Bakü havalisinden gelen malumatlarda
malup olan Denikin’in Bakü üzerine harekât
yaptığı ve Azerbaycanlıların da mukabele için
bütün kuvvetlerini toplamakta oldukları
bildiriliyor.

Kendi Mülkleri Gibi Hareket Ediyorlar?!.
Urfa’daki Fransız Kumandanı jandarma

zabitanıyla polisleri yanına celbederek badema
kendilerine merbut olduklarını ve asayiş hakkında
rapor vermelerini ve aksi hareket edenlerin
tecziye olunacağını tebliğ etmiştir. Hükûmetten
Urfa livasının varidat ve masarifat defterini
istemişlerdir. Herhangi bir cürümden dolayı bir
kimsenin hapis edilmezden 24 saat mukaddem
kendiler ine haber vermelerini ve ceza
muhakeme le rinde  Fransızlardan aza
bulunacağını, Adana’dan Urfa Fransız
kumandanına kendi malumatı olmaksızın hiç
kimsenin azil ve nasbedilmeyeceğini bildirmiştir.

Rakka’da Arap Hükûmeti’nden bir yüzbaşı
kumandasında 20 ester süvar, 15 süvari, 60
kadar aşâirden mürekkep bir kuvvetin Zevr’i
işgal ettiği ve oradaki İngilizleri esir ettikleri
haber alınmıştır.

Canına Susamış
Bayburt’un (Hart) karyesinde Şeyh Eşref

namında bir adam mehdîlik iddiasında
bulunarak müridanıyla hükûmete karşı isyanda
bulunmuştur. Beynelislam kan dökülmemesi
için muslihane bir tarzda meselenin halli
hususunda ulema ve ümeradan mürekkep birkaç
heyet Şeyh nezdine gönderilmiş ise de bunlar
Şeyh tarafından alıkonulup esir muamelesi
yapılmakla beraber 16 gün Şeyh’in cevabına
intizar olunduğu hâlde Şeyh tarafından taannüt
ve temerrüt gösterilmiştir. Bilahare Erzurum
Kadısı Hurşit Efendi ile beraber gönderilen
heyetin iki gün mütemadiyen vaki olan ricasına
karşı [Bütün ulema ve eşraf hepiniz kâfirsiniz,
askerlerde kâfirdirler. Padişahı da tanımam o
da kâfirdir. İtaat etmem harp edeceğim. Allah
bana emretti, şeriatı ilana memursun dedi ve
beni cebretti]. gibi bir takım ifadatta ve mehdîlik
iddiasında bulunmuştur. Bunun üzerine “Hart”
karyesine kuvve-i askeriye gönderilerek efrad
ile esliha ve mühimmatın teslimi haberi
gönderilmiş ise de Şeyh bu teklifi kabul
etmeyerek [Bir adam kalıncaya kadar muharebe
edeceğim elinizden geleni yapınız] diye cevap
vermekle beraber asiler de bir taraftan müdafaa
vaziyeti almışlar ve tehdit suretiyle endâht edilen
bir, iki top mermisi üzerine asiler mukabeleye
ve ateşe başlamışlardır. Atılan birkaç mermiden
sonra mehdîlik iddiasında bulunan Şeyh Eşref
ile iki oğlu ve iki kızı ve baş müritlerinden beş
kişiyi bir mermi telef etti. Diğer asiler hükûmete
dehalet etmiş olduklarından ateşe nihayet verildi.
Maktül Şeyh tarafından tevkif edilenlerle aldıkları
cephane ve hayvanat tahlis ve vakanın failleri
ile Yirmi Sekizinci Alay Kumandanı Binbaşı Nuri
Bey’in katili meydana çıkarılmak üzere asilerden
icap edenlerin tevkif edildiği bildirilmiştir.

Azerbaycan’da
Bakû’den yazılıyor:

Bakû’ye çıkıldığı zaman insana gayet
mühim bir ticaret merkezinde bulunduğu hissi
geliyor, şayan-ı dikkat olan nokta ticaret-i
mahalliyenin Tatarlar elinde bulunmasıdır. Bu
Tatarlar gayet çalışkandır ihtiyarlar ve çocuklar
bile çalışmakta ve hem de iyi çalışmaktadırlar.
Bu Müslüman şehri Şark’ta, Şark şehirlerine
benzemeyen bir istisna arz etmektedir. Herkes
faaliyetle uğraşıyor, Bakû’de kahvehane yoktur,
Azerbaycanlılar iş ve faaliyetten, kahvehaneye
gitmek ihtiyacını zaten hissetmemektedirler.
Nazar-ı dikkati celbeden ikinci nokta, ruh-ı
millînin canlılığıdır. Eyyam-ı âdiyyede ticaretle
meşgul olan Tatarlar bayram ve tatil günlerinde
meydanlarda endâht talimleriyle meşgul
o lmaktadır lar Rus çarlar ı zamanında
Azerbaycanlılar hizmet-i askeriyeye tâbi
değildiler. Bunun için silah istimalinden büyük
bir zevk duymaktadırlar. İcap ederse tekmil halk
memleketlerini müdafaaya hazırlanacaklar.
Akşamüzeri herkes işten evlerine dönerken

takdirde Yunan ordu ve jandarmasının milis
teşkil edeceği, ve Yunan başvekili ile yerli
Rumların umur-ı hükûmete müdahalesini talep
etmekte oldukları da haber alınmıştır.

İngiltere Harbiye Nezareti Müslümanlık
Âlemi’nin vaziyet-i hazırasına nazaran zat-ı
şahanenin İstanbul’da ibkâsını arzu etmektedir.

Kuşada’ya biri mirliva, diğeri ferik
rütbesinde iki İtalyan generalinin geldiği ve
bunlardan birisinin Söke’yi karargâh ittihaz
ederek ikamet ve diğerinin avdet edeceği istihbar
kılınmıştır.

Azerbaycan - Denikin
General Denikin Azerbaycanlıların

menafiine rağmen muayyen hududu tecavüz
ettiğinden Azerbaycan kumandanı atideki notayı
tebliğ etmiştir.

Verilen teminata istinaden Azerbaycan
Hükûmeti Denikin kıtaatının Derbent ile
Dağistan’da işgal etmiş oldukları mıntıkaların
terkine intizarda iken gönüllü ordu daha cenuba
ilerlemektedir. Timurhan Azerbaycan mümessili
General Erdilib’den (?) derhal Dağistan’ı terk
etmek emrini almıştır.

Denikin dahi Bahr-i Hazer’deki küçük
donanma üzerinde Azerbaycan Sancağı’nın
men etmemesi talep-i vakiini reddetmiştir.
B ak ü ’ y e  a v d et  e de n  A ze r bay c an
murahhaslarından biri Kafkasya hükûmetleri
istiklallerinin tasdiki keyfiyetinin heyet-i
umumiyesiyle Rus meselesinin halline vabeste
bulunduğunu söylemiştir.

Bir Amerika muhabirinin Lenin ile
mülakatta Alman mütehassıslarının ordu ahvalini
şimendiferleri ------- tanzim ve 30000 amele
gönderdik ler in i Len in it i raf  etmiştir.

Bolşevik Kıtaatı ve Denikin Ordusu
On beş ve on dokuz tarihli Azerbaycan

gazetelerinde görülen Bolşevik vaziyetine dair
harekât bervech-i zirdir:

Bolşevik kıtaatı şimal-i garbî cephesinde
muvaffakiyetli taarruzları neticesinde “Tarva”
(?) Nehrini  geçmişlerdi r. - Ş iddet l i
muharebelerden sonra Kiev, ve Poltava şehirleri
Bolşevik kıtaatı tarafından zabtedilmiştir. –
Divnya (?). Cephesi’nde Bolşevik mıntıkasında
düşmanın Garbî Divnya’yı (?) zabtetmek
teşebbüsü akim kalmıştır. – Kuvvetli Bolşevik
kıtaatı Kırım Acufcfik (?) arasında ve Valgi (?)
ve daha şarkta Kalınub (?) Nehri istikametlerinde
muvaffakkiyetle ilerlemektedirler. Kremençug’da
Bolşeviklerin vüruduna intizar olunmaktadır. -
Bir miktar Afgan kıtaatı Merv şehrini işgal
etmiştir. Bir kısım Afgan kıtaatı da Türkistan’ın
başka şehirlerini işgal etmek maksadıyla ileri
hareke t ler ine  devam e tmektedi r le r.

Denikin’in Paris’teki murahhası Sazanof’a
telgrafla verdiği bir emirde başkumandanlığın
Rusya’da teşekkül eden muvakkat hükûmetlerin
büyük Rusya’nın servetlerini râgıbiyyetlerine (?)
ve bu servetlerin istihsali hakkında ecnebîlerle
muahede, ve şartnameler akdetmelerine hiçbir
suretle muvafakat edemeyeceğini bildirmiştir.

Londra’da yapılan bir içtimada Bolşevikler
nezdinde amele komiserlerinin gönderilmesi ve
bu komiserler vasıtasıyla Bolşeviklerden bilatehir
Bolşevik Rusya ile sulhun akit ve ablukanın ref`
olunmasının talep edilmesi taht-ı karara
alınmıştır. Litvanya Hükûmeti de aynı maksatla
bir tali komisyonun gönderilmesi fikrindedir.

Ermenistan - Azerbaycan Münasebatı
Ermenistan başvekili atideki telgrafı

çekmiştir: Azerbaycan askerleri Zengezur’dan
Karabağ’a çekilmektedirler. İki hükûmetin
başvekilleri Tiflis’te içtima ederek muhasımata
nihayet verilmek için Ermenilerle Tatarlardan
mürekkep bir kongre akdedilecek ve Zengezur
bir heyet-i mahalliye tarafından idare olunacaktır.

Ermenistan Mandası
Ermenistan mandasının Fransa tarafından

deruhte edilmesi muhtemel ve istiklali bazı
kuyûd ve şeraitle tanınmıştır. İngiltere hariciye
nazırı müşarünileyhle mülakat eden Ermeni
heyet-i murahhasına Ermenistan kâfi miktar
nüfusu havi olmadığından müstakil bir
Ermenistan teşkil edilemeyeceği yolunda Presse
de Paris gazetesinin neşriyatı muvafık-ı sıhhat
olduğu ve Ermenistan hakkındaki müsait
mukarreratın Türkiye Sulhu’nda ilan edileceğini
söylemiştir.

her taraftan millî şarkılar yükselir “İleri, ileri,
Azerbaycan askeri” marşı pek ziyade teganni
edilmektedir. Tekmil halkın yegâne bir gayesi
var: “İstiklâl ve istiklale nail olmak için her
fedakârlığı yapmak..”        -Sabah-

Öksüz Evinin Bir Tarz-ı Cedit ve Mükemmele
İfrağ ve İs`âdı

Vatanını, ailesini, çoluğunu çocuğunu
pâ-yi nâpâk-ı a`dâdan korumak azim ve kastıyla
hudut boylarına koşan gazilerimizin bir kısm-ı
mühimmi şehit ve esir düştü.

Onlar dinî ve vatanî borçlarını ifa ettiler.
Bugün bize terettüp eden vazife bu

fedakârların yarsiz, yurtsuz, kimsesiz, gıdasız
kalan yetimlerini sefalete düşürmemek, her
türlü istirahat ve iaşelerini temin ederek göz
yaşlarını dindirmek, babalarının guyûbetinden
mütevellit tesirlerini izale etmektir.

Fakat maatteessüf biz bugünkü
istirahatimizin medyun-ı şükranı bulunduğumuz
işbu kutsî vazâifi ifa değil idrak bile edemedik.

Bakımsızl ıktan, gıdasızlıktan bu
yavrucakların düştükleri hâl-i sefalet ve perişanı
hepimizin de azıcık olsun insaf ve rikkatimizi,
celbetsin, yüreğimizi sızlatsın.

Şimdiye kadar intizamsız ve nezaretsiz
idarelerle birçoğu mahvolan bu öksüzlerin bu
defa zat-ı sami-i cenab-ı velayetpenâhînin emir
ve tensibiyle muntazam ve müsmir bir sa`y ve
şefkatle tahsil ve terbiye, iaşe ve ibatelerine
bakılmak üzere Sultani binasına nakledildikleri
istihbar kılındı. Mecmuı beş yüzü mütecaviz bu
sahipsiz bîçarelerin hayat-ı maddî ve manevîleri
kurtarılıp istikbalde fedakâr şehit babalarının
ocağını yakacak bir hayata is`ad edildiklerini
görebilirsek ne büyük saadet!

Memleketimiz, bîvâyegânına şefkat ve
merhamet-i devletleri asarından olan işbu
mukaddes  emr- i  hayra de lâ le t  ve
himmetlerinden dolayı Vali-î Muhteremimiz
Reş i t Paşa Hazre tler i ’ne  şükran ve
mahmidetlerimizi takdim ile Cenab-ı Hak’tan
muvaffakiyetler dileriz.

Mesmûatımıza nazaran Sultani talebe
efendileri, mekteplerinin darüleytam ittihaz
edilerek kendilerine verilmediğinden meyus
oluyorlarmış, Elyevm ikamet ettikleri bina tahsile
gayrikâfi olduğu bedihi ise de öksüzlerin
hayatının muntazam ve müsmir bir sa`y ile
kurtarılabilmesi için Sultani binası gibi
muntazam ve inzibatı sehîl bir binaya ihtiyaç
şedit ve işbu emr-i hayrın husulü ehemm-i vazâif
olduğu, vareste-i izahtır.

Binâberîn katiyen meyus olmayarak ders
ve vazifelerine sa`y ve ikdamda kusur
etmemelerini uhdelerine terettüp eden vazâif-
i vataniye cümlesinden addederiz.

Maarif Müdüriyetinin Nazar-ı Dikkatine
Darülmuallimat dördüncü sınıfta tedrisi

meşrut yirmi beş dersten Fransızca, cebir, fenn-
i terbiye ve tedris-i resim, nakış, terbiye-i
bedeniye, musiki ve ilm-i ahval-i ruh gibi
müstakbel muallimelerimiz için pek ziyade lazım
beş mühim dersin muallimeleri ahlak ile iktisad-
ı idare-i beytiye derslerinin de kitapları
bulunmadığı cihetle tedris edilmediklerini kemal-
i teessürle haber aldık. İş hakikaten bu merkezde
ise tedrisatımız sınıflara devam eden kızlarımızın
heder edilen kıymetli vakitlerine fakir bir
memleketin muallimesiz mektepler için sarf
olunan parasına acımaktan kendimizi men
edemeyiz.

Zavallı Muallimlerimiz
Aldığımız tezkere ve mektuplarda

merkezde bulunan muallimlerimizin hâlâ Teşrin-
i Evvel maaşlarını bile almadıkları şikâyet
edilmektedir. İrfan ordusunun bu mühim
erkânının her kısım memurînimize tercihi icap
ederken sefalet-i maddiyelerini intaç edecek bir
hâlde maaşlarının tehir-i tesviyesi en büyük
hatadır. Altı aydan beri maaş alamayan
mual l imler in  de mevcut bulunduğu
söylenmektedir.

Bu müessif ahvale nihayet verilip
muallimlerimizin terfih ve ikdârına teşebbüs
edilmesi makamat-ı aidesinden rica olunur
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imha esaslarını tespit ve tatbik eden ve geçtikleri
yerlerde kanlı ve şayan-ı nefret izleri bırakan
adamların takip ettikleri bu yolda kendilerine
edna bir muvaffakiyet temin edemeyeceğini
açıkça söylemek isteriz.

İstila ve işgal ettiği menâtıkı Fransızların
yed-i işgal ve imhasına terk etmek suretiyle
Âlem-i İslam’a karşı bir cemile göstermek
isteyen İngiltere Hükûmeti bilmelidir ki
Müslümanlara karşı her vaka ile (Gladstone)’un
mutîa ve mukallit bir evladı olduğunu ispat
eden İngilizlerin takip ettiği siyaset Müslüman
efkâr-ı umumiyesince pek eskiden anlaşılmıştır.

Biz biliyoruz ki (Lloyd George)’un
Müslümanlık hakkında tatbik ettiği ameliye-i
idare (Gladstone) nazariyesinin tatbikatından
başka bir şey değildir.

İngilizlerin elinden idare-i işgali alarak
daha ziyade tevsie çalışan Fransa Hükûmeti
ise Müslümanlar hakkında medeniyete
sığmayan ve Fransız tarih-i medenîsine
yakışmayan bin türlü mezalim ve fecâyi` ile
imha ve istila emellerini yürütmektedirler.

Şurasını kaydetmek isteriz ki Müslüman
milleti Fransız parasıyla, Fransız silahıyla
Müslüman aleyhtarlığı yapan ve daha doğru
tabir ile kasaplık vazifesini ifa eden iki buçuk
Ermeni’nin kanlı elleriyle söndürülemez.

Biz anlıyoruz ki hakkımızda tatbik ve
irtikâp edilen bu mezalim ve fecâiyi` sırf
İngiltere ve Fransa hükûmetlerinin planıdır.

İmha ve taksim nazariyelerini kolayca
tatbik edemeyeceğini anlayan ve Türkiye
mukadderatı hakkında verilecek kararın Âlem-
i İslam ile derece-i alakasını takdir eden İngiliz
siyaseti bu tedricî işgal politikasını ihzar etmekle
Âlem-i İslam’ın kanatlarını kırabileceğini ve
Türkiye’yi ortadan kaldıracağını ümit etmiştir.
Fakat vakâyi` gösteriyor ki bu, kabiliyet-i
tatbikiyesi olmayan bir nazariyedir, âlemin
mukadderatııyla oynayan siyasîler bilmelidir ki
bir millet cebir ve kahır ile ölmez, tatbik edilen
fecâyi`, heder edilen kanlar birer tohumdur
ki intikam meyvesi verir.

İşte Türkiye Sulhu’nu tavik ve tehir eden
siyasetin içyüzü budur. Fakat bu tehir politikası
emin olalım ki dünyada yeni bir nâire-i fitnenin
iştigaline sebep olabilmek istidadını
göstermektedir.

Bir inkılab-ı umumî-i fikrî ile her dakika
kati ve seri hatvelerle yol alan (Bolşevizm) emin
olunuz ki sulh-ı umumîyi kendi menfaatlerine
uzanan Av rupa’ ya  d aki ka  dak i ka
yaklaşmaktadır. Şurasını da bilaperva söyleyelim
ki: Âlem-i İslam vahdet-i milliye etrafında
toplanmak kabiliyetini idrak etmiştir. Daimî ve
sıkı bir tazyik neticesinde elbette bir aksülamel
hâdis olacaktır.

Varlığı idrak etmiş olan bir milletin imha
edilemeyeceği muhakkaktır. Binaenaleyh biz,
Türkiye’nin ve Âlem-i İslam’ın atisinden emin
olarak tazyik ve imha yolunda çalışan kuvvetlere
karşı deriz ki “Keskin kılıç kullananlar yanlış
hamleden sakınmalıdır”.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene         Pazartesi: 20Rebiül Ahir 1338 ve 12 Kanun-ı  Sani Sene 1335       Numara: 20

167 20 1.Sayfa

Muharip devletler arasında akdolunan
mütareke tarihinden bugüne kadar bir seneyi

geçtiği hâlde elan dünya yüzünde şûriş ve

fesat devam etmektedir. Düvel-i galibe ve onları
temsil eden konferanslar, meclisler bir seneden

beri çalıştıkları hâlde dünyaya işte henüz bir

düzen veremediler…
Bir zamanlar büyük bir hararet ve

samimiyetle tesis-i sulh ve salah uğrunda
çalışan Amerika Hükûmeti, şimdi kendini

şöylece bir kenara çekti. Ortaya attığı insanî

düsturlarla beşeriyete ebedî ve şerefli bir hizmet
etmeye sarf-ı gayret eden Reisiumhur Wilson

hazretleri şimdi kim bilir nasıl bir inkısar-ı hayal

karşısında müteellim ve müteessirdir; Umumî
Harbi Düvel-i İtilafiye lehine çevirmek kudret

ve liyakatiyle Avrupa efkârında derin bir
minnettarlık uyandıran bu Yeni Dünya

Hükûmeti, Clemenceau ve Lloyd George gibi

iki siyasî kurdun çevirdiği entrikalar karşısında
müteessir ve mütehayyir kendi kabuğuna

çekilmek mecburiyetinde bulundu. Şüphesizdir
ki şimdi Washington şehri afakında inceden

inceye beşeriyet ve medeniyetin intikamına ait

hislerle dolu fikir bulutları yükselmektedir.
Bundan başka büyük bir tereddütten sonra

Umumî Harbe karışan ve sarf ettiği mesaiye

mukabil kendisine bir şeref ve menfaat temin
edememiş olan Japonya Hükûmetinin de

şimdilik sesi çıkmıyor. Şimdi meydan-ı siyaset
yalnız iki şahs-i malumun her gün yeni bir şekil

ve renge giren fikirleriyle meşhûn her dakika

yeni bir havaya dönen teraneleriyle
taninendazdır

Pek derin bir gayz ve fikr-i intikam ile

ihzar edilen Alman  Sulhu sağlam bir esas-ı
kabul bulamadı. Almanları ilelebet öldürmeye

azmeden siyasî emeller bu son günlerin
hadisatıyla pek ziyade alakadar olsa gerektir.

Şimdi mesele sürüklene sürüklene

müzmin  b ir hâl e get iri l en Türkiye
mukadderatına intikal etmiştir. Acaba Avrupa

diplomatlarının Türkiye mesailini bu kadar

uzatmaktaki maksatları ne idi? Nedir?
Bu renkten renge gireni iğlâk ve işbâ`

edilen mesele sulh ve salah-ı umumî yolunda
attıkları mütereddit ve menfaatperest adımlarla

âlemi izaç eden İngiltere, Fransa hükûmetlerinin

daha doğrusu Clemenceau ve Lloyd George‘un
tatbik ettikleri entrikalı ve gayriinsanî planın

tatbikatıdır. Bu dünyanın kanına susamış iki

siyasî  harîsin düşünceleri Memalik-i
Osmaniye’nin tedricî bir surette istilası kahpece

avlanmasıdır.
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali

suretiyle başlayan ve son akdedilen itilafname

ile meydan-ı aleniyete çıkan bu çirkin ve
pürihtiras mefkûreyi bütün kalp ve ruhumuzla

telin ederken bu simsiyah ve muhteris dalgalarla

mülkümüzü tahrip ırkımızı

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

İstanbul’da Matbuat Cemiyeti Riyasetine
Gönderilen Telgraf Sureti

Her millette kuvâ-yi selâseden sonra
dördüncü bir kuvvet olarak kabul edilen şeyin
matbuat olduğu vareste-i iştibâhtır. Matbuat
aine-i  mi llet ti r.  Efkâr-ı  umumiyenin
tecelligâhıdır. Matbuatı olmayan bir millet,
âlem-i beşeriyette dili olmayan insanlardan
farksızdır.

Terakkiyat ve tekemmülat-ı zihniye ve
asriyede matbuatın oynadığı rol hakikaten
şayan-ı hayrettir.

Bir milletin özü ne olursa sözü de aynı
olmalıdır. Matbuatla millet arasında sıkı bir
münasebet kavî bir rabıta bulunmalıdır.
Matbuat ayrı millet gayrı değildir. Bugün
makarr-ı saltanat ve hilafetimizde intişar eden
matbuatla milletin efkârı arasında bir yabancılık
vardır. Bu yabancılığın vahdet ve tesanüd-i
millîye pek acı ve müellim tesiratı görülmektedir.
Bir millet matbuatından fâidemend olmalıdır.
Zarar görmesi meşrut değildir.

Mukadderat-ı milliyemizin tayin ve tespit
edilmek üzere bulunduğu bu an-ı tarihîde
matbuatın şahsî, fırkavî dedikodulara sahne
olması mensup olduğu milletin mütecanis
olmadığını , hakk-ı  hayata kabil iyeti
bulunmadığını ilan eder. Bundan maksat tarih
bir tekerrürden ibarettir. kavlini tekzip etmek
ise biz Anadolu ve Rumelililer en ufak bir cüz-
i vatanın düçar-ı esaret olmamasına ahd-ü
peymân ettik. Bu azm-i lâyetegayyere dinsiz,
vatansız, milliyetsiz birkaç serserinin efkârına
tercüman olan  -tabir-i meşhur-ı diğerle-
paçavralar mâni olamaz.

Matbuat milletin menfaatine olarak
mukadderat-ı millet hakkında beyan-ı fikir
eder. Bir milletin vahdet ve tesanüdünü ihlal
için ne sıfat ve ne salahiyeti vardır. Mukarrerat-
ı millet dört vatansıza baziçe olamaz. Vatanı,
milleti hakk-ı hayat ve istiklali düçar-ı tehlike
olan bir millet her türlü vesaitle o kâbus-ı
felaketi imhaya hazırlanmalıdır. Bunun hilafına
hareket en büyük bir ihanet ve en feci bir
cinayettir. Vahdet-i milliye aleyhindeki efkârın
hangi gazetelerde yer bulduğunu biliyor ve
son bir sayha-i ikazla kendilerini vazife-i
vataniyeye davet ediyoruz ve matbuatımızdan
şunu rica ediyoruz.

Hakk-ı beka ve istiklalimizin tehlikeli
bulunduğu şu an-ı dakikte matbuatımızın da
milletle hemahenk olarak karşımızda sırıtan
ejder-i felakete boyun eğmeyerek asırlardan
beri muhafaza ettiğimiz tac-ı hilafet ve
saltanatın yine istiklal-i tam ile temadisine
kabiliyet-i asriyemizin kâfi olduğunu bunun
hilafına vaki olacak herhangi bir şeklin kabul
ve tatbikine imkân bulunmadığını milletin bu
husustaki azminin pek kati ve lâyetegayyer
olduğunu cihan-ı medeniyete matbuatımızla
da ilan ve iblağ etmektir.

Milletin yedi yaşından yetmiş yaşına
kadar kadınları da dahil olduğu hâlde kabul
eylediği şu akide-i katiyenin aksine neşriyatla
ahenk ve tesanüd-i millîyi ihlal edenler artık
bu milletten alaka-i mevcudesini kat` ederek
temenni-i esaret etmiş olacaklarından bu
gibilerin de temadi-i neşriyatlarına imkân
bırakılmayarak bu kabîl paçavraların daha
İstanbul muhitinden çıkmadan yüzlerine
çarpılacağının ve cezâ-yı sezalarının milletçe
verileceğinin bütün matbuatla ilan edilmesini
selamet-i milliyemiz namına istirham eyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti Sivas Heyet-i

Merkeziye Reisi
Mehmet Rauf

Türkiye Sulhu ve
Avrupa Siyaseti
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İstanbul Meselesi
- İstanbul Osmanlıdır, Osmanlı Kalacaktır -

İstanbul, Büyük Fatih’in o maşuka-i
bîbahası, nihayet gaddar düşmanların dest-i
ihtiras ve iştihasına düşmek tehlikesinde
bulunuyor.

Sab ık Rus  Hükûmetinin amal-ı
istilacûyanesi, Rusya tarih-i siyasisinde, (İstanbul
meselesi) faslını açmış idi. Büyük Petro’nun
miras-ı siyaseti olan bu mesele nihayet
kocaman Rusya Hükûmetinin mahv ve
izmihlaline sebep olan Harb-i Umumîyi
uyandıran mesail in en mühimi idi .

İstanbul meselesi sabık Rusya’nın siyasî
programında pek nazik ve mühim bir mesele
olarak renkten renge sokulmuş ve nihayet
meşum bir itilaf neticesi olarak İstanbul’un
Rusya havza-i hükûmetine ithali vaat ve karar
altına alınmış idi ki: Beşeriyeti kanlara, tufanlara
boyayan haile-i azmi işte bu itilafnamenin
verdiği ihtiras ve iştaha ile canlandı ve ortaya
çıktı.

Sivastopol Harbinde bir düşman-ı kavi
ve anûd s ıfat ıy la Rusya Hükûmet- i
Müstebidesi’nin canını almaya kasteden ve
Hükûmet-i Osmaniye’nin en kavi bir müttefiki
ve en sağlam bir dostu olan İngiltere
Hükûmeti’ni Rusya’ya takrip eden ve nihayet
dost ve müttefik sıfatıyla el ele verdiren mesele
Rusya’nın İstanbul hülyasıyla ıtmâ` edilen
heves ve emeli idi.

İstanbul Rusya’ya vaat edildikten sonra
idi ki: İngiltere’nin boğazlar siyaseti kökünden
değişti. Ve Avrupa muvazene-i siyasiyesinde
yeni bir safhanın hududu tezahür etti. Bu
dakikadan sonra boğazların şanlı ve pürşeref
hâkimi için artık İngiltere dostluğunun bir
itibar ve kıymeti kalmamış idi. Bu suretle
İngiltere siyasetine mümaşat etmek Osmanlı
Hükûmeti için sarfı tecviz edilmeyecek bir
mesele olmuş idi. Ve en sonra hayat ve
istiklalinin Rusya’nın dostluğuna feda edildiğini
gören Hükûmet-i Osmaniye menafi ve istiklalini
kendi kudretiyle müdafaa ve muhafaza etmek
mecburiyetiyle bizzarur Harb-i Umumîye iştirak
etti.

Harb-i Umumî malum olan neticeyi
verdikten sonra düşmanlarımız kendi elleriyle
kendi siyasetleriyle harbe icbar ettikleri Osmanlı
Hükûmetini parçalamak ezmek hayat-ı
istiklalini heder etmek istiyorlar..

İngiltere’nin en büyük rical-i hükûmeti
Lloyd George boğazların istediği zaman
düşmanlarına karşı seddi iktidarını gösteren
hâkiminden nez` edilmesi emelini beslediğini
alenen söylüyor. Şurasını efkâr-ı umumiyeye
karşı izah etmek isteriz ki pek yakın bir mazide
boğazların Hükûmet-i Osmaniye’nin
hâkimiyetinde bulunmasının en büyük müdafii
olan İngiltere Hükûmetini bugün böyle bir
karar ittihazına sevk eden en büyük saik ve
hırs istila ve temin-i menfaatten başka bir şey
değildir..

Demek ki Rusya Hükûmetinin büyük bir
tecrübeden sonra sahife-i siyasetinden silinen
İstanbul meselesi bu gün bir İngiliz siyaseti
meselesi olmuştur. [Venizelos’un İstanbul ile
alâkalı rüya ve hülyaları hakkında bizce büyük
bir kıymeti olmadığı için serd-i makâl değildir.]

Şurada tekrar etmek isteriz ki
İngiltere’nin Âlem-i İslam hakkında tatbik
ettiği usul-i idare bugün öyle bir şekle girmiştir
ki vaktiyle büyük bir itaat ve hürmetle
tabiyyetini taşıyan kütle-i İslamîye gösterilen
zulüm ve istibdada karşı isyan ve galeyan
hâlini almıştır. İşte İstanbul meselesi Âlem-i
İslam’a vurulmak istenilen darbelerden biridir.

Son al ınan haber lere nazaran

İstanbul’un beynelmilel  hâline i frağı

Şehrimiz Müntahib-i Sanîleri Tarafından
Mebusîn-i Kiramımıza Keşide Edilen Telgraf

Sureti
Muhterem Vekillerimiz:

Düşmanlarımızın hakkımızda besledikleri
emellerinin husulü için her tedbire tevessül her
vasıtadan istifade ettikleri şüphe götürmez bir
hakikattir.

C ihan Harbinden mağlup ç ıkan
milletimizin maatteessüf yâr ve ağyâra gösterdiği
ahenksizlikten bilistifade ne elim akislere ne feci
şekillere sevk edilmek istenildiği bir senelik
mütareke devresinde bürhan-ı serdine lüzum
göstermeyecek derecede ilam ve tasrih edildi.
Buna karşı milletimizin uhdesine iki vazife ve
fedakârlık terettüp ediyordu. Birisi Allah muhafaza
buyursun eczâ-yı vatanın maddî ve manevî her
türlü inkısamına muvafakat ederek hatta hayat
ve istiklalimizden sarf-ı nazar eylemek diğeri
mütarekeyi müteakip elimizde kalan aksam-ı
vatanı bir küll-i lâyenfek bilerek altı yüz senelik
saltanatımızı bin üç yüz senelik tac-ı hilafetimizi
bir devlet-i müstakile olarak muhafaza ve temadi
ettirmek ve bu meyanda herhangi bir cüz-i vatana
dikilecek gözleri çıkarmak uzatılacak elleri kırmak
sevk edilecek kütle-i mühîbe ile çarpışa çarpışa
ya şerefle harita-i âlemden silinmek yahut asrî
bir millet olduğumuzu göstererek namus ve
istiklal-i tam ile yaşamaktır. Payitahtımızın her
türlü tereddîsine Cihan Harbinden çıkan
mevcudiyet imizin zafiyetine ve vesait-i
mukteziyemizn fıkdanına rağmen takbik edilecek
projelerin hiçbirisine rû-yı iltifat göstermeyerek
şıkk-ı sanîyi tercih ve bu baptaki amal ve metâlib-
i milliyemizin hutut-ı esasiyesini cihana ilan
eyledik. Ve [Bu şerait dahilinde bezl-i mesai
eylemek üzere mebuslarımızı intihap Meclis-i
Millîmizin bir an evvel küşadıyla hayat ve memat
meselesi demek olan şu vaziyeti tayin ve tespite
sizleri tevkil eyledik].

Esasen Wilson Prensipleri’nin on ikinci
maddesi de bu akide-i milliyemizi kâfil ise de
âlem-i siyasatta kuvve-i te`bidiyesi olmayan bu
gibi kavaidin hiçbir devlette rû-yi kabul
görmediğini anlayan bir millet derhâl fırka ve
şahsî ihtilafatını bertaraf ederek vahdet-i
milletimizi temin ve kuvâ-yi maddiye ve
maneviyemizi tanzim ve teşkil ederek amal-i
milliyemizin husulünü azm-i millîmizin kudret
ve kabiliyetine tevdi eyeldik.

Milletimizin mazhar-ı itimadı olan siz
vekillerimizden bir kısmının bu vekâletten istifa
edeceğini evrak-ı havadiste görüyoruz ve bun
katiyen ihtimal vermeyerek tevdi eylediğimiz
vazifenin amal ve makâsid-i milliyemiz dairesinde
hüsn-i ifa edileceğini katiyen şüphe etmiyoruz.

Yalnız şu cihedi bu vesile ile bir kere daha
cihana ilan etmek istiyoruz ki Türk ve Müslüman
milleti hiçbir zaman ve mekânda istiklalsiz
yaşamamış ve yaşayamaz esaret onun için mevt-
i muhakkaktır. Hür ve müstakil yaşamakla hiçbir
tarafta emel-i hırsı ve istilası yoktur. Yegâne
maksadı asrın icabatına tevfik haraket ederek
bekasını ve tekemmülatını temin eylemektir.
Bunu hilafına hareketi hiçbir vekilimizden
beklemeyiz. Muhitin tesiratı vazifenin ağırlığı
bazı mebuslrımızın azim ve iradesinde sarsıntı
hası eder veyahut herhangi bir sebeb-i bahane
ile istifa ve âl-i milliye haricinde harekete başlarsa
o mebusun artık bu milletle bir rabıta ve alakası
olamayacağından mukedderatımızı tevdi
eylediğimiz o zatın imanını suistimal eylediği
tahakkuk edeceğinden evvela mumaileyhi
hemşehrilikten tard-ı hayat-ı milliye ile telin ve
tenfîr edeceğimizi ve kendisinden hukuk-ı
vekâletimizi nez` ederek yerine diğerini intihap
edeceğimizi şimdiden ilan eder ve ona göre
milletimizin mevcudiyet-i katiyesine istinat ederek
hür ve serbestçe ve hiçbir kuvvete zebun
olmayarak hakk-ı hayat ve istiklalimizin temini
için her türlü fedakârlığa katlanmalarını
muhterem mebuslarımızın selemat-i milliye
namına tazarru ve talep ederiz.

Alaattin Paşazadezade İbrahim
Gökdinlizade Ahmet
Mahirbeyzade Emir,
Baytarzade Abdurrahman Hakkı
Ecevitzade  Nuri
Kâhya Emin Ağa Oğullarından Halis Turgut 
Arif Efendizade Hacı Osman
Ahi Paşazade Murtaza
Serdarzade Hadi
İcarecizade Ebu Bekir
Ahi Paşazade Halit
Hurdacızade Ali
Arif Efendizade Talat
Hamamcızade İlhami
Muhasebecizade Rıza
Nalbantzade Ali Rıza
Küçük Sİpahizadezade Edhem
Talakzade Rıfat
Kasapoğullarından Hasan Sezai
Kenanzade Hüseyin Remzi
Halil Bayraktar oğlu Mehmet Celalettin

sulh konferansınca tezekkür edilmektedir. Bu
haberi kayd-ı ihtiyatla telakki etmekle beraber
İstanbul’un, hilâfet-i İslamiye ve Saltanat-ı
Osmaniyenin yegâne makarrı milyonlarca
Müslüman’ın nazargâh-ı hakikî ve manevîsi
olan o mel ike- i  deryanın Osmanl ı
İmparatorluğu’ndan, İslam hilâfetinden başka
h içb ir  hükûmete yakı şmayacağ ın ı ,
yakışamayacağını açıkça söylemek isteriz. Başlı
başına hiçbir hükûmetin hazmedemeyeceği
muhakkak olan bu büyükçe lokmanın bu defa
da beynelmilel bir idare ile hâkimiyet-i
Osmaniye’den nez`i düşüncesini kemal-i
nefretle reddetmekle beraber.. bunun sırf bir
İngiliz entrikası bir İngiliz propagandası
olduğunda şüphe bile etmemeli… Avrupa
düşünmelidir ki:

Kocaman bir milletin payitahtı, bir kütle-
i  İ s lamiyen in  merkez- i  d in i ye s in i ,
hâkimiyetinden almak o millete ölüm darbesini
indirmek demektir.. Yaşamak istidadını taşıyan
mücadele-i hayatta harikalar ibraz eden bir
millet emin olmalıdır ki er ve geç kendi hakkını
muhafaza edecektir… Tarih gösterecektir ki:
Almanların Harb-i Umumîde gösterdikleri en
büyük hata ve belki de mağlubiyetlerine sebep
olan yegâne mesele Brest  L i tovsk
Muahedesi’yle mağlup düşmanlarına karşı
gösterdikleri hodbinliktir. Beşeriyete yeni devre-
i felah açmak arzû-yı zahirîsini gösteren
galiplerin ef`âl ve icra ettikleri öyle çirkin ve
gayriinsanî noktalar görülüyor ki bunu
Almanların Brest Litovsk’taki hareket-i
hodbinaneleriyle kıyas etmek kabil değildir.

İşte İstanbul meselesinin son aldığı şekil
bunu müeyyeddir. Yine tekrar ederiz ki: Büyük
Fatih’in yadigâr-ı kıymettarı olan İstanbul
Osmanlı’dır ve Osmanlı kalacaktır, Osmanlıların
İstanbul ile rabıtası o kadar derindir ki onsuz
yaşamak, ölüm demektir.

Bilhassa dinî ve manevî bir işaretle
İslamiyete fethedilmiş olan bu belde-i tayyibe
İslamiyetin lâyenfek bir cüzü bir uzvudur.

İslamlar için Kâbe-i Mükerreme ne kadar
mukaddes ve muhterem ise büyük millet-i
İslamiyenin Peygamber-i Zişanının işaret-i
mucizekârisiyle kesb-i kudsiyet eden İstanbul,
o mübarek şehir de o kadar kıymettardır.
Binaenaleyh sulh konferansından ricamız
verecekleri kararlarda temin-i isabet ve
muvaffakiyet için hükümlerini beşeriyetin
ruhunu tetkik ederek vermiş olmalarıdır..
Herhangi bir iş için verilecek hükümlerde
mahall-i tatbikin ruhiyatı anaanatı, dini ve ırkı
tarihi nazar-ı itibara alınmazsa onda
muvaffakiyet kabil olamaz.

Ekseriyet-i katiyesi Müslüman ve Türk
olan memleketin bir idare-i beynelmilel bir
şekl-i rengârenk husule getirmek eğer Türklere
karşı beslenilen umumî garazın neticesi ise
biz düşmanlarımıza bu derece garazkârlığı
çok görürüz.

Maahazâ şuna emin olalım ki bu
meselenin daha birçok şekillere girdiğini ve
en nihayet Osmanlı payitahtının Osmanlılardan
başka kimseye yakışmayacağını zaman bize
gösterecektir.

H. L

İzmir’de:
İstihbarata nazaran Rumların sene

başına tesadüf eden 12 Kânun-i Sani’de
Yunanistan Hükûmeti mesuliyeti kendine tevcih
etmemek üzere İzmir’in Yunanistan’a ilhakını
tacil maksadıyla yerli Rumlar tarafından
müstakil bir hükûmet-i milliye vücuda
getirilmesine gayret ve bilumum Türkleri
hicrete icbar için yerli Rumlardan ve Yunan
kıtaatından hükûmete iltihak edecek
kuvvetlerle katliam icra etmeleri için tevessül
eyledikleri anlaşıldığından İzmir Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti Düvel-i İtilafiye komiserlerine
bir nota vermeye karar vermişlerdir.
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Bir makalenin hacmi  -hülasa-i meal
olarak yazılan- herhangi bir mukayese-i
tarihiyenin; her safhasındaki izleri ve hakikatleri
tamamıyla görmeye ve anlatmaya müsait
değildir. Ancak; bu mukassi ve buhranlı
günlerin a`mâk-ı endişenakinde çırpınan;
zavallı Anadolu’muzun; tenvir-i efkâr ve
tatmin-i amaline hadim… muhterem “İrâde-
i Milliye”nin elvah-ı şükranında  -idrak ve
irfanımızın hududu nispetide-  bu baptaki
düşünce ve kanaatlerimizin hutût-ı siyahını
çizmek ve söylemekle vazife-i vataniyemizi
ifadan geri durmayacağız……

Yalnız; hepimizin gördüğü.. fakat;
anlayıp anlamamak istediği bir şey var ise o
da: Sefine-i millet ve hükûmet akıl ve hikmetin,
irfan ve medeniyetin kabul ve cevaz
gösteremeyeceği bir tarz-ı elimde cereyan
eden bir Cihan Harbinin sürüklediği tufan-ı
bela içerisinde çalkalanıyor olduğunu artık;
ayne’ l -yakın  görüp iman etmekt ir.

Acaba! Sahil-i selamete çıkmak için
umumî bir intibah pusulasına kati ve şedit
ihtiyacımız olduğunu idrak etmiyor muyuz?
Bizi; bu afat-ı elimeye sürükleyen sevk-i kaza!....
kendi seyyiatımızın bürhan-ı celîsinden maada
ne olabilir?!

Çünkü; hasenatımızdan çok hatîatımız,
hatîatımızdan çok seyyiatımız var! Her işte ve
teşebbüste yapmaktan ziyade yıkmak ihanet
var! Evvela; saymakla bitmek, tükenmek
bilmeyen ahlakî ve içtimaî hastalıklarımızı
şimdilik bir tarafa bırakarak…… temenni ve
tazarru eylediğimiz selameti; tevekkül
babından, inkisar ve ehemmelerinden, intizar-
ı meskenetlerinden arada bir varlıkla…. dinî
gayret, vicdanî vahdet, merdanî azmimizde
arayalım. Varlığına hadim, nefsine ve iradesine
hâkim bir millet düştüğü her tehlikeden
kalkmak ve kurtulmak iktidarına her an maliktir.
Yeter ki: en müessir amilimiz vicdan, en şâfî
devamız vahdet ve intibah olsun.

E(lif). T(ı)

Muhterem Hemşehrilerime..
Sırf hemşehrilerimin ibraz buyurdukları

teveccüh ve itimada mukabele-i şükran olmak
üzere mebusluğu kabul ve heyet-i teftişiye ve
Meclis İdare-i Vilayetten 11 Kânun-ı Evvel sene
335 tarihinde musaddak mebusluk mazbatamı
alarak müteheyyi-i hareket iken Yenihan
intihabının Şura-yı Devlet kararıyla fesh ve
yeniden intihap icrası için makam-ı vilayetten
mahalline emir verildiğini anladım. İntihap
kanununu tekrar tetkik ettim. Vuku bulacak
yolsuzluklara karşı cezalar var ise de feshine
dair bir tek kelime bulamadım. Kanun-ı
mezkûrun 76 78’ inci  maddelerinde
mazbataların tetkiki ve bir mebusun reddi
hakkı yalnız Meclis-i Millîye ait olduğu sarihtir.
Bir kanunu yalnız tefsir etmek hakkını haiz
olan Şura-yı Devletin fesh kararı vermek
suretiyle kanunun ruhuna dokunması
hâkimiyet-i milliyeye münâfîdir. Yolsuzluk
vukua geldiği tahakkuk ederse mütecasirlerin
tecziyesi ve evrak-ı tahkikiyenin 56’ncı madde
mucibince mazbatalarla birlikte Meclis-i Millîye
tevdii ve bu suretle 76 ve 78’inci maddeler
ahkâmına riayet olunması bir zaruret-i
kanuniyedir. Binaenaleyh gayrikanunî olan bu
feshe razı olmak suretiyle hakk-ı kanuniyetimi
çiğnetmeye ve ilk adımda itimad-ı umumiyeyi
kendi elimle selbe razı olamayacağımdan
yedimdeki mazbatayı kuvve-i teşriiyeden
maada hiçbir makama teslim edemeyeceğimi
ve Yenihan intihabı tehir edilmeyerek devam
edildiği takdirde bu yeni intihapta tekrar
mebus intihap olunursam gayrikanunî kısmının
intihabı da gayrikanunî olacağı cihetle ikinci
mebusluğu kabulde mazur olacağımdan
bahisle cevaba intizar ettiğimi 8 – 1 - 36 tarihli
telgrafla Dahiliye Nezaretine yazdım ve bu
vechle Sivas Vilayet-i Aliyesine de beyan-ı hâl

Halka Doğru:

“İntibah Etrafında”
Tarih: Milletlerin secâyâ ve mezâyâsından

bâhis…. bir mirat-ı şuûn ve hadisattır.
Her milletin tarihini tutan… o milletin

hayat ve bekası namına uzanmış birer kanlı,
fakat, şanlı pençelerdir. Bu dünya denilen
yuvar lak kürenin bidayet-i  tesis ve
teşekkülünden beri…. her aksamı üzerinde
yerleşen milletlerin; geçirmiş olduğu edvar-ı
hayatiye; … hep o tarih denilen mürşid-i
kâinatın dimağ-ı sükûnunda, kalb-i enin bir
zârında;gâh uyur, gâh uyanıktır. Eslaftan
ahlafa, ahlaftan ahvada intikal edip gelen bir
sihraver hatip… lisan-ı mucize’l-beyanıyla
şeametengiz günlerin velveledar endişeleri
arasında arz-ı çehre-i şehamet eyler, zillet ve
meskenete serfürû eden anların dehşet ve
nikbinlerini bir vaz`-ı mürşidane ile ihtar
eyler…. İşte; o tarih ki: Bir zamanlar nısf-ı
küreyi devasa adımlarıyla çiğnemiş, seyf-i
hamasetinin şaşaapâş olan şevket ve kudretini
Şark’tan Garp’a, Garp’tan Şark’a doğru
muzafferane tanıtmış, yüksek nâsıyesini asla
türab-ı mezellete eğmemiş büyük bir milletin
dastan-ı zaferini ve şanlı vakâyi`ini ihtiva eder.
O tarih ki: Ecdad-ı pürhamasetimizin dilîrâne
kanlarıyla sulanmış bu vâsi toprakların, bu
muazzam ülkelerin nasıl bir varlık, nasıl bir
gayretle eyâdî-i zaptımıza geçtiğini ilan eder;…
o tarih ki: saye-i şevket ve iclâlinde teali ettiler;
…. mağrur ve vakur bir milletin; hiçbir vakit
ölmeyeceğine ve yaşayacağına yemin eden
lâyezâl bir anane-i milliyenin şahidi ve
nigehbânı olduğunu karşımızda feryat
ediyor….

*
Ey ümmet! İnsaf ve merhamet eyle bir

şu canlı mazimizi, bir de şu cansız hâlimize
atf-ı nigah-ı hayret edelim “mezar taşı ile
iftihar olunmaz!” diyen kafaların, … hakkı,
ananatı münkir esvât-ı bedbinlerine havale-i
sem-i itibar etmeyelim. Evet! Bir vakitler…
gayret-i diniye ve vahdet-i milliyenin yarattığı
o pürazamet hâkimliğe bugünkü mahkûmiyet
hiç yakışır mı?!!..... Bizler; o parlak mâhînin
varisi, o şanlı ecdadımızın ahfadı değil miyiz?...
Damarlarımızda ara, sıra feveran ce cevelan
eden asabi kanların yine o kanlardan,
kalplerimizde pek sönmemiş olan tavr-ı iman
yine o imandan olmadığına acaba! Kim
hükmedebilir?...

Vakıa; bu bedbaht yurtların afak-ı serîr-
i ihtişamından; asırların en korkunç, en
vicdansûz fırtınaları geçti…. Bu kudret, bu
şevket… Birçok esbab-ı tarihiye ve avâmil-i
içtimaiyenin en kahhar darabat-ı takatgüzarıyla
yıkıldı!.. Evvela; nefretler, şahsiyetler; ihtiraslar
ve iftiraklar ile başlayan bir şûriş-i mefsedet;
bu binâ-yi muhteşemin - bir vaz`-ı itina ile
kurulmayan – temellerini birdenbire sarstı.
Gittikçe İslam’da vahdet, kanunda adalet
kalmadı! Vahdet ve adaletin göçtüğü bu yerler;
zulmün zulmeti, adavetin şenaati kaim oldu.
[En nihayet; . .  tac- ı azamet ine kuş
kondurmayan bu mağrur saltanat…. pek elim
afetlere maruz kaldı.!!...] Bu devre-i inhıtâtın
iptida eylediği hengâme-i bidatten şimdiye
kadar, arada geçen hadd-i fâsıl fidye-i necat
olarak azâ-yı vatandan koparılan parçaların,
vahdet-i umumiyemizden ayrı düşen
milletlerin… bariz ve matemengiz “abide”sini
milletin enzâr-ı ibtisâr ve intibahına vaz`eder!!
Bu hâl-i pürmelale…. bundan daha büyük
delil ve berat-ı istihlâl olamaz!.. Davamızın
edillesi pek aşikârdır. Bilmem ki; dereden,
tepeden misal ve iknaa hacet var mıdır?..

ettim. Hemşehrilerimce sû-i tefehhüme mahal
kalmamak üzere bu varakamın muhterem İrâde-
i Milliye’ye dercini rica ederim.

Sivas Mebusu  Bacanakzade
Ziya

Huzur-ı Sami-i Sadaretpenâhîye, Dâhiliye
Nezaret-i Celilesine

Ki l i s  ka sabas ında Fransız  tabur
kumandanının ahaliye hitaben neşreylediği
beyannamede, üzerinde revolver bulunan bir
adamı bilasual kurşuna dizeceğini, ve bir
kargaşalıkta yaralanacak bir Fransız neferine
mukabil ahaliden kura ile intihap olunacak iki
kişiyi kurşuna dizeceğini ve Hükûmet-i Osmaniye
memurlarının hakk-ı idare ve hâkimiyetini ıskat
eylediğini ve sokakların, bomba, mitralyöz ve
gazlı obüslerle süpürüleceğini derç ve bu suretle
Kurûn-ı Vustâ’da bile emsali görülmemiş bir
harekât-ı vahşiyaneye cüret edeceğini bu
beyannamesiyle ilan eden mezkûr kumandanın
ilaveten muvakkat bir  işgali  hükûmet
memurlarının hâkimiyetlerini ıskat ile istilaya
çevirmiş bulunduğunu Dersaadet’teki İtilaf
mümessilleri  nezdinde protesto eyledik.
Hükûmet-i Seniyyenin bu bapta teşebbüsat-ı
ciddiyede bulunarak Kilis Kuvve-i İşgaliye
Kumandanının bu beyannamesinin hemen geri
aldırı lması ve orada kemakân Osmanlı
memurlarının hâkimiyetlerinin idamesi hususuna
bezl-i mukadderet olunması aksi takdirde vazife-
i milliyemizin bütün icabatıyla bizzarur ifasına
azmedileceği maruzdur.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
Kâtibe-i Mesule Şefika Kemal
Reise-i Evveli       Melek Reşit

Dersaadet’te İngiltere, Fransa, Amerika,
İtalya Mümessil-i Siyasîliği Canib-i Âlisine

Kilis Kazasındaki Fransız Kuvve-i İşgaliyesi
Kumandanının ahali-i mahalliyeye hitaben neşir
ve ilan eylediği beyannamenin elimize geçen bir
suretini aynen derç ile nazar-ı ıttılanıza arz
ediyoruz.

1 - Ne için taşındığını bile tahkike lüzum
görmeksizin üzerinde bir revolver bulunan bir
adamın bilasual ve lâcevap kurşuna dizilmesi

2 - Bir kargaşalık zuhurunda telef olacak
veyahut yaralanacak bir Fransız neferine mukabil
yerliden iki adamın kurşuna dizilmesi ve bunların
da kura ile intihabı

3 - Hükûmet-i Osmaniye memurlarının
hakk-ı idare ve hâkimiyetlerinin ıskat ı

4 - Sokakların mitralyöz, bomba ve gazlı
obüslerle süpürülmesi gibi tedâbir-i zecriye
doğrusu Kurûn-ı Vustâda bile emsali görülmemiş
vahşetlere benzer şeyler olduğu gibi bugüne
kadar Afrika içerilerindeki vahşîlere bile tatbik
edilmemiş bir muamele-i gayriinsaniye olmasına
ve asırlardan beri şanlı bir tarihe kadim bir
medeniyete sahip olan Müslümanlara karşı şu
yolda muamele edilmesi Müslümanların Afrika
vahşîlerinden de aşağı tutulmakta olduğu fikrini
hasıl  etmekte bulunmasına mebni Garp
medeniyetinin henüz bizim vakıf olmadığımız
yeni bir usul-i işgal ve idaresi bundan ibaretse
bu cihetin bütün dünyaya ilanını rica ve aksi
hâlde Avrupa ve Amerika’nın hür ve medenî
tanıdığımız mil letleri nezdinde mezkûr
beyannameyi şiddetle protesto eyler iz

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
Kâtibe-i Mesule Şefika Kemal
Reise-i Evveli       Melek Reşit

Erzurum İslam kadınlarının Muradiye
Cami-i Şerifinde biliçtima mevlid-i nebevi kıraatini
müteakip ittifakârâ ile Sadaret-i Uzmâya ve
Dahiliye Nezaret-i Celilesine, Dersaadet’teki
Düvel-i İtilafiye mümessillerine ve Amerika
ayanına keşide eyleyip bir sureti Sivas Anadolu
Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetine mevrut
telgrafname zirde derç olunur:

Avrupa Devletlerinin adalet ve insaniyetin
hadimi olduklarına sarsılmaz bir itikat ve
kanaatimiz vardı. Zevclerimizin, biraderlerimizin,
oğullarımızın da sizin gibi en kadim ve kıymettar
dostlarımızla harbe iştirakleri câ-yi bahis ve nazar
ise de bunun kendi arzularıyla olmayıp bir tesir
tahtında cebren ve kerhen vuku bulduğu cihetle
masumiyetleri tabiidir. Mütarekeden sonra
Avrupa medeniyetinin sayısız cerihalarımızı
saracağına kail  o lmuş iken hâlâ sulh
akdolunmadığı gibi İzmir’den başlanarak İzmir,
Antalya, Urfa ve Maraş’ta dahi biz Osmanlılar
haklarında, zalimane ve gaddarane muamelatın
envaı tatbik ediliyor. Kollarımızı bağlayarak
gözlerimiz önünde baltalarla evlatlarımızın
kanlarını akıtanları erkeklerimizi bir araya
toplayarak ateş le  yakanlar ı kadın ve
çocuklarımızdan da pek çoklarının azâ-yı
mühimmesini kat` ederek mürde bir hâlde
bırakanları memleketimizi viraneliğe çevirdikleri
sizlerin tahkikatınızla bilataraf anlaşılmış iken
biz Osmanlılara insafınızı çevirmeyerek elan o
gibi canileri himaye ve vikaye etmek teşebbüsünü
anlamıyoruz. Medeniyetle
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deki Müslümanlara Fransızlar “Siz asil ve
namuslu Müslümanlarsınız, namussuz (?!)
Maraş Müslümanlarına uymayınız onlar
yakında cezâ-yı sezalarını bulacaklardır”
tarzında bir propaganda yapmışlardır.

Adana valisi ahali-i mahalliyece
fevkalade merasimle istikbal edilerek Cuma
günü mutantan bir surette tezyin edilmiş ve
lebalep dolmuş olan Cami-i Kebir’de
müşarünileyh tarafından ahaliye selam-ı
şahane tebliğ edilmiş ve müteakiben kurbanlar
kesilmiştir. Adana şimdiye kadar böyle bir
heyecanlı ve galeyanlı bir istikbal görmemiştir.

Yalnız şayan-ı esef ve teessür bir noksan
vardır ki o da şanlı Osmanlı bayrağından
mahrumiyettir. Bundan dolayı bütün ahalinin
kalpleri ağlamaktadır. Bunun yerine halılar,
kil imler ve yeşi l ağaç dalları  enzârı
süslemektedir. Bütün Müslümanlar gözyaşları
dökerek Adana’nın hâk-i pak-i vatandan
ayrılmamasını Cenab-ı Hak’tan tazzarru
etmişlerdir.

Adana’ya vürut  eden General
Gouraud’nun şerefine yapılan ihtifale iştirak
etmeyen ahaliden ikişer yüz lira cezâ-yı nakdî
alındığı, Katma taraflarında birtakım Fransız
mecruhlarının Mersin’e sevk olunmakta
olduğu, geçenlerde Adana’da hükûmet konağı
civarındaki kadınlar hamamına birkaç Ermeni
Fransız neferi ankasdin girerek ve kadınların
feryadı üzerine çıkıp savuştukları ve hamamdan
çıkıp hanesine gitmekte olan bir İslam ailesinin
râkip olduğu arabaya cebren iki Fransız askeri
binmişlerse de mezkûr ailenin feryadı üzerine
savuştukları bildirilmiştir.

Adana’da Boşnak Salih Efendi’nin
mahdumu Asım Efendi ahiren Adana’da inşa
edilen dans salonunda geceleyin birkaç saat
vakit geçirdikten sonra hanesine gitmek üzere
merdivenden inmekte iken Ermeniler
tarafından dövülerek ayağı kırıldığı, Adana’nın
Yeni İstasyon civarında başı parçalanmış bir
İslam cesedi bulunduğu, İslamlara karşı
Adana’da irtikâp edilen zulmün ne derece
olduğu Adana’dan vürut eden haberlerden
anlaşılmaktadır.

Vatanperver Maraşlılar
Maraş ahalisinin fevkalade galeyanda

oldukları ve haklarını silahla müdafaa
edeceklerini ilan ettikleri haber alınmıştır.

Matbuat-ı Ecnebiye ve Mısır İhtilali
Times gazetesi Mısır’daki iğtişâş ve

ihtilallerin mehâlikinden bahisle diyor ki:
Gönderilen heyetler sulhen bir çare-i hâl
bulmak cihetine hiçbir vechle yardım
edemeyecektir. Mısırlıların isyanı yalnız İngiliz
tahakkümüne karşı değildir. Genç nesil her
türlü revâbıttan azade olarak siyasî murakabeye
karşı ref ’- i livâ-y i isyan etmişlerdir.

İskenderiye’de intişar eden “ Vadiü’n-
Nil” gazetesinden:

Bütün aktâr-ı Mısriye’de vâsi mikyasta
kanlı ihtilalat devam etmektedir. Mısır
Mısırlılarındır. Wilson Prensipleri’nden başka
bir şey tanımayız. Mısır’daki bu tezahürata
İslam, Hristiyan, esnaf ve talebe-i ulum, asker,
memur, amele hatta etfal ve nisvân da iştirak
etmektedir. İskenderiye’de pek çok zevatın
iştirakiyle icra kılınan sakin ve edebî bir mitingin
hîn-i icrasında İngilizler zırhlı otomobillerle
ahalinin üzerine mitralyöz ateşleri icra ederek
birçok masum ve bîgünah kimseler hâk-i
helake serilmişler ve İskenderiye çarşıları ateşler
içerisinde kalmışlardır. İngilizlerin bu şiddet-
i sefk-i dimâ` politikasına karşı her taraftan
protestolar yağmakta bizzat Fransız ve
İtalyanlar bile Mısırlılara acımakta ve bilataksir
maruz kaldıkları bu muamele-i hunharaneyi
b i r  l i s a n - ı  t e e s s ü r l e  i t i r a f t a n
çekinmemektedirler. Maahazâ ne o şiddetler
ne de o mitralyözler Mısırlıların azm-i kati-i
merdaneler ine mâni olamamaktadır.

kabil-i telif olamayan yabancılığınız bizim size
olan hürmetimizi ihlal etmedi. Medeniyet
vahşeti izale içindir. Yoksa zat-ı alileri gibi
necip ve refik ecânib mensubu bu
gayrimülayim ahval ile hissiyatımızı rencide
ederek hürmetimizi haleldar etmeye
çalışmalarına akıl erdiremiyoruz. Tazyikin son
raddesi izhar-ı hak için vesait-i mevcudeye
müracaatı intaç eder. Ümitvarız ki anın
v i c d an la r ın a  ka nd an  d e rya  o l an
memleketimizin son felaketinin mesuliyetini
kabul etmek zilletinde bulunmazlar. Bundan
sonra olsun biz Osmanlıları ifna ve imha ile
zevkyâb olmak isteyenlere muhalefet lutfunda
bulununuz. İnsaniyet de bunu icap eder.
Mütareke tarafeyn âkidinin olduğu yerde
tevakkufu için bir yemin demektir. Bunun
akdinden sonra bir kısım mülkümüzün işgali
nasıl tecviz buyruldu. Ve hangi hak ve salahiyet
buna müsait oldu. Wilson Cenapları ekseriyetin
hukuku ekalliyetin efradına feda edilemez
diyorlar. İngilizler ile Fransızlar ve İtalyanlar
da ilhaksız, tazminatsız sulh akdedeceklerini
kâinata ilan ediyorlardı. Söz insaniyetlerin
hakk-ı tabiisi izzet-i nefsidir. Daha doğrusu
namusudur. Namus ise ayaklar altına alınmaz.
Mevki-i ihtiramda tutulur. Biz Erzurum muhiti
Düvel-i Mütelifenin namuslarına müdahalesini
men edeceklerine kaniiz. Bu cihetin medeniyet
ve adaletin, şefkat ve insaniyetin timsali olan
İtilaf Devletlerinin nazar-ı dikkatlerine arz ile
mevcudiyet ve istiklalimizi muhafazaya kâfi
ve insanlığa layık devamlı bir sükûnetin temini
esbabını ihzar buyurmalarını insaniyet namına
rica ederiz.

Kürdistan ve İngiltere
Times gazetesi Kürdistan hakkında

mütalaat-ı atiyede bulunuyor:
“Irak’ın şimalinde kain vâsi sahaları

işgale memur asâkir ile hâkim-i siyasîlerimizin
vazâifi yalnız muhafaza-i asayiş olmayıp Musul
Devan Gölü arasındaki araziye nüfuz vazifesiyle
de mükelleftirler. Kürdistan’ın şimal havalisinde
İngiliz zabitanına mevdu vazâif Musul
vi layet inin şimal ve şark hudut ların
muhafazadan ibarettir. Irak hudutlarını
buralardan tayin edersek buralarda Garb-ı
Şimalî Hindistan muharebatına müşabih
harplerin zuhuru muhtemeldir. Bu hudut
meseleleri muammasının halli bîtarafane
tetkikat neticesinde tahakkuk ve tayin eyler.
Bu gibi tetkikatın hitamına kadar Irak’ın atisi
hakkında beyan-ı mütalaa etmemiz doğru
olamaz. Vaziyeti mahallinde tetkik etmekte
olan fevkalade mahir zabitanımızın bile netice-
i mukarreratı kâfi addolunamaz. Çünkü
yeniden vücut bulan Genç Türk faaliyetleri
bize muarızdır Kendileriyle bir muahede-i
sulhiye akdetmiş olduğumuz Afganlılar ise
teminatlarını yerine getirmek şöyle dursun
asker sevk eyleyerek (Merv)i işgal etmişlerdir.
Elyevm Tahran’da bulunan şark muhabirimiz
Afgan hududuna yeni Bolşevik heyetinin
vürudunu haber veriyor.”

Kürtler İngiliz Memurlarını Katlediyorlar
Times gazetesinden:

Hindistan’da mülkî memuriyetlerde
bulunmuş olan Möyö “Ç. Herr. Yil” (?) elyevm
siyasî memurumuz iken “Buşir”de sakin
bulunduğu esnada muavini Yüzbaşı “K. Sikut”
(?) ile birlikte 3 Teşrin-i Sani tarihinde
“Ga`ra’nın” (?) şimal-i şarkîsinde kâin “Darab”
vadisinde Kürtler tarafından katledilmişlerdir.
Mumaileyhüm mütarekename mucibince
temdit edi len hudut haricinde Kürt
jandarmasını teftişten avdet etmekte imişler.
“Zâyîler” kabilesine mensup olmaları ihtimali
kavi olan işbu kesan “Akra”ya hücum ile
jandarmanın ricatına sebebiyet vermişler. Ve
keşfiyat icra eden tayyarelere ateş açmışlardır.

Adana Haberleri
Fransızların Suriye’den getirerek

Adana’ya müfettiş-i umumî tayin ettikleri Ferit
Paşa ve Tarsus müfettişi ile Osmaniye Belediye
Reisi Hacı Osman Efendi hazır olduğu hâlde
İslahiye’

Irak’ta İngilizler
Times Gazetesinden:

Fırat ve Dicle havalisi ile Kürdistan’ın
elimizde bulunmasının ve bizim oradaki ahali
için ne derecelere kadar şayan-ı istifade
olacağımızı tahmin etmek güçtür. Hindistan
ile Irak’taki şerait-i hayatiye arsında bir hayli
farklar vardır. Irak’ta ekseriyet-i kahireyi
Müslümanlar teşkil etmektedir. Müslümanlık
ise bir dindir. Arapların ekseri her ne kadar
ümmî iseler de Hintlilere nispetle daha dinî
ve asrî medeniyete daha yakındırlar Öyle bir
kütle-i halk arasında Müslüman olmayan bir
devlet güçlükle iş görür. Her ne kadar Şii vesair
Müslüman mezâhib salikleri arasında kavga
ve niza yok değilse de İngiltere Irak’ta
Hindistan’da olduğu gibi bir (ittihat ve
ıttıratsızlık)tan müstefit olamaz.

Telgraf Haberleri
Denikin’e mensup 10000 kişilik bir

Kazak kuvveti Bolşeviklere iltihak etmişlerdir.
Bolşevikler Kazak, İslam Hükûmetinin
muavenetine karşı istiklallerini tasdik ve iktisadî
terakkiyatlarının temini için 50000 ruble ita
eylemişlerdir.

Bolşevikler Odessa’yı işgal etmişlerdir.
Kolçak ve Denikin ordularına her taraftan
galebe çalmaktadırlar. Bolşevik Ordusunda
Almanlar dahi bulunmaktadır.

Hindistan’da İngilizler aleyhine isyan
zuhur etmiş ve kanlı müsademeler olmuş
birçok bankalar yağma edilmiştir. İngilizlerin
telefatı pek çoktur. Ahaliden altı yüz maktul
bin beş yüz mecruh vardır.

Sulh konferansı Londra’da içtima ve
Türkiye meselesini halledecektir. Clemenceau
ve Yertelo (?) Türkiye’nin tamamiyet-i
mülk iyes in i  müdafaa  edecekl erd ir.

Hükûmetimiz Düvel-i Müttefika
mümessilleri vasıtasıyla Paris Sulh Konferansına
meali bervech-i  ati takriri vermiştir.

Babıali usul-i idaresini mukteziyat-ı
asriyeye muvafık bir surette tanzim için adliye,
maliye, zabıtaya ait ıslahata şamil ve
ekalliyetlerin hukukunu kâfil yeni bir teşkilat
vücuda getirmeye kemal-i azimle karar
vermiştir. Bu ıslahatın temin ve tatbiki için
istiklalini haleldar ve izzet-i nefs-i millîsini
cerihadar eylemeyecek bir şekilde düvel-i
muazzamadan birinin muavenetini kabule
amadedir.

Zat-ı Hazret-i Padişahi Ermeni eytamına
nam-ı hümayunlarına ait Kâğıthane sırtlarında
tahminen 140 bin lira kıymetindeki arsayı terk
ve teberru eylemiştir.

Ahmet Rıza Bey Nikbindir
Paris’te bulunan Ahmet Rıza Bey Fransız

Başvekili Clemenceau tarafından iki defa kabul
edilmiştir. Clemenceau Ahmet Rıza Bey’e son
derecede dostluk ve nezaket göstermiştir.
Memleketimiz hakkında etraflı malumat
istemiştir. Clemenceau’nun gösterdiği hüsn-
i kabul üzerine Fransa rical-i siyasiye ve
askeriyesinden pek çok zevat Ahmet Rıza Bey’i
ziyaret etmeye müsâraat eylemişlerdir. Ahmet
Rıza Bey Paris’te mevcut vaziyet hakkında
büyük nikbinlik göstermektedir.

Bir Ermeni Ziyafetinde General Harbourd
Ne Diyor?

Ermeni Çağadamard gazetesinden:
General Harbourd bir Ermeni ziyafetinde

verdiği nutkunda demiştir ki: Madem ki vilayet-
i şarkiyede Ermeni yoktur Ermeni Hükûmeti
teşkil edilemez: Her ne olsa Türkiye’de bir
Ermenistan Hükûmeti teşkili abes bir fikirdir

Tekzip Olunuyor...
Londra’da münteşir Pall Mall namındaki

üçüncü derecede akşam gazetesinden naklen
İstanbul matbuatında intişar eden Osmanlı
İmparatorluğu payitahtının Anadolu’ya nakli
meselesi hakkındaki müheyyiç haberler Londra
gazeteleri tarafından tekzip olunmaktadır.
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hükûmet ihtimal, bu gayeyi hiç nazar-ı dikkate
almamış ve Anadolu efkâr-ı umumiyesine karşı
lakayd görünmek istemiştir, fakat millet medenî
ve tarihî bir inkılâp ile bu hakk-ı tabiisini tekrar
almıştır.

İstidad-ı medenîsini, fazilet-i fütûriyyesini
şu suretle bir daha ispat eden millet emin
olalım ki artık mevcudiyetini tanımış -
sadedimize rücu edelim- intihabatını bir suret-
i ciddiyede icra ve liyakat-ı meşrutiyesini ispat
etmiştir.

Şu dakikada millet mümessillerini
İstanbul’a doğru yolcu ederken Anadolu’nun
bu zulümler, esaretler, mahrumiyetler altında
ezilen harap ve perişan Anadolu’nun
hukukunu layıkıyla müdafaa eylemelerini ve
siyaset-i hariciyemizin aldığı cereyan karşısında,
metin ve pür-temkin bir fikr-i millî ve insaniyle
hukuk-ı vatanı muhafaza etmelerini temenni
ederiz.

Vatanımızın maruz olduğu felaketler
karşısında kendilerine pek büyük vazifeler
terettüp eden heyet-i muhtereme bilmelidir
ki millî ve vatanî kaygılar içinde bir iştirak ve
vahdet-i umumiye ile yekvücut olan milletin
kendilerinden beklediği şey yalnız, İslamiyet’e
yakışan bir asalet, Türklüğe yakışan bir tevekkül
ve temkinle Osmanlı milliyetinin hayat ve
istiklalini müdafaa etmektir.

İstanbul muhitinin ihtiras bulutlarıyla
dalgalanan aksamına Anadolu’nun saf ve
samimi ruhunu serperek umumi bir tesanüt
fikri ve ruhu husule getirmek.. Şimdiye kadar
muhite neşri ruh ve ihtisas ettiğini zanneden
o merkez-i muallâyı muhitinin ruhuyla
yoğrulmuş bir menba-ı feyz, bir meşrık-ı meali
hâline getirmekte mebuslarımızın vezaifi
cümlesindendir.

Şunu teessüflerle kaydetmek isteriz ki
serbest bir surette intihap edilen ve şahısları
milletin ruhuyla seçilmiş olan muhterem
mebuslarımızın önünde pek derin uçurumlar
vardır.

Siyaset-i hariciyemizin aldığı şekil ve
renge göre sarf-ı mesai etmek bugünkü zalam-
âlûd bulutları âfâk-ı siyasetten ayırmak pek
mühim bir vazifedir. Bilhassa bulundukları
muhitte emin ve serbest çalışabilmeleri de
meşkûk olan mebuslarımızın bu bapta
gösterecekleri muvaffakiyet hakikaten pek
büyük olacaktır.

Payitahtımız, düşman işgali altında
bulunurken hiçbir kuvvetin zebunu olmayarak
mukadderat-ı milleti idare etmek saydığımız
vezaifin cümlesinden daha mühim ve şayan-
ı dikkattir.

Bu mühim zamanda millet vekâletini
deruhte ederek memleketimizi terk eden
mebuslarımıza tarihte kendileri için pek şerefli
b ir  sah ife  hazır layan vaz ifel er inde
muvaffakıyetler temenni ederken bir kelime
i le  sözümüze hitam vermek isteriz.
Mebuslarımız bilirler ve bilmelidirler ki “Millet
yolu Hak yoludur.”. Millet tarihine namını
altınla yazdırmak isteyenler mevcudiyetini,
menafiini her şeyini millete feda etmelidir.

H. L.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.
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Büyük bir fasıla ve tereddütten sonra

Meclis-i Mebusanımız açıldı. İstanbul matbuatı

ne derse desin millet mebusanlarını şimdiye

kadar icra edilen intihabata benzemeyecek

derecede bir hürriyet ve serbestiyeti ile intihap

etti. İstanbul matbuatı demekle umumi bir

mana kastetmiyoruz; maattessüf muzır bir

kısım matbuatımız, milletin geçirmekte olduğu

devre-i intibah ve idraki göremeyerek ve yalnız

muhitinin ihtisasat ve ihtirasatına kapılarak

uzun, kısa birtakım mütalaat dermeyan

etmekte ve icra edilen intihabata şahsi birtakım

emellerin gizli propagandaların tesiratını

söylemektedir.

Biz onlara açıkça söylüyoruz ki; millet

bahsolunan fenalıklardan, levs-i irtica ve

istibdattan münezzeh ve müteâlîdir. Millet

intihabını bizzat yapmış mebuslarını bi’l-idrak

seçmiştir.

Bugün her ferd-i millet biliyor ki: tesir

ve tehdit altında yapılan intihabat idi ki

başımıza büyük felaketleri getirdi. Gazetelerle,

hitabelerle âlemi iğfal ederek mebus olan ve

sefere-i mahud in’âmdan nevâle-çîn olarak

İstanbul’un en sefil ve pejmürde muhitlerini

kendilerine bir mahall-i zevk ve sefahat ittihaz

eyleyen ve millet umuru yerine zevk-i şahsisini

düşünen ve en nihayet şuradan, buradan

hatta her yerden bir menba-ı irat bularak

keselerini dolduran mebuslarımız idi ki, kendi

heves ve arzuları uğruna bütün milleti felakete

sürüklediler. İşte bütün şu altı senelik felaket

ve sefalet altında ezilen millet emin olunuz ki

bugün kendini idrak etmiş ve hiç kimsenin

hatırıyla değil sırf menafi-i vataniyenin

icabatıyla intihabını icra etmiştir. Binaenaleyh

bu bapta söylenen hainane sözlerin, milletle

ve milliyetle alâkası olan matbuatın

söyleyeceğine kani değiliz.. Gizli emeller, gizli

propagandalar mi lletin kalbinden ve

vicdanından doğan işlerde bulamaz. Belki o

yazıları yazan kalemlerin gizli parmakların

getirdiği kirli altınlarla yaldızlanmış olduğuna

hükmetmek lazım gelir..

Şurasını kaydetmek isteriz ki İstanbul’da

yaşayan ve kalemleriyle (dünyaya nizamat

veren) vermek isteyen muharrirlerimizin yalnız

Anadolu muhiti hakkında idrakleri kısadır. Biz

eminiz ki bu memlekette hiçbir gayr-ı vatani

kuvvet icrâ-yı tesir edemez. Bu saf ve samimi

Anadolu halkı yalnız vatanı ve vatanını sevenleri

sever ve bu uğurda icap ederse ölür. Bu

mebhaste bundan z iyade söylemek

istemiyoruz.

Uzun ve mütereddit dakikaların kâbus-

ı zılamı altında bugün münevver ve pür-şeref

bir güneş doğmuş ve milliyet ve hâkimiyet-i

milliye esasatını yeniden canlandığını görmekle

iftihar eylemiştir. Milletin bütün hukukunu

şahsına hasretmek isteyen sabık

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Muhterem İkaz Refikimizden Aynen İktibas

edilmiştir.

Türkler Doğranıyor İmdat![1]

Buraya bugün cepheden bir Yunan esiri

getirildi. Bu esir Yunanîlerin Türk ve Müslüman

ırkını imhaya azmettiklerini, bu rezil milletin

müstekreh şenaetlerini lakaydâne söyleriz.

Esirin ismi Vasil’dir. Karaburunlu, 18 yaşındadır.

Kendisi Andon Velicir Çetesi’nden imiş.

Çeteye Yunan zabit i kumanda

ediyormuş. Tire, Büyük Kadife, Küçük

Kadifekale cihetlerine icrâ-yı şenaat ve

muzallim ediyorlarmış. Bu çetede 50 kişi olup

bir top ile 10 mitralyözleri var imiş. Bu esir

hiçbir cebr ve tazyika maruz kalmaksızın,

gülerek ve adeta Türklerle istihza ederek Nazilli

metropolit vekili ile Rum doktorları ve Rum

Havra heyeti muvacehesinde gayet basit

hadiseden bahsedercesine anlatıyordu: Kendisi

üç Müslüman kadınından başka kimseyi

öldürmemiş?! Bu çete yalnız iki bin Müslüman

kadın ve kızı boğazlamış, kadın ve kızların

zevç ve velileri muvacehesinde ırzına nasıl

geçtiklerini, İslam kadınlarına ne suretle rakı

içirip oynattıklarını şayan-ı hayret bir kayıtsızlık,

hakaretle anlatıyor. Kadınların, kızların (Aman

yanıyoruz, öldürmeyin.) gibi istirhamlarına

karşı (Tepeleyin kerata Türkleri.) diye Yunan

mütemeddin zabit kumandanlarının emirlerini

söylüyor. Bunların yanında çetenin dört bin

İslam öldürmüş olduğunu hikâye ediyor. Bu

esir el-yevm Nazilli’de bulunuyor.

Bitaraf ve mütemeddin devletlere

mensup namuskâr zevattan her kim isterse

hatır ve hayale gelmeyen bu şenaetleri kendi

kulaklarıyla işitebilir.

İslam ve Hristiyan bilumum Nazilli’de

etibba muvacehesinde bu zulümler itiraf

edilmemiş olsa ve hille-i ûlâda bu adamın

muhteli’ş-şuur olduğu zannolunabilir.

Bu ifadatı işiten Nazilli Rum cemaati

bile Yunanileri yüz bin kere tel’in etmektedir.

İşte Türklere medeniyet getirmek üzere

İzmir’e çıkarılan Yunanlıların mahiyeti... Zehi

medeniyet, zehi insaniyet!

[1] Bu bapta bitaraf bir heyet huzurunda tutulan zapt varakaları Nazilli’de

mevcuttur. Hülaseten yazdığım bu şenaetlerin tafsilatı mezkûr zapt varakasında

mündericdir.

İzmir’de Yılbaşı

Yılbaşı günü İzmir’de bazı Yunan ve

Rum gençleri ellerinde bayraklar olduğu hâlde

hükûmet konağı civarına gelerek nümayiş

yapmaya teşebbüs etmişler. Bu da ecnebi

mümess i l ler in  ve Yunan k ıtaat ının

müdahalesiyle dağıtılmıştır.

Meslis-i Mebusan Açıldı
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eczâ-yı la-yenfekinde hiçbir hak ve selahiyeti
olmayan ve mütareke ahkâmından istifade için
bir sebeb-i maddî ve manevî bulunmayan eczâ-
yı vatana haksız yere işgal eden bir kuvve-i
işgaliye kumandanının bu kadar bariz tedabir-
i zalimaneye tevessülünü Avrupa’da bulunan
ırk ve dindaşlarımızın mevcudiyetini imhâya
mâtuf olduğunu anladık.

Adalet ve insaniyetin medeniyet ve
beşeriyetin gözü önünde takip edilen bu imha
siyasetine hiçbir zaman layık bir millet olmadığımı
altı asırlık mevcudiyetimiz tarih şahittir. Hakkımız
k u vv e t l e  g a s p  e d i l m e k  i s t e n i r ke n
mevcudiyetimizin imhasına yeltenilirken sulh ve
sükûtu muhafaza etmemizi beklemek abestir.
Bu gibi tedabir-i  zerciyet ile imhamıza
insaniyetten nasibini almış milletlerinizin bu
imha siyasetine rıza göstermeyeceğine eminiz.
Vatan ve milletimize reva görülen bu haksızlıkları
şiddetle protesto eder ve beşeriyetin yeni kan
ve ateş sahasına sevk edecek tedabir-i zalimaneye
nihayet vermesini insaniyet namına bekleriz.

Sivas Heyet-i Merkeziyesi Reisi
    Mehmet Rauf

Dersaadet’te Düvel-i İtilafiye Mümessillerine
Beş senelik cihan harbine mütareke ile

nihayet veren milletimiz harbin tevlit eylediği
mesaibi huzur ve sükûnun hululiyle ancak izale
edebileceğine kani olduğu için vakur bir itidal-
i demle sulhun akdine intizar ediyor. Taraf taraf
gösterilen çılgınlıklara, taşkınlıklara niye sükûnetle
mukabele eyliyordu. Bu sırada Anadolu’nun
kalbi Türk ve Müslüman âleminin göz bebeği
olan sevgili İzmir’imizin her türlü asayiş ve
sükûnetini ihlal edecek hiçbir sebep mevcut
olmadan temin-i asayiş bahanesiyle ve düvel-i
itilafiye namına haksız yere Yunan işgaline
müsaade olundu. Orada bulunan din ve
ırktaşlarımızın ve bütün milletimizin feryat ve
figanına rağmen yapılan mezalim ve fecaia göz
yumuldu. Yunan işgalinin mutelifîn tahkik
heyetlerinin itirafı vech ile yağma, harik-i taarruz,
katliam, hetk-i ırzdan ibaret netayic-i vahşiyaneyi
istihdaf eylediği tahakkuk etmiş iken ve elan
bütün şiddetiyle devam ederken adaletinden
intizar eylediğimiz düvel-i mutelifenin kalpleri
parçalayan vicdan-ı beşeri müteellim eden bu
manzara-i vahşet ve fecaat karşısında ebkem ve
sâmit kaldığını görmekle dil-hâtır milletimizin
hayat-ı tarihiyesinde tesadüf etmediği ve edvar-
ı vahşette bile emsali mesbuk olmadığı muhakkak
olan bu tecavüz ve hakaret-i caniyaneye karşı
bekâ-yı hak kanuna ittiba eden milletimiz reva
görülen mezalimi nihayet vermek üzere meşru
mücadeleye mecbur oldu.

Yirminci asr-ı medeniyette ve âlem-i
insaniyetin gözü önünde olanca vahşet ve
şiddetle devam eden Yunan mezaliminin gayr-
ı kâfi olduğuna kanaat etmiş olmalılar ki yapılan
haksızlıklar ve canavarlıklara bir zamîme teşkil
etmek üzere sevgili İzmir’imizin Yunanistan’a
ilhak için ihzaratta bulunuyorlar. Gayr-ı me’mul
ve muntazır şu haksızlığın tahkiki hâlinde
milletimizin düvel-i itilafiyeden ve âlem-i
insaniyetten beklediği adaletin beyhude bir
zehab olduğu bütün vuzuhuyla tahakkuk edecek
ve artık sabır ve tahammülü kalmayan milletimiz
ihkak-ı hak için her türlü vesaite tevessül
eyleyecektir.

Düvel-i itilafiyenin huzur ve sükûn-ı cihanı
tehlikeye ilkâ edecek bu vaziyete meydan
vermemeleri için ancak ve ancak haksız ve
zalimane olan Yunan işgalinin hemen ref’iyle
mümkün olabilir.

Sekiz aydır her türlü vahşet ve hunharlıkla
daire-i işgalini tevsia ve mekasıd-ı vahşiyanesini
açıkça ikaa muvaffak olan işgalin bir de
anavatanda lâ-yenfek olan İzmir’imizi
Yunanistan’a ilhak etmeye yeltenirse artık Türk
ve Müslüman milletinin yaşamasına bir mana
ve her türlü fedakârlığı ihtiyar etmemesine bir
mani kalmaz. Anadolu’da ikinci bir mülk-i dünya
ihzarı demek olan şu tasavvurun hîz-i kıble
husulü bir Müslüman ve Türk kalmamasına
mütevakkıftır.

Bir senelik mütareke hayatında bütün
cihanca bir asr-ı sulh ve müsalemet olduğumuz
gösterdiğimiz itidal-i demle sabittir. Bir milletin
yapılan lâ-yuad haksız işgallere vicdan-ı beşeri
kanatacak bunca mezalim ve vahşete bundan
fazla tahammüle imkân bu kadar netayic
itibariyle tevlid edecek mesuliyet doğrudan
doğruya işgali tertip ve takrir eyleyenlere raci
kalacağını asil ve necip bildiğimiz milletlerinize
şimdiden iblağını rica eder Yunan işgal-i
vahşiyanesini hemen ref’ edilmediği takdirde
hiçbir mesuliyet kabul etmeyeceğimizi bütün
cihana ilan eyleriz.

Sivas Heyet-i Merkeziyesi Reisi
    Mehmet Rauf

Dersaadet’te Düvel-i İtilafiye Mümessilerine
Memleketimizin asayiş-i mükemmelesine

rağmen sükûnet-i tâmme ile sulhumuza munzar
bulunduğumuz bir surede asayişsizliği vesile
ittihaz ederek öz ana yurdumuza merbut
İzmir’imizi işgal ile

Tezahürat-ı Milliye
Geçirdiğimiz şu nazik ve mühlik demlerde

millet azm ve vahdetini en bariz bur surette
izhar etti. Ezcümle:

Hayat ve mematımızdan bahsedilen şu
sırada: bir kısım payitaht matbuatını hain bir
fikr-i kîn, melun bir hiss-i garazla milletin vahdet
ve tesanütünü dahi lekeliyecek müfteriyat ve
tasniatlarının her taraftan şiddetle protesto
edilmesi,

Kilis kasabasında medeniyet (!) ve adaletin
(!) naşiri vazife-i mukaddese (!!) sini ifa!! eden
bir Fransız kumandanının sokaklara talik ettiği
zulm-i destanî dolayısıyla ruhu millette husule
gelen derin infial ve inkisar ve intibahın itilaf
mümessilerine ve makamat-ı âliye iblağı;

Londra gazetelerinden bazılar ını
İstanbul’un beynelmilel olacağı ihtimalinden
bahsetmeleri Peygamber-i zîşanın fatihlerini
medh ü sena ettiği bu belde-i tayyibenin
etrafında bütün milletin ölmeye azim eylediğinin
yine itilaf devletleri mümessilerine ve bütün
âleme karşı ilam ve ilanı;

İzmir’in yortu münasebetiyle Yunanîler
ve yerli Rumlar tarafından ilhak edileceği
rivayetine karşı büyük bir nefret ve hiddetle her
taraftan azm-ı millînin haykırılması; mebuslardan
bazılarının istifa edecekleri rivayetine karşı yine
her taraftan şiddetli ve kati kararların kendilerine
yazılması;

Ve sairedir…
Hukuk-ı vatan ve millete menafi küçük

bir hareket ve havadis-i vatanın her bucağında
derin teyakkuz ve intibahlarla karşılanmakta ve
metin ve rasin azm-ı milliyeden doğan kararlar
dakika fevt etmeksizin cihana bildirilmektedir.
Filhakika… Şu saydığımız ve daha bazı mesail
hakkında mukarrerat ve şikâyetleri havi
telgrafların birer sütunları da gazetemize
gönderilmiştir. Hacmimizin ufaklığı ve
mündericatın kesreti bir kısım ekserini neşre
imkân bırakmamıştır. Bazılarını ber-veche-i zîr
derc-i sütun iftihar ediyoruz.

Muhterem Heyet-i Temsiliyenin Telgrafı
Ankara’dan :
İngiltere hükûmeti birinci nazırı Lloyd

George’un İstanbul ve boğazların beynelmilel
bir hâle ifrağına Fransız ve İngiltere’nin
müttefikan buralarda haiz-i rüchan bir surette
icrâ-yı hükm edeceğini ve Türk hükûmetinin
yeni merkezinin Anadolu’da olacağını ve
İstanbul’un yalnız makarr-ı hilafet ve payitaht-
ı dinî olarak kalacağına dair Sulh Konferansı’na
teklifatta bulunacağını gazetelerde gördük.
Hakk’ın zulüm ve kuvvete galebe edeceğine
emin olan milletimiz Erzurum ve Sivas’ta in’ikat
kongreler mukarreratı ve 11 Eylül sene 335
tar ih l i  beyanname le r muk adderat - ı
müstakbelesinin hutut-ı esasiyesini çizmiş ve
bunu istihsal eylemeye güya azim eylemiş.
Bulunduğu arz ile sulh ve müsalemet-i
umumiyeye su-i tesir icra edeceği şüphesiz
bulunan tasavvurat-ı vakayı şiddetle protesto
eyleriz.

Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukukî
          Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi namına

     Mustafa Kemal

Dersaadet’te Düvel-i İtilafiye Mümessillerine
Kilis kasabasını haksız yere işgal eden

Fransız kıta-i askeriyesi kumandanı tarafından
orada bulunan din ve ırktaşlarımıza hitaben
neşredilen beyannameyi görünce Fransız adalet
ve medeniyeti hakkında mevcut olan kanaatimiz
sarsıldı. Bu asırda akvam-ı vahşiyeye bile tatbikine
reva görülmesine vicdan-ı beşerin kail
olamayacağı bu tedavir-i zalimaneyi bin üç yüz
senelik cihanşümul bir medeniyet-i İslamiyesi
olan bir millete tatbik edilmek istenildiğine
hayret ettik. Vatanımızın

Müslüman kitlelerinin Yunanlılar tarafından
ancak Yunanlılara mahsus bir vahşetle kanlar
içinde yüzdürüp mal ve mülklerini yağma-i ihrak
ve tahrip ettikleri enzar-ı amme-i insaniyede ve
bilhassa iddiâ-yı adalet feryadında bulunan
hükûmet-i ulviyetkârânalerinizden mersul heyet-
i tahkikiyeliriniz raporlarıyla tahakkuk ve teyid
etmiş olduğu malum-ı devletleridir. İnsaniyetin
titrediği bu elvah-ı fecayi ve fezayihin karşısında
ağmaz-ı ayn ederek sevgili İzmir’imizin
muvakkaten işgaline karar verildiğine razı
olmadığımız hâlde bu defa da mütevatiren
teraşşuh eden rivayete nazaran İzmirimizin
Yunanistan’a ilhak hazırlığnda bulunduğu haber-
i ye’s-averini kemal-i nefretle işittik. Hiçbir insanî
adalet gayesine matuf olmayan bu ilhak
ihzarâtını şiddetle protesto ederiz. Mamafih
sırf içtima-ı milliyemizin ve esasat-ı zatiyemizin
imhası kastıyla uğraşıldığı efkâr-ı umumiyemizde
temerküz ettiği mütarekeyi müteakip birçok
haksızlıklara maruz kaldığımız hadisat tavzih
ettirmiştir. Puşide-i medeniyete bürünen bu
ilhak kararını sehab-ı keyfiyeti artık her çe-bâd-
ı âbâd erbab-ı hûn ile dağıtmaya Avrupa’ya
kanlı gövdeleriyle bir abide-i bedeliye ve vataniye
nümunesi göstermek mecburiyeti karşısında
bulunduğumuzu icrâ-y memleketimizin ve
Wilson Prensipleri dâhilinde muhafazasına riayet
edilmesini nısfet-i adaletle neşe-yab-ı âlicenâb
hükûmetlerinize iblağına tavassut buyurulmasını
rica ederiz.

Kangal Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Heyeti
Reisi Hilmi

İstanbul’da Osmanlı Matbuat Cemiyet-i
Muhteremesine

İsimleri, meslekleri, maksatları sahib-i
imt iyaz lar ının , müdir- i mesuller in in ,
muharrirlerinin şahsiyetleri herkesçe malum
olan iki üç gazetenin hayat ve memat
mücadelesinde bulunduğumuz şu ân-ı
mühimde bütün millet-i necibe-i Osmaniye’yi
vahdet dairesinde harekete davet ve memleketi
kurtarmak için umuma nesayih-i vatanperanede
bulunacakları yerde sükûtu ihlal, sade-dilanı
iğfal, ahlâk-ı umumiyeyi ifsat edecek neşriyat-
ı nifak-cûyânede bulunduklarını görüyor ve
işitiyoruz. Memleketimizi düşmanlar taksime
çalışırken onlara manen, maddeten yardım
eden memleketin bu hayırsız evlatlarını kadın
kalbiyle telin ediyoruz. Bu gazetelerde
yazılanlarla, yazanlardan nefret etmeyen hakiki
bir Türk, Müslüman tasavvur edemeyiz. Bu
efendiler acaba ne istiyorlar. Memleketimizin
en mühim, en güzel aksamının işgal altında,
dindaşlarımızın zulüm ve istibdat içinde
inlediğini bilmiyorlar mı? Bu efendiler ağraz-ı
şahsiyet ile uğraşacaklarına; ortalığa, nifak,
fesat tohumu saçacaklarına memleketin uğradığı
şu felakete karşı bir tedbirleri varsa onu
söylesinler. Yok ise memleketi bu badireden
kurtarmak isteyen birtakım erbâb-ı hamiyeti şu
İttihatçı imiş; diğeri İtilafçı imiş diye şaibe-dâr
etmekte memlekete hatta kendilerine ne fayda
olduğunu bir türlü anlayamıyoruz. Yalnız
anladığımız, bildiğimiz bir şey var ise biz bu
İttihatçıdır, şu İtilafçıdır propagandalarını artık
dinlemiyoruz. Ve dinlemeyeceğiz. İttihatçı da,
İtilafçı da bu memleketin evladıdır. Elverir ki
bunlar memleketini sevsin ve bu memleketin
evladı olduğunu unutmasın, vicdanını milyonlar
bahasına satmasın, iyi bilmelidir ki birkaç alçak
İttihatçı için memleketin bütün güzide evlatları
lekelenemez. Bugün Anadolu ahalisi kadın erkek
cümlemiz fırka isminden bile nefret ediyoruz.
Çünkü: artık tefessüh etti. Bizler fırka filan
istemediğimiz gibi birkaç kişinin fırka kavgasına
da memleketimizi feda edemeyiz. Anadolu fırka
istemiyor ve istemeyecek. Fakat evvelce fırkalara
mensup olan namuslu vatandaşlarını da
İttihatçıdır, İtilafçıdır diye feda edemez. Biz
bugün bütün Anadolu’nun müdafaa-i hukuku
namına toplanmış kadın ve erkekten mürekkep
bir kitle halinde memleketimizin, müdafileriyiz.
Bunu bilsinler. Eğer bu efendilerin maksatları
her teşebbüs-i hayrî akamete mahkûm eylemek,
memlekette hiç namuslu adam bulunmadığını
ilan etmekten ibaret ise irtikâp ettikleri şu hâl
millet, memleket namına bir cinayettir. Tarihten
korksunlar. Avrupalılar bir memlekette intişar
eden gazete o memleket ahalisinin efkâr-ı
umumiyesini temsil eder itikadındadırlar. İşte
bağırarak söylüyoruz ki bu efendilerin neşriyatı
Anadolu efkâr-ı umumiyesine katiyen temas
bile edemez. Anadolu’nun nezih, saf muhitine
bu paçavralar tercüman olamaz. Onların
bedhahâne neşriyatını bütün kalbimizle protesto
ediyoruz. Millet-i Osmaniye’nin kitle-i vahide
halinde memleketler ini kurtarmak için
çalışmasını istiyoruz. Harpte en ziyade felaket
çeken biz zavallı Anadolu kadınlarıyız. Beş
senedir bu harbe evlatlarımızı,



17821 3.Sayfa



3. Sayfa İrâde-i Milliye 19 Kanun-ı Sâni

179 21 3.Sayfa

Halka Doğru
“Tehlike Karşımızda – Uyanalım!”

Yaralarımız pek derindir; neşter vurdukça
kanar, kurcaladıkça büyür ve sızı lar.

Bugün; maziden-hale, halden istikbale
doğru uzanan bir silsile-i ihmalatın zirve-i
felaketinde bulunuyoruz. Tehlike kucağımızda,
meskenet boynumuzdadır. Kara bahtımız üstüne
diz çöken mukadderatımızı kurtarmak için
meskenet i  bo ynumuzdan,  teh l ikey i
kucağımızdan fırlatmak lazım. Meskenet uykuyu;
tehlike korkuyu sever. Uyanırsak, korkmazsak;
bir ejder-i bela gibi boynumuza sarılmış bu iki
hasm-ı canın zehrinden ve aczinden halâs
oluruz. İşte; arzu ettiğimiz; hiçbir vakit
ölmeyeceğine ve yaşayacağına iman ettiğimiz
bu millette…. Bu azmi, bu kudreti.. görmek ve
uyandırmaktır. Uyumak zamanı, gaflet hengâmı
değil, sonra son pişmanlık fayda vermez.
“Zaman”da adalet, “siyaset”te merhamet
arama! Kavilerin zebunlara karşı nazarı tek
birahmanidir! Bilhassa; bu gaddarlığın, bu
insafsızlığın yegâne kurbanı biz olduk, el’an da
olmaktayız. Bizi bu cidal-i umumiye sevk eden
saik; cebr midir? Kader midir? Dedikleri gibi
birkaç kişinin keyfi midir? Yoksa ilcaat-ı hal ve
zaman mıdır? Nedir? Bilemiyorum. Belki bunu
bir gün tarih tetkik eder, anlarız. Yalnız bildiğim
bir şey var ise; mağlup olmak, ifnaya mahkûm
olmak demek değildir. Bir  hükûmetin
siyasetinden, birkaç şahsın kiyâsetinden veyahut
zaman ve icaatın görünür, görünmez
hatayiâtından bir millet mesul tutulamaz…..
Evet! Altı buçuk asırlık bir saltanata, tarihî bir
hakk-ı hayata malik bir millet açıktan açığa
imha edilemez. Eğer her mağlup hükûmetin
bir galip zümre karşısındaki vaziyeti hükm-i nâ-
becai icap ve ilzam ettirseydi, dünya kurulalıdan
beri yeryüzünde hiçbir millet beka bulamazdı,
hâlbuki (1870)’teki Almanlara mağlup ve
mültezim Fransa bugün galip tarafta.

Hakikat meydanda: Yirminci asrın şimdilik
meydanı boş bulan siyaset-i vicdaniyesi bu
merkezde! İstedikleri gibi vurup kırıyorlar, atıp
kesiyorlar… Dört senelik bir badire-i uzmâdan
henüz çıkmış; değil bir siyaset, bir menfaati
için: bekâ-yı hayatı uğrunda, çıplak bir yokluk
içerisinde kan dökmüş, yorgun düşmüş mazlum
bir milletin tekrar kanı dökmek ve döktürmekten,
yuvasını bozmak ve dağıtmaktan zevk alıyorlar!
Kılıcını masum kanında, menfaaitini öksüz
yurdunda sınayan bu siyaset ve menfaat
cellatlarına artık yaptığınız yeter, …. Dur! Diyecek
bir bâzû-yı adalet, bir sadâ-yı siyanet yok!
Hâlbuki şarkın hâkime-i ezelîsinde- garp için-
saklı duran seyf-i adalet (!) bir gün niyâm-ı
gazebânından fırlayacak garbın bu bitmez ve
tükenmez tecavüzât-ı hukuk-şikenânesine karşı
bir cevab-ı kati verecektir. Zira, “Zaman!” Pek
yamandır. “Mağrur-ı kemal olma ki; ardınca
zeval var!” Bu düstûr-ı hikmet; hakkı çiğneyen
hâkimlerin kanun-ı ezelisidir.

Ey muhterem millet! Yukarıdan aşağıya
doğru telhisen bast u makal eylediğim kalbî ve
vicdanü ifadelerin âmâk-ı sükûnunda acı
hakikatlerin kanlı ayak yerleri, tatlı emellerin
canlı “Hak” izleri vardır. Ancak; şurasını bilelim
ki: Bize bizden başka yar-ı sadık yoktur. Bizi
korktuğumuz tehlikelerden kurtaracak,
umduğumuz mertebelere is’âd edecek kendi
varlığımız, kendi kudretimizdir.

Öyle ise: Biraz kendimize gelelim. Şu
menhus kayıtsızlık,

kocalarımızı, kardeşlerimizi memleket in
müdafaası için verdik. Kendimiz toprak kazdık,
öküzlerin yerine sapan çektik. Sahne-i harpte
sırtımızla askerimizin erzakını taşıdık, taş taşıdık,
o efendilerin hanımları gibi paşa babalarımızdan
kalan Büyükada’daki köşklerimizde, Şişli’deki
konaklarımızda zevçlerimizle karşı karşıya oturup
zevk etmedik ve şimdi de zevçlerimizin bol bol,
kolay kolay, kazandıkları paralarla tuvaletler
yaparak otomobillerde gezmiyoruz. Verdiğimiz
kurbanlara gözyaşları döküyoruz. Onların ruhunu
şad etmek için elimizde kalan bu mübarek
toprakların müdafaası yolunda erkeklerimizle
beraber fedâ-yı cana azmettik. Bu efendilerin
damarlarında Türk ve Müslüman kanı varsa
memleketin selameti namına rica ediyoruz.
Sükût etsinler. Eğer sükût etmeyip böyle
ahlaksızca neşriyatlarında devam edecek olurlarsa
gazetelerini boykot yapacağız. Gazetelerini
okumadığımız gibi memleketlerimize de katiyen
sokmayacağız. Buna suret-i katiyede muvaffak
olacağız. Bizi buna mecbur etmesinler. Çünkü;
ne olursa olsun biz İslam gazetesi hakkında
boykot yapmak vicdanımıza ağır gelecek ve
izzet-i nefsimize dokunacak, fakat ne yapalım!
Gazetelerde gördüğümüze nazaran Hürriyet ve
İtilafa mensup mebusları merkez-i umumi istifaya
davet ediyormuş. Bundaki maksat nedir? Bittabi
uzak yerlerdeki mebuslar geç gelebilecekler, bir
kısmı da bu suretle istifa ettirildiği takdirde Sulh
Konferansı’nın kararından evvel ekseriyet hasıl
olamayarak meclisin içtima edememesini temin
etmekten başka ne fikre mahmûl olabilir. Şu
halde bu felaketin müsebbipleri de memlekete
bu nifakı sokan efendiler olmayacak mı? Her
hangi fırkaya mensup olursa olsun muhterem
mebuslarımızdan rica ederiz, kendilerini mebus
intihap etmekle haklarında pek büyük itimat
göstermiş olan milletin emniyetini su-i istimal
ile üç beş kişinin oyuncağı olarak istifa etmesinler.
Bu vicdansız bir hareket olur. Bugün millet İttihat,
İtilaf tanımıyor. Tekrar söylüyoruz ki fırka
istemiyoruz, fırkayı memleketimize adeta tefrika
addediyoruz. Buna sebep olan üç beş kişiye
diktatörlükleri, zulümleri, yanlış hareketleri ile
memleketimizi felakete sürükleyen Enverlerden,
Cemallerden, Talatlardan ziyade lanet ediyoruz.
Çünkü: bu efendiler bilerek, akılları ererek, ilimleri
ile irfanlarıyla memleketlerine fenalık ediyorlar.
Kendilerini büyüten, yetiştiren memleketleri
namına insafa ve din kardeşleri namına vicdana
davet ediyoruz.
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

İstanbul’da Düvel-i İtilafiye Mümessillerine
Avrupa hükûmet-i medeniyetlerini

mürevvic-i efkârı bulunan gazetelerin son
neşriyatında hak ve adalete müsteniden icrâ-yı
hükûmet ettiğini cihana ilan edegelmekte
bulunan İngiliz kavm-i necib-i müdrikenin umur-
u hükûmetinin müdevver başvekili Lloyd George
hazretleri tarafından Sulh Konferansı’na İstanbul
ve boğazların beynelmilel hâle ifrağıyla 650
senelik hükûmet-i İslamiye ve Osmaniye’nin hem
makarr-ı hilafeti hem de âbidat-ı diniyesi ile
kalbgâh-ı mekîni olan İstanbul’umuzun sade
bir surette makarr-ı hilafete terk ile merkez
hükûmeti Anadolu’ya nakletmek gibi mâ-lâ-
yutak bir teklifat-ı gayr-ı meşruada bulunacağı
tarzında kulub-ı İslamiyâne yeni bir cerihai’l-
niyâm-ı nâ-pezîr açılmak istenildiği haberini
kemal-i teessür ve teleffühle karşıladık. Wilson
Prensiplerini düstur ittihaz ile mevki-i mütarekeye
atılmış ve bir senedir sulha şedit bir intizarla hak
ve adaletin tuluatını dinlemek üzere iken
herhalde bir menba-ı mevsuktan istihbaren vuku
bulan bu teklif-i teşebbüsî ve bu neşriyat-ı efkâr-
ı İslamiyeyi fevkalhad tahdiş etmiştir. Pek yakında
müzakerat-ı sulhiyede tekrar mevzu-ı bahis ve
icrâ-yı tatbik etmek istenilen bu mesele-i
mühimme ile hayat-ı milliye ve ananât-ı
diniyemizi temelinden yıkmak emelini adl ü hak
uğrunda boğazlaşan hükûmet-i mutelifeden
beklemediğimiz cihetle mukadderat-ı İslamiyenin
o ân-ı idamına güşâde bir zemin olan bu kahhar
ve teklifatı şiddetle protesto eder ateş ve kanla
mücehhez bu gibi teklif bombasının ortaya
atılması halinde tarihe tekrar iğrenç kanlı sahife-
i zulmet açılmasına meydan bırakmaması için
adalet ve insaniyetin tealisine rehber olan
hükûmet-i fehimanelerinize iblağını istirham
eyleriz.
Belediye Reisi İsmail

Kangal Müdafaa-i Hukuk Heyeti Reisi
Hilmi

şu katil duygusuzluk şaibelerinden silkinelim.
Bizim kendimize mahsus tarihî ve ananevi vakar-
ı milliyemizi takınalım. Bakınız! Vatanın yaralı
sinesine eller basıyor, ayak bastık yerlerde otlar
kuruyor! Kara bahtlı topraklarımızın tali’siz ve
öksüz insanlarımızın sahne-i namus ve imanı
üstünde; ne kanlı dil-sûz oyunlar, ne feci ve
ciğer-sûz ölümler icra edildiğini iyice sorup
öğrenelim, bir hikâyet kabîlinden dinlemeyelim,
kula k lar ımı zdak i  pamuklar  ç ı kmal ı ,
gözler imizdeki  perdeler yı rt ı lmal ıd ır.
Herhangimizin eline ufak bir diken batsa, bir
tarafımızdan kan çıksa –nasıl acısını hissederek
dikeni çıkarmaya, yarayı sağaltmaya çalışırsak-
 bugün onlara ise, yarın bize demek olan –vatan
ve milletimizi de böylece koruyalım, alâmından,
kederinden müteessir olalım. İzmir – Adana
havalisinde aylardan beri ölen ve öldürülen
insanlar; yakılan; yıkılan hanumanlar el-hasıl
galiplerin mağlup zavallı İslamlara reva
gördükleri cinayetler, fezahatlar, cism-i mader-
i vatanın –Allah’tan başka istinadgâhı olmayan-
 mazlum evlatlarına, masum topraklarına karşı
yapılıyor; hem de Rum ve Ermenilerin intikamı
istiklali uğrunda yapılıyor. Bu hal bizim için
neticesi pek tehlikeli, pek işkenceli bir oyundur?!
Bu oyunu tertip edenlerin şu günlerde, Sulh
Konferansı’nda, mukakadderatımız hakkında
verecekleri kararın da aynı kafalarla, aynı
vicdanlardan sudur edeceğine nazaran
hakkımızda pek de hayırlı bir şey olmadığını
istidlal ediyoruz: [Bilmem ki ayine-i devran
şuunat-ı zamana yeni bir mecrâ-yı diğer aça]
her ne olursa olsun artık; bu lâ-kaydâne seyirci
vaziyetinden, bu miskinâne intizarcı kıyafetinden
çıkalım. Tavrımıza bir ciddiyet, fikrimize bir
hareket verelim. Bir taraftan hariçte, diğer
taraftan dâhilde mukadderat-ı istiklaliyemizi
tehdit eden bu haksızlıklara karşı ayaklarımızı
oynatarak ağızlarımızı açalım. Malen, bedenen,
fikren olan varlıklarımızı birleştirelim. Bizi en
ziyade korkutan bu haksızlıklardan ve
tecavüzlerden ziyade varlık hilafındaki atalet ve
betanetimizdir! Hali fena göstermekle, cibilliyet-
i maraziyesini ezhardan çekinmeyen birtakım
bedbinlerin, milletin ve selametin zararına bir
maksat takip eden maskeli müfsitlerin işaât-ı
kazibelerine ehemmiyet vermeyelim. Hayır ve
şerrin; akıl ve idrakimizin miyarında, vicdan ve
kanaatimizin lisan-ı hal ve hakikattedir. İyi
düşünür, iyi hareket edersek.. hiç bir vakit
aldanmayız… Yok! Her işi cereyana ve tesadüfe
terk eder isek kaybedeceğimiz yüzde yüz
muhakkaktır.

Düşman tecavüzüne, işgal tehlikesine
maruz kalıp da; hakkı, namusu, istiklali uğrunda
mukavemet ve tezahürat gösteren yerlerin
mizan-ı adalette hakkı mahfuzdur. Varlık;
yokluğu ifna eder, hareket olan yerde
mahkûmiyet olamaz. İşte İzmir ve Adana’nın
neticesi, Sulh Konferansı’nın mukadderatımız
hakkında vereceği hükmün fezlekesi bu vadi-i
intibah ve vahdette nümayan olacak sükûn ve
itidalin, şan ve vakar-ı millîmize yakışacak bir
surette ezhar ve ispat edilecek azim ve efalin
hatavât-ı hüda–pesendanesinden tecelli
eyleyecektir.. Ona göre şimdiden davranalım.

E. Tarhan

Reşadiye’den:
Belediye dairesi önündeki üç bini

mütecaviz müslim ve gayr-ı müslim ahali bil-
içt ima işga li ve tecavüzatlar ına razı
olamayacaklarını kanlarının son damlasına kadar
müdafaaya hazır bulunduklarını beyanla bir
miting akd ettikleri ve keyfiyeti makam-ı sadaret-
uzmaya ve itilaf mümessillerine bâ-telgraf arz
olunduğu.
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Amadiye aşayiri reisi Salih Efendi’den
Cizre kaymakamına gelen mektupta son
müsadematta İngilizlerin “500” nefer ve “5”
zabit maktul verdikleri ve Akra, Amadiye
kazalarını kâmilen tahliye ettikleri bildirilmiş
ve serian memur in- i  Osmaniye’n in
gönderilmeleri talep olunmuştur.

Adana’nın dört kilometre şimalinden
bağlara kadar çadır altında Ermeni muhacirleri
iskân edildiği ve bu muhacirlerin gelip geçen
İslamlara son derece hakaret, darp, işkencede
bulundukları mevsukan müstahberdir.

Fransız asakîrinin Fatıma’yı geçerken
Halep’e gitmemesi için Süleymaniye istasyonu
civarına tecemmu’ eden araban, aşair Fatıma
İstasyonuna hücum ederek Fransızlara külliyetli
telefat verdirmişlerdir. Fransızlar Fatıma’yı elde
bulundurmak üzere takviye kıtaatı sevkine
devam ediyorlar. Araplar ise Türk bayrağını
çekerek Türk hükûmetinden başka hükûmet
kabul etmeyeceklerini Fransızlara suret-i
katiyede bildirmişlerdir.

Bayburt’un “Harut” nahiyesinden bazı
müddeiyat-ı şeytanetkârâne ile isyan ve
hareket-i irticaiyeye teşebbüs eden ve nihayet
imha ve tenkil edilen Şeyh Eşref müridanından,
Sürmeneli Ali Rıza ile refiki “Bulad” nam
kimseler Sürmene hükûmetine teslim
olmuşlardır. Mütebaki müritler dahi arz-ı
dehalet etmek üzeredir.
Esnâ-yı müsademede silah-bedest derdest
edilen “altmış beş” mürit Harut’tan Erzurum’a
yola çıkarılmışlardır.

Türkiye Sulhu
Paris Sulh Konferansı’nda Türkiye sulhu

iyi gidiyor. İtalyan gazeteleri daima Türkiye’den
bahsediyorlar. Konferansın fikri Türkiye’nin
mustakil ve baki kalması imiş. İstanbul Türk’ün
olacak. Beynelmilel olmayacaktır. Öyle bir hatt-
ı hareket düşünürlermiş ki İstanbul’da herkes
serbestçe işlesin. İstanbul beynelmilel olduğu
takdirde pek çok hükûmetlerin bu yüzden
araları açılacaktır. İtalyanlar bütün sulhun iyi
olmasına çalışırlar. Halifenin İstanbul’dan
çıkmasını asayiş ve muvazene yüzünden İtalyan
kabul edemez.

Bolşevik Harekâtı
Azerbaycan’dan 24 Kanun-ı Evvel sene

35 tarihli bir haberde Bolşeviklerin her yerde
galebe çaldığı ve Denikin’in bozgun halinde
her taraftan ricat ettiği bildiriliyor. Ayrıca gelen
hususi bir haberde Petersburg’un şimalinde
Kızlar şehrine Bolşeviklerin taarruz etmekte
oldukları bildirilmektedir.

Batum’da münteşir İslam Gürcistan
gazetesinden:

Gönüllü ordu, başkumandanının riyaseti
altında gönüllü kıtaatı kumandanları fevkalade
bir içtima ederek vaziyetinin ve hamiyetinden
uzun uzadıya bahsetmişler ve canibin
karışmaması şartıyla yeni teşekkül-i teessüs
eden hükûmetlerle müzakerata iktidar
edilmesine karar verilmiştir.

Batum’da “Hırkof” “Polteva” “Rostof”
“Kiev” “Noçerfas” vesair şehirlerden hicret
eden muhacirleri iskân edecek mebani
kalmamıştır.

Kızak atlıları cebhe-i harbi terk ile evlerine
gitmekte ve birçokları da silahlarını da beraber
götürmektedirler.

Mısır ihtilali henüz kesb-i sükûnet
etmemiş, reis-i vükelaya ikinci bir suikast icra
edilmiştir.

Elbistan Haberleri
4 Kanun-ı Sani 336 tarihinde Maraş’tan

üç yüz nefer üç top mitralyözden mürekkep
Islahiye cihetine hareket eden Fransız kuvveti
Cebheli ve Sarılar karyelerine ihrak ve ahaliden
birçok kimsenin şehit edildiği anlaşılmıştır.

Netice-i muharebede düşmandan
seksen esir alındığı mütebakisinin imha edildiği
ve düşmanın beş yaralısı Maraş’a götürüldüğü
esirler Pazarcık’a sevk edilmiştir. Ganaimin
nev’ ve miktarı henüz tahakkuk ettirilmemiştir.

Elbistan ve Maraş yolu üzerine Maraş’a
sekiz kilometre mesafede İncebel mevkiinde
süngü ile feci bir surette iki İslam’ın şehit
edildiği görülmüştür.
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Konya’da Azm-i Millî
11 Kanun-ı Sani 336’da Konya’da bütün

dükkânlar kapanarak 15.000’i mütecaviz halk
Alaattin Tepesi’nde toplanarak muhak bir sulh
ile işgallere nihayet verilmesini talep zımnında
muazzam b ir  mi ting yapmış la rd ır.

İstanbul Beynelmilel Olamaz
Dersaadet’te Amerika ve Düvel-i İtilafiye

Mümessilerine Keşide Edilen Telgraf Sureti
İngiltere hükûmeti başvekili Lloyd

George’un İstanbul ve Boğazların beynelmilel
bir hale ifrağına, Türk hükûmetinin yeni
merkezinin Anadolu’da olacağına ve
İstanbul’un yalnız makarr-ı hilafet olarak bir
payitaht-ı dinî olarak kalacağına dair Sulh
Konferansı’na teklifatta bulunacağını
gazetelerde gördük.

İstanbul cevami ve medarisi ve abidatıyla
bir Türk bir Müslüman memleketidir. Altı asırlık
mevcudiyet ve on üç asırlık İslamiyet’in makarr-
ı saltanat ve hilafetidir. İstanbul bilumum
vatanımızın başı ve mevcudiyeti milliyemizin
dimağıdır. İstanbul’un beynelmilel bir vaziyeti
sokulması Türk ve Müslüman milletinin başı
kesilerek cesedinin terk edilmesi demektir. Bir
Sulh Konferansı’ndan giyotinin tatbiki kararının
değil mevcudiyetimizin tanılarak tamamiyet-
i mülkiye ve istiklalimizin temini suretiyle izhar-
ı adalet edileceğini itizar ediyoruz. Ananat-ı
milliye ve diniyemize mugayir olduğundan
milletimizce asla kabul edilemeyeceğini beyan
eder ve böyle bir teklifi şiddetle protesto
eyleriz.

Sivas Heyet-i Merkeziyesi Reisi
    Mehmet Rauf

Hususi Müstahberatımız
Mardin’de Miralay Norman

Fransız Miralayı Norman Otuz Kanun-
ı Evvel’de Mardin’e gelerek hükûmeti, fırka
kumandanını ve Amerikalıları ziyaret etmiş ve
ber-vech-i ati beyanatta bulunmuştur.
Diyarbakır’a bazı su-i tefehhümleri ref için
gidiyorum. Türkiye malî, sınaî, ilmî muavenete
muhtaçtır. Bu kavi muaveneti Fransa
yapacaktır.

Diyarbakır ve Mardin ahalisi Norman’ın
Mardin’e vürudunu Fransız işgalinin bir
başlangıcı telakki ettikleri ve hâkim-i siyasi
sıfatıyla Diyarbakır vilayetine tayin edilmiş
zannında bulundukları için Mardin Kuvâ-yı
Milliyesi derhal toplanmış ve civara haber
göndermişler. Yakın aşiretler de gelerek
kasabanın her tarafı musallah millî kuvvetler
tarafından tutulmuş bir kısım kuvvet Diyarbakır
yolunda bir kısmı da Nusaybin yolunda tertibat
ittihaz eylemişlerdir.

Mardin Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
belediye dairesinde Norman ile görüşmüş
cemiyet reisi; hükûmet-i Osmaniye’den başka
hiçbir hükûmetin taht-ı hâkimiyetinde
yaşamayacaklarını Fransız işgali ihtimaline
karşı yüz bin kişilik Kuvâ-yı Milliye ihzar edilmiş
olduğunu ve memleketlerini hiçbir ecnebinin
zîr- i hâkimiyette kalmasına meydan
vermeyeceklerini efkâr ve hissiyât-ı insaniyesine
fevkalade ümit bağladıklarını Fransızlar eğer
Türk muhadenetini istiyorlarsa evvela işgal
altındaki illeri tahliye etmeleri ve bize hakiki
dost elini uzatmaları lazım geldiğini eğer böyle
yaparlarsa Osmanlı hükûmetinin Fransa için
en samimi bir dost olarak kazanılmış olacağını
bir lisan-ı kati ile söylemiş ve aynı zamanda
belediyede akşam yemeğine davet etmişlerdir.
Muma-ileyh daveti kabul ederek hükûmet ve
fırka erkânıyla birlikte yemek yemiştir.

Akşam yemeğinden sonra Norman
hayvanla istasyona gitmek istemiş ahalideki
galeyan hasebiyle bir hadise-i müessifeye
meydan vermemek için fırkaca otomobil ile
sevk edilmiş ve bir fenalığa maruz kalmamak
için eşraftan birisinin otomobilde beraber
bulunması teklif edilse de kimse cesaret
edememiş ve fırka kumandanı yalnız olarak
refakat etmiştir. İstasyon güzergâhında grup
grup ahz-ı tertibat etmiş yüzlerce efrad-ı
müsellaha arasından salimen geçirilmiştir.
Norman Mardin’de bir gün daha kalsa idi on
bin kadar Kuvâ-yı Milliye’nin Mardin’de
muhakkak surette toplanacakları aşikârdı.
Norman’ın avdetiyle beraber kuvvetler kâmilen
dağılarak sükûnet iade edilmiştir.

Norman istasyonda iken 9-10 gecesi
telgrafla Diyarbakır’da bulunan valiyle
görüşmüş ve Mardin’de maruz kaldığı tehlike
hasebiyle Urfa-Siverek tarikiyle Diyarbakır’a
gelirken muhafız olarak Urfa’ya elli süvari
gönderilmesini rica etmiştir. Urfa’ya bir zabit
ile on iki atlı zabit gönderilmiştir. Norman
Mardin’den Tel Ebyaz’a avdet ve on üç Kanun-
ı Sani’de Urfa’dan Diyarbakır’a hareket etmiştir.

Zeytûn Ermenileri tarafından Zeytûn
civarındaki ılıcada yıkanmakta olan Zeytûn
müfrezesinden üç jandarmayı bastırarak
Zeytûn içerisine götürüp haps ettikler iaynı
günde Zeytûn nahiyesi müdürü Hasan Efendi
ve karakol kumandanı Mustafa Çavuş
Ermeniler tarafından dairelerinde götürüldüğü
bunlardan üç jandarma ve iki tahsildarın tevkif
edildikleri Zeytûnlu Aram’ın hanesinden duvar
del inerek firar ettikleri ifadelerinden
anlaşılmışsa da müdür ve çavuş hayat ve
mematından şimdiye kadar bir taraftan
malumat elde edilemediği yine aynı gün de
elli kadar musallah Ermeni çetesi Zeytûn’un
bir buçuk saat mesafede şarkta bulunan
Dönükleri basarak mevcut olan on iki İslam
hanesini çoluk çocuklarıyla kâmilen Zeytûn’a
götürdükleri ve bu biçarelerden hiçbir ferdin
geri gelmediği mevsukan anlaşılmıştır.

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi
Heyet-i temsiliyenin nezareti altında

Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye namında bir
gazete intişara başlamıştır.

Seneliği (300) altı aylığı (160) kuruştur.
Muhterem refikimiz müdafaat ve

mücahedat-ı vatanperverânelerinde muvaffak
olmasını dua ve tebrikat-ı samimanemizi ithaf
ederiz.

Alenen Teşekkür
Öksüz çocuklarımı giydirmek hususunda

bana yardım eden ve bu ilk teşebbüs ve
vicdaniyeyi ruhlarında duyarak her gün
mektebime kadar dikiş dikmek için gelmeyi
ihtiyar-ı zahmet buyuran jandarma kumandanı
Binbaşı Kemal Beyefendi’nin muhterem
refikaları hanımefendi ile Ani Bey’in hemşireleri
hanımefendiye teşekkürat-ı minnetdarânemi
tebliğa muhterem gazetenizin tavassutunu
istirham ediyorum efendim.

Sivas İnas Darüleytam Mektebi Müdiresi
Makbule Rıza

İlanat
Meşhur Şekerci

Her nev’ şekerlemeler, lokumlar, reçeller,
badem ezmeleri vesaire gayet nefis surette
imal olunur. Şöhret ve maharetimiz bütün
Samsun ve Trabzon’da yerli tanınmıştır.
Perakende ve toptan siparişat kabul olunur.

Samsun’da Şekerci Hacı
    Hafızzade Biraderler

Diken
Türkiye’nin en nefis muhteviyatça en

zengin mizah gazetesidir: Seneliği (200) altı
aylığı (100) üç aylığı (60) kuruştur. Bu istifadeli
eseri karilerimize şiddetle tavsiye ederiz.
İdarehanesi: Bab-ı Âli Caddesinde daire-i
mahsustur.

Tulû
Tiryakilere Müjde!

Gayet nefis ve mükemmel bir surette
İstanbul’da hususi fabrikamda imal ettirdiğim
“Tulû sigara kâğıdı” her kâğıda faiktir. Halis
pirinçten mamul katiyen sönmez Sivas’ta
Taşhan’da Eyinli Arif Efendi ve Mahkeme
Çarşısı’nda Karapolatoğlu İsmet Efendi
mağazalarında arayınız. Toptan siparişat
tenzilata tâbidir.

[Sivas: Vilayet Matbaası]
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ciğerlerimize kadar uzanan kanlı el, kanlı

kuvvet Fransa nükûd ve kuvvetine istinat ediyor,
biz, Müslümanlar hakkında yapılan bu fecai

ve mezal im i Fransa meden iye t ine

yakıştıramazken, binaenaleyh işittiğimiz
haberlere inanmak isterken her gün yeni bir

hadise ile bir cinai iğfal teyit etmektedir.

Merguş ve civarında yapılan gayr-ı insanî
hareketleri tarih kaydetmeye ar edecektir. İşte

bizim ve bizim gibi mağlup milletlerin hakkında

ittihaz ve tatbik edilen ve yirminci asrın
medeniyetine yakışmayan, celladâne siyasettir

ki dünyadan sulh ve salah ümidini kaldırmış

ve milletleri yeni bir devreye, yeni bir inkılâb-
ı  umumiye imale etmiştir.  Diğer bir

makalemizde de işaret ettiğimiz vech ile
Avrupa siyasetinin bugünkü tuttuğu yol bir

ta’vîk ve tehir yoludur.

İşi uzatmak, emrivakiler icat etmek bu
köhne siyasetin yegâne medar ve istinatgâhıdır.

Şunu da unutmamak lazımdır ki: Avrupa

siyasetinin bu muvazenetsizliği bu dalgalı
yürüyüşü bir tesire taliptir. Her işi düşündüğü

gibi yapmak, yapabilmek dünyada hiç kimseye

nasip olmuş değildir..
Binaenaleyh dünya ne derse desin

adalete, hakkaniyete müstenit olmayan

mefkûreler daima zevale mahkûmdur.. Garaz-
kârâne ve menfaat-perestâne emellerle ortaya

atılan fikirler daima karşısında mukabil ve

azimkâr muhalefetlere tesadüf eder. İşte
Avrupa’nın takip ettiği siyaset de böyle gayr-

ı vicdanî mefkûrelerin muhasarası olduğu için

önünde manialar haileler zuhur etmiştir.. Emin
olalım ki dünya Avrupa’nın yaptığı ve yapacağı

usulü kabul etmeyecektir; görüyoruz ki yeni

dünyanın âlicenap mefkûresi harp ve sulh ile
fiilen alakadar olduğu halde Avrupa’nın takip

ettiği gaddar ve hunhar siyaseti, medeniyete
ve insaniyete menafi addedilerek yapılan işlere

fiilen iştirak etmemeye karar vermiştir. Hakikat,

adalet fikr-i insanî takip edilmeyen işlerde bu
gibi muhalefetler çok görülmemelidir. İmdi

bir neşve-i galibâne ile adl ü hakkı çiğnemek

suretiyle tanzim olunan netice itibarıyla hiçbir
fayda temin edemeyen (Brest-Litovsk ve Bükreş)

Muahedeleri’nin adalete menafi olduğunu

görerek dünyayı ayaklandıran Avrupa..
Bugünkü siyaseti ile acaba âlem-i medeniyet

karşısında bir teessür-i  ar ve hicap

hissetmeyecek midir?
Biz bütün bu hadisat-ı elîme karşısında;

beşeriyetin duyduğu âlâm ve teessüratın

yüreğimizde inlediğini hissetmekle ümid-i
selamet ve saadeti Avrupa’nın ihtiraslar,

emellerle mali siyasetinde değil yine şarkın saf

ve samimi ruhunda bulacağımıza eminiz.
Evet, medeniyet güneşi nasıl ki ilk defa

şarkın şirin ufuklarında tulû etmiştir. Bugün

de âlem-i medeniyetin halledemediği
muammâ-yı sulh ve salahı şarkın nezih ve pür-

vakar medeniyeti halledecek, selamet ve saadet
güneşi şarktan doğacaktır. H. L.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene       Pazartesi :  4 Cemaziye’l-Evvel 1338 ve 26 Kanun-ı Sâni  Sene 1336    Numara: 22
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Karanlık; her taraf karanlık… Garbın

siyah bulutları arasında gurup eden -belki de

ufûl eden- sulh ve saadet güneşi.. Seneler

geçti de hâlâ doğmuyor.. Bugün müşkil ve

mütereddit adımlarla kat’-ı merahil etmek

isteyen sulh ve selamet düşünceleri her hatvede

bir mânia bir haile tesadüf ederek irkiliyor,

kalıyor. Daha doğrusu sözler sakalı geçmiyor.

Zulüm ve istibdat hükümlerini yıkmak,

mahvetmek, cihana, beşeriyete, saadet ve

rahat bahşetmek için dünyanın her tarafında

başlayan milletler hareketi şüphe yok ki nail-

i muvaffakiyet olacaktır. Fakat bu ne zaman?..

Bu hareketler önünde de şüphe

etmeyelim ki hailler, engeller var. Binaenaleyh

buna zaman tayin etmek doğru olamaz, şu

kadar diyebiliriz ki milletler sulhu Avrupa

sulhundan evvel olacaktır.

Garp efkârı dünyaya verilecek şekillerle

uğraşırken müttefikleri miras-ı galibiyetlerini

–sözde- taksim etmek emeliyle karanlıklarda

didinirken; şarkın, saf ve samimi ufuklarında

ümitlerle mai bir şafak belirmektedir. İşte

Rusya içlerinden alınan haberler bu fikri teyit

etmektedir…

Bolşeviklik harekâtının önüne geçmek

için sarf edilen emeller, heder oluyor, Denikin

ordusunun tamamen mağlubiyeti tahakkuk

etmiş demektir. Şu hal karşısında Avrupa’nın

aldığı ve alacağı vaziyet ne olacaktır, İngiltere

ve Fransa’nın en benam gazeteleri bile Rusya

idaresi hakkında artık başka vaziyet almak

zamanının hulûl ettiğini itiraf etmektedir.

Bütün milletleri bir zincir-i vahdetle bağlamak

istidadını gösteren Bolşevizm harekâtı artık

dünyayı korkutmuştur

Bütün  Ru s ya ’ y ı ,  A lman ya ’ y ı ,

Macaristan’ı, hatta Bulgaristan’ı istila eden

bu millî harekâtın Fransa ve İngiltere’yi de

hüküm ve itaatına alacağını cereyan

göstermektedir.

Bu  har ekât  ka rş ı s ınd a  kendi

memleketlerini müdafaa etmek lüzumunu

hissetmesi  lazım gelen galip zümre

mütefekkiresinin hâlâ tevsi’-i istila ve istidat-

ı âmâli etrafında uçuyor, hâlâ zulüm ve i’tisaf

yolunda kan dökmekten vaz geçmiyorlar..

İngiltere’nin en ağır başlı gazetesi olan Times

–ki hakikati herkesten evvel müdrik olması

lazımdır- hâlâ Türkiye’nin taksiminden,

Türklerin Avrupa’dan ihracından pek

garazkârâne bir surette bahsediyor..

Filhakika Fransa efkârından lehimizde

bir cereyan hissedilmektedir. Lakin bunu da

vukuat bilfiil tekzip ediyor, Fransızlar’ın o

medenî milletin nüfuzu altında olan her tarafta

Müslüman kanı dökülmektedir. Adana’dan o

sevgili yurdumuzdan

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

İstihbarat-ı Mahsusamızdandır

Zavallı Müslümanlar Buna da mı Medeniyet
Diyecekler??!!..

Maraş’ta Fransızların harekât-ı kanun-
şikenâneleri cümlesinden olarak evvelki
Çarşamba günü General Kerret berâ-yı
müzakere mutasarrıf vekili ve jandarma tabur
kumandanı ve polis komiseri ile eşraf-ı
memleketi karargâha davet etmiştir.

Eşraf ve memurin-i mezkûre kable’z-
zuhur karargâha gittiklerinde general köylerde
Fransız askerlerine taarruz ve hücum
olunduğundan bahisle itab ve tahkir-âmiz
sözlerde bulunmuş ve cevaben İslamların
kimseye taarruz etmediği ve bilakis taarruz ve
tecavüz askerlerden vaki olduğu halde
nezaketen sabır ve sükûnet edilmekte olduğu
bilmukabele söylenmiştir.

General cevaben –siz ahmak adamsınız
diye tenzih ve huzzardan bazılarına ruhsat
vermiş ve derhal memlekete ateş açmıştır. Üç
gün üç gecedir bütün memleketi ve cevamiyi
mevaki-i müteaddiden top ve mitralyöz ve
mavzerle döğmekte ve ahali tarafından silahla
mukabele edilmektedir.

Maksad-ı aslî memleket ve hükûmeti
ıskattır. Generalin âlem-i insaniyet ve
medeniyete mugayir olarak yaptığı bu harekât-
hun-rîzâneden memleket yanmakta ve bir
taraftan toplarla tahrip olunmaktadır.

Zavallı cezaevi reisi hükûmetten evine
giderken mermiyle şehit edilmiş ve cenazesi
üç gün ortalıkta kalarak ateşten yanına gidilip
kaldırmak mümkün olmamıştır. Maktul ve
mecruhun miktarı harp devam ettiğinden
henüz anlaşılamamıştır.

Mahbusîn kâmilen boşanmışt ır.
Ahval-i mezkûreye karşı vaki olan

istirhâmat general tarafından hiddetle
karşılanarak ateşe devam olunmaktadır. Ma-
haza efrad-ı milliye tarafından cansiperane
müdafaa edilmektedir. Mutasarrıf vekili ahali-
i İslamiyeyi müdafaadan vaz geçirmek için
tahliye olunmuş ise de diğer arkadaşları
karargâhlarından mahpustur. Fransızların
medeniyet namı altında yapmakta oldukları
işbu harekât-ı hun-rîzâneden vaziyet pek
elîmdir. Ermeniler de muhasine iştirak
etmişlerdir.

Amasya Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan

Cemiyetinin bir şubesi de Amasya’da küşat
edilmiştir. Kadınlarımızın ve hiddet ü tesanüt-
i milliyemize iştiraki istikbal ve istiklalimiz
namına el-hak bütün efrad-ı vatanın kalplerini
fahr u gurur ile kabartmaktadır.

Muhterem hemşirelerimiz bize yazdıkları
mektupta memleketin istihlâs ve istikbali
uğrunda en son fedakârlığı yapmaya karar
verdiklerini beyan ve iş’âr ediyorlar.

Cemiyetin reise-i ulâlığını Asiye Remzi
ve reise-i saniyeliğini Nazik ve kâtibe-i
mesuleliğini Nimet Hanımefendiler deruhte
buyurmuş la rdı r.  Mücahideler imiz in
muvaffakiyetlerini Cenab-ı Hak’tan niyaz
ederiz.

Siyasi

     Güneş Nereden Doğacak
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bulunduğunu söylemiş iken Patrik Zaven Efendi
yazdığı ve elde edilen sureti zîrde muharrer
mektuptan maksat ve fikr-i maksatkâranesi
anlaşılmıştır.

Mektup Sureti
Diyarbakır’da kilisenin içerisindeki ziyaret

mevkiinde dört komine birleşti. Adana,
Mersin’de teşekkül eden cemiyetlerin şubesini
burada açmaya muvaffak olduk. Malum olan
bir kimse buraya geldi. Çok memnun olduk.
Perşembe gecesi saat sekizde kilisede çan çaldı.
Süryani ve Ermeni sevgili milletimiz geldiler.
Müzakere olundu. Cumartesi günü akşam saat
on birde müzakere ikmal edildi. Müttefikimiz
Fransız generalin mevkii hazırladı. Burada
bulunan iki papaz da bulunmuştur. Halep’teki
kuvvetli çetelerimiz Diyarbakır’a gelince size
muvaffakiyetlerimizi bildireceğim. Evvelki
Taşnaklar gibi değil bunların sözü ve özü birdir.
Bundan böyle Osmanlıların fenerleri yani ışıkları
baş aşağı oldu. Bizim ışıkların muvaffakiyetlerini
yakında size yazacağım. Oraların ışıklarından
çok memnun olduk. Şerefine icrâ-yı şâdmânî
ediyoruz.

Diyarbakı r’da biz Rus arş iyanın
Beyoğlu’nda Sakız Ağacı’nda Ermeni Katolik
Ruhbanhanesinde Cercis namındaki şahsa
göndermek istediği mektupta şu cümleler vardır.
[İslamların sonunu yakında görürüz. Bize nasıl
yapıldı ise, bizim de onlara öyle mukabele
etmekliğimiz zamanı geldi. Adana’dan iki papaz
tebdil-i kıyafetle buraya gelmişlerdir. Ermenilerin
küçük yortuları günü kilisede miting akd
edilecektir. İngiliz teftiş memurları buraya gelip
gidiyorlar. Fransız müfettişleri de geliyor. Bunlar
bizim hayatımızı taht-ı temine aldılar. Ermeni
murahhası altı bin altın getirdi. Gerek fukaraya
gerek malum olan cemiyetelere tevzi edildi.
Parayı getiren piskopos Kiyal’dir.]

İrâde-i Milliye
Hayret ediyoruz….. Acaba Ermeni

vatandaşlarımız bu hayelperestlikten ne gibi bir
istifade etmek emelindedirler. İtiraf ediyoruz
bu cihan harbinde büyük küçük bütün milletler
az çok zarar ve felaket görmüşlerdir. Amal-i
milliyelerine hürmet ediyoruz. Asrın adl ü hak
ve milliyet prensipleri dairesinde müstakil bir
Ermenistan teşkil etmeleri esası zannedersem
her milletten evvel Türkler tarafından tasdik
edilmiş saha-i husule çıkarılmıştır. Komşuları ve
birlikte yaşadıkları milletler ile ilâ-yevmü’l-kıyam
dâhilî sulh ve müsademette geçinmeleri ve bu
vesile ile milletlerinin refah ve saadeti acaba şu
yukarıdaki tarzı hareketi mi icap ettiriyor.
Maksatları Türk memleketlerini Ermenistan
yapmak değil mi? Hâlbuki hakikat şudur ki
istihsali adîm ve akibeti mühlik bu hareketleriyle
ne biz ne de onlar rahat yüzü görürüz ve şarkta
sulh ve sükûtu daima ihlâl etmiş olurlar.

İtidal-i demle hareket etmeleri şarkın pek
muhtaç olduğu sulh ve salah namına pek ziyade
arzu olunur.

Aksiyon Fransızdan:

Türkiye ile On Üç aylık Mütareke
“Bulgaristanla sulh imza edildi. Bir Macar

heyet-i murahhasası Paris’e istenildi. Bu heyet
meyanında Macar asilzadegânından bir kaçının
isimleri görüldü. Unutulan ve ihmal edilen
neden yalnız Türkiye oluyor?

Gayr-ı layık görünmeye sebep nedir ki
mütareke tarihi olan 30 Kanun-ı Evvel 1918’den
beri Türkler, tali’ ve akibetlerinin ne olacağını
bi lmek i t izarında bulunduruluyorlar?

Dünyada hiçbir memleket böyle sürekli
tereddüt ve kararsızlığa tahammül edemezdi.
Bu tereddüt ve şüphenin Türkiye’ye iyi neticeler
vermediğini görmek kolaydır. Bizim için de aynı
vech ile Devlet-i Osmaniye’de malik olduğumuz
maddî ve manevî azim menfaatler harp ile sulh
arasında ortada kalan bu vaz u halden pek
ziyade müteessirdir.

Bu kadar büyük menatık ve havaliyi i’tişâş
içinde bırakmak, Avrupa için de, nahoş ve
gariptir. Bu tezebzüb tekmil Avrupa’yı alış
verişten uzak bulunduruyor.

Rusya zahire ambarlarının Bolşevikler
tarafından boşaltılmasından haklı olarak şikâyet
edilmektedir. Lâ-şek Avrupa, Rusya menabiinden
mahrum oluyor: Fakat neden Asyâ-yı suğranın
yeni sahaları ticarete iştirak ve muavenet eden
memleketler meyanından ihraç edilen memalike
ilhak ve ilave ediliyor?

Ahiren fî 5 Kanun-ı Sani sene 326’da akd
edilen kongrede cemiyet reise-i ulâsı Asiye
Remzi Hanımefendi tarafından irat buyurulan
nutku ber-vech-i âti derc-i sütûn iftihar
ediyoruz.
Amasya Kadınlar Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Reise-i Muhteremesi Asiye Remzi
Hanımefendi’nin Kadınlara İrat Ettiği

Vatanperverâne Bir Hitabe
Hemşirelerim! Memleketimizin nasıl bir

buhran geçirmekte olduğunu hepimiz bilir ve
takdir ederiz.

Vatanımız büyük bir muharebenin
ferdasında hayat ve mematiyle pençeleştiği
dakikaları yaşıyoruz. Bu halen hatır-nâk elbette
en küçük k ız lar ımızdan en büyük
validelerimizden cümlenin vadi-i heyecan ve
teellümatı olmaktadır.

Burada uzun uzadıya maziden bahsi
zait görürüm. Cihan-şumûl bir harbe girdik,
girmeli miydik? Girmemeli mi idik? Bu
husustaki tetkik ve tetebbuu tarihe terk edelim.
Her halde bugün bildiğimiz bir şey var ise bu
badire-i cihandan mağlup olarak çıktık.
İçimizde gözyaşı dökmemiş hiçbir valide ve
hemşire yoktur. Her birerlerimizin bir ve belki
birkaç ciğerparesini memleket uğrunda feda
ettik. Bundaki gaye ve emel memlektin istihlası
ve muhafaza-i istiklaliyle saadeti idi.
Erkeklerimiz serhatlerde, buzlu şahikalar
üzerinde, kumlu çöller içinde, deniz diplerinde,
sema üstlerinde velhasıl her yerde ve her yerde
enva-ı müşkilât ve mezahim içinde arslanlar
gibi çarpıştı. Hayatlarını istihkar ettiler.
Kadınlarımızın bir kısım her türlü mahrumiyete
katlanarak mütevekkilane bir metanet ile
onların dikişlerini dikti. Fanila ve çoraplarını
ördü. Bir kısmı ise bugünkü beşeriyet içinde
en ağır vezaiften olmak üzere gerilerden
meydan-ı harbe kadar sırtında erzak taşıdı.
Hülasa kadın erkek beş senedir en son cehd
ü gayreti sarf eyledik. Fakat Almanya gibi
mukadderatımız bizi de mağlup etti.

Bu devlet şimdiye kadar birçok zaferlere
nail olduğu gibi birçok mağlubiyet acıları da
gördü. Çünkü bir fert gibi bir cemiyet içinde
hayatta kalmak ve düşman hakkıdır. Fakat bu
sefer ki mağlubiyet artık Avrupa’nın
hakkımızda verdiği idam kararını tatbika en
müsait bir zemin ihzar eden mağlubiyettir.

Hemşirelerim! Tarih bizi temin ediyor ki
bir millet kendi bekâ-yı mevcudiyetini bir azm
ü iman ile muhafazaya sa’y ettiği takdirde o
millet üzerine binlerce aferiyet yüklense yine
onu mahv u zebûn edemez. Buna yüzlerce
misal göstermek kabildir.

Asırlarca ecnebi boyunduruğu altında
inlemiş milletlerin izhar-ı mevcudiyet ile
istiklallerini kazandıklarını tarih bize pek vazıh
gösteriyor. İşte Lehistan, Rus esaretinden
kurtuldu. İşte Hindistan, İngiliz esaretinden
kurtuluyor. İşte Mısır en aciz vaziyette esir
iken hürriyeti için Britanya hükûmetiyle dilîrâne
uğraşıyor. İki yüz bin kuvvetli Malta bile kendi
adına muhtariyet temin ediyor. İrlanda hak
ve hayat ve istiklali namına bir dakika
mücadeleden geri durmuyor.

-Daha var-

Muhteviyatı Calib-i Dikkat Bir Ser-rişte
Diyarbakır’da on beş gün kalarak

Harput’a giden Piskopos Kellodekdigikyan
Diyarbakır’da iken herkese İslam ve Ermeni
milletleri arasındaki su-i tefehhümleri izale ve
muhadeneti tesis için geldiğini ve milletine
geçmişi unutarak İslamlarla hoş geçinmeleri
hakkında nisyan içinde

Müttefikînin karışık siyaseti Bolşevik
kargaşalığından başka netice vermiyor. On üç
aydan beri tali’ ve atileri muğlakta kalan Türkler
birçok tetkikat yaptılar. Müttefikîn de hayli
tecrübeler yaptı. Yunanîlerin İzmir’deki vaz’ı
pek çirkin bir şekil aldı. Mustafa Kemal’in
hareketi ihtimal ki azimkârane ve katidir.
Hezimeti bir feragat, bunu da bir harekât-ı
milliye takip etti.

Devlet-i Osmaniyi parçalamak için
evvelemirde Anadolu’daki Kuvâ-yı Milliye’nin
silahlarını almak lazımdır. Kimse yapamadı.
Esasen Türkiye’nin parçalanması ne Fransa’nın
ne de İngiltere’nin hiçbir zaman menafiine
uygun gelmemiştir. Şu hakikatin muhtac-ı arz
ve irae olmadığı şunun ile sabittir ki meclis-i
âlî, on üç ay zarfında eser-i cihet-i tetkik-i
keyfiyet eylediği halde mesaile henüz hiçbir
suret- i  hal le  ikt i ran ed i lememişt i r.

Fakat bugün iş değişti; zira Türkler bir
millete yakışacak vech ile sahib-i hayat
olduklarını bizzat ibraz ve irae ettiler.

Müttefik devletler de bu tezahürün
husulünü zaman ve fırsat verdiler. Şimdi olanı
hesaba katmak lazımdır. Osmanlı hareket-i
milliyesi ecnebiler aleyhinde değiller. Fakat
olabilir. O vakitte hiç kimse bir şey kazanamaz.
Fransa, devlet-i âliyede işgalden ber-devam
olduğu, Kilikya ve Suriye’de bir rol oynamakta
bulunduğu ve İngiltere dahi ta Hindistan’a
kadar El-Cezire’de emniyete muhtaç
bulunduğu şu zamanda yeniden bir tevakkuf
ve fazılaya zemin ve zaman kalmadan Türk
mesailini hal ve tanzim için bu devletler siyanen
alakadardırlar. Ricat bu devletlerin vaziyetini
ıslah edemez.

B i l a k i s  e l - y e v m  V e r s a i l l e s
Muahahedesi’nden meydan olan tezebzübata
yeniden birtakım teşevvüşat ilave eder.

Fransa devleti neden dolayı Paris’teki
Osmanlı heyet-i murahhasası celbi için önayak
olmuyor. Daha geç kalınırsa ihtimal ki
büsbütün geç kalınacaktır. El-yevm, henüz
ahval müsaittir. Fransa sulha faydalı bir surette
hadim olmasıyla, aynı zamanda, kendine
hizmet etmiş olacaktır.”

Aksiyon Fransız Gazetesi Bir Makalesinde
Diyor ki:

“Nukât-ı sairede görüldüğü gibi
Almanya İmparatorluğu dâhilinde kuvâ-yı
askeriye müstaciren teşekkül etmektedir.

Makkenzen bugün Berlin’e avdet
edecektir. Milliyet-perver Almanlar, müşârün-
ileyhin şerefine Almanya ittihadı lehinde büyük
bir nümayiş hazırlığında bulunuyorlar ki bu
da fırkalar arasında gerginliği mucip
olacağında ayrıca bir endişeyi dâî olmaktadır.

Keza diğer taraftan bir temerküz mesaisi
musta’cilen kendini göstermekte ve meclis-i
millî devlete mühim veriler cibayetini temin
eden bir layiha ihzarıyla iştigal etmektedir ki
bunlar bugüne kadar imparatorluğun
menabıını teşkil ediyor.

Bizim tereddütlerimizden cüret alan
yalnız Almanya değildir. Almanya’ya bakarak
Türkiye de protestoya kalkıştı.

Anado lu’nun bazı  şeh ir lerinin
müttefikler kıtaatı tarafından işgal edilmesi
harekât-ı milliye reisi Mustafa Kemal Paşa
düvel-i mutelifeye bir protesto telgrafı keşide
eyledi. Telgrafnamede deniliyor ki: “Müttefikler
şimdiye kadar hakkımızda tatbik ettikleri gayr-
ı insanî harekette devam ederlerse bu
basiretsizliğin akıbeti pek feci olabilir ve bu
fecaat birkaç memlekete münhasır kalmayarak
dünyanın her kıtasına tevsi ’ eder.”
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tarihte, ne ecdatta ne de zamanda arayalım,
arkamıza değil önümüze bakalım. Önümüzde
ki savabı göremezsek arkamızdaki hatayı hiç
anlayamayız. Bundan sonra muhatabımız;
kendi vicdanlarımızla kanaatlerimizi, kendi
kabiliyetlerimizle faaliyetlerimiz olmalıdır.
Çünkü; âlem daima terakkide, zaman ise
teceddüttedir. Mazi ve zaman, tarih ve mekân
bir milleti irşat edip geçer…. Lakin hal ve
istikbal o millette asrın emzicesine göre
matlub-ı mezâyayı bekler ve ister. Kılıç ve
kalkan devirlerindeki cesaret-i tabiiye yerine
şimdi ilmin ve fennin lüzum gösterdiği cesaret-
i medeniye kaim olmuştur. Yaşamak için; asrın
hatavat ve terakkiyatına, fennin inkişafata ve
temeddiyatına –her halde- ayak uydurmak
lazımdır. Artık kurun-ı vustaya mahsus bu
ağıru’l-ağır adımlarla ibtidaî milletlere has bu
kağnı arabalarıyla bu heyulâ-yı medeniyet
karşısında durulamaz, bu sikleti bu terazi
tartmayacağı gibi, âtıl ve gâfil oturmakla bu
dolap kendiliğinden dönmez.

“Bin nasihatten bir musibet evladır.”
İhtar-ı beliganesini birçok milletler; intibah
yolunda âdeta bir sine-i hikmet, bir darbe-i
hakikat diye telkin ederler. Hâlbuki bizler bin
nasihat yerine bin musibet yerine yüz bin
felaket gördük ve geçirdik! Hayfa ki
gördüklerimize, çektiklerimize mukabil
mütenebbih olmadık! İnsanlığımızı tahkir,
vicdanımızı tezyif, sefalet ve perişaniyetimizi
temeddüt eden tarizat ve tecavüzata karşı
arifane bir mevcudiyet gösteremedik.
Gözlerimizi bürüyen perde-i cibâlet; vücud-ı
millete arz olan her felaketin iç yüzündeki
hakikati görmeye ve göstermeye mani olduk.
Doğru ve yanlış kim ne söyledi ise ona inandık,
zahiren tatlı ve bahiren acı olan birçok
efsanelere safdilâne kandık. Matuf olduğumuz
bir felaketin gözyaşları kurumadan ikincisi,
maruz kaldığımız bir yangını alevleri
söndürülmeden diğer üçüncüsü zuhur etti.
Vukuat yekdiğerini, şeamet biribirini takip
edip durdu. Bittabi kâğıt üzerinde bir kalem
çıtırtısıyla hakkedilen bu hudud-ı siyah….
Milletin canevini yıkmaktan, vatanın hicran
damarını kanatmaktan geri durmadı.

Tasvir-i Efkâr’ın 29 Kanun-ı Evvel 36
tarihli nüshasının baş makalesinde [119
Senedir Çektiklerimiz] serlevhası altında
tetkikat-ı tarihiye müstenid, ibret ve basireti
mucib bir istatistikle; bu maddenin 58 senesi
hudut haricinde muharebat ile bakiyesini de
yine; Yemen, Suriye, Arnavutluk vesaire gibi
mahallerde zuhur eden kıyam ve isyanların
bastırılmasında harekât ile geçirdiğimiz
anlaşılıyor ki hiçbir milletin tarihi bu kadar
buhranlı ve mütevalî hadiseler kaydetmemiştir.

Şurasını da kemal-i fahr ile söylemekten
kendimi alamıyacağım ki; bu milletin halinde
ve vaziyetinde herhangi bir millet olmuş olsaydı
bu badire-i uzmanın hamule-bâr-ı can-güzarı
altında çoktan ezilmiş ve nabedîd olmuştu…
Asrî ve ananevi birçok seyyielerin hataların
inkısamıyla açılan rahneleri bila-fasıla takip
eden bu azim cidallerin, bu korkunç
arbedelerin sademat ve kahriyatına ancak;
demir kalpli, polat bazulu bu milletin sine-i
celadeti tahammül edebilmiştir. Bu heybet-
nüma tahmilata karşı izhar olunan bu
tahammül, bu mukavemet ise şüphesiz azmine
sahip, varlığına kail bir milletin yaşamak
uğurundaki kudret ve kabiliyetine en bariz ve
müsbit bir devridir. Öyle ise varlığımızı inkâr
etmeyelim. Düştüğümüz yerden kalkmak için
özümüzün sahibi, sözümüzün eri olalım.

E. Tarhan

Halka Doğru

“Doğru Sözler: Acı Hakikatler”
-Teşbihte hata olmaz ise- doğruluk:

Ancak bir vaz’-ı dindarâne ile âlem-i lâhutiye
doğru yükselen münazedelerin eşkal ve
kametinde kalmıştır!? Diyeceğim geliyor. Her
nasılsa ravet-i hâtır olan bu misalde ne
mertebe-i garabet meşhud ise şüphesiz
mealinde de o mertebe bir hakikat-i
meknuzdur. Eserden müessire ithal için
başımızı kaldırarak bir semaya, bir de arza
bakalım. Âlem-i  maddiyatta; cihan-ı
maneviyenin suya aksetmiş canlı bir tasviri
demektir. Beşeriyete ilk dersi veren feyyaz-ı
tabiat: gittikçe iktisab-ı kuvvet eyleyen
terakkiyat ve inkişafatın nazımı, intibah ve
ihtarâtın nasihi olmuştur. İşte biz de
mütetebbi-i hakayıka istinaden; din-i mübin-
i İslam doğruluğun heykel ü muazzam
“âbide”sini sanki bir kaşif-i hakiki sıfatıyla,
İslam’ın bin sene sonra düçar olacağı zaaf ve
inhitata karşı bir sutûn-ı intibah olarak rekz
eylemiş bulunuyor. Evet, doğruluğun nam ve
şanı mukaddes camilerimizin minber ve
kürsülerinden[1] muhâkim-i adliyemizin
kapılarından teb’îd edilerek evliyâ-yı umur-ı
devletle; ekâbir-i rical hükûmetimizin
huzurundan kovulduğu zaman! Kulûb-ı millet
ve vicdan-ı ümmette de bir melce-i penah
bulamayan bu lem’a-i hakikat! Ancak
mukaddesatımızın, nisyan-ı hüsranı arasında
sıkışıp kalmıştır. Zehî gaflet!….

Hâlbuki doğruluk adaletin, adalet
doğruluğun birer refik-i sadık-ı ezelîsidir.
Doğruluk bir vücud-ı adalet o cismin ruhu ve
muharrikidir. Yekdiğerinden iftirak kabul
etmeyen bu lâ-yezal kuvvetler; hadisat-ı âlemin
ve mükerrenat-ı cihanın en bariz rehberleri,
en hakiki sebepleridir. Bundan dolayıdır ki;
doğru olmayan bir mülkte adalet, adalet
girmeyen bir yerde doğruluk olamaz. Hak ve
hayatın en büyük âmilleri ise bunlardır. Tarik-
i hakayıktan sapan milletler; bin-nihaye düçar-
ı kadr u i’tisaf olarak muzmahil ve munkarız
olmuşlardır….

Bundan anlaşılıyor ki: âlem-i İslam’ın
istinatgâh-ı hakikisi olan “adalet ve istikamet”in
tezelzüle uğradığı andan beri başlayan şurişler,
kıyamlar, iftiraklar….. Bu muazzam kitle-i
muvahhidin-i İslam’ın parçalanmasına. Millet
ve kavmiyet-i mülhimeleriyle iştigal eden bir
fesat ocağının kaynamasına ve bu yüzden
birçok memal ikimiz in –en mübarek
mukaddesatıyla beraber!- yed-i a’dâya
geçmesine yegâne sebepler olmuştur. Tarih-
i hayatımızın her sahifesi bu tefrikalarla
başlayan müthiş bir izmihlalin en makûr ve
mezmum vekâyiini dil-sûz bir lisan-ı enîn ve
matemle söyler ve gözyaşları ile anlatır….

İşte şükûf ve iclâlimizin sönmeye ve
kırılmaya yüz tuttuğu bu âvan felaketi bir
daha hatırlatmak için; harita-i âlemin hicrî
köşelerinde zebun ve ecanibin baş kaldırmayan
boyundurukları altında makhûr inleyen ve
nüfus-ı umumisini yüzlerce, milyonlara baliğ
olan zavallı İslam’ın hal-i pür-esef iştimaline
bir nazar-ı tetkikat ile atf eylemek kâfidir.

Ne idik, ne olduk? Bu gidişle daha neler
olacağız?! Artık bıçak kemiğe dayandı; olup
olacağımız da bir şey kalmadı. Ya doğrulup
düzelmekten, ya ezilip ölmekten başka çare
ne kalmadı? Asırlardan beri düşe, kalka
süregeldiğimiz bu elîm akibet “el-cezâ min
cinsi’l-âmel” düstur-ı hakikat-şiarına mâ-sadak
oldu; “kendi düşen ağlamaz” levha-i ibret-
nümasını da bir silsile-i tedip gibi çehre-i
intibahımıza çarptı. Hakku’l insaf düşünecek
de olursak; kabahati ne

[1] İlminin âmili, kisvesinin sahibi olmayan hocalarımızla, dünyadaki
zafiyet ve inhirafatımıza işarettir….

Aydın Cephesinde
Hasan Hüseyin Efe millî müfrezesi erzak

nakleden bir Yunan deve kafilesini hamulesini
zapt ve iğtinam ile kafilenin muhafızları Yunanîler
baskın esnasında firar etmişlerdir.

Yunanlılar ahali ile meskûn Bademiye
karyesine tekrar top endah etmişlerdir. Aydın
garbındaki İkizdere sırtlarında İslam karasında
gasp ve gâretle meşgul on kişilik bir Yunan
müfrezesi müfrezemiz tarafından imha ve eslaha
ve cephaneleri iğtinam olmuştur.

Aydın’ın garbında Değirmencik ve Balacık
istasyonlarında diğer seyyarî müfrezemiz bir
Yunan muhafaza postasını pusuya düşürüp
imha etmişlerdir.

Gelen haberlere nazaran Yunanlılarda
yolculuk istihzaratı ve tahliye emareleri
görülmektedir.

İngilizlerin idareyi rüesâ-yı mahalliyeye
terk ve tevdi ederek Zaho, Amadiye ve Zebbar
kazalarını tahliye ettikleri Nasturîleri de birlikte
alarak çekildikleri mezkûr kazaların rüesa ve
aşairi Osmanlı memur ve askerini davet etmekte
olduklarını ve Musul’dan da çekilmek üzere
bulundukları müstahberdir.

Hududumuza yakın Irak aşairinden Simko
İsmail Ağa bize sadakat ve merbutiyet
göstermektedir. Muma-ileyhin Rumiye civarındaki
aşair  i le  it i laf ett iği haber  al ınmıştır.

Konya’da Öğüt gazetesi matbaasının
İtalyanlar tarafından işgali ahali-i mahalliyece
protesto edilmiş ve kırk sekiz saatte tahliyesi ve
aynı zamanda tarziye verilmesi talep olunmuştur.
İtalyan kumandanı keyfiyeti ma-fevkına yazdığı
ve havanın muhalefetinden dolayı cevap
alamadığı ve üç güne kadar cevap alacağı
bilidirilmiştir.

Bu ay nihayetinde Haydarpaşa-Konya
şimendüferinin Amerikalılar tarafından teslim
edileceği müstahberdir.

Türkiye Sulhu
Sulh Konferansı’nda İtalyanların şiddetle

müdafaa ve inzamına Fransızların iştiraki
hasebiyle azim münakaşalar neticesinde
İngilizlerin ricate mecbur olması üzerine
Türkiye’nin İstanbul payitaht olmak üzere
hâkimiyet ve boğazlarla birlikte tamamiyetinin
temini ve halifenin padişah olarak İstanbul’da
ibkasını karargîr olduğu yakında mukadderatımız
hakkında yeni ve iyi haberler verileceği İtalyan
metabiinden müessifen haber alınmıştır.

Azerbaycan, Gürcistan ist ik lal ler i
konferansınca tasdik edilmiştir.

Amerika’nın muahede-i sulhiyeyi tasdik
ile bize karşı olan taahhüdünü ifa için Sulh
Konferansı’na müdahale eyleyeceği müstakbeldir.

İ s t anbu l ’ a  müta r eke de n  son ra
Amerika’dan…. 250.000 Rum ve Ermeni
gelmiştir. Rumlar bir ahz-ı asker şubesi bir de
muhâkim şubesi küşat etmişlerdir.

Pire’de kral ile Venizelos taraftarları
arasında kanlı müsademeler olmuştur.

General Guru kuvvetinden 12.000’i Beyrut
vilayetinde 12.000’i Adana vilayetindedir.

Belik müsademesinde Araplara esir düşen
iki Cezayirli teferrük halifeye isyan ettiklerinden
dolayı Araplarla muharebe ettikleri söylemiş
oldukları istihbarat-ı mevsukamızdandır.

İrâde-i Milliye
Yalanlarla mukaddesatı alet-i ittihaz ederek

istifade kurun-ı ûlâ vahşetlerinde görülmüş idi?
Frans ız  medeniyet i bu mu acaba?!!

Bandırma’dan aldığımız bir mektuptan
bazı fıkratı zîrde intizar-ı dikkat ve intibaha vaz
ediyoruz.

“İki maahtan beri abone kaydedildiğim
halde şimdiye kadar ancak dört gazete alabildim.

Buranın posta memurları, gazeteleri açar,
okur ehibba ve edvasına verirler keyifleri isterse
bizlere tevzi ederler. Burada şikâyet edecek
olursak meram anlatamıyoruz. Mümkün ise
Posta ve Telgraf Nezaretine gazetenizle bu halleri
bildirirseniz fena olmaz, açsınlar, okusunlar fakat
zayi etmesinler.

Lâin-i azam etvarın harekât-ı bağyanesi
köyleri ve ahaliyi



18822 4.Sayfa



4. Sayfa İrâde-i Milliye         26 Kanun-ı Sâni

189 22 4.Sayfa

olmazsa sirayetine imkân bırakılmamak için
maddî ve manevî tedavüle tevessül edilmiş ve
kısmen de tevessül edilmekte bulunmuştur.
Heyhat muhteremeden her türlü müşkilât-ı
iktiâm edilerek her şeyden ikdam mezkûr
şubenin küşadıyla fiiliyat sahasına geçmeleri
istirham olunur.

Hastalığın izalesi yolunda çalışmak
mücadele etmek her ferd-i vatanın en kutsi
borcudur.

İrâde-i Milliye bu hususta mürşidâne
yazılara kemal-i millet ve şükranla sahifelerini
açar.

“Ve minallahi’t-tevfik”

Tashih-i Keyfiyet
Gazetemizin 21 numaralı nüshasında

Adana’nın dört kilometre şimalinde bağlara
kadar çadır altında Ermeni muhacirleri iskân
edildiği ve bu muhacirlerin gelip geçen İslamlara
son derecede hakaret ve darp ve işkencede
bulundukları suretinde yazılan fıkrada iskân
edilen Ermenilerin muhacir olmayıp aldıkları
talimat ve vuku bulan davet üzerine birer surette
Anadolu vilayetinden maksad-ı melunanelerini
saha-i husule çıkarmak için oraya getirdikleri
ve bunlara muhacir namı verilemeyeceğini
tashihen arz ederiz.

İrâde-i Milliye Müdüriyet-i Aliyesine
Muhterem efendim
Vazife-perver ve müşfik Tokat etibbasının

gayret ve faaliyetleri ve azimleri sayesinde bazı
e rbab - ı  mürüvve t in  in zimam eden
muavenetleriyle Tokat’ta yirmi yatak raddesinde
bir imraz-ı zühreviye tedavihanesi küşat edildiğini
re’yü’l-ayn gördüm.

Memleketimizin hayatıyla alakadar olan
bu mühim ve hayırlı müesseseyi takdir etmemek
küşadı mümkün olabilecek bütün şehir ve
kasabatta da bu gibi tedavihanelerin teessüsünü
arzu etmemek cemiyet-i Osmaniye haricinde
bir vücut olmakla müsavi bulunduğundan
memleketimizin hemen her tarafına ateşîn bir
yürüyüşle istilaya yol almış olan genç düşmanı,
nesl-i tırpanî olan bu menhus marazın men-i
tevsi’i ve izalesi esbabına buraca teşebbüs eden
heyet-i sıhhıyeye bilhassa teşekkür etmekle
beraber bütün hakayıkı güneş gibi gösteren
ceride-i ferideleriyle erbab-ı ibtisara arzını
istirham ve bu vesile ile takdim-i tazimat eylerim
efendim.

Efrad-ı Milletten
Tokat Darüleytam İktidarî-i Askerî

Mülazım-ı Evveli
Mustafa Nazım

İrâde-i Milliye
Tokat’ın bu mühim işte Sivas’a

tekaddümü şayan-ı tebriktir. Şehrimizin de bu
eseri süratle takibi şiddetle arzu olunur.

Maarif Müdüründen Varit Olunmuştur
Muhterem Müdür Bey
Ceride-i feridelerin fî 5 Kanun-ı Sani sene

336 ve 19 numaralı nüshasının dördüncü
sahifesinde “Maarif Müdüriyetinin Nazar-ı
Dikkatine” unvanlı fıkraat-ı mütaala-güzar-ı
âcizi oldu.

“Hayrü’l-kelam makal ve dil” fehvasınca
hem irad-ı makal ve iras-ı kelalden sarf-ı nazar
ve hem de kıymetli sütunlarınızı işgalden hazer
ederek yalnız kariat ve kariin-i kiram nazarında
şahid-i Hak ve hakikatin tecellisi için şu birkaç
satırın derc-i sütun edilmesine müsaadeleri rica
olunur.

“Talebü’l-ilmi farîzatün âlâ külli müslimin
ve müslimetin” hükm-i mahsusuna nazaran
tahsil ve talep ilmin zekûr ve anane-siyanen
farz olduğuna ve “bir milletin derece-i
terakkiyatının izanı ancak irfan-ı nisvanı” ve
“sadr-ı ummuhat-ı firdevs akdes kâffe-i taaliyat”
ve “Beşiği sallayan eğer isterse cihana
hükmeder.” fehvasına mutekit ve kani olan
acizlerin teşebbüsat-ı katiye ve takibat-ı ciddiye
neticesi olarak her kazada ve hatta bazı nevâhî
merkezlerinde bile inas mektebi tesis ve küşadına
muvaffak olarak bunlara vilayet bütçesi idâ-yı
vüs’at ve kısmet ettikçe açılacak diğer mahaller
kız mekteplerine muallime yetiştirmek üzere
bundan dört sene makdemle merkez vilayette
bit-tevfika taala bir darülmuallimat vücuda
getirilmiş ve bunun da harb-i cihan ve ilcaat-ı
hal ve zamanın îlâd ve îras ettiği enva
mahrumiyetlerine rağmen alâkadri’l-imkân
temin-i devam ve terakkisine sa’y-ı firavan
edilmekten hâli kalınmamıştır.

Maba’di var

son derecede mütezarrır etmiş cümleyi
düşündürmüş idi. İnşallah an karîb-i tamamen
kahr u tenkil olunacaktır. Burada bir de “Kirman
namında bir şaki vardır. Bunun komitesi
münhasıran Yunanîlerin âmâl-i melunanesine
hizmet ederler. Sivil kıyafette gezen bu
komiteciler Rumlardan gönüllü teşkilatı
y a p ma k t a d ı r l a r.  B u n l a r ı n  âm â l - i
melunanelerinden biri de Yunanîlerin İzmir’den
çıkarılması teşebbüsat-ı vukuatı gerek burada
gerek sairde memalik-i Osmaniye’de bir i’tişaş-
ı umumi meydana çıkarmaktadır.

Bu sivil komiteciler gûya ticaret için
gelmişler gibi hususi yazıhaneler açıp kendilerine
tüccar süsü vermektedirler. Bunların ahvalini
tefahhus etmek memurîn âidesinin aklına bile
gelmiyor!...

İrâde-i Milliye
Gazetelerin adem-i vüsûrunun şikâyeti

mutazammen her taraftan almaktayız.
Dersaadet ve taşra ve ceraidinde bu yolda
şikâyetler yazılmaktadır.

Artık gazetelerin posta idarelerinde zayia
uğradığı gün gibi aşikârdır. Posta ve Telgraf ve
Telofon umumiyet-i müdiriyesini posta şu’batının
evamir-i lâzımede bulunması rica olunur.

Muhterem kariler…
Gazetelerimizin zayi olmaması için toptan

göndermekteyiz vusul bulmadığı surette bize
iş’ar edilmesi rica olunur.

Mektubun aşağı kısmı için fazla söze
lüzum yok.. Vahdet, tesanüt, teyakkuz…
Mabe’l-hayatımızdır.

Bolşevik Harekâtı
Batum’dan alınan malumatta Rostavik

Bolşevikler tarafından zaptı üzerine Denikin’ın
on sekiz milyona karîb altın parayı hamilen firar
ettiği bildirilmektedir.

General Romanov İngilizlerden asker ve
mühimmat talep etmiş ve aksi takdirde sulh
yapacağını söylemiştir.

Nuveroski şimal-i şarkîsinde “Bakatrin”de
bir İngiliz karargâhının Nuveroski’nin sükûtuyla
düçar-ı esaret olduğu şayi olmuştur.

Amiral Kolçak’ın İrkotiski işgal eden
Bolşevikler tarafından esir edildiği Londra’dan
bildirilmektedir.

Bolşevikler Mavrâ-yı Hazar’da şimendüfer
mebdaı olan Krastnevyarsık şehrini işgal
eylemişlerdir.

Bulgaristan’da trenler hemen işlememekte
Bolşevik harekâtı her tarafı sarmaktadır.

Türkiye sulhu gayr-ı muayyen bir zamana
tehir edilmiştir.

İmraz-ı Zühreviye Mücadelesi Niçin
Unutuldu?

Harb-i Umumi’nin memleketimize
getirdiği afetlerden biri ve belki en mühliki
firengi ve belsoğukluğudur. Maatteessüf bu
öldürücü ve kurutucu illet mühlik ve korkunç
bir surette salgın yapmakta günden güne
şiddetini artırmaktadır. Daha bir zaman ihmal
edilecek olursa maazallah neslimizi kökünden
kurutacaktır.

Bu hususta tevakki ve tahaffuz esaslarının
tafsil ve teşrihi sıhhiye idaresinden etibbâ-yı
muhterememizden rica ederiz.

Şehrimizde mesabînin el-yevm mühim
bir yekûne baliğ olduğunu zannediyoruz.

Memleket hastahanesine 335 senesi
Martından Teşrin-i Evvel gayesine kadar 493
firengili ve 186 belsoğukluklu hasta müracaat
etmiştir. Bu miktara hususi tedavi görenler de
ilave edilir ise şayan-ı eser bir mecmuı bulacağı
bedihîdir.

Yine bu hususta efkâr-ı umumiyenin
tenvirini etibbâ-yı muhterememizden ve sıhhiye
müdiriyetinden rica ederiz

Nesl-i-i ati için mühlik ve vahim bir hal
alan firengi ve belsoğukluğu müthiş savlet ve
sirayetiyle son zamanlarda evliyâ-yı umur ve
alâkadânın nazar-ı dikkatini celb etmiştir. Ez
cümle: Vali paşa hazretlerinin riyasetlerinde
müfti-i belde bütün etibba, belediye reisi,
memleket hastahanesi müdürü ve polis müdürü
beyefendilerden mürekkep “Firengi Mücadele
Heyeti” teşekkül etmiştir. Maddeten bir iş
görebilmek için memleket hastahanesini tevsii
suretiyle bir “İmraz-ı Zühreviye Şubesi” küşadına
karar verilmiştir.

Maddî tedavül ile iktifa edilmeyerek
Darü’l-Hikmetü’l-İslamiye şube-i muhteremesi
tarafından hilkaten bu hususta lazım gelen
nesayih ve mevaize de dâhil bulunulmaktadır.
Demek ki hastalığın önüne geçilebilmek hiç

İlanat

Tulû
Sigara Kâğıdı

Tiryakilere Müjde!
Gayet nefis ve mükemmel bir surette

İstanbul’da hususi fabrikamda imal ettirdiğim
“Tulû sigara kâğıdı” her kâğıda faiktir. Halis
pirinçten mamul katiyen sönmez Sivas’ta
Taşhan’da Eyinli Arif Efendi ve Mahkeme

Çarşısı’nda Karapolatoğlu İsmet Efendi
mağazalarında arayınız. Toptan siparişat
tenzilata tâbidir.

Berlic Usûliyle Üç Ayda Fransızca Tahsili
Derslere 1 Şubatta başlanacaktır. Kitapçı

Şeyh Efendi dükkânı ittisalinde dava vekili Ekrem
Efendi’nin dairesine müracaat.

Dersler Amasya Sultanisi Fransızca
Muallim-i sabıkı Yusuf Ziya Efendi tarafından
verilecektir.

Satılık Hane
Bir bâb-ı hane mâ-bahçe ve bir de lüle

su:
Sivas’ın Cami-i Kebir mahallesinde Eski

Paşa Hamamı civarında Karavelizade müteveffa
Mustafa Efendi hanesi ve reyalarınca
satılmaktadır. Mahkeme Çarşısı’nda İsmet Efendi
ticarethanesine ve dellalbaşı Ahmet Ağa’ya
müracaat edilmesi.

İhale-i katiye günü bilahire ilan edilecektir.

Tonus Kazası İ cra Daires inden:
304 senesi âsârı mültezemlerinden ve

kasabadan Demir Kaynakzade Hilmi Efendi’nin
deynine mahsuben evvelce hazine-i maliye
uhdesine tefeyyuz edilip bu defa bilmüzayede
yüzde on depozito ve doksanar gün müzayede
ve otuz bir gün sonra ihâle-i katiyesi icra kılmak
ve her bir masrafı talibine ait olmak şartıyla 19
Ağustos sene 335 tarihinden pey altına alınan

Topaç Boğazı mevkiinde yirmi üç sehimde bir
hisse değirmen bin beş yüz ve gündüz
mevkiindeki tarla bin beş yüz Topuk mevkiindeki
tarla bin ve yine gündüz mevkiindeki tarla yedi
yüz elli Kangallı mevkiindeki tarla yedi yüz elli
Yavaç üzeri mevkiindeki tarla bin yedi yüz elli
Yol altı mevkiindeki tarla beş yüz Topaç
Boğazı’ndaki tarla beş yüz Topuk mevkiindeki
tarla bin ve Yüz Yer mevkiindeki bir kıta tarla
bin kuruş ki cem’an müfrez değirmenle dokuz
kıta tarla on bin iki yüz kuruş bedelle talibi
uhdesinde takarrür etmiş mezarı da medenî fî
17 Teşrin-i Sani sene 335 tarihinden itibaren
münkaziye olmakla 335 senesi Kanun-ı Evveli’nin

on sekizinci günü ihale-i katiyesi icra ve emlak
arazi-i mezkûre takarrur eden bedellerle Maliye
Nezaret-i Cedidesi’nden alınacak emr u
mezuniyet üzerine talibine teslim kılınacağından
talip olanların bâlâdaki şerait mucibince Tonus
kazası Hazine Dava Vekaletine müracaat

eylemeleri rica olunur.

Abone Olmak İsteyenlere
Şehirde abone olmak isteyen zevatın

matbaa hesap memuru Kadir Bey’e müracaat
etmeleri.

[Sivas: Vilayet Matbaası]



19023 1.Sayfa



bir tarihe asil ve necip bir millete mensup olan

Türk milleti ölmez ve ölmemiştir.. Bilinmelidir

ki dünyada her şey mahkûm-ı zevaldir; fakat

kendini bilen, ananâtını bilen kuvvetini takdir

eden milletler ölmez. Harb-i Umumi’de Türk

hükûmeti mağlup olmuştur. Lakin Türk milleti

mağlup değildir. Ve mağlubiyeti kabul

etmeyecektir.

Tarih gösteriyor ki: dünyada mağlup

olmamış bir hükûmet yoktur. Galip ve mağlup

olmak hükûmetler için düşmek ve kalkmak

kadar tabiidir. Nitekim: Fransa tarihi bu tabii

hadisenin şahididir. Söz: Avrupa’nın, tiril tiril

titrediği Bolşevizm harekâtına intikal edince:

buna evvelki makalemizde de söylediğimiz vech

ile bir hareket-i milliyeden başka bir şey

diyemeyeceğiz.. Hakkını, menafiini namus-ı

millîsini muhafaza etmek için silaha sarılan bir

milleti Avrupa takdir etmelidir. Bu meselede

şayan-ı istizah bir iki nokta vardır: Evvela:

Bolşevizm harekâtının sebeb-i vesaiki.

Rusları mağlup bir mevkide bırakan

Almanya’nın takip ettiği haris ve istilacı politika.

Saniyen bu harekâtın devam ve istilasına

sebep ve Almanya’yı mağlup ederek dünyayı

taht-ı hâkimiyetine almak isteyen zümre-i

galibenin asıl ameli istila ve ihtirası değil midir?

Binaenaleyh biz zannediyoruz ki

Bolşevizm harekâtının tevsi’ ve istilasına meydan

vermemek Avrupa’nın yed-i iktidarındadır.

Eğer bugünkü takip edilen imha ve istila

politikası yerine milletlerin namus ve hasiyet-i

milliyesini okşayacak, dünyaya beşeriyete sulh

ve selamet nurlarını saçacak bir yol takip edilmiş

olsa idi âlemde Bolşevizm harekâtını tasvip

edecek bir fert tasavvur edilemezdi. Şu halde

kendini, menafiini muhafaza etmek için başka

milletleri çalıştırmak ve uğraştırmak isteyen

Fransızlara deriz ki size kuru kuruya arz-ı hizmet

edecek dünyada bir fert yoktur. Yalnız Rusya’ya

inhisar etmeyen ve belki de sizin ve bütün

dünyanın ciğerlerini kemiren Bolşevizm

harekâtının önüne geçmek isterseniz. Milletlerin

namus ve izzet-i millîsini müdafaa ve muhafaza

etmeye çalışınız.

Bilhassa: Türk vatanında icra ettiğiniz

mezalimi nazar-ı dikkate alınız. Sizin için en

samimi, en mert bir dost istidadında bulunan

Türkleri kendi vatanlarında ezerken, öldürürken

onlardan düşmanlarınıza karşı muavenet

beklemek gülünç olmaz mı?..

Binaenaleyh Türklerin kuvvetinden istifade

etmek isteyen (Temps) muharririnin evvela

kendi hükûmetine söz geçirmesi lazımdır.

Bizim için bugünkü Fransa siyaseti bir

Bolşevizm harekâtı kadar müthiş ve mühliktir..

Tarihlerini zulm ü i’tisaf ile lekeleyen Fransızlar

acaba bizden ne bekliyorlar?..

H. L.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazartesi: 11Cemaziye’l-Evvel 1338 ve 2 Şubat 1336                    Numara: 23
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Tan gazetesi bir makalesinde bizden

bahsederken Türklerin Anadolu’da muntazam

bir kuvvet halinde teşekkül edip edemiyeceğini

ve Bolşeviklerin muhacemetine karşı bir

mevcudiyet gösterip gösteremeyeceklerini

soruyorlar..

Bu sual karşısında kendimizi hayretlere

müstağrak görür ve buna lazım gelen cevabı

vermezden evvel şurasını söylemek isteriz ki

bu sualleri soran gazete bizce Fransızların

bugünkü siyasetinden gafil görünmektedir.

Fransa hükûmetinin Türkler hakkında tatbikine

uğraştığı tazyik ve imha politikası acaba Fransa

efkâr-ı umumiyesinde ne suretle telakki ediliyor,

Fransızlar bilmiyorlar mı ki kendi hükûmetleri

hiçbir hakka müstenit olmayarak Türk’ün

vatanında işgal ettiği mevakide pek hunhar ve

Türk kanına susamış bir milleti teslih ve teşvik

ederek her dakika binlerce Müslüman kanı

döktürmektedir. İşgal ettikleri Adana, Ayıntab

ve en nihayet Maraş’ta yapılan mezalim

zannediyoruz ki Fransa efkâr-ı umumiyesince

malumdur. Tafsilatı gazetemizin istihbarat

sütununda münderiç olduğu üzere bir haftadan

beri Maraş ve civarında yapılan mezalim fransız

hükûmetinin kuvvet ve nüfuzu ile Fransız

hükûmetinin para ve silahıyla icra edilmektedir.

Şunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki:

bugün Fransız işgalinde bulunan menatık İngiliz

işgalinde bulunurken biz Müslümanlar bu

derece gaddarâne ve hunharâne mezalime

maruz kalmamıştı..

Biz zannederiz ki: medenî milletler, harp

ettikleri düşmanlarına bile insaniyetin, adaletin

kabul etmediği mezalimi yapmaktan ihtiraz

ederler. Artık biz de kemal-i samimiyetle

soruyoruz:

Ey tarihi ile medeniyeti ile hürriyet-i

beşeriye yolundaki mücahidatıyla dünyayı,

efkâr-ı ümumiye ile âlemi teshir eden Fransız

milleti;.. siz hükûmetinizin Türkler hakkında

tatbik ettiği zulüm ve i’tisafı gördüğünüz ve

bildiğiniz halde neden sükût ediyorsunuz?

Senelerden beri içinizde sesi ve gücü

yettiği kadar bağıran muhterem bir (Pierre Loti)

var. Türkler nazarında Fransız milletinin

tecanibine bir timsal-i ulvi gösteren bu zat-ı

muhteremeden başka acaba Fransa’da bir

Fransız kalmadı mı, artık bundan sonra Türk’ün

ruhunda en yüksek mevkii tutan Fransa milleti

düşecektir, belki de düşmüştür.

Artık bundan sonra Türk’ün kalbinde

lisanında taşıdığı muhterem ve medenî Fransa

yerine, zalim ve gaddar Fransa deveran

edecektir. Hiç kimse inkâr edemez ki hadisat-

ı beşeriyeyi adl ü insaniyet dairesinde tetkik ve

kaydedecek bir tarih vardır.

Şimdi (Temps) muharririnin suallerine

cevap verelim:

Türkler: Anadolu’da değil âlem-i

beşeriyette bir kuvvettir. Büyük bir kuvvettir..

Buna emin olunuz ki büyük ve şanlı

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Ankara’da Heyet-i Temsiliyeye Keşide Edilen

Telgrafname Suretidir:

İnhiraf-ı mizac-ı hümayun münasebetiyle

teessüratı havi keşide buyrulan telgrafnameleri

manzur-ı âli olarak mahzuziyet-i seniye Hazret-

i Padişahiyi mucip olduğu tebliğ olunur.

Sadrazam

          Ali Rıza

Maraş Havadisleri
Kahraman Türk Kadını

Maraş dâhilinde Kayabaşı mahallesinde

yapılan müsademede Bitlis Defterdarı beyin

haremi hanım önünde ihzar ettiği mazgala

yanaşarak akşama kadar kemal-i metanetle

harp ve sekiz düşmanı telef ettikten sonra

akşam üzeri erkek elbisesini lâbis olarak

sokaktaki mücahidîn-i İslamiyeye iltihak

etmiştir.

İşte bir numune-i şehamet, maneviyat-

ı İslamiyenin ulviyet ü metanetini bariz bir

surette bütün dünyaya izhar ve ilan ediyor

Yapılan bir hücum ve müsademede

generalin ikametgâhı olan kışla tahrip

edilmiştir.

Şükür Dere Kilisesi esnâ-yı müsademede

muhterik olmuş ve buradan huruc hareketi

yapan yüz kadar Ermeni kuvveti iki şehidimize

mukabil kâmilen imha edilmiştir. Muhterik

kilise derununda birkaç Ermeni maktulü altı

sandık cephane, yirmi bomba ve bir otomatik

tüfek bulunmuştur. Belediye Çarşısı

düşmandan tathir edilmiştir. Maraş cenubunda

At İzi mevkiinde tahassun eden Fransız

efradıyla kanlı bir müsademede bir kısım

düşman süvarileri Islahiye istikametine firar

etmiştir.

Eloğlu ile Şerefoğlu arasında yakalanan

düşmandan üç mitralyöz ile üç otomatik tüfek

kilitli cephane iğtinam edilmiştir.

Muvaffak olamadığı takdirde ihtiyar

General Kerret’in intihara karar verdiği haber

alınmıştır.

Ayıntab Muhabirimizden

“Maraş is tikametine dört  yüzü

mütecaviz Ermeni ve Fransız efradıyla 6

mitralyoz 4 toptan ibaret bir kuvvet hareket

etmiş ve bilahire tebdil-i istikamet ile Araplar

karyesine varmıştır. Köylüler vuku bulan

taarruzdan havfen dağlara çıkarak ateş

yakmaya başlamışlardır.

-Bizden Ne Bekliyorlar ? ..-
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 kıyafetindeki Ermeniler tarafından kan ve ateş
içinde boğdurulmaktadır. Temin-i asayişi vasıta
eden medenî milletlerin vezaifi bir unsuru
taht-ı himayeye alarak diğerini imha ettirmek
midir? Bu asırda akvam ve akvam-ı vahşiyenin
bile uğramadığı mezalimin tatbikine Türk ve
Müslüman olmaklığımız mı sebep teşkil
ediyor? Maraş’taki din ve ırktaşlarımıza reva
görülen mezalim ve hunharlığa nihayet
verilmediği takdirde bütün cihanı ateşe verecek
her türlü esbaba tevessül edileceğini bütün
sabırsızlığımızla ilan eder ve yapılan şenayia
dakika fevt edilmeyerek nihayet verilmesini
insaniyet namına rica eyleriz.

Sivas Heyet-i Merkeziyesi
Namına

          Mehmet Rauf

Dersaadet’te İngiltere Mümessil-i Siyasiliği
Vasıtasıyla

İngiltere Hükûmeti Başvekili Mister Lloyd
George Cenaplarına

İstanbul Boğazlarının beynelmilel bir
hale ifrağıyle Türk hükûmetinin Anadolu’da
teşekkül ettirilmesi ve İstanbul’un makarr-ı
hilafet olması lazım geleceğine dair Sulh
Konferansı’na bir teklifte bulunacağınızı
gazetelerde gördük. Bunu değil erkeklerimiz,
bütün Anadolu kadınları ruhumuzla, kalbimizle
protesto ediyoruz. Saltanat hilafetten, hilafet
saltanattan ayrılanamz. Bu ruhsuz bir bedene
benzer. Türk hükûmetinin merkezi halifesinin
bulunduğu yerdir. Türklerin padişahı, halifesi
birdir. Payitahtları İstanbul’dadır. Bunu Türkler
görmeye değil işitmeye bile tahammül
gösteremezler. Biz bütün millet ve halifemiz
padişahımız da başta olarak Türk’ün altı yüz
senelik parlak tarihine layık âdilâne bir sulh
bekliyoruz. Öyle bütün milleti rencide edecek
galeyana getirecek sözlerden tevakki etmenizi
insaniyet namına, sulh ve müsalemet-i âlem
namına istirham eyler bu emniye ile Anadolu
kadınları ihtiramat-ı mahsusamızı takdim
eyleriz efendim..
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Fransa Cumhuriyet-i Fehimesi Reisi Mösyö
Ponkaran’ın Zevce-i Muhteremeleri Madam

Cenablarına,
Haşmetlü İngiltere ve İtalya Kraliçeleri

Hazretlerine:
Bugün Sivas’ın umum İslam kadınları

içtima ederek işbu telgrafnamemizle sizlere
müracaat ediyoruz. Kadın olmanız hasebiyle
büyük bir şefkatle memlu olacağı tabii bulunan
kalbinize müracaat ediyoruz. Milletimizi
kurtaracak, bizi yaşatacak sulh istiyoruz. Bugün
elimizde kalan memleketlerin müdafaası için
erkeklerimizle beraber ölmeye yemin eden biz
Türk kadınları bu harbi istemedik. Yirminci
asr-ı medeniyette biz Türk kadınları harbi bir
şekavet diye telakki ediyorduk. Esasen kadın,
erkek bütün millet harp etse biz harp
istemiyorduk. Harbi isteyen millet değil
hükûmet idi. Fakat araya ebedî düşmanımız
çarlık Rusyası girince millet de hükûmetin
arkasından yürüdü. Türk milleti Almanla iştiraki
ilminden, irfanından istifade ettiği, evlatlarını
gönderip o memleketlerde tahsil ettirdiği
Fransa’ya harp etmek için yapmadı. Hindistan
gibi İslamiyet’in mecmu bir memleketin hamisi
olan İngiltere’ye harp etmek için de yapmadı.
İtalya’ya olan intikamını ise unutmuştu. Çünkü:
Trablusgarp memleketinin müdafaasını İslam’a
layık bir surette kendisi yapmıştır. Türkler
Almanlarla harbe iştiraki çarlık Rusyası için
yaptılar. Çünkü: ebedî düşmanı olan çarlığa
boğazlarını açamazlardı. Onun ile bir safta
harp edemezlerdi. Türk milleti bu harbe
hükûmetin arkasından bu düşünce ile yürüdü.
Haşmetmeab siz anasınız, bir ana olmak
itibarıyla sızlayan kalplerimizin elemlerini
kendinizinkileriyle
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Bu esnada köyde kalan on yedi kadına Fransız
ve Ermeniler fi’l-şeni icra ve bir kız çocuğunu da
fercine ağaç sokmak suretiyle cerihadar ve koyun
ve keçilerini yağma, hane ve eşyalarını hedm ü
zayi etmişlerdir. Ertesi günü Araplar karyesinden
hareket eden müfrezeye toplanan köylüler yol
boyunca taarruza başlayarak Maraş mıntıkasına
kadar iz’âc eyliyerek iki mitralyözlerini zapt ve
hayli telefat verdirmişlerdir. Ahaliden bir şehit iki
mecruh vardır. Lanet olsun böyle medeniyete!...
Milletim gözünü açsın..”

Avrupa Medeniyetinin iç Yüzü ve Fransız
Hunharlığı

Harpten mağlup çıkan bir milletin birçok
avakıb-ı elimeye maruz kalması tarihin bize
nakleylediği lâ-yuadd misallerin tahakkuk ettirdiği
desatir-i zaruriyedendir. Fakat harbine mütareke
ile nihayet veren herhangi bir milletin hayat-ı
ırkıye ve diniyesine suikast etmek onun bütün
mevcudat ve teşkilatını imha ederek bir mevt-i
millî ve muhakkaka sevk etmek tarihin yegâne
kaydedeceği bekâyi-i cinâiyedendir. Beşeriyetin
şimdiye kadar geçirdiği edvarda ve bilhassa devr-
i vahşet ve bedeviyetinde tekevvün etmeyen bu
gibi hadisatın asr-ı medeniyet denilen şu devr-i
tekemmüle hudusunu görünce medenî
tanıdığımız akvamın maneviyat-ı insaniye değil
canavarlığa, hunharlığa teşne olduklarına kani
olmamak elden gelmiyor. Şu bir senelik hayat-ı
mütarekemizde maruz kaldığımız vakayi reva
görülen mezalimle bu kanaatimizi teyit ve te’kid
ediyor. Demek ki medeniyet bizim bildiğimiz
manada tekemmülat ve taaliyat-ı insaniye değil
belki mezalim ü fecayi’ içinde icat edilmiş vesait-
i cinaiyedir. O halde içinde bulunduğumuz asra
asr-ı medeniyet demekten Avrupalıların fecayi’
asrı, mezalim asrı demek daha muhak ve daha
doğru olacaktır.

Tarihi tetkika lüzum yoktur. Şu bir senelik
hayat-ı mütarekemizi göz önüne alalım. Hangi
an ve dakikamiz medenî bildiğimiz ve o surette
tanıdığımız milletlerin harekât-ı hunharâne ve
cânianeleriyle müteellim ve müteessir olmamıştır.
Mütarekenin hangi kayd ve bendinde âlem-i
İslam’ın dimağı ve vatanı saltanatın makarrı olan
İstanbul’umuzun işgali mevcut idi. Ne gibi esbap
her gün birer surette izzet-i nefs ve milliyemizin
cerihadar edilmesini icap ediyor. Ve orada
yaşananların ve sahib-i hakikisi bulunan Türk ve
Müslümanlar, insanlar adadına dâhil edilmeyerek
her türlü hakları çiğneniyor ve gasp ediliyor. Ne
idi o fecayi’ o şenaat ki Anadolu’nun millî Türk
ve Müslüman âleminin göz bebeği olan
İzmir’imizdeki ırk ve dindaşlarımıza layık görüldü.
Yunan süngüleriyle ve Avrupa devletlerinin taht-
ı nezaretinde parçalandı. Yapılmadık fecayi’ tatbik
edilmedik mezalim kalmadı.

Bugün Adana, Urfa, Ayıntab, Maraş ve
havalisi Türk ve Müslüman mezaristanı olmuştur.
Hangi hakka ne gibi asayişsizliğe delalet eder.
Bir vaka-i tahaddüs etti ki bu havalinin işgali
lüzumu hissedildi. On üç aylık mütareke anında
bu havalide yapılmadık yaptırılmadık zulüm,
işkence kalmamış iken itidal-i demini kaybetmeyen
asil milletimizin kabahati ne idi ki o zümrüdîn
ovalar Türk ve Müslüman kanıyla tedvin ediliyor!
Maraş’ta o hıta-i mübarekte on üç idi. Kurbanlık
koyunlar gibi mütevekkilâne akibetine intizar
eden halk bugün Fransız kıyafetindeki canavarlar
tarafından kan ve ateş içinde boğduruluyor,
yakılmadık ve yıkılmadık hanuman bırakılmıyor.
Biz şu satırları karalarken daha kim bilir ne kadar
masumlar hak-i helake seriliyor ne kadar biçare
ve bigünah kadın çocuklar babasının kardeşinin
evladının gaybubet-i ebedisiyle tecennün ediyor.

Hakkına sahip olan bir millet günah işlemiş
olmaz. Fakat hakka tecavüz edenler dünyada en
şeni fecayi’ işleyenlerdir. Medeniyet bu asırda
hakkı çiğnememek zulmü ikâ ve icat eylemek mi
demektir. Şu mütareke devrinde âlem-i
medeniyetin bize karşı takip eylediği meslek ve
siyasetin başka bir tarzda tefsir ve tavzihine imkân
yoktur. Hem ne hacet tereddüde, işte Maraş, işte
medenî Fransız hükûmeti…! Hülasa asr-ı hazırda
hak sahibi olmak için kuvvetli bulunmak lazım.
Zayıf olanlar ne kadar âlicenap ve halûk olsalar
da her türlü haktan mahrumdurlar. Bir millet
hakk-ı hayatını mevcudiyet-i katiyesiyle temin
edemezse o millet ne yaşayabilir ne de yaşamasına
imkân yoktur. Biz ne derece bir unsur-ı zayi ve
müsalemet olmak ister isek isteyelim yaşamak
için göstereceğimiz azimdeki zaaf daima kavilerin
nazar-ı iştihalarını celb edecektir. Her türlü
haksızlığa vahşete rağmen onlar medenî, bigayr-
ı hak mahv u nabud olsak da biz barbar ve bedevî
olacağız. İşte harp ve kuvvetin bu asırdaki rolü,
işte medeniyet ve bedeviyetin sırrı..

H. T.

Amerika ve Düvel-i Mutelifenin
Mümessillerine

On üç aylık mütareke hayatında ahkâm-ı
mütarekeden istifadeye hiçbir sebep ve hak
olmadığı halde haksız yere işgal olunarak takip
edilen siyaset-i imhanın ihzar eylediği esbab
dolayısıyla bugün üç gündür Maraş’taki din ve
ırktaşlarımız Fransız

mukayese ederseniz ne kadar muztarip
olduğumuzu hissedeceksiniz. Mütarekeden
beri memleketlerimizin düçar olduğu taaruzat
ve tecavüzat hak-şikenaneden müteessir olan
biz Anadolu kadınları bütün dünyaya hürriyet,
adalet vadeden zevçlerinize, milletlerinize
memleketlerimizin mümessilleri vasıtasıyla
müracaat ettik. Hakk-ı meşrumuzun
tanınmasını, yapılan haksızlıkların tamirini rica
ederiz. Vicdan-ı beşeri sızlatan, tarih-i milelde
ender tesadüf olunan bekayi-i hazırayı protesto
ettik. Ekseriyet-i azimesini Türk teşkil eden
İzmir, Antalya, Adana, Maraş, Ayıntab, Urfa
gibi vatanımızın en aziz aksamını işgal altına
alınmasını ahd üzerine silahını bırakmış olan
masum bir milletin boğazlandırılması, şeref
ve namus ve haysiyetimizin pay-mal edilmesi,
İzmir’de vahşi Yunanîlerin milletimize yaptıkları
zulümlere göz yumulması Yunan vahşetinden
kaçmış bugün karlar, çamurlar içinde aç, sefil,
çıplak ölüm i le pençeleşmekte olan
muhacirlerimizin yurtlarından cüda olarak
süründürülmesi, zalim Yunanîlerin el’an
İzmir’deki kardeşlerimizi imhaya çalıştıkları
görüldüğü halde sükût edilmesi, İzmir’de
Yunanîlerin ta’dadı gayr-ı kabil yaptıkları
cinayetler müttefikîn tahkik heyetinin itirafıyla
da sabit olduğu halde bugün İzmir’in
Yunan i s tan ’a  i lh ak  ed i l eceğ ind en
bahsolunması insaniyete, adalete, medeniyete
tevafuk eder mi? Haşmetmeab Anadolu
kadınları sizin âli vicdanınıza, pek müşfik
olacağı tabii olan kadın kalbinize danışır.
Cephane sulh ve müsalemet temini için harp
ettiğini söyleyen zevçlerinizin, milletinizin bu
fecayi’ karşısında sükût etmesi yakışır mı? Aziz
madamlar; biz Türk kadınları tekrar sizden
rica ediyoruz. Zevçlerinize hak ve adaleti
kendilerinden isteyen bir kadın tahakkümüyle
söyleyiniz. Biz adil ve devamlı bir sulh istiyoruz.
Bunun için de mütarekenamenin imzalandığı
gün elimizde olan memleketlerimizi her türlü
müdaheleden azade olarak bilâ-kayd u şart
bizim elimizde kalması lazım gelir. Buna
tavassut ediniz. Aziz madamlar: Bize yapılan
haksızlığı düşününüz, bunun tamiri için
vicdanınızın emriyle hareket edeniz. Biz
Anadolu kadınları sizin vicdanınızın emrine
razıyız. Çünkü: Kadın kalbi haksızlığa razı
olamaz. Kadınların elleri gibi kalpleri de
yumuşaktır. Madamlar zevçlerinizi ikaz edecek
bu yapılan hataları tamir ettirecek sizlersiniz.
Anadolu’nun biz İslam kadınları sizi bu vicdan
vazifesine davet ediyoruz. Bu davete icabeti
yine vicdanınıza terk ediyor, memleketlerinin
müdafaası yolunda evlatlarını, kocalarını,
kardeşlerini kaybeden Anadolu’nun gözleri
yaşları anaları, kızları, kardeşleri sizlere kalbî
hürmet ve tazimlerini yolluyor. Herhalde şifa
verecek icraatınıza, cevabınıza intizar eyliyorlar
efendim.
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Amasya Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Reise-i
Muhteremesi Asiye

Remzi Hanımefendi’nin Nutkundan Maba’d:

Pek yakınımızda ve aramızda yaşayan
anasır-ı Hrıstiyaniye bize pek güzel dersler
veriyor. Birkaç yüz bin kişiden ibaret Ermeniler
istiklal-i dâiyesinde senelerce pala çaldılar.
Rençber ve sütçü Bulgarlarımız bir Bulgaristan
yaptılar. Mora sancağımız sekenesi büyük bir
devlet-i Yunaniye vücuda getirdiler. Ve şimdi
kendi efendileri Osmanlılarla boy mu
ölçüşüyorlar. Hatta memleketimizin en zengin
ve en rengin mıntıkasında bugün Türklere
karşı fecayi’in envaını irtikâptan hazer
etmiyorlar. Vaktiyle mahkûm, esir, aciz ve bir
avuç kitleden ibaret olan bu milletler sa’y ve
ikdamlarıyla sebat ve gayretleriyle nail-i garam
ve istiklal oldukları halde iki

(Maba’dı üçüncü sahifenin üçüncü sütunundadır)
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Maalesef; bu hakka ve bu şarta göre
terk; muhasımları karşısında terk eylemediği
top, silah ve mühimmatı, …. Cephanat; sulh
ve salahı yolunda ve bu meş’um mütareke
içerisinde teslim eylemiştir!? Hâlbuki
masumane, belki de müfîdane teslimiyetten
ne kadar acı ve müellim bir hakikat olduğunu…
“Zaman” denilen heyulâ-yı hikmetin lisan-ı
kudret-i beyanı anlattı; mütecavizî hareketlerin
kanlı tarihçeleri de bu beyanat-ı müessireyi
bilâ-perva (!) sebat etti…

Meşime-i şuunattan sahne-i hakikate
geçen; vaka kahramanlarını şimdiye kadar hiçbir
mağlup millet hakkında işitilmemiş fakat
İs lamlar için reva görülmüş! İcraat-ı
şahanelerinden ihtiraat-ı bedhahanelerinden
üst kıs ımda bir miktar bahsettik idi.

Şimdi de bu felaket faslının alçak ve
yüksek perdeleri üzerinde gezinerek elhan-ı
teessürümüzden düşen kırık, dökük nagemat-
ı perranîn ile: maşuka-i vicdanımız olan sulh-
ı saadetimizin bedbaht tecellisine ağlayacağız,
lisan-ı cesaretimizden dökülen beyanat-ı
hakikat–nisarımızla da hakkımızın tecellisine
name-sâz ve hatve-endaz olacağız…

Buracıkta; müessir celadet-i milliyemize
karşı büyük bir talâkat-ı teessürle söylenmiş,
şair-i şehriyarımız merhum “Fikret’in” millet
şarkısından müferriz ve mümtaz, mevzumuzda
pek münasebettar şu iki parçayı aynen
naklederek tezkâr namına vesile han olmak
istedim.

Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa

Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır;

Göz yummam güneşten, ne kadar nuru kararsa

Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır.

Millet yoludur, hak yoludur, tuttuğumuz yol

Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa, var ol.

Vaktiyle baban kimseye minnet mi ederdi?

Yok kalmadı hâşâ sana zillet

Dünyada şereftir yaşatan mi llet i, ferdâ

Silkin, şu mezellet tozu uçsun üzerinden.

İnsanlığ ı pâ-mâl eden alçaklığ ı yık, ez

Billah yaşamak bir de sürüklenmeye değmez.

Maksud-ı mahsusumuz; bade’l-harap
kabulüne mecbur olduğumuz menhus
mütarekenin tarz-ı cereyan-ı elîminine milletin
enzar-ı ibret ve basiretine vaz eylemekti. Takip
edelim…

Mağlup saflarında bizden başka sulhuna
nigeh-ban, ahiretine nekran kimse kalmadı.
Diğerlerinin sulha velev ki pamuk ipliği ile
bağlansın. Yine muallakta bizden başka kalan
olmadı. Acaba bizim sulha ihtiyacımız yok mu?
Yoksa bizimle hâlâ harp bitmedi mi? Yoksa ki
hilal-salib muharebelerinin devre-i tekrarında
mı bulunuyoruz; el-hasıl ne oluyoruz, biz de
bilemiyoruz?! İnsan gayr-ı ihtiyari bir sürü
mevhum mesail-i istifhamiye içerisinde
bulunuyor. Hangisine hüküm hangisine cevap
vereceğinde mütehayyir kalıyor.

Bir taraftan da bu nukât-ı meçhule içinde
bir ümid-i teselli aramaktan vaz geçmiyor.
Vakıa; etrafımızda hatır-nâk adımlarıyla gezinen
ayakların sesleri başka, “Temps” gibi Fransa’nın
efkâr-ı umumiyesine tercüman ve nîm-resmî
bir gazetenin dediklerini başka, bilâ-müddet
katil ve taahhüre uğratıldığını ajansların
bildirdiği haberler yine başkadır. Hele muvakkat
ve hafif işgallerle başlayarak gittikçe teksîf-i
tezeyyüt edilen kuvvetlerle evvela tecavüze,
badehu imhaya geçilmekteki kastın sebep ve
hikmeti  de büsbütün bambaşkadır !
Yunanlılardan birini ele alalım. Mesela;
“Bambaşkadır!”

Hakka Doğru:

Gözümüzü Açalım!
Bu Mütareke mi – Muharebe mi? Yoksa;

İşgal mi – İmha mı?!
Bu muadele-i istifhamiyeyi halledecek

kadar “Hakk”ın dili açıldı, beli doğruldu….
Nihayet; takke düştü, kel göründü. Bu görünüş!
On üç aylık mütareke (!) nin; kalın ve siyah
perdeli sahnesinde, iç yüzünde; tertip edilen
gayr-ı insanî fırıldakların cinaî oyunları,
memleketlerimizi misafir bir seyyah gibi, adım,
adım dolaşan maskeli ayakların kanlı birer
hatıralarıdır.

İşte bu maskenin hatarâtı altında
oynanan bu feci (dram) ların saha-i fiiliyatını
pek yakınlarda –gözyaşlarıyla– temaşa ediyoruz.
Lakin hiçbir millet; hem din ve hem cinsinin
böyle nâ-hak yere öldürülmesine sürütülmesine;
uzun müddet seyirci olamaz ve tahammül
edemez de. Evet! Bir milletin gözü önünde
hayat ve namusuna kastedildiği halde yine
sükût eder ise artık; o millet için yaşamak zuldür
ve haramdır.

Hâlbuki şarkın [madur ve masum]
mukadderatını; pençe-i adl ve ihtişamında
tutan ferdâ-yı hakikat!... Namus ve şerefinin
muhafazası, hayat ve hukukunun idamesi
uğrunda merdane kan döken, dilîrâne can
veren bir millet için; hâşâ! O zillet ve meskenet
hükmünü veremez, haksızlığın kurbanı olan
zavallı bir halkı düşman edemez.

Biz nâ-hak bu mecruh kalplere, bu
mağmum gönüllere…. Titremeden hançer
saplayan hunhar ve birahm ellerin garpta
tekemmül eden yirminci asr-ı medenînin hâkim
kuvvetlerinden uzandığını görmekle müteellim
ve müteessiriz. Zira; mürşid-i medeniyet, rehber-
i hakikat mertebe-i kisvesinde harikalar izhar
eden mütekemmil ve mütefennin hayat-ı
âlimeden –cidden hakkı rencide edecek-
yolsuzluklar beklemezdik. Hakikati daha açık
söylemek lazım gelirse: elvah-ı tabiattaki her
şeklin reng-i aslîsini; arızî tesirlerin, sahte
telvinâtına karıştırmaksızın muhavaza ve tersîm
eden mahir ve müştehir bir ressam kadar; sanat
ve kiyasetinde basiretkâr olan hadisatın; nazarda
hiçbir vakit karaya beyaz; beyaza kara diyecek
kadar isabetsizlik gösterememiş ve takdirinde
aldanmamıştır.

Biz de; bu tarifat dâhilindeki hakiki
mücerribata istinaden; vicdanlarımızı kanatan,
hayat ve namusumuzu tehdit eden….. bu on
üç aylık feci mudhikelere… “Mütareke!”
demekte mağduruz. Evet! Mütareke yerine
“Muharebe!” demekte haklıyız!

Nasıl haklı olmayalım! Bu millet; bütün
kudret-i harbiyesini düşman saflarında terk ile
ve soldan geri bir vaziyetle; mütarekenin ağuş-
ı halâsına atlamış ve kendiliğinden arz ve
istîmana mecbur olmamış bir millettir. Her
nasılsa; tali’-i nâ-sâzının aksi darbelerine maruz
kalarak sürüklendiği; bu cihan harbinin dört
sene imtidat eden sademât ve kahriyatına
göğüs germiş, bekâ-yı hayatı uğrunda gösterilen
hiçbir ist ikametten yüz çevirmeyerek
mütevekkilâne fakat kahramane on bir cephede
kan dökmüştür. Ancak; zafer nihayet hangi
tarafta temevvüc edeceği ve belki de bekasının
teminine hadim olacağı bir sırada; galiplerce
bugün ist ihfaf edildiği görülen büyük
Amerika’nın inzımamiyle ve azminden rücu
ederek ayrılan kahpe Bulgarların iftirakiyle; hafif
basan terazi kefesinin boşluğunda –muğlakta-
 kalmış; biz-zarure netayic-i harbin tecelliyatına
arz-ı inkiyâd eyleyerek; âdilâne bir sulha
intizaren, âlimâne “Wilson” Prensiplerine
istinaden –şartında muharebe olmayan- bir
mütarekeyi umum meyanında kabul eylemişti.

yerde sendeki manzur ve muharrer mersiye-i
felaketin bir de mümessil-i hakikisini irae edelim.

Aylardan beri semasında baran-ı bela
gibi ateşler yağan topraklarında cehennemî
ölümler fışkıran felaketzede İzmir ve havalisinin
geçirdiği hûnîn safhalar ve geçirmekte olduğu
muztarip ve muhtasar vakalar… Lisanımızda
birer terâne-i teessür, vicdanlarımızda birer
nale-i teleffüf oldu.

Bu irtikabat-ı fecayi’! İzmir’in köşe ve
bucağında Bizans’tan arta kalan Fatih’in şefkat
ve Osmanlılığın mürüvvetine karşı durup
dururken sakin kabından taşan serseri birkaç
Rum’un huzur ve istikbaline ithafen yapılmakta,
Yunan Balikarya ordularının canavar süngülerine
istihdaf edilmektedir.

Ne zalimane peşkeş, ne garabet-âlûd
keşmekeş… Ki: bilhassa Yunanîliğin pîşvâ-yı
melanetinde mahirane kavuk sallayan Venizelos
gibi bir hod’âkâr siyasetin külahı ters giyindirdiği
âlî meclislerin karalarından sadır oldu!.! Ne
gariptir ki bu vaka pervasız olarak cihan-ı
medeniyetin gözü önünde bütün facialarıyla
hâlâ devam etmekteyken; aynı işgaller, aynı
tecavüzlerle iktidar eden ikinci nazire-i binazirde
(!) huzur ve refahı kendisine adeta bir ar bilen
ve fiilinin cezasından asla mütenebbih olmayan
ve ötedenberi âlemin rahat ve emniyeti selb
için yaratılmış derbeder bir avuç Ermeniliğin;
Ermenistan [tabir-i mahsusu ile beylik]
dâ’iyânelerini kendi menafi-i siyasiye ve
hasiselerine alet ittihaz eden koca Fransa
milletinin topları da biçare Maraş’ımızın afak-
ı heyecanında patlamaya başladı. Beyhude yere
binlerce mazlumun kanları da burada akıtılıyor.
Hanumanları bu uğurda söndürülüyor…. Ey
müdrik-i hakayik olan “Hak!” adaletini
geciktirme! Artık tahammülümüz kalmadı….

E. Tarhan

Üç bin senelik hayat ve istiklali olan
Türkler altı yüz senelik parlak ve şanlı tarihi
olan Osmanlı hükûmetinin mevcut olan
istiklalini müdafaa hususunda neden acz-i
meskenet gösterelim.

Hemşirelerim! Bugün milletimize iki
mühim vazife terettüp ediyor. Birisi mevcut
istiklalimizi muhafaza etmek. Tarih ve
bayrağımızı, namus ve hayatımızı ayaklar altında
çiğnetmemek.  İkincis i de nigeh-banı
olduğumuz din-i mübîn-i Ahmet’i idame ve
ber-karar eylemektir. Bugün cümlemizce
müsellemdir ki; yeryüzünde yegâne İslam
hükûmeti olan hükûmetimiz bütün âlem-i
İslam’ın ve İslamiyet’in kıblegâhıdır. Herkesin
yüzü bize müteveccih ve din-i Muhammet’in
yegâne haris ve hafızı olarak bulunuyoruz.
Maazallah-ı Taala istiklalimizi elimizden
kaptırdığımız dakika dinimizin de esas temeli
yıkılmış olur. Bütün cihanla İslam mefhur ve
merdut olur. Müezzinlerimiz susar, mabetlerimiz
harap olur. Camilerimiz kiliseye, tekkelerimiz
meyhaneye döner ve iffet-i İslam’ı saf sinelerinde
İslam kadınlığının (rabbim esirgesin) namusu
ve iffeti pay-mal olur.

Bu acı hali tasvire bittabi aczim manidir.
Balkan Harbi’nde Rumeli ve bu defa İzmir ve
Adana işgallerinde erkeklerden ziyade çocuklara
ve kadınlara irtikâp edilen fecayi’ ve şenaat
hepimizin hatırasında havf ve dehşetiyle
menkuştur. Her bir erlerimizin bu baptaki
tasavvurat ve tahayyülatı elbette yüreklerimizi
ürpertir. İşte Avrupa’nın Türklüğe ve İslamlara
karşı istihdaf ettiği gaye budur.

Ben, zannediyorum ki buna tahammül
edecek hiçbir müslim olmadığı gibi bir müslime
de yoktur. Birçok zamanlar ibraz-ı adl u
hakkaniyet ile mertçe yaşamış bu milletin şimdi
Avrupa’nın hasmı, kölesi olmaya tahammülü
yoktur. Evet: Zayıfız, zebunuz, nâ-tuvanız,
bunda yegâne illet-i noksanî teşkilatımızdır. En
büyük kusurumuz da her şeyi hükûmetten
beklememizdir.
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Denikin aleyhine harbi bir infak akdi için
Bolşeviklerle Azerbaycan ve Gürcistan
hükûmetleri arasında müzakerat cereyan
etmekte olduğu müstahberdir.

Batum’da efkâr-ı umumiye Batum’un
İngilizler tarafından Gürcülere terk edileceği
merkezindedir.

İngilizlerin Batum’dan Ermenistan’a sevk
ve ihzar ettikleri eslaha ve mühimmat Gürcistan
hükûmeti tarafından müsadere edilmiştir.

Azerbaycan ve Gürcistan istiklaliyeti
şerefine Batum’da büyük bir şenlik yapılmış ve
Azerbaycan hatipleri tarafından büyük iki
Osmanlı sancağı altında Türkiye lehinde pek
hararetli bir lisan ile beyanatta bulunulmuş ve
teşekküllerine en büyük amil olan Türkiye’nin
hizmet ü maneviyeleri kemal-i şükranla yâd
edilmiştir.

Burada bir Osmanlı banknotu 1500
Denikin manatına mukabildir. Pontus faaliyeti
kalmamıştır.

Bolşevik Harekâtı
Bahr-i Hazer garb sahili boyunca çekilen

ve en nihayet Petersburg’ta toplanan Denikin
ordusuna ait bilumum teşkilat vapurlarla İran
sahilinde İnzelli’ye nakledildiği haber alınmıştır.

Dağıstan hükûmetinin istiklali muhafaza
ve arazisi işgal edilmemek şartıyla Bolşeviklerin
memleketlerinden geçmelerine müsaade ettikleri
müstahberdir.

Kolçak ordusu tamamen mahv u
muzmahil olmuştur.

Bulgaristan’da Bolşeviklik ve koministlik
en seri bir surette bütün tabakat-ı halka ve
asakire sirayet etmektedir.

Arevciler bombalar ve makineli tüfeklerle
her tarafta muvaffak olmaktadır. Şimendüfer,
posta ve telgraf memurunu tatil-i işgal etmiştir.

Rusya’da Kolçak ve Denikin ordularının
perişan oldukları haberleri üzerine nâ-kabil-i
tarif meserretler uyanmış ve birçok yerlerde
kırmızı bayraklarla tes’îd ve ta’lîk olunan
beyannamelerde (milletimizi ezmek için
düşmanların tahmil ettiği bâr-ı felaketleri
beşeriyet gördü. Bunlardan kurtulmak için
Bulgarlar umumiyetle davalarının meşruına
istinaden muvecehe-i beşeriyete taleb-i hakka
karar vermişlerdir. Rus ve Islav kardeşlerimizin
bükülmez kolları yarın bizi ağuşuna alacak bizi
bu menhus felaketten kurtaracak, kırmızı
bayrağın lâhûtî sayesine geliniz. Ser-penâhımızda
dalgalanacak kırmızı bayrak bize ufuklardan
saadetler getiriyor.) tarzda idare-i lisan ediliyor.

Rus Bolşeviklerin Romanya’yı istila ve
Bulgaristan’a varacakları Bulgarlarca intizar
ediliyor.

Yukarı Sibirya’da Almanlar tarafından
büyük mikyasta asker tahşîd edilmektedir.

M aa r i f  Müdür iy e t i nden  Var i d
Olunmuştur: [22 numaralı nüshamızdan
maba’d]

Hatta cümle-i mesaiden olmak üzere
darülmuallimata vilayet bütçesindeki mukannen
maaşlarla Dersaadet’ten vesaire mahallerden
muallime getirilemeyeceği anlaşılması üzerine
sene-i dersiye ibtidasında muhit ve muhat icâbatı
pîş-i teemmüle alınarak âcizleri de dâhil olduğu
halde sultanî darülmuallimin müdür ve
muallimlerinden ve Medrese-i  Tâliye
müderisinînden ve bunların bilhassa musin ve
müteehil olanlardan bir heyet-i muallimin tertip
ve nezaret ve vilayet-i celilerce de tasvip edilmek
suretiyle dâr-ı mezburun emr-i idare ve tedrisatı
takviye ve temin ve atş-ı irfan-ı tâlibât teskin ve
tatmin edilmesine çalışıldığı gibi bir aralık
nezaret-i celilece muallimat bulununcaya kadar
dârın ilgası takarrür etmiş ve icrâ-yı icâbî tebliğ
buyurulmuşken yine düçar-ı ye’s ve fütur
olmayarak “ve mâ lâ yüdrik kullehu yütrik
kullehu” masdak ına tevfiken ile’ l-an
mevcudiyetinin devamı ve bunu müeyyit ve en
son olarak muallime tedarik ve âzamı emrinde
ve teşrin-i evvel hilalinde nezaret-i celileye gayet
seviyeli bir ariza takdim ve vilayet-i celileye de
ba-mezkûre müracaat etmiş ve makam-ı
müşârün-ileyhadan dahi bu vücub ve lüzum-ı
kemâ hüve yelîk nezaret-i celileye inha ve tenmîk
edilmiştir. Bunlara cevaben olunan fî 10 ve 15
Kanun-ı Evvel sene 330 tarihli ve 2277 ve 2837
numaralı iki kıta taharriyat-ı aleyh-i nezaret-
penahîde (mesafenin uzaklığından, maaşların
kılletinden ve mektebin neharî olmasından
dolayı darülmüallimât muallimliklerine talip
bulunamıyor. Mektebin bu sene dördüncü sınıfı
teşekkül etmesine ve gelecek sene beşinci sınıfın
küşadı lazım geleceğine

K a rd e ş l e r i m !  Bu g ü n  mi l e l - i
mütemeddine kendi beka ve mevcudiyetleri
için yine kendileri çalışıyor.

Maarifini sanayiini, ticaretini kendi
buluyor; hazırlıyor velhasıl her türlü yarasını
kendi sarıyor. Biz ise en ufak işimizi bile hâlâ
hükûmetten bekleriz. İşte bu beklememizdir
ki; bizi şimdiki düştüğümüz vartaya îsâl
eylemiştir.

Artık son intibah dakikaları yaşıyoruz.
Bundan sonra tecrübe edilecek zamanımız
kalmamıştır. Uyanalım ve uyandığımızı bütün
âleme izhar eyleyelim. Hükûmetler; milletler
üzerinde yalnız nâzım vazifesini ifa eder. O;
memleket in asayişinden ve siyaset-i
hariciyesinden ve inzibat-ı umumiyesinden
mesuldur. Fakat millet onun zahîri olmadıkça
o milletin mürşidi olamaz. Millet ona tarik-i
salahını göstermedikçe o, doğru yolunda
yürüyemez. Maarifinin, sanayiinin, iktisadiyatını
velhasıl her türlü esbab-ı salahını millet kendisi
derpîş ve temin etmezse onun için ati;
hükûmetimizin son iki yüz seneden beri ve
kendi başına ve kendi bildiği gibi sevk ettiği
tereddüdü ve felaket uçurumlarından başka
bir şey olamaz. Artık âlem-i beşeriyet bir
hükûmet-i milliye devresini idrak etmiştir.
Fâ’teberû!

Hemşirelerim! Muhalif bulunduğumuz
devletlerle kat-ı muhassama edeli bir seneyi
geçti. Bu müddet zarfındakı güzerân eden
ahval-i siyasiyeyi aklımın erdiği kadar şerh ve
tashih ile sizleri tenvir ederek nereye doğru
yürüdüğümüzü Türk, İslam düşmanlarının
bizi nereye yuvarlamak istediğini göstermek
istedim. Mütarekeden beri birbiri ardınca
gelen hükûmetler düşmanlarımızın her türlü
tecavüzatını ihmal etmek yüzünden medenî
yaşayan Avrupa hükûmetleri, bütün dünyadaki
Müslümanların teveccühgâhı bulunan
İstanbul’u bî-mehaben bila-sebep çizmeleri
altında çiğnediler. Erkeklerimizi tahkir,
muhadderâtımızı tezyif eylediler. Namus-ı
millîmizi, hayat-ı diniyemizi tepelediler. Bir
gün İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali bütün
İslam dimağında bir bomba tesiriyle infilak
etti. Koca bir muharebede dört yüz bin şehit
vermiş idik. Altı ay zarfında güzel İzmir’imizin
en tuvânâ sekenesinden (sûr-ı muhtelife ile
mahvolan belki bu miktarı birkaç defa geçti).
Bahr-i sefidin bir mir’at-i serveti olan Antalya
sancağımızı İtalyanlara Anadolu’muzun
hazine-i lâ-yefnâsı olan Adana’mızı Fransızlara,
anavatanın lâ-yenfek-i icrası olan Urfa, Maraş
ve Elbistan sancaklarımızı keza Fransızlara
peşkeş ettikleri alametini izhar ediyorlar.

Maba’di var

Amerika ve Düvel-i İtilafiye Mümessillerine
Gürün:
Ermen i l er in  öteden be r i  b i z

Müslümanlara ika ettikleri mezalim gûya kâfi
değilmiş gibi bu kere de Fransızlara müştereken
üç gündür Maraş’taki din kardeşlerimizi top
ve mitralyöz ateşleri altında mahvedilmekte
muazzez ve sevgili memleketimizin harebezâra
döndürülmüş olduğunu kemal-i teessürle
haber aldık. Muhafaza-i mülkiye ve milliyemizin
tamamiyeti istiklalimiz için onun hiçbir şeyi
demek değildir. Binaenaleyh bil-mucib
Müslümanlar aleyhine ika-ı mezalim eden
gaddar Ermenilerin iğfal vakalarını şiddetle
protesto eyleriz. İğfal-i meşûme-i mezkûrenin
hemen meni, maruzatımızın mümessilleri
bulunduğunuz düvel-i muazzama ve akvam-
ı mütemeddinenin nazr u sem’ ıtlâına, iblağına
vesatet-i aleyhlerini isti rham eyleriz.
Müdafaa- i  Hukuk  Cemiyet i  Ad ına

Zihni

Batum Muhabirimizden
Muvaffakiyetsizliğine binaen “Denikin”

iskat ve yerine General “Romanateski” tayin
edildiği Azerbaycan gazetesinde yazılmaktadır.

göre muallime maaşlarının be-heme-hâl tezyidi
ve idame-i mevcudiyeti için leyliye tahvili
hakk ında  t eşebbüsat- ı  mahsusada
bulunulmasını) irade buyurulması üzerine
müsta’ciliyet-i musallahat nazar-ı dikkate
alınarak meclis-i umuminin içtimaına ve sene-
i atiyenin hululüne kadar şimdilik biner kuruş
maaşla iki muallimenin müsta’cilen tayin ve
azamı nezaret-i celileye arz kılınmıştır.

Kitap meselesine gelince: Her sene-i
dersiye ibtidasında Maarif-i Umumiye Nezaret-
i celilesince bil-intihap irsal kılınan kütüb-i
dersiye l isteler i mekatip idarelerine
gönderilmekte ve bunlar zarfında izâa-i evkata
mahal kalmamak üzere doğrudan doğruya
kitapçılarda isticlab ve ismânını gönderen ve
müracaat eden mekteplere de dairece
tavassuta şitab edilmektedir.

Şu maruzat- ı idaren in vezaif-i
mütehattimesinde her bâr-ı müteyakkız ve
ihtimamkâr bulunduğunu ve bu cümleden
olarak neşr ü ilan buyurulan hususunda nazar-
ı dikkate almış ve alınmakta bulunmuş
olduğunu ispat ve izhar eder zannederim.

Baki hürmet.
Maarif Müdürü
Mehmet Tevfik

İrâde-i Milliye
Maarif Müdürü Beyefendi’ye
Karilerimizden biri tarafından gönderilip

derc edilen fıkramıza cevabınızı bizim ile
beraber herkes okudu. Sa’y-ı firâvân önünde
noksan irfan mahvolur, gider. Maatteessüf
her şube-i umurîyemizde olduğu gibi maarif-
i umumiyemizde de ağlatacak noksanlarımız
pek çoktur. Mekteplerimizin her şeye tercihen
düşünülmesi ve terakki ettirilmesi lazım
olduğunu zat-ı âlileri de bittabi takdir
buyurursanız elverir ki bu takdiriniz ve bizim
bu ve bundan sonraki temenniyatımıza
semere-bahş olsun. Zat-ı âlilerini maarif
haberlerinden ve noksanlarından haberdar
eden karilerimizin mektuplarını gazetemiz
minnetlerle derc edecektir. Pek temenni olunur
ki maarif ordusunun başkumandanına yaraşır
kudret ve vukuf ile cehli def ve izaleye muvaffak
olarak düçar-ı hirâs olmayacağız. Hürmetlerle
efendim.

İhtiyat Zabitleri

Makamat-ı Aidesinin Nazar-ı Dikkatine:
Sıcak ve nermîn aile ocaklarının, istikbal

ve saadetlerinin temin ve istihsali için devam
ettikleri dâr-ı tahsil ve mesailerini terk ile hudut
boylarına koşan, cansiperane fedakârlıkları ile
bütün millette derin bir hiss-i şükran uyandıran
ihtiyat zabitlerimizin terfiye ve iktidarları evliyâ-
yı umurumuzun en mübrem ve mukaddes
vazifelerindendir.

Tokat ihtiyat zabitlerinden aldığımız
varakada vatan müdafaası yolunda beş sene
mütemadiyen kan döktükleri ve istihlas-ı vatan
uğrunda hâlâ dökmeye hazır bulundukları
beyan edilerek sultanî ve idadîden neşet ile
mekâtib-i âliyede bir iki sene tahsil gördükleri
halde haklarının izhar ve tahkiki yolunda hiçbir
kimseden tezahürat görmedikleri bivaye ve
sefil bir halde yaşadıkları yazılmaktadır. Evliyâ-
yı umurumuzdan vatanın bu muhterem
evladının düşünülmesi ehemmiyetle rica
olunur.

İlan
6 Şubat sene 336 Cuma günü zekûr

Nûmune Mektebinde vatanımızın selamet ve
tealisi için hatm-i şerif tilavet edileceğinden
arzu buyuran hanımefendilerin yevm-i
mezkûrda kable’z-zeval ezanî saat beşte
mekteb-i mezkûru teşrifleri mütemennadır.
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

[Sivas Vilayet Matbaası]
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hakkında reva gördükleri fecayi’ ve mezalim

ortada dururken Balkanlar’da, Arnavutluk’ta

ve en nihayet Trakya ve İzmir’de Müslüman

kasaplığı yapan gaddar ve hunhar Yunanlıların

zulüm ve cinayetleri bugün Avrupaca dahi

teslim olunmuşken.. savurulan şu terani emin

olalım ki yine Avrupa dinliyor.

Neden? Çünkü Müslümanlık aleyhindedir.

Âlem-i İslamiyet’in son istinatgâhı olan

makam-ı mukaddesi hilafete karşı vuku bulan

muhacemat; tek bir İslam hükûmeti olan

Osmanlı İmparatorluğu’nun imha ve istilası

hakkında beslenen emeller hiç şüphe yok ki

Müslüman a leyhtarl ığ ının en büyük

buhranlarıdır.

En büyük ehl-i salib ordularıyla âlem-i

İslam’ı mahvetmek için Asya’yı ve Arabistan’ı

kanlara boğan eski Avrupa bile İslamiyet

aleyhinde bu kadar gaddarane hareket etmiş

değildir..

Bugünkü ehl-i salib ordusu maddeten

ve manen eskilerine pek faiktir.. Muhammet

ümmetine akûr-âne hücum eden kuvvet müthiş

ve mühliktir.. Tarih şimdiye kadar bugünkü

kadar mücehhez ve maddî, manevî vesaita

mal ik tir  eh l- i  sal ib kaydetmemiştir..

İmdi: ey Müslümanlar; gözünüzü açınız.

Tehlike büyüktür.. Avrupa’nın Müslümanlar

hakkında bugünkü tatbik ettiği siyaset bir hilal

ve salib mücadelesinden başka bir şey değildir.

Onlar istiyorlar ki: İstiklal ve istikbal ümidi

kalmasın. Onlar arzu ediyorlar ki Müslümanlar

mesela bir Avustralyalı gibi kendilerine muti ve

esir olsun..

Onlar istiyorlar ki bütün Müslümanlar..

Cezayir ve Fas’taki dindaşlarımız gibi ellerinde

taşıdıkları tesbih için hazinelerine vergiler versin.

Medeniyet-i hazıranın taşıdığı maske

altında ne garip ne ibret-nüma safhalar vardır.

Bugünkü siyaset öyle bir sahne-i fecaat olmuştur

ki: Tarih şu bulunduğumuz dakikaların hadisatını

istikrah ile kaydedecektir. Hak ile kuvvetin

çarpıştığı zamanda düşmanlarını yenmek için

beşeriyeti ikna edecek insanî düsturları ortaya

atarak maksadına vasıl olan kuvvet-i galibenin

bugünkü keskin siyaseti acaba nasıl bir maksata

haml edilmek lazım gelir.

Diyebilirim ki.. Galip Avrupa’nın dört beş

senelik safahat-ı siyasiyesi düşünülecek olursa..

Öldürücü zehirlerini saçarak düşmana salvet

ettikten sonra kuvvetini kırılmaya başladığını

hissederek dört tarafa melekler kadar samimi

bir lisan ile yalvarmaya başlayan ve nihayet

kazandığı yardımcılar vasıtasıyla düşmana galip

olduktan sonra aslına rücu eden zehirli bir yılan

tahayyül edilir.. Şimdi bu zehirli yılan İslam

âlemine sarılmıştır, iğrenç dişlerini kalbgâhına

sokmak istiyor. Fakat: bilmelidir ki tarih bu

âlemde kuvvetini, galibiyetini ilelebet muhafaza

etmiş bir heyet-i beşeriye kaydetmemiştir, bugün

galibiyetin perde-i ihtirası altında beşeriyetin

âlâm ve ızdırabını

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazartesi : 18 Cemaziye’l-Evvel 1338 ve 9 Şubat  Sene 1336            Numara: 24
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-Müslümanlar Gözünüzü Açınız-

Acıklı hadiseler, zulümler, i’tisaflar,

cinayetler, lekeler karşısında bulunuyoruz..

İslam ufuklarını kara bulutlar bürümüştür.

Bugün dünyada Müslümanlarla meskûn hiçbir

kıta-i arz yok ki kan ve ateş içinde bulunmasın..

Avrupa’nın muhteris ve korkunç pençeleri

bütün İslam âlemini yırtmak, boğmak,

mahvetmek istiyor.. Hadisat meydanda… İşte

Türkiye, işte Arabistan, işte Mısır.. Bilahire…

Bugün nerede Müslüman varsa orada kan ve

ateş var…

Avrupa’nın medeniyeti, bugün takriben

her saatte kendi vatanında 100-200

Müslüman’ı öldürürken, zavallı Müslümanlar

yine barbarlıkla itham oluyor, yapılan zulümler

yetişmiyormuş gibi her dakika yeni fecîalar

ihdas ediliyor, bir tarafta Müslümanlığın

imhasına maddeten çalışılırken, diğer taraftan

da gazetelerle, kitaplarla, propagandalar

yapılıyor; bir kısım masum ve münevver efkâr

da bu suretle zehirleniyor ve nihayet, Türkler

ve Müslümanlar barbarlıkla, zalimlikle itham

olunuyor.

Saltanat ve istiklal vaatleriyle dindaşlarına,

halifelerine karşı gelen Arapların bugünkü hali

hakikaten acınacak derecededir. Hırs-ı saltanatla

Avrupa’da çalmadık kapı bırakmayan (Emir

Faysal) bugün Müslüman vatanını Fransa ile

taksim etmek mecburiyetinde bulunuyor.

Heyhat bugünkü tecrübe yapılan fenalıkları

tamire kâfi değildir.. Türk boyunduruğundan

kurtulmak sebebiyle dökülen kanların heder

olduğu artık Araplarca da tahakkuk etmiştir.

Bugün onlar da anlamışlardır ki, Avrupa

–medeniyet-i hazıra- yalnız Türklerin değil

bütün âlem-i İslam’ın düşmanıdır. Frenk siyaseti

öyle gayr-ı medenî safhalar gösteriyor ki..

Kardeşi kardeşe öldürtüyor.

Temin-i asayiş için Beyrut’a sevk olunan

Arap efrad-ı askeriyesine Beyrutluların halifeye

isyan ettiklerinden onları te’dibe memur

edildikleri söyleniyor. Zavallı saf ve masum

Müslümanlar!..

Şu kahpece siyasetlerle Müslümanları

yekdiğerine öldürten kudret-i medeniyet

karşısında yine Müslümanlar barbar.. yine

Müslümanlar gaddar..

Bakınız bir Yunan gazetesi Türklerin

İstanbul’dan ihracından bahsederken şu sözleri

söylemekten çekinmiyor. [Acaba Türk barbarlığı

Avrupa medeniyetini telvis etmekten artık fâriğ

olacak mı?.. Beş asır sonra Hristiyanlığa ve

Avrupa medeniyetine savlet etmiş olan

(Muhammet)in sürüleri nokta-i hurûclarına

sürülüyor, cereyan etmiş olan müthiş

muherebenin en büyük lütfu budur.] Zalim ve

barbar Yunanîlerin Müslümanlar

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

anlamayan, anlamak istemeyen heyetlerin de
yarın ne olacağı malum deği ldir…

Biz hakkın kuvvete galip geldigine
mu’tekidiz.  Binaenaleyh bizi  i fnâya
uğraşanların nihayet zebun ve sefil olacaklarına
eminiz, şu kadar ki.. Hadisatın cereyanına
karş ı  gözlerimiz açık bulunmal ıdır.

“Zulmün topu var güllesi var kal’ası varsa

Hakkın da bükülmez kolu dönmez yüzü vardır”

H. L.

Müslümanlar Maraş’a İmdat !...
Maraş Muhabirimizden:
Vaziyette fevkalade bir tebeddül yoktur.

Kuvâ-yı Milliye taarruza geçerek Kümbet
Kilisesi’ni iskat etmiştir. Kilise civarındaki hanelere
iltica eden düşmanla müsademede serdârân-
ı mücahidînden Evliya Efendizade Evliya Efendi
maiyetiyle düşmanı mütehassın oldukları
mevakii muhasara ederek muvaffakiyetle taarruz
harekâtına devam etmekte iken kendisi ve
birkaç mücahit şehit olmuştur. Evliya Efendi’nin
şehadeti büyük zayiattandır. Bütün efrâd-ı
İslamiyenin şehid-i mağfurun ruhuna fatiha
ithaf etmelerini rica ederiz.

Taarruza şiddetle devam edilmektedir.
Divaniye, Kanlıdere, Çarşıbaşı mahallelerinde
düşman tarafından İslam haneleri yaktırılmakta
ve birçok binalar muhterik olmaktadır.

Maraş’taki din ve ırktaşlarımıza reva
görülen mezalim ve hunharlığa nihayet vermek
üzere civarına koşan Kuvâ-yı Milliye’ye sarf
edilmek için teberru edilen mebaliğin miktarı
zirde münderiçtir.

800.000 kuruş madenî para Elbistan.
110.000 kuruş madenî para 800 kud 
buğday Darende
112.000 kuruş madenî para Gürün
100.000 kuruş evrak-ı  nakdiye

Kastamonu vilayetinden kabul ve irsal edilmiş
olduğu ve Sivas vilayetinin bu hususta millî bir
sandık vücuda getirerek her türlü sarfiyat ve
sevkiyatı deruhte eylediği ve bütün mülhikatın
bu hususta, hummalı faaliyetle çalışmakta
oldukları maa’l-mesar haber alınmıştır.

Âlem-i medeniyet ve beşeriyet için ebedî
bir şeyn-i hacalet ıtlakına seza Maraş fecayiinin
ser-zede-i zuhuru esbabı umum milletçe
malumdur. Bu bapta Maraş Müdafaa-i Hukuk
Merkeziyesinden alınan telgraf sureti aynen
zîrde nakledilmiştir:

“Fransız Generali Kerret’in umur-ı
hükûmete müdahalesi, eşraf-ı belde ile rüesâ-
yı hükûmeti tevfik, Müslümanları Ermeni
çeteleriyle ittifak ederek katliama kıyamı üzerine
namus-ı millîsini muhafazaya azmeden ahali
derhal silahlarına sarılarak on beş gündür
fedakârane mukavemet etmektedir. Din
kardeşler imize karş ı ibzal buyuru lan
hamiyetkârane muavenetlere teşekkürler olunur.
Düşman kuvvetlerinin faikiyet ve kesretine
rağmen Allah’a istinaden yakın vakitte
düşmanın imha edileceği muhakkak ve hak ve
hukukumuzu düşmanlara tanıtacağımızı arz
ve tebşir ederiz.”

Tehlike Karşısındayız
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pek yakında hulûl edeceğine ashab-ı kiram gibi
kırılmaz bir azimle, dönmez bir yüzle iman
eden Maraşlı din kardeşlerimiz on beş gündür
uykusuz sükûn u ârâmsız halde düşmanın kahr
u gazap yağdıran ve cehennemden nişan veren
bin türlü azap ve helak vesaitiyle meşhur
arslanlar gibi pençeleşiyor. Maraş şu dakikada
bütün esaretzede dünya mekânına bir ders-i
ibret vermeye çalışıyor. Zira bilir ki insanı
behaimden tefrik eden ve bir devlet, millet
muhabbeti ve namus ve haysiyet duygusudur.
Bugün ruhuna vicdanına tamamıyla ve bütün
manasıyla hâkim olan bu mefkûreler yolunda
düşman ne kadar kaviyyu’t-tali’ ne mertebe
zebun olursa olsun hâkim-i kaza ve kaderine
yüz çevirmeyecek ve bu azim ve iradâtın şiddet
ve kuvvetiyledir ki sonuna kadar can verip can
alacaktır. Siz de bütün kudret-i iman ve
iltifatınızla dîde-i basiret ve intibahınızı açınız.
Mutaassıp ehl-i salib tarafdarânının bugün
Maraş’ta açtıkları kan ve ateş çığırı görecekleri
imkân nisbetinde bütün memalik ve bilâd-ı
İslamiye hakkında mutasavver birahim, biaman
siyasetin fatiha-i tatbikatıdır. Uyanınız ehl-i
iman uyanınız. İnsana kanlı yaşlar döktürerek
ve belki insaniyete lanetler yağdıracak şu feci
halerimizden ibret alınız. Şu on beş gün kadar
pek kısa bir müddet zarfında biz gördük ve
emin olduk ki düşman lâ-yütezelzil azim ve
imanımız karşısında mutlaka hâib ve hâsir
kalacak. Bu yirminci asr-ı medeniyette kurun-
ı vusta zihniyetiyle salibe temin etmek istediği
o mevki-i muallâyı ihtiram ve ihtişamgâh ehl-
i tehvid-i imanı alâmet-i diniye-i semavîsi olan
eski ve pür-nûr hilâlimize nasip ve müyesser
olacaktır. Gayret bizden tevfik Allah’tan
kardeşler.

Amasya Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Reise-i
Muhteremesi Asiye Remzi Hanımefendi’nin

Nutkundan Maba’d:

Bir ucu Batum’da öbür ucu İstanbul
kapılarında olmak üzere şimdiye kadar
Karadeniz’in en müthiş dalgalarına göğüs veren
tarihî sahilimizde Pontus hükûmeti namiyle bir
hükûmet canlandırmaya çalışıyorlar. Şarktaki
altı vilayetimizi bütün dünya yüzünde birkaç
yüz bin kişiden ibaret olan Ermeni kavmine
vaad ve hediye ediyorlar.

Zaten anasır-ı saire-i İslamî mütareke ile
beraber parça parça bir surette bizden ayrılmış
bulunuyorlar idi. İşte bu tazyikat, bu tehdidat
âmân ve istimdada mecbur ve ölüme gerden-
dâde etmek için müstahzar esbaptan başka
bir şey değildir. Evet: biz idam olunmak üzere
meydan-ı siyasete götürülüyor; dinimizi hedm-
i namusumuzu heng için en derin uçurumlara
sürükleniyor idik. Bundan bütün âlem-i İslam
müteellim ve müteessir oldu. Feryada başladı.

Milletimiz mütenebbih oldu, kıyama
başladı. Sine-i millette doğan ittihat-ı millî bir
müdafaamızı kudret şeklinde ağyar-ı nazarı
önünde tecelli etti. O dakikadan itibaren
hakkımızda kararlarını tatbikte teenni ettiler.
Bugün bizi sevmeyenler, bizde bir eser-i hayat
görmekle müteellim; bütün dostlarımız bizi
hayattar görmekle mütenaimdir. Fakat daha
kararlarından büsbütün fariğ olduklarını kabul
etmek safdillik olur. Şimdi artık yapacağımız
şey girdiğimiz muhafaza-i din ve istiklal
mücadelesinde nihayete kadar devam etmektir.
Evet: Katiyen devam etmektir. Çünkü bizim için
bundan başka hayat yoktur. Bundan başka
necat yoktur. Necatımızı hayatımızla temin
edecek ve hiddet ve ittifakımızdır. Biz Türk ve
Müslüman ve Osmanlıyız. Ya şerefimizle yaşar
veya şanımızla ölürüz.

Ecdadımızın bize bir miras-ı namus olarak
bıraktığı tarihimizi ramâd-ı nisyan içine
atmaktan ise kucağımızda mezar-ı ademe
götürerek huzurullaha mert ve namuslu
Müslümanlar olarak gitmeyi tercih ederiz.

2. Sayfa İrâde-i Milliye 9 Şubat
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İrâde-i Milliye

İstanbul Fransız mümessil-i siyasîliğinin
Maraş’ta ahali-i İslamiye ne için isyan ettiler?!!..
diye bir isti’cal ile eser-i telaş göstermekte
olduğunu ajans haberleri meyanında hayretle
okuduk.

Hak ve hakikat yukarıdaki telgrafta bütün
vuzuhuyla meydanda iken acaba medeniyet
kelimesini ağızlarından düşürmeyen medenî
Fransa’nın medenî mümessili Maraş’taki Fransız
generali tarafından îkâ edilen bu nuhbe-i fecayi’
ve mezalimden tecahül etmekle yüzü kızarmaz
mı?.. Hakkını müdafaa eden Türklere isyan
istinad ile bu şeyn-i vahşetten teberrua mı
etmek istiyor?!!...

Viranşehir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve
millî aşiret reisi Fransızlar tarafından Urfa’daki
din ve ırktaşlarına reva görüllen mezalimi
nihayet verilmesi için Fransız askerî kıtaiyesi
kumandanı Sazu cenablarına tebligat icra
eylediği aksi takdirde harekete müheyya
bulunduğu kemal-i memnuniyetle haber
olunmuştur.

Maraş’taki Zulüm-dîde Kardeşlerimizin
Müslümanlara Feryat ve İstimdadî

Elbistan’dan:

Yâ ma’şere’l-müslimîn bin üç yüz otuz
sekiz senesinden beri bütün cihan ve cihaniyânı
garik-i rahmet-i rahman eyleyen din-i mübîn-
i Ahmediyeyi yer yüzünden kaldırmak hayal-i
hamiyle bazı müfrit ve mutaasıp Hrıstiyanlar
kurun-ı vusta tarihinde ehl-i salib hatıratını
ihyaya çalışıyorlar. Üç yüz milyonluk âlem-i
İslam içinde makam-ı hilafetle saltanata malik
olan Osmanlı Müslümanlarına maada bütün
din kardeşlerimiz pençe-i kahr ve esaret altında
zebun ve cezbe-güzâr olurken birkaç milyon
ehl-i tevhit ile hâkimiyet ve istiklaline hâtime
çekmek isteniliyor. Bugün makam-ı hilafet olan
İstanbul’dan itibaren bütün Arap, Türk, Kürt
memleketleri serapa düşmanlar arasında taksim
ediliyor. Cennet-asâ o muazzam Suriye
mamureleri ile büyük Ermenistan namı altında
Adana, Urfa, Ayıntab, Maraş ve daha şimale
doğru bütün vilayât-ı şarkiye Fransız tahakküm
ve zulmü altına veriliyor. Bir senedir asayiş
bahanes iy l e  t aht - ı  i şga le  a l d ı k la r ı
memleketlerimizde Yunan ve Fransız melunları
birbirine rekabet edercesine ele geçirdikleri din
kardeşlerimize tarihin kaydetmediği vahşetleri,
canavarlıkları reva görüyorlar. Dün İzmir’e giren
Yunan haydutları yüzbinlerce ehl-i imanı
katleyledikleri ve yüzbinlercesini şehir ve kasaba
ve köylerini yakıp yıkarak hâk ile yeksan ederek
yersiz yurtsuz bıraktıkları halde Hristiyan
medeniyetini en maruf meziyatından madud
olan Fransızlar da nâ-hak yere sokuldukları
anavatanımızda bulunan canavarlarına rahmet
okutacak binlerce menazır-ı fecaat ve vahşet
tasvir ve ibcal ediyor. İşte bakınız sevgili
memleketimiz gibi hemen bütün sekinesiyle
ve her varlığıyla Müslüman olan Maraş on beş
günden beri Ermenilerle el ele veren Fransızların
top şarapnelleri tesiriyle peyda olan vâsi’
korkunç yangın alevleri içinde kavrulup
mahvoluyor. Ya mü’min yerde bütün insanlar,
gökte bütün melekler şahittir ki Türk ve
Müslüman olmaktan başka bir günahı
olamayan bu din ve millet kardeşlerimizin
hasseten Allah imdadına yetişiniz. Bu zavallıları
hain düşmanların kanlı pençelerinden kurtarınız.
Evet, geliniz, görünüz Maraş yanıyor. Kanını
dereler gibi akıtıyor. Namussuz Ermenilerin
insaniyetten binasip Fransızların müthiş top
ateşleri bârân-ı bela gibi dökülen mitralyöz
yağmurları, yıldırımları, bomba tarakaları içinde
boğulan kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta gibi
sunuf-ı âcizenin kopardıkları vaveyla ve istimdat
dergah-ı uluhiyete kadar yükseliyor; fakat halas
ve necat dakikalarının

Hemşirelerim! Şimdiye kadar uğrumuzda
hayatını feda eden ciğerpare yavruların, güzel
mert kardeşlerimiz ancak istiklali için uğrunda
hayatını feda ettiği bu memleketi kemal-i
sükûnetle ağyarın pençe-i kahrına teslim edersek
yarın rûz-ı mahşerde onların yanına gitmekten
nasıl utanmayacağız. Biz Müslüman isek,
dinimizin kutsiyetine imanımız varsa niçin din
uğruna ölmekten çekineceğiz. Böyle zamanda
erkekler gibi kadınlar için de cihat farzdır ve
hatta şer’an zevcinin iznine bakmaksızın
yürüyebiliriz. Memleketimizi hiçbir zaman hiçbir
kimseye vermeyeceğiz. Fakat zor ile almak
isterlerse biz kadınlar da erkeklerimizle beraber
ölmeyi bileceğiz. İşte bu azim ve iman ile
hareket edecek bir millet ölmez ve emin olunuz
biz de ölmeyeceğiz. Biz kadınlar erkeklerimizin
yanıbaşında ahz-ı mevzi ettikçe onların kuvveti
muzaaf olur. Maneviyatı yükselir. Endülüs’ü
işgal eden Araplar mücahidelerine medyun u
şükrandırlar. Osmanlı kadınları, Türk hanımları
her vakit her yerde muharebe meydanlarında
iskat-ı vücut ve şecaat etmiştir. Avrupa yanlış
biliyor. Gafil davranıyor veya hakikaten göz
yumuyor.

Türkler onlarca hakk-ı hayata malik değil
imiş, Müslümanlar kadın hukukunu bilmez
imiş. Onlarca kadın, Müslüman nezdinde bir
mel’ibe imiş. Hayır, hayır yine tekrar edelim
Avrupa bunda pek gaflet ediyor. Nezaketi acz
zannediyor. Âdab-ı İslam’ı hukuksuzluk telakki
ediyor. İslam kadını mesturedir, edîbedir.
Herkese karşı mütevazı ve menusedir. Bu şekil
Avrupaca da mezmum ise bizce ve her halde
insaniyet-i âliyece makbuledir. Memleketimizi,
milliyetimizi, dinimizi tehlikede gördüğümüz
dakikada biz de erkeklik dişilik farkı olmaksızın
herkes mücahedeye amadedir.

Kardeşlerim! Toplanalım, birleşelim,
Avrupa’nın hakkımızdaki bâtıl zehabına
kaldıracağımız livâ-yı isyan ile mukabele
eyleyelim. Erkeklerimizin yanında ahz-ı mevkii
ederek hakta müsavi, emir ve müdafaa-i din
ve memlekette de müteali olduğumuzu
gösterelim. Erkeklerimiz, Müdafaa-i Hukuk-ı
Milliye Cemiyeti ile vatana kalkan oldu ise biz
de Mudafaa-ı Hukuk-ı Vatan Cemiyetimizle
onun silahı olalım ve emin olalım ki sütü ile
nimeti ile bizi besleyen öz anamız evlad-ı vatana;
binlerce şehidimizi sinesinde saklayan kıymetli
altın topraklara bununla da pek büyük
fedakârlık etmiş olmuyoruz. Çünkü bugün
üstünde gezindiğimiz ve nimetini yediğimiz
bu mukaddes toprak yarın da huzur-ı Rabb-i
müteala gidinceye kadar sinesinde saklayacaktır.

Onu kurtarmak için lazım olan hasret,
vahdet, cesaret, metanet, gayret, zalime
mukavemet, acize merhamettir.

Bu  deği l  m i  rabbü’ l -â lemîn in
Müslümanlara emri? Emirlerini yapalım.
Muhakkaktır  lütf-ı haktan bize necat.

Küçük Bir Türk’ün Büyüklüğü
Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Aliyesine

Aynen Varakadır:
Muhterem efendiler bu aciz evladınız

Bayburt muhacirlerinden bulunuyorum. Esnâ-
yı hicrette ebeveynim fevt olarak bikes kaldım.
Saye-i millet ve saye-i devlette Sivas’a kadar
geldim. Henüz kendim sıbyan bir çocuğum;
fakat dinim büyüktür. “Deveyi güden bilir acıyı
tadan bilir.” fehvasınca işte şu son zamanlarda
Maraş’taki İslam kardeşlerime olan fecayi’ler
bende-i acizlerinde bir dahi hiss-i intikam
uyandırdı. İşte intikam maksadıyla tedarik etmiş
olduğum cüzi bir para ile bir adet fişengim
kabul buyurularak biçare İslam kardeşlerime
ulaştırmanızı efendilerimden istirham eylerim.

Bayburt Muhacirlerinden
        Küçük Mustafa
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açars ınız! Enzarın ıza tesadüf eden;
başmakalesini havadis-i hariciye, şuunat-ı
dâhiliye kısımlarını, hatta ilanat sütunlarını
şunun bunun aleyhinde yazılmış makalatla
mal-a-mal bulursunuz ve gayr-ı ihtiyari elinizden
fırlatırsınız! Şimdi rica ederim böyle bir gazete
sizin okumak heves ve ihtiyacınızı tatmin etmiş
olabilir mi?

Bugün bir kısmı ecnebi paralarıyla,
müessesat yardımlarıyla çıkan payitaht
matbuatımızın mahiyetlerini anlayabilmek için
yüzlerindeki sahte ciddiyet maskesini kaldırmak!
Diğer kısım matbuatımız ise bunlara cevap
yetiştirmekten vakit bulup da kendilerini
alakadar eden mesai-i milliye ve vataniye ile
i şt igal  edememekti r. Hası lı  payi taht
matbuatımızın hepsi bu illetle malul ve musab
olduğu için manasız bir şekil ve renktedirler.

Fikrimce taşra matbuatının vaziyetleri
hallerine nisbetle daha metin, daha ciddidir.
Her an bir manzara-i tesanüt arz etmekten hali
kalmayan ve endişe-i vataniye ile talan olan
vilayat ceraidimiz; hakkıyla, layıkıyla, vazife-i
millîlerini ifa ve icra edebiliyorlar. Bazı
mahallerde sansürün tig-ı surhı; sine-i neşriyatta
bir neşter tahribatı vücuda getirse bile
muharrirlerimizin; şahsî ve ferdî dedikodulardan
müberra bulunmaları itibarıyla, istihdaf
edildikleri gaye-i vataniyeye metin ve azimkâr
adımlarla yürümelerine mani olamıyor. Taşra
gazetecilerimiz kudsi vazifelerinin kendilerini
nereye sevk ettiğini pekâlâ takdir ediyor, milletin
seviye-i irfan ve idrakini yükseltmek fırsatını
kaçırmıyorlar. Bu sebepledir ki: vilayat ceraidimiz,
payitaht matbaasına ezher-i cihet faik ve
müreccahdır. Ne çare ki: şu mebzul mesai-i
hamiyet, bittabi pek mevzu kalıyor ve temin-i
musalehata kifayet edemiyor. Bu icap ve iktizaya
göre; gönül arzu ederdi ki: mukadderatımızın
arefe-i taayyününde; dâhilî, haricî bir sürü
ithamat altında ezdirilmek istenilen hukuk-ı
Osmaniye’nin ve teşviş, terdit edilmek arzu
edilen âmâl-i milliyenin müdafaa ve nekbabânı
olmak kabiliyet ve hassasını gösterebilmesi için
payitaht matbaatımızda bu eseri takip ederek
vakar ve sekinetle memzuc bir manzara-i
tesanüt göstersin ve milletin azim ve iradesini
dünyaya iblağ ve izhar etsin!

Henüz ümit kapıları kapanmamış ve
meşime-i siyasetten birçok şeylerin doğmak
ihtimali mevcut bulunmuş olduğu şöyle bir
zamanda atimizin karanlık, istikbalimizin
muzlim olduğuna kani olarak nevmid olmaya
sebep yoktur. Konferans istediği gibi düşünebilir,
rical-i siyasiye arzu ettikleri kadar teklifat ve
tasavvuratta bulunabilir: Bütün bunlar bizi
hiçbir zaman korkutacak mahiyette değildir!
Türk’ün bir hakk-ı ezelî ve ebedîsi temeyyüz ve
pak bir mazisi, yedi asırlık saltanat-ı milliyesi,
on üç asırlık ananât-ı diniyesi varken; bugün
bir anda bunları feda edemez. El-verir ki: şu
noktaları metalib ve âmâl-i milliyeye terdifen
salahatdâr bir ifade ile dünyaya esmâ edecek
vesait-i neşriyemiz bulunsun! Hiçbir mücrimin
ifadesi beklenmeden idam edildiğini işitmedim.
Adliyenin kavanin-i müdevviyesi meydanda;
katiyet kesb etmedikçe, nazar-ı hukukta kanlı
katilin bir mevkii vardır! Nerede kaldı ki: koskoca
bir hükûmet! Bununla beraber biz Avrupa rical-
i siyasiyesine öteden beri bu emrivakilere alışkın
bulmakla beraber, daima da dur-endîş görürüz.
Bir herc ü merci tevlit edecek hâlât ve fiiliyattan
katiyen iştinab ve ihtiras ederler. Bugün şark
meselesinin; Alman, Avusturya, Bulgar mesaili
gibi kolayca hal ve hatem edilemeyeceğini şark
demek bir âlem, bir dünya demek olduğunu
ve hâl-i âliye-i siyasiyenin takdir edemiyeceğine
ihtimal verilir mi? İşte buna mebnidir ki mesele-
i mezkûrenin mu’dilât ve müşkülatı karşısında
kim bilir

Matbuat ve Vezaif

Hukuk-şinâsândan bir zatın kavline göre;
meşrutî hükûmetlerin istinat ettiği kuvvadan
birisi de matbuat imiş. Şu halde: kuvve-i icraiye,
kuvve-i teşriiye, kuvve-i adliyeden sonra gelen
dördüncü kuvveti matbuat teşkil etmiş oluyor.

Diğer bir nazariyeye göre, her milletin
mebusan, matbuat gibi iki lisanı vardır ki: esma-
ı meram, es’âf-ı metalib ancak bu vasıtalar ile
kabil-i husuldür. Her iki nazariyeye göre,
matbuatın haiz olduğu kudret ve kuvvet, vezaif-
i neşriyenin ehemmiyet ve azametini izhar ve
ispat eder..

Filhakika: hükûmetler ine rehber,
milletlerine mürşit olan ve iki sütunluk yazılarıyla;
efkâr-ı umumiyeyi istedikleri noktaya imale
eden, bazen bir kabile-i iskata, bazen büyük
bir ticarethaneyi iflasa mecbur bırakan Avrupa
matbuatını görünca insan kuvve-i matbuatı;
diğer kuvvetlere tercih edesi geliyor!

Kürre-i arzda yüzbinlerce karie ve kari
kazanan [Times] ve [Temps] gibi ceraid-i
ma’rufeyi değil; ikinci, üçüncü derecede kalan
matbuat-ı efrenciyeyi tetkik ederseniz, pek ciddi
ve ağırbaşlı bulursunuz! Fennî, ilmî, sınaî, siyasi,
ticarî, ziraî mevzuat ve mübâhasâtla sütunlarını
tezyin eden bu gazeteler her gün mütezaid bir
dikkat ve ciddiyetle okuyucularını tenvir ederken;
pek lüzumsuz addettikleri, şahsiyat ve şetmiyata
katiyen ilt ifat etmezler! Gerçi: büyük
fedakârlıklar mukabilinde elde ettikleri vesaik
ve delail-i resmiye ile bazen bir nazıra, bazen
de müdir-i umumiye hücum ettikleri görülür.
Fakat: bütün bu hücumlar, âdâb-ı menazireye
riayet edilmek, nezahet-i kalemiye muhafaza
olunmak suretiyle vuku bulur; her imalı, telmihli
cümlelerin altında; mutlaka bir şeref ve haysiyet
meselesi mevzudur. O huduttan dışarı çıkan
ceraide, kimse ehemmiyet vermez, okumak
şöyle dursun eline bile almaya lüzum görmez.

Bize gelince: Emir bütün bütün bir akistir,
şahsiyatla uğraşmayan gazetemiz olmadığı gibi
mahalle kahvelerinden toplanılan müstehcen
kelimattan tutunuz da yakası yırtılmamış, en
galiz ve kaba küfürlere varıncaya kadar,
maatteessüf matbuat sütunlarına intikal eder.

İlan-ı Meşrutiyeti müteakip sevdâ-yı
hürriyyetle sermest olarak; kimi bir partinin
mürevvic-i efkârı, kimi bir fırkanın naşir-i âmâli
olduğu iddiasıyla rast gelene çatan çamlar
deviren, bardaklar kıran az mı gazeteler
görülmüştür?.. Temcid pilavı gibi iki de bir de
enzar-ı umumiyeye vaz ettikleri o çirkin ve
müstekreh yazılarıyla okuyuculara tamamen
bir usanç vermiş, bereket versin ki: umurları
çok sürmeyerek âlem-i matbuattan çekilip
gitmişlerdi.

İşte halk da o zamandan başlayan bugün
tamamıyla yerleşmiş olan bir kanaat mevcuttur
ki: O da, gazetecilerin dedikoducu olması ve
millete vazife-i irşadiyesini ifa edecek bir
kabiliyette bulunmamasıdır. Evet, halk bu
kanaatlerinde çok haklıdır. Çünkü: matbuatımız
henüz bu köhne itiyadından kurtulup da
rüştünü ispata muvaffak olamamıştır. Allah
için söylemek lazımsa; bizde ağırbaşlı, ciddi,
şahsiyattan müncerid, fırka dedikodularından
münfail, efkâr-ı umumiyenin mürşidi, zirâın,
tüccarın, ilmin, sanatın, rehberi olmak
meziyetini taşıyan ve milletin hakiki hislerini,
samimi duygularını, ihtiyaçlarını, elemlerini,
kederlerini, sürurlarını, gururlarını okuyan hangi
gazete mevcuttur.

Saha-i intişara atılan herhangi bir
gazetenin kalın hurufatla matbu unvanını
okuduğunuz zaman bir sevk-i tecessüsle
sahifelerini

daha kaç günler, imal-i fikr it’âb-ı zihn
edilecektir? Kökleşmiş, yerleşmiş Türk kesafet
nüfusunu, asar ve abidât-ı diniye ve milliyesini
tamamıyla kal’ u kam’ etmelidir ki: şark meselesi
kendilerine mülayim ve müsait bir çehre
gösterebilsin! Velhasıl şu eyyam şek ve şüphede
terettüp eden vazifenin aynı; millete de teveccüh
ediyor. Değil midir ki: istikbal daima çalışan
milletlere açıktır. Bunu geçin atiden ümitvar
olarak muhafazasına ahd ü kasem ettiğimiz
vahdet-i milliye etrafındaki vezaifimizde
hazırlıksız bulunmamalıyız, bir iman-ı tamla
çalışmalıyız. Daima çalışmalıyız tâ ki: takatimiz
tükeninceye kadar!...

Havzalı: M. F.

Felaketzedelere Muavenet Edelim

Mini Mini Sabri’nin Felaketzedelere
Rikkat-i Kalbiyesi;

Sabahtan beri, kar kuş başı gibi döküyor.
Her taraf ridâ-yı sefîde bürünüyordu. Arasıra
vezan olan, şiddetli soğuk bir rüzgâr karları
birbirine geçiriyor. Bir gird-bâd husule
getiriyordu. Kuşlar bile bu merhametsiz gird-
bâdlar arasında bir penah bulmak için evlerin
saçaklarına üşüşüyorlar, kâinatı incimad ettiren,
bu soğuktan, tahaffuz çarelerini buluyorlardı.
Havanın bu serdî-i şedidinde herkes lânesine
çekilmiş çatırdayarak yanan sobasını, ihzar
ettiği sıcak odalarda mağrurâne uzanmış bir
ist irahat-ı vücudiye ile; bahar-ı muhîtî
yaşatıyorlardı.

İkindi vakti, mektepten koşa koşa,
kendisini annesinin ağuş-ı müşfikine atarak
“Of dondum ne kadar da soğuk.” diyen küçük
Sabri’nin başı, bundan bir kukulataya
gömülmüş, yalnız gözleri görünüyor. Elleri kalın
eldivenler içinde minik ayaklarında lastikli
fotinler, sırtında kalın bir palto bulunuyordu.

Annesi –Oğlum haline şükret..! Senin,
İzmir muhacirlerinden haberin yok mu..? Bak!
Sobamız ne kadar güzel yanıyor. Isınırsın sıcak
çorbamızı içersin..

Zavallı İzmir felaketzedeleri!.. Onların da
bizim gibi yanan sobaları, güzel evleri, sıcak
çorbaları vardı. Yunanlılar İzmir’e asker çıkardılar.
Bütün kadın, erkek, çocuk hep kestiler. Bu
felaketten kurtulan, yüz binlerce kardeşlerimiz,
şimdi bu soğuklarda, ötede beride, palas-
pâreler içerisinde bir sıcak çorbadan bile
mahrum, mangalsız, sobasız, ekmeksiz kar
fırtınaları, yağmur sağanakları altında sürünüyor.
Her gün yüzlerce, zavallılar bu sefaletle
mahvoluyor.

Sabri –Anne bunlara hükûmet muavenet
etmiyor mu..?

Annesi: Nasıl etmez, oralara hilâl-i ahmer
muavenet heyetlerini gönderdiler. Elbisesizleri
eksâ, aşları iaşe, hastaları tedavi ettiler. Ve el’an
da faaliyetten geri durmuyorlar ama, hükûmetin
yardımı pek mahfuzdur. Yüzbinlerce biçareleri
doyurmak, giydirmek, şedaid-i tabiatten
kurtarmaya hükûmetin himmeti yetişemez.
Bunu yapabilecek yalnız milletin insaf, hamiyet,
minnet duygularıdır. Bunun için iş hükûmetin
muavenetiyle bitmez. Milletin de muaveneti
lazımdır. Biz sıcak sobalarımızın başında,
mütenevvi ve nefis yemeklerimizi yer, yüklü
elbiselerimizi giyerken, biraz da İzmir
felaketzedelerini düşünmeli.. Onlara elimizden
gelen muaveneti esirgememeliyiz.

Annesinin –Bu sathi ve fakat acıklı
teşrihatı karşısında Sabri’nin saf, küçük kalbinin
sızladığı parlak gözlerinde okunuyordu hemen..
Öyle ise anne! Fazla  o lan pal to ve
kunduralarımla, bir de babamın gönderdiği
paranın yarısını onlara gönderelim. Bu ay, ben
seni meyve ve tatlı için, tasdî’ etmeyeceğime
söz veriyorum. Emi anne..?

Sabriciğim, herkes senin gibi düşünseydi
biz de, o zavallıların gözlerinden akan elem
yaşlarını görmez, samiamızda bütün fecaatiyle
uğuldayan iniltilere mukabil oflar… şehikalara..
giryelere mukabil handeler işitir, felaketlerini
kendilerine bir müddet için unutturmuş olur,
bu felaket ve hicranzede kardeşlerimize, vazife-
i milliye ve vicdaniyemizi ifa etmiş oluruz. Ben
senin teklifini mea’l-iftihar kabul ediyorum.

Sabri bu kabulü annesinin yüzüne bir
buse-i teşekkür kondurmakla karşılamıştı.

Amasya Kadınlar Müdafaa-i Hukuk-ı Vatan Cemiyetinden
                                        Nadide Saadet.
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Beyt-i Medâl kabilesi reisi ve sabık Seyda
mebusu Kemal Esat Bey kabilesi Halfiye
Merciiyyun ve Sebatiye arasında Fransızlarla
müsademe ve 400 esir ve 20 mitralyöz 14 top
aldığı gibi Merciiyyun kasabasını da işgal eylediği
haber alınmıştır.

Humus ve Baalbek civârında Araplarla,
Fransızlar müsademeye tutuşup Suriye’deki
kuvvetlerinin Adana’ya muavenet edemeyeceği
t emin  o lunuyor.  F rans ız la r  za i ya t la
püskürtülmüşlerdir.

Bolşevik Haberleri
Bolşevikler Buhara Hanlığı ve İranîlerle bir

infak- ı akd ett ik ler i haber  al ınmıştır.
Lehistan ordusunda Bolşevikliğin başladığı

haber alınmıştır.
Gürcistan hükûmetinin naşir-i efkârı olan

Barisa gazetesi bir baş makalesinde Bolşevik
siyasetinin Asya’da ve Müslüman âleminde revaç
bulmakta olduğundan ve Bolşeviklerce takip
edilen siyasete “Şarkın büyük içtimaî inkılâbı”
namı veri ldiğinden bahsedilmekte ve
Müslümanları Bolşeviklerin ağuşuna atan esbabın
başlıcası Avrupa’nın Asya’da takip etmekte
oldukları tazyik ve istila siyaseti olduğunu ve
bunun Şark milletleri ile şura Rusyası arasında
bir ittifak vücuda getirdiği esbabıyla izah
olunmaktadır.

Bolşeviklerin Rostof ve Nuruçerfask
şehirlerinin zaptında düşmanlarından on bin
esir, yedi tank, otuz üç top, yüz yetmiş mitralyöz
iğtinam ettikleri haber alınmıştır.

İngilizce Debil-Mebil gazetesinden:
Şimalî Rusya’da bir Bolşevik taarruzu

munzardır. Garbî Rusya’da Bolşevikler Bivetsak
etrafında tecemmu etmektedirler. Kafkasya’da
vaziyet müşkülatla malidir. Bolşevikler Gürcistan’ı
tehdit ediyorlar. Bakü’de Bolşeviklik pek çoktur.
Bunların Bahr-i Hazar’dan gelen Bolşeviklerle
birlikte şehri zapt etmeleri muhtemeldir. Irak’ta
rüesâ-yı kabailden biri Türkiye ve Almanya’nın
İngiltere’ye tekrar ilan-ı harp etmediğini beyan
ederek herkesi kıyama davet etmektedir.
Afganistan’da Bolşevik orduları Mavrâ-yı
Hazar’dan Hindistan’a ilerlemektedir. Trenler
muntazaman işlemektedir. Oralarda bulunan
otuz yedi bin Macar esiri Bolşeviklere iltihak
etmiştir.

Romanya’nın  Bol şev ik t aa rruz- ı
muhtemeline karş ı kemal - i hararet le
hazırlanmakta olduğu müstahberdir. 

Bulgaristan’da trenler, posta ve telgraf
muattal ve devair-i belediye komunistler elindedir.

Derbent şehrini Bolşevikler işgal ettiği ve
Kuban mıntıkasında isyanın tevsi’ ettiği
müstahberdir. Afganistan hükûmetinin Hindistan
hududuna tahaşşidât yapmakta olduğu vaziyetin
kesb-i ciddiyet ettiği ve Bağdat istikametinde
harekât- ı iht i lafkârânenin tevs i’ e tt iği
müstahberdir.

Zahum ve Kars civarında 200 bin Rum’un
Bolşeviklik bahanesiyle Memalik-i Osmaniye’nin
Karadeniz sahiline hicretleri için Venizelos’tan
talimat aldıkları haber alınmıştır.

Bulgarların 1920 efradını silah altına celb
ve her tarafa kırmızı bayraklar açarak alenen
“Yaşasın Bolşevikler!” feryadıyla İngilizlere karşı
husumet gösterdikleri ve Varna’nın Sovinler
elinde olduğu haber alınmıştır.

Son Haberler
Urfa Muhabirimizden,
Öteden beri yapılan mezalim ve fecaiden

dolayı gerginleşen efkâr-ı umumiye sekiz şubat
gecesinde galeyan ederek Fransız hâkim-i
siyasisinden karargâhına hücum ve düşmanı
tard ve Fransız bayrağını indirerek şanlı Osmanlı
bayrağını keşide eylemiştir. Düşman dört maktul
ve birçok ganaim bırakarak ric’at etmiştir. Asayiş
evvelkinden daha mükemmeldir. Urfa ahalisi
kâmilen Kuvâ-yı Milliye’ye iltihak ve efrâd-ı
milliyenin iaşesini temin ve iki saat zarfında bin
altın Osmanlı lirası derc eylemiştir. Kuvve-i
maneviye pek parlaktır.

Hanımlarımızın Nümune Mektebi’nde
Tezahürat-ı Diniye ve Milliyesi

Umum Sivas hanımları şehr-i halin altıncı
Cuma günü Numune Mektebi’nde bil-içtima
tilavet-i hatm-i Kur’an ve din ve ırktaşlarımızın
selamet ve mücahidin-i İslamiye muvaffakiyet
ve mütesallitîn-i din ve vatanın def ve ricatleri
hediyesini ref-i bargâh cenab-ı sahib-i celâl
etmişlerdir.

Badehu bazı hanımefendiler tarafından
soğuğa, açlığa, noksanlıklara

Türk Meselesinde İngiliz Menafii
Miralay “Ayndey Herber”, “Bigadili

Yeroviv” risalesinde şayan-ı dikkat mütaalada
bulunuyor.

İngiltere İstanbul şehri ile Anadolu’nun
mukadderatıyla pek yakından alakadar olmalıdır.
Yalnız Hindistan’da üç yüz milyona yakın
Müslüman vardır. Hintliler için son kalan müstakil
İslam devletine karşı taarruz etmek emri
karşısında bulunmak elîm ve acıdır. Onlar
İngiltere’nin muzafferiyetten şahsî istifadeler
temin etmeyeceğini ve muharebenin kendi
dinlerine kadar irâs-ı zarar etmeyeceği kanaatini
beslediği için muharebeye iştirak ve vazifelerini
ifa eylediler. Bizim rıza ve muvaffakımız
olmadıkça Anadolu taksim edilemez. Paris
Konferansı Yunanistan’ı ancak suni bir tarzda
ibkâ ve muhafaza edebileceği bir hale koydu.
Ona, Avrupa ve Asya’da Müslüman toprakları
verildi; fakat İtalya’dan imdat beklemediği gibi
Fransa’nın da başında kendi memleketinin
gailesi vardı.

Binaenaleyh biz Yunanistan’a muavenet
ve muzaherat etmezsek Venizelos’un istihsal
ettiği diplomasi muzafferiyet faydasız kalır.
Hürriyet-i akvam hakkında vaki olan bilumum
beyanatımızı b ir tarafa bıraksak bile
Anadolu’nun inkısamı gayet müşkil bir
meseledir. Orada haklarının müdafaası uğrunda
harp eden kimseler Filistin ve Irak’ta tesadüf
ettiğimiz düşman kıtaatına faik düşmanlardır.

Türkiye Sulhu
Türkiye meselesinin müzakeratına ibtidar

edilmek üzere olduğundan Venizelos Londra’ya
hareket edecektir.

Mister Lloyd George son günlerde
Türklerin İstanbul’da bırakılmasını arzu edenlere
karşı şedit bir tavır almıştır.

Hint Müslümanları ekâbirinden bir heyet
Hindistan vali-i umumisine bir muhtıra vererek
Türkiye meselesi hakkında hissiyat-ı İslamiyeyi
nazar-ı itibara almaksızın yapılacak suret-i
tesviyenin kabul edilmemesini izhar eylemiştir.
Muhtırada Arabistan ve Mahall-i mukaddesenin
Türkiye’nin taht-ı teftişinde kalması ve hilafet
ile saltanatın yekdiğerinden asla ayrılamayacağı
ve İstanbul’un Türk hâkimiyetinden ibkâmı lazım
geldiği zikrolunmuştur.

Oltu’nun Ermeniler tarafından zaptının
asl u esası olmadığı mevsukan haber alınmıştır.

Drama ve Siroz havalisinde bulunan iki
Yunan alayının İzmir’e gittiği işa’a edilmiş ise
de efradın terhisi için hal-i ulyânda oldukları ve
duvarlara [Venizelos İzmir’i aldı! Ama
Yunanlılar’a mezar yaptı.] diye beyannameler
talik ettikleri haber alınmıştır.

Müteferrik Haberler
Antere reisi Hacimle temas etmek üzere

gönderilen Irak şeyhü’l-meşayihi Acemi Paşa
atileri şu malumatı getirmişlerdir. “Harab-ı nas”
ile “Cerablus” ve Cerablus’un gazetedeki
şimendüfer ve telgraf hatları tahrif edilmiştir.

Suruç ve Cerablus istasyonlarında bulunan
Fransızların Kuvâ-yı Milliye tarafından muhasara
olundukları haber alınmıştır.

Ayıntab’ten Maraş’a gönderilen bir erzak
kafilesi yolda ahali tarafından iğtinam ve on
dört Fransız öldürülmüştür.

Ayıntab’in saika-i sekr ile muhaderat-ı
İslamiye tecavüz eylemekte olan dört Fransız
neferinden biri mümanaat isteyen bir İslam
gencini şehit etmiştir. Bunun üzerine ahali
galeyana geldiğinden Fransız kumandanı katilin
idamı için General Goru’dan istizan ettiğini
söylemiştir. Bu galeyan üzerine bütün Fransız
efrad u zabitanı Kolej civarına toplanmış ve
ikametgâhlarını hal-i müdafaaya koymuşlardır.

Tel Ebyaz’dan Urfa’ya giden kırk beş deve
yükü eşya ve erzak …… aşayir tarafından …….
edilmiştir.

Adana’da Ermenilerin müthiş galeyanda
oldukları çarşı pazarların kapalı bulunduğu
içtimada, nutuklar, intikam naraları devam ettiği
kilise ve mekteplerde fevkalade faaliyet başladığı
Ermenilerin köşede bucakta yalnız buldukları
Müslümanları katlettikleri ve bütün Ermeni
gençlerine silah tevzii edildiği haber alınmıştır.

Adana’da telgraf müdürü kovulmuş ve
tahkir edilmiştir.

Urfa’da Fransızlar umur-ı hükûmete
müdaheleden vaz geçerek siper kazmak ve
makineli tüfek yerleştirmekle meşgul ve havf
içindedir.

Haçin kazası ile tahrirat kâtibi Adana’ya
gitmekte iken önlerine çıkan bir Ermeni çetesi
tarafından tahrirat kâtibi ağır surette cerh
edilmiştir.

ve düşmanlarımızın kesret ve kuvvetine rağmen
mücahidîn-i İslamiyenin can-siperâne müdafaatı
zikr ü takdis edilerek muavenet-i nakdiyede
bulunulması lüzumundan bahis nutuklar irat
edilmiştir. Bunun üzerine bütün hanımefendiler
heyecana gelerek yarım saat zarfında iki yüz
doksan lira kadar bir iane cem’ ve derc
etmişlerdir. Mahallattan iştirak edemeyen
hanımefendiler tarafından da pey-der-pey cem’-
i iânâta tevessül edilmiştir. Hanımlarımızın
gösterdiği asar-ı vahdet ve hissiyat şayeste-i
takdir ve tevkirdir. Gelecek nüshada notlardan
bazılarını derc edeceğiz.

İrâde-i Milliye Ceride-i Muteberesine
Aynen varakadır:

Efendim,
Muhterem gazetenizin sütunlarını tezyin

eden maarif vesair hususata ait teşvikat ve
tenkidat muhkâneleri bendenize maruzat-ı
atiyede bulunmak cesaretini bahşetti:

Memleketimizin yegâne darü’s-sınayii
olan mektep; bir seneye yakın hemen metruk
bir hale gelmişken alâkadar hiçbir kimse
tarafından –tekrar ihyasına tevessül etmek şöyle
dursun- niçin ihmal edildiği de düşünülmüyor.
Acaba sanata ihtiyacımız yok mu?! Mektep
lüzumsuz mu?!

Hastahane için başka bir binanın
bulunamadığı söyleniyor!.. Aylarca nakledilen
bu h ikâyeyi  sene mi  hal ledecek?!!.

Efkâr-ı umumiye bu meselede son
derecede teessüf-handır. İrfan-ı memlekete telif
eden bu mühim işin süratle halli lazım geldiğinin
alâkadarlarını sem’-i ıtlaına isâli tavassutunda
bulunmanızı rica eder arz-ı hürmet eylerim
efendim.

İrâde-i Milliye
Himmetü’r-r ica l takribü’l -cibal…

İlanat
Meşahir-i ulemâ-yı kiramdan ve fuzelâ-

yı zevi’l-ihtiramdan Sivas Mevlevihânesi post-
nişîni kemâhi Ebu’l-Kemal İbrahim Hakkı Efendi
hazretlerinin mahsul-i kurbeha-i hikmet-i
subhiyelerinden olmak üzere birçok âyât-ı kerîme
ve ehâdis-i şerifeden ve Hazreti Ali Efendimizin
.......................................
k ıymet tar .. . . . . .. .  nadi re  rüesâyâ-y ı
müessirelerinden ibaret olarak vücuda getirilen
(Necâtü’l-İslâm min galebeti Ehlü’l-Udvânün)
nam kitapa füzüyât nisâbı Vilayet Matbaasınca
derdest-i tretip ve temsil olup bedeli hayrât
ve müberrâta mahsus olmak şartıyla yirmi
ku ruş  o la rak nakdi ye  mukab i l inde
satılacağından her mü’min ve muvahhidin
birer tane edilmeleri vecâib-i İslamiyeden
olmakla talip olanların Matbaa-i Vilayete
müracaat eylemeleri ve Posta-i Osmani olarak
beşer kuruşluk da birlikte göndermeleri rica
ve ilan olunur.

Tonus Kazası İcrâ Dairesinden:
…………………………… Abdülvahab Efendi
………………………… emvalinden kıssa-i
mezkûrede vaki’ …………….…… vesaireyi
cami’ bir babhânesi ………………….. otuz
bir bin beş yüz kuruşa talibi uhdesinde takarrür
ederek muvakkaten karar-dâdesi keşide
olduğundan tarih-i ilandan bilâ-itibar on beş
gün zarfında yüzde beş zammıyla talip
olanların yüzde on nisbetindeki pey akçelerini
isticaben Tonus İcrâ Dairesine müracaat
etmeleri ve müddet-i mezkûrenin hitamında
mahallinde son müzayedesi icra ve karar-ı
katisi keşide olmak üzere hazır bulunmaları
ikinci defa olarak ilan olunur.

[Sivas Vilayet Matbaası]
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ferden ferde tahrim ettiği bütün bu harekât-ı

şenaatkarâneyi bütün cinayât ve vahşiyatı
cidden ve kahren insanlara yaptıran haris ve

gaddar kuvvetlerdir ki dünyada en büyük
lanetlere müstehak olmalıdır. İşte: bir taraftan

medeniyet için harp ettiğini ve küçük milletlerin
muhafaza-i hukuku gayesini takip ettiğini ilan

ederken yanı başındaki küçük ada halkını,

İrlandalıları kasaplar gibi boğazlayan İngiltere,
işte istila ve istikbal vaatleriyle beraber sabık-ı

şerifin hazinesini altınlarla dolduran halifesine
isyan ettiren ve maksadına nail olduktan sonra

memleketini istilaya koşan ve en nihayet
Anadolu’nun masum halkına kanlar ve ateşler

püskürerek hücum eden Fransa. İşte daha

Balkanlar’da yaptığı cinayetlerden ellerinin kanı
kurumamış olduğu halde gûya temeddîn

gayesiyle güzel vatanımızı istilaya uğraşan
gaddar ve hunhar Yunan hükûmetleri hiç şüphe

etmeyelim ki, bu hükûmetleri teşkil eden
milletleri istiklalsizliğe kavanin-i içtimaiye

hilafında harekete sevk eden, başlarında

bulunan haris ve pür-emel siyasiler, Lloyd
Georgeler, Clemenceaular, Venizeloslar dır..

Demek ki beşeriyet kendi düşmanını
kendisi doğurmuştur.

Binaenaleyh efkâr-ı umumiyeye karşı
zehirler saçarak medeniyetin üç büyük tehlike

karşısında bulunduğunu ve bunlardan birini

ezmek için diğerleriyle hoş geçinmek lazım
geldiğini söyleyen Temps gazetesi bilmelidir ki

milletler masumdur... Temps’ın tehlikeleri;
Bolşevizm, Rus milliyetperverleri, Türk ve

Müslüman milliyetperverleridir.. Onu fikrince
Bolşevikleri imha etmek için diğerleriyle uyuşmak

lazım imiş. Demek ki: Avrupa, kendi işini
görebilmek için tehlikeli saydığı mevcudiyetlere

bile elini uzatacak. Demek ki: birinci tehlike

ber-taraf olduktan sonra nöbet diğerlerine
gelecek ve nihayet zavallı ve masum

memleketler birer birer Avrupa’nın zehrîn
siyasetinin kurbanı olacaktır. Ey gittiği yolu

bilmeyen hemcinsini tanımayan hodbin
insanlar.. Biliniz ki fıtrat herkesi bir şekl ü hilkatte

yaratmıştır. Biliniz ki milletler tehlike değildir..

Onları tehlike haline sokan ve tehlikeli surette
idare eden yine sizin gibi hodbin ve muhteris

s iyasetçilerdir. Artık insanları birbirine
boğdurmaktan vaz geçiniz ve uyanınız ki en

büyük tehlike başınızdak i yılanlardır.
H. L.

İstanbul Türklere Kalıyor
İstanbul Muhabirimizden:

İstanbul’un sahib-i aslîlerine bırakılması

için Londra Konferansı’nda karar verildiği Bâb-
ı  Ali  mehafil inde tevdi edi lmektedir.

Sevgili Maraş’ımız Kurtuldu

Geçen günkü ilavemizde dindaşlarımıza

tebşir ettiğimiz üzere Maraş’ımızı Kuvâ-yı Milliye
mücahidîn-i muhteremesi Fransız

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazartesi: 24 Cemaziye’l-Evvel 1338 ve 16 Şubat  Sene 1336       Numara:
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Garip bir mesele-i ruhiyedir ki bütün bir

cihan bir âlem-i beşeriyet, senelerden beri

yekdiğerini öldürüyor, boğuyor, kanlar akıtıyor;

tufanlar yapıyor da şu hale, şu felaketlere bir

saik aramak bir sebep bulmak kimsenin

hatırından geçmiyor..

Şimdi bu heyet-i beşeriye haricinde bir

mevcudiyet bulunsa da bize sorsa ki: -Nedir ey

i nsan la r ;  b i rb i r i n iz i  n i ç i n  boğup ,

öldürüyorsunuz?.. Buna ne cevap vereceğiz?..

Hiç.. Filhakika dünyada beşeriyeti yekdiğerine

düşman gösteren: yeşil masaların üzerinde

verdikleri kararlarla insanları birbirine boğduran

siyasiler o vicdanlarında zerre kadar terahhüm

bulunmayan gaddar ve pür ihtiras insanların

her biri buna kendi menafi ve siyasetine göre

cevap vermek arzusunu göste ri r ler.

Mesela: Fransa der ki ben Alzas-Loren

için harp ettim. İngiltere der ki medeniyet için

bu cidale giriştim, öteki beriki her biri bir lisan

ile kendini haklı göstermek ister.. Biz bu gayr-

ı hakiki ve insanî neferâtı her gün bir başvekilin

lisanından işitiyoruz. Hakikat, hangisini

dinleseniz onun takip ettiği yol bir hak yoludur,

dersiniz ve inanırsınız. Zavallı beşeriyet işte bu

inanmaktır ki seni ezip mahvetmektedir. Bir

kere o heyetten mesela Fransa’ya sorunuz.

Mademki: maksadın Alzas-Loren idi artık

emeline nail oldun bugünkü döktüğün kanların,

yaptığın cinayetlerin sebebi nedir? Memleketini

düşman istilasından kurtardın, şimdi Adana’da

ne işin var, Maraş’ta niye cinayetler yapıyorsun,

Suriye’de neler koymayıp çıkarıyorsun?

Buna ne cevap verecek.. Tabii uzunu

kısaya uydurarak yine hareketini farklı

göstermeye çalışacaktır. Fakat artık meselenin

iç yüzü bütün cihan-ı medeniyetçe anlaşılmıştır.

İşte menfaat, istila ve gasp gâretten başka bir

gaye takip edilmiyor.

Kezalik İngiltere’ye ve buna teb’an harp

eden hükûmât-ı medeniyeye sorunuz. Mademki

sizin maksadınız hakkın zulme galebesi

medeniyetin i’tilası idi.. düşman-ı medeniyet

saydığınız kuvveti öldürdünüz artık insanlardan

ne istiyorsunuz. Bu da aynı suretle kendini haklı

göstermeye çalışacak ve uzun uzun hikâyelerle

kendini kandıracaktır, lakin netice yine aynıdır.

Gasb-ı hukuk, katl-i nüfus, tevsi’-i istila

ve teksir-i misal işte gaye bu.. En büyük

kuvvetlerin başında beşeriyeti âdât ve ananât-

ı ferdiye muhalif hareketlere sevk eden bu

adamlar, işte bu siyasiler, bu gaddarlardır ki

insanların başına bin türlü felaketler getirmişler

ve getireceklerdir.. Dünyada hiçbir din ve meslek

yoktur ki mesela hırsızlığı mübah görsün.

Dünyada hiçbir kanun yok ki cinayeti, zulmü,

gasp ve gâreti helal göstersin..

İmdi: kavanîn-i içtimaiyeye ve edyan-ı

umumiyenin beşeriyete

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

 ve Ermenilerin eyadî-i zulm ve fecayiinden
kurtarmıştır. Düşmanlarımıza ebedî bir şem-i
hacalet ve bize şanlı ve şeref-bahş bir hediye
olarak kaydedilen bu kurtuluş başlangıcı umum
milletimize tebşir ederiz.

Şurasını teessüf ve teessürle kaydederiz
ki şehrin üçte ikisi Fransız ve Ermenilerin top
ve mitralyöz ateşleri kastî harîklarıyla mahv-ı
harap ve ahali-i masumesi sefil ve perişan
olmuştur. Bunların sefalet-i maddiyelerine
nihayet vermek üzere muavenet etmek hiç
şüphesiz bütün Müslümanların üzerine farzdır.

Maraş’tan firar eden Fransız kuvvetleri
Maraş-Islahiye yolu üzerinde yol peykârına
muvasalatlarında Kuvâ-yı Milliye’nin yandan
taarruzuna uğramışlar ve elliyi mütecaviz maktul
bırakmışlardır.

Maraş’ta mebani-i muhtelifeye tahassun
eden Ermeniler teslim alınmış ve silahları derc
u cem’ edilmekte bulunmuştur. Kuvâ-yı Milliye
tarafından Ermenilerin hayat ve malları zerre
kadar mutazarrır edilmemiştir. Bugün Maraş’ta
yaşayan Ermeniler bize vahşet ve barbarlık isnat
edenlere ne bariz sille-i tekziptir.

“Hakkın Tezahürü”
Telgraf Sureti

1. Fransızlar cebren bazı hane ve
ki liseler imizi  zapt ve işga l eylediler.

2- Ermeni gençlerinden bazılarını zor ve
tehdit ile teslih ederek İslam aleyhine teşvik
eylediler.

3- Türkler’e karşı hissiyat-ı dostanelerini
izhar edenleri tehdit ve habseylediler ve bir
kı smın ı da beraber al ıp götürdüler.

4- Memleketi ateşe yakarak binlerce
Ermenilerin vefatına sebep olduktan sonra def
olup gittiler.

5- Asırlardan beri olduğu gibi vatan-ı
müşterekimizde Türk vatandaşlarımızla beraber
yaşamak arzusunda olduğumuzu beyan ve
ecnebi paralarıyla ikna edilmiş olan Ermenileri
tel’in ederiz. Fransızların ricatinden sonra gerek
can ve mal ve namus hususunda hiçbir gûna
katliam vuku bulmadığı gibi her bir gûna taht-
ı teminatta bulunmadığımızı ilaveten tasdik
ederiz.
Bedrus Dıragobayan
Ermeni Katolik Murahhası Avdis Solakyan
Ermeni Murahhası Hacadur
Ohannes Muratyan
Serrahip Kiyadyan Soren
Doktor Avdis Kalpakyan Azbiyan
Agop Kılıçyan
Dacavulyan
Doktor Suyan

İrâde-i Milliye
Doğrusu ne inanmak ve ne de

inanmamak istiyoruz?!
İnanmak istemediğimiz: Ermeni milletinin

Osmanlılığın nezih ve saf ağuşunda gün-be-
gün yükselen ve terakki eden varlıklarını

-En Büyük Tehlike -
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Erbaalı vatanperver kardeşlerimiz de
12.940 kuruş cem’ ve derc ile İzmir
fe laketzadeganına göndermişl erd ir.

Amasya ahali-i hamiyet-mendânı
(100.000) kuruş Maraş’a göndermişlerdir.

Amasya, Havza ve Erbaalıların bu şayan-
ı tebrik hareketlerine teşekkürler eder. Diğer
aksam memleketlerin bu hayırlı işi takip
etmelerini dileriz.

Yardım ve Uyanıklık Vatanı
Kurtaracaktır

Hanım Hemşirelerimiz de Durmuyor
Çalışıyor

Nümune Mektebi’nin memleketimizin
her türlü tezahürat-ı vatanperveranesine sîne-
keşâ-keniş ve muallâ konferans salonunda
hanımefendiler tilavet-i hatm-i Kur’an’dan ve
din-i mübîn-i akdesimizden âlâ ve vatan ve
milletin istihlası duasından sonra bazı hanım
hemşirelerimiz tarafından manzume ve
nutuklar irat ve kıraat edilmiştir:

1-  Cami- i  Keb ir Ana Mekteb i
talebatından mini mini Sıhhiye Rahmi
Hanımefendi tarafından arz-ı hoş ve ced ve
ikdamın is t ikbal imiz i  alt ın günlere
eriştireceğinden bahis bir manzume..

2- Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan
Cemiyeti reise-i evveli ve muhteremesi Melik
Reşit Hanımefendi hazretleri tarafından bir
nutuk.

3- Mektubî Mümeyyizi Mehmet Ali
Beyefendi mahdumu Şinasi Efendi tarafından
bir manzume.

4- Fehime Hanım tarafından bir nutuk.
5-  Cami- i  Keb ir Ana Mekteb i

talebatından mini mini Nimet Reşit, Meliha
Kemal Hanımlar tarafından muhavereli bir
manzume.

6. Eşraftan Raif Bey kerimeleri Belkıs
Raif Hanım tarafından bir nutuk.

7- Kaymakam Rıza Bey’in kerimeleri
Naime Hanım tarafından İntikam adlı bir
manzume.

8- Memleketimiz kızlarına musiki ve
dikiş öğreten biçki salonunun gayretli müdiresi
ve Anadolu Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
azasından tacü’r-rical Ali Hanımefendi
tarafından bir nutuk.[1]

9- Sabık polis müdürü Hüseyin Efendi
kerimesi Münire Yegâne Hanımefendi
tarafından müheyyic bir nutuk.

10- Darüleytam müdire-i muhteremesi
Makbule Rıza Hanımefendi tarafından İnas
Darüleytamı Âliye bir de Şükriye Sıtkı Hanım
tarafından bir manzume.

11- Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kâtibe-
i mesulesi Şefika Kemal Hanımefendi
tarafından mühim ve şayan-ı takdir bir nutuk.

12- Darüleytam müdiresi Müdafaa-i
Vatan Cemiyeti Heyet-i İdare azasından
Makbule Rıza Hanım tarafından mühim ve
şayan-ı takdir bir nutuk.

13- Darülmullimat-ı Âliye …………..
Asiye Ethem Hanım tarafından bir nutuk.

Bu müheyyic ve vatanperverane nutuk
ve neşidelerden sonra hissiyat-ı vatan-
perveraneleri galeyana gelen hanımefendiler
yarım saat zarfında 290 lira kadar iane derc
etmişlerdir. Bilahire bu yekûn kadınlar Müdafa-
i Vatan Cemiyetinin reise ve azâ-yı muhterem

[1] Bu büyük ve gayretli hanımın memleketimiz talebatına dikiş ve

musiki talim ile öteden beri göstermiş olduğu hıdemat-ı vatan-

perveranelerine teşekküratı bil-vesile bir vecibe biliriz. Evlâ-yı

talebanın kerimeleri hanımları bu müessese-i irfana göndermelerini

tavsiye ile aynı zamanda müdire hanımdan bazı fakir talebânın

meccanen kabulü fedakârlığını da göstermesini rica eyleriz.
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istirahatlerini bin türlü hilelerle ihtilallerle ihlal
ederek ve çıkmaz yollara saparak veliü’l-
nimetleri olan bir vatan ve millete karşı küfran-
ı millet eylediklerinden…

İnanmak istediğimiz de: gerek kendi
milletlerine ser-âmedân nifakçılarına kapılarak
ve gerekse haricî tesirlerle yaldızlı iğfallerine
kör alet olarak yerinden kaldıramayacakları
taşlara sarılmaları, azimleri ve fedakârlıkları
nispette bir semere edememeleri ve bu yüzden
“Kurunun yanında yaş da yanar.” kabilinden
birçok zavallıları da bu uğurda ademe ve
felakete sürüklemeleridir. Binaenaleyh hakkın
tezahürüne vesile olan bu gibi muhak
feryatlara yine İslam’ın ve Türk’ün şefik
kulakları, rahim evleri açıktır. Kahraman
Maraşlıların göstermiş oldukları mertlik ve
büyüklük de buna en bariz bir delildir. Bakalım;
iş ve gidiş sözün değil özün âyinesidir.

Millet Sandığı
Bir millet kendine müteallik vezaifi ve

bilhassa taali ve terakkisi hususundaki azim
ve mesaisini muayyen program altın alarak
istihsal edeceği gayeye sevk ve îsâl etmedikçe
ve bütün kuvâ-yı mevcudesini tevhiden bu
gibi hususata hasr u tahsis etmedikçe asrın
icabatına layık bir vaziyet ihdasına imkân
yoktur.

Bu hakikati öteden beri takdir eden
memleketimiz halkı bu baptaki emel ve
maksatlarını istihsal etmek ve yekvücut bir
millet olarak nevakıs-ı içtimaiyelerini itmam
eylemek üzere ahiren bir millet sandığı vücuda
getirmeye karar vermişlerdir.

Memleketimizin en fakirinden en ziyade
servet sahibine kadar bütün ashab-ı hamiyeti
bu emr ü hayra birer duhuliye ve muntazaman
verilmek üzere mahiye kabul eylemek suretiyle
iştirak etmektedirler.

Bu sandıkta teraküm edecek mebaliğ
ihtiyacat-ı acile-i milliyeye sarf edilecek ve
milletin Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri namı
altındaki teşkilatıyla ve bütün dünyayı ilan
eylediği esasat dairesinde maksadının
husulünü temin ettikten sonra bu sandık
kemâ-kân devam ederek mil let  ve
memleketimizin nevakıs-ı içtimaiye ve milliye
ve sınaiyesinin ikmaline yardım edecektir.
Milletimizin vahdet ve tesanütüne en bariz
bir delil olan şu emr ü hayrın mühlikatça da
taammüm eylemesini temenni eder ve bu
muvaffakiyetlerini Cenab-ı Hak’dan dileriz.

Hamiyet-mendanın isim ve miktar-ı
teberruunu ber-vech-i ati teşekkürler ile ilan
ediyoruz:

Kuruş
20.000 Tüccarandan Külahdikli Hacı 

Ahmet Ağa biraderi 
Adıgüzel Ağa

15.000 Tüccarandan Sarı Hafızzade 
Müctebi Efendi

15.000 “Avundukzade Hüseyin Efendi
12.000 “Hastazade Mehmet Efendi
10.000 “Binbaşı Mütekaitlerinden Rıza Bey
10.000 “Habibzade Hacı Sabri Efendi
10.000 “Sığırcızade Sermuharririmiz 

Hayri Bey
10.000 “Rüstemzade Rahmi Efendi

-Maba’di gelecek nüshada-

Şehrimiz millet sandığından 200.000
kuruş Maraş felaketzadegânına gönderilmiştir.

Amasya, Havza ve Erbaalıların Teberruları

Havza’nın selamet ve halas-ı millet ve
vatan için bağrı yanan öz ve hakiki
Müslümanları tarafından 30.000 kuruş İzmir
ve  2 0.000  M araş  müc ah id în  ve
fe l ake t zadega n ına  gönd e r i lm i ş t i r.

leri tarafından mahallattan toplanan ianeler ile
418 liraya baliğ olmuştur. Bu mecmuun üç yüz
on sekiz lirası Maraş ve yüz lirası İzmir mücahidîn
ve felaket zedegân ına gönder i lmiş t i r.

Muhterem hanımlarımızın bu suretle vaki
olan hıdemat-ı vatan-perveraneleri istihlas ve
istikbali vatan namına el-hak şayan-ı tebrik ve
teşekkürdür. Hanımefendi ve hemşirelerimiz
tarafından irat buyurulan nutukların bazılarını
ber-vech-i ati derc-i sütun iftihar ediyoruz.
Hacmimizin adem-i müsaadesi diğerlerini neşr
imkânını selb ettiğinden cidden müteessifiz.
Bununla beraber imkân ve müsaade olursa
gelecek nüshada bir kısmını daha derce
çalışacağımızı vadediyoruz.

Melik Reşit Hanımefendi Hazretlerinin
Nutukları

Muhterem hemşirelerim
Pek acı, pek buhranlı, pek vahim günler

yaşıyoruz, vatanımız ölüm halinde bir hasta,
buna lazım olan hazık doktorlar, müşfik
hastabakıcılar hemen etrafını almazsa vatan,
bütün milletin anası olan vatan, ölür ve
milyonlarla evladını sefil, perişan, yabancı ellerin
zulüm ve kahrına terk edip gider. Bugüne kadar
yetiştirdiği, büyüttüğü şerefle yaşattığı evlatlarını
tel’in ederek ölür. Hemşirelerim vatanın erkek,
kadın bütün evlatları tedavisine hemen şitâb
edelim. Kızları hastabakıcı, oğulları en hazık
doktorları olmalıdır ve olacaktır. Vatanımızı
kurtaracağız, ecdadımızı Türk ve Müslüman
milletini şerefini yine a’lâ edeceğiz. Fakat bunun
için ittifak, ittihat lazım. Hemşirelerim, kadın ve
erkek ittifak edersek vatan kurtulur. Hazreti
Peygamber ittihat ile dinini a’lâ eyledi, milletini
yaşattı, biz o peygamber-i zîşanın ümmetiyiz.
Hülasa hanımefendiler! O hasta, ölüm döşeğinde
olan vatanın kız evlatları bizleriz, anaya daha
şefkatli bakan kız evlattır, erkek evlat müdafaa
eder. İşte hemşirelerim vatana vazifemizi gün
bugün, saat bu saattir. Maraş’taki din
kardeşlerimize imdat için bugün erkek
kardeşlerimizi müdafaaya gittiler ve daha da
gidiyorlar. Biz de onların kardeşleri isek hiç
olmazsa küçük bir ihtiyaçlarını temin için bir kız
kardeşe düşen vazifeye hemen şitâb edelim.
Aramızda biraz para toplayalım Maraş’taki
dindaşlarımızı kurtarmaya gidelim, kardeşlerimize
küçük bir hediyemiz olsun. Sizi bugün bu vazifeye
davet etmekle pek mesudum, memnuniyetle
kabul edeceğinizden de eminim, Anadolu
hanımları böyle küçük şeylere değil lazım geldiği
vakit pek büyük fedakârlığa da şitâb ederler.
Gayret ve şecaat erkeklerimizden elimizden
gelebilen malen muavenet-i mümkine bizden,
tevfik ise kâdir-i mutlak olan Cenab-ı Allah’tan.

Münire Yegâne Hanımefendi’nin Nutukları
Muazzez Hanımefendiler
Ben bir elem manzumesiyim. Göğsümde

yaralı bir kuş gibi çırpınan mini mini kalbimi
dermansız ellerimle bastırdım. El’an ve perişan
huzur-ı ismetinize çıktım. İstiyorum ki ruhumun
ebedî ızdıraplarını size de inleyem, ah! Benliğimi
sarsan derin sızılar, bari kanlı yaş halinde
gözlerimden fışkırsalar, vicdanımda hissedip de
bir türlü söyleyemediğim mersiye-i elemi ne kadar
hazin ifade ederdi.

Ne çare ki felaketimizin kuvveti gözyaşımı
değil hayat menbalarımı kurutmuş. Muhterem
hanımefendiler, şu kış güneşinin batmadığı
yerlerin kızıl seması gibi sevgili İzmir’de bir yangın
rengi bağlamış oralarda kinli hançerlerle mübarek
vatanın pak sinesini deliyor. Oralarda kudurmuş
kurt vahşiliğiyle babalar parçalanıyor, analar
boğazlanıyor. Oralarda melek kadar saf gül gibi
nazik kızların her şeyden kıymetli bir hazinesi
mülevves ellerle pay-mal ediliyor. Ve bütün bu
ateş ve kan tufanı içinde boğulmakta olan öksüz
ve yetim binlerce masum soğuktan, açlıktan
titreyen zayıf kollarını size uzatarak niyazkâr bir
sesle –zavallı vatanı ve bizi kurtarınız- diye
yalvarıyor. Ötede tanrının siyahlara bürünen
mukaddes Kâbesiyle bizim aramızdaki Maraş’ta
kan içici insanlar başka bir kurbangâh vücuda
getirmişler. Burada koyun yerine tali’siz
milletimizin bedbaht evladı doğranıyor. Bu
cehennemî mezbahtan yükselen feryad-ı
matemiyi işitmiyor musunuz?.. Yürekler
dayanmaz, bir acılıkla zavallı vatanımız bizi
kurtarınız diye ağlıyor. Şimdi sizler ey şerefli
Türklüğün şerefli valideleri!
Maba’di üçüncü sahifenin üçüncü sütununda
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bizim şe’nimiz hariçten değil dâhildendir!? 
Bu hatır-nâk günlerin ve elem-nâk

dakikaların halâs ve ölüm saniyeleri üzerinde
bile; teessür ve teesüfe şayan hâlâtın şahidi
olmaktan kurtulamıyoruz!

Rica ederim, lisanlarından başka,
vicdanlarından deva beklediğimiz… İstanbul
gazetelerine ciddi bir göz gezdiriniz. Milletin
bugünkü felaket ve matemine ağlayanlarla,
gülenlerini maskesiz ve maskeli çehrelerini
derhal teşhis ve tayin edersiniz.

Sonra; sükût-ı hayale uğramışların
ikbalden ikbale yuvarlanmışların.. [daha
açıkçasını söyleyeyim mi?] vicdanı para ile
satılmışların; iğrenç ve zelil şahsiyetlerini birer,
birer sayarsınız. Hele başta olarak! Milletin
meş’um bir sabahının peyâm âyânından
mırıldayan bir kemal-i zevalin (!) baykuş seslerini
behemehal işitirsiniz. Öyle bir ses ki: mazlumlar
yurdunun mukadderatıyla, masumlar vatanın
mukaddesaniyle istihza ediyor. Öyle bir ses ki:
yaş yerine kan ağlayan zavallı bir milletin ah u
zarı i le feryat ve enîni ile eğleniyor?!

Ey meş’um ses! Artık sesini kes!..
Hilafet ve saltanatın siyaset-i ulviyesini,

vatan ve milletin mefkûre-i vicdaniyesini müdrik
payitaht matbuatından artık bu seslerin
çıkmasını ve duyulmasını istemiyoruz. 

Avrupa’ya karşı izzet-i nefs-i millîmizi
cerihadar edenleri, zalimlerin arzularına
mümaşatla, mazlumların hakkını boğmak
isteyenleri nefretle tel’in ediyoruz.

Evet! Kendi ikbalini milletinin itbarında;
kendi hırs ve intikamını milletinin akıbet-i
hüsranında arayanları lânetle yad eyliyoruz…

Ancak; milletin kanayan yaralarına dest-
i şifasını uzatanları, top, kurşun, süngü…

Cehennemleri altında inleyen masumların
bilfiil imdadına koşanları takdis ediyoruz.

Evet! Bu varlık cesedanında, bu hamiyet
meydanında.. Milletine pişvâ olan ehl-i namus
ve  ashab- ı  faz i le t i  bütün harare tl i
samimiyetlerimizle takdir ve tahsin eyliyoruz..

Siyaset dağdağalarında, menfaat
zemzemelerinde azadesiz Anadolumuz, bugün
kendi derdiyle meşgul… Büyük toprakların
nezih efkârına; düşmanların pay-ı mütecavize
altında yersiz ve yurtsuz kalan İslamların hazin
feryadına gayr-ı kâfi gelen bu sutûnlar: menfur
yaygaraların, makhur şahsiyetlerine bundan
daha uzun cevap te’dib vermekte mazurdur.

Yalnız vakitsiz öten horozlardaki sadâ-yı
şeamet gibi [nüshalarına buralarda pek nadir
tesadüf edilen] “Peyâm-ı Sabah”ın mevsimsiz
ötüşlerine pek de bigâne ve hissiz kalamayız.
Ermeni intikamından, Rum infialinden, Fransız
ve Yunan mezaliminden daha gaddar ve daha
tahrikkar olan bu kalem darbelerine –devamlı
bir surette- tahammül edemeyiz. Zira milletin
bu mecruh sinesi artık tecrübe tahtalığı
vazifesini yapamaz.

İkbal-i pîşinde kavuk sallayanların,
sandalye ve post kavgasında izhâr-ı zafer
eyleyenlerin hepsinin hüviyet varakalarını
okuduk, boylarının ölçüsünü aldık. Tarihçe-i
felaketimizin her sahifesinde bu ölçülerin birer
kanlı izleri mevcuttur. Artık bunları okumayacak
ve görmeyecek kadar gafil olanlarımız var ise
bunlar da şeh-râh-ı ümmetten tarik-ı gufran-
ı nimetten sapanlarımızdır…

“Anlayana sivrisinek saz; anlamayana
davul ve zurna az.” misl-i malumu ile –âdâb-
ı menazire haricine çıkmaksızın –mukabele-i
ibtida ve intihâ-yı kâfi görelim. Bizler yine
yolumuza devam edelim.

E. T.

Teessürlerimiz Etrafında!
İnsafa Doğru:

“Millî Dertler-İçtimaî Hastalıklar”

Dost bî-perva, felek bî-rahm, devran bî-sükûn!

Dert çok, hem-dert yok, düşman kavî, tali’ zebûn!

Koca “Fuzûli”nin lisan-ı vicdanîsinden

kopan şu feryatlar: Sanki bu elîm günler, bu

düşkün dakikalar için söylenmiş, söylenmiş de;

bu hâl, hâl-i pür-melâlimize tercüman olmuş?!

Ne gariptir ki: yirminci asr-ı hicrînin dehâ-yı

kaşifânesinden akıp gelen bu mecrâ-yı felaketin

hâlâ önünde bulunuyoruz ve bu tufan-ı feleğin

kırıcı, ezici, yıpratıcı… Sademat-ı mütevaliyesi

karşısında sürüklenip duruyoruz. Bilmem ki

nasıl bir his, nasıl bir kafa ile asırlardan beri

mevcudiyetimizi parçalayan, varlığımızı sarsan…

bu bitmez ve tükenmez mesaibe göğüs gerdik;

bu tuğyan-ı pür-gazab-nâkın cereyanına

kapılmamak değil, önünden savuşmak

imkânına bile fırsat bulamadık! Bu elîm sebat!

Bize; bize dersem bütün millet-i İslamiyeye

pahalıya mal oldu. Kâbus-ı belâ gib i

üzerimizden geçen asırların her kalbinde bin

derdimiz devasız, her hükmünde bin hatamız

savabsız kaldı!

En nihayet; yeni bu asrın sekiz senelik

devre-i saltanatında küre-i zemini bir padişah

için az gören koca “Yavuz”un kurduğu o vâsi’

ve muazzam mebnâ-yı hâkimiyet-i İslamiye…

hep bu dertlerin, hep bu hataların pençe-i kahr

u tedmîrinde yıkıla, yıkıla; küçüle küçüle –tilavet

ve saltanatın can damarı mesabesinde- bir, tek

Anadolu’ya dalındı, kaldı!? O bedbaht yurtta;

kanlar ateşler, amanlar… içerisinde pûyân!

Maazallah; bu hayat ve memat damarına

vurulacak insafsız bir darbe, Azrail’in can alıcı

son pençesine işaret ve 1300 senelik İslamlığın

67 senelik bir saltanatın –hilafetiyle beraber-

sükûtuna korkunç bir alamettir!

Acaba! Tali’sizlik derdin çokluğundan,

devanın yokluğunda mı? Yoksa zaman ve

devrana uymayan varlığımızın hiçliğinden,

sa’yimizin boşluğunda mıdır?

Bu mühim istihracat önünde lütfen biraz

tevakkuf edelim. Öyle yüksek siyasetlerin kapısını

çalmaksızın; gözümüzün önünü, yani içerisinde

ya şad ığ ım ı z  me mle ke t l e r i n  ha l in i ,

yaşayışımızdaki mahrumiyetlerin ve halkımızdaki

cehl ü gafletlerin; acınacak ve belki de ağlanacak

bir surette devam ettiğini görelim. Görelim ki:

o asırlardan beri sel önüne düşmüş, yuvarlak

bir kütük gibi hâlâ sürüklenen ve sürüklendikçe

aklı başına gelmeyen; varlığımızı kurtarmanın

yolunu ve çaresini bulalım.

Hakikaten; her biri bir hükûmet deviren,

her biri bir millet söndüren… öyle derûnî

yaralarımız var ki: bunları tamamıyla görüp,

teşrih etmek için ya bir “Lokman” gözü veya

bir “Eflatun” güzelliği ister. Teessüf olunur ki:

bizde ne o parlak ve nafiz nazarlar ve ne de o

parlak nazarları celâllendiren keskin güzellikler

var! Eğer olsaydı, böyle olmazdık? Lakin; bizde

her şey var, fakat hiçbir şey yok; söz çok ama,

iş hiç yok! Kime sorsak… hep âlim, hep fâzıl

ve her şeyi bilir; bilmediği bir şey var ise o da

“kendisi”dir. “Göz kendisini görmez, lakin âlemi

görür.” Kavl-i ma’rufu aynen masdak-ı

hâlimizdir. Binaenaleyh; kim ne derse desin

bizim derdimiz dışarıdan değil içeriden;

Türk’ün Hissi

Türküm, kalbimde yaşayan bir kuş gibi çırpınan,
Hakkım için can versem tarih bana şan verir..
Pek zavallı yurtta bugün çoğalmıştır ağlayan,
Bu uğurda toprak olsam o nam bana can verir...

*
“Hakk-ı hayat” her milletin kuvvetini sarsarken,
Demir kollar neşterliyor kansız olan titresin, 
Yeşil yurdun her bucağı hazin, hazin ağlarken,
Viranlıkta öten kuşlar öksüz ahı dinlesin..

*
Baykuş sesi birkaç yıldır hâkim oldu vatana,
Gül kokusu, bülbül sesi ölümlere karıştı,
Fakat bugün türbesinde, Osman namlı sultana,
Söyleyiniz; namus için millet kana alıştı…

*
Senelerce nur görmedik gam u kederle yoğrulduk
Dinmez oldu masum kanı, mazlum ahı, gözyaşı,
İşte gene şu mahşerde kefenlerle doğrulduk,
Ölüm bile unutturamaz İzmir’le Maraş’ı…

Hafik: Niyazi Hasan

Şimdi sizler babasız şefkatlerinizle bu
zahm-i zulme merhem veriniz. Ve ilan ettikleri
adl ü insaniyet düsturlarını bilâ-perva çiğneyen
medenî dünyaya karşı yavrusu kaybolmuş bir
dişi arslan dehşet-i heyecanıyla hep bir ağızdan
şöyle bağırınız: Artık yeter!..

Zalimler unutmasınlar ki cümleden
kuvvetli bir Allah vardır. Vallahi bu derece
gaddarlığa tahammül etmez.

Acaba Rusya Nereye Gidiyor?..
Temps gazetesi bâlâdaki ser-levha ile

Bolşevikliğin başladığı tarihten beri geçirdiği
safahattan ve her taraftan ihraz edegeldiği
ga l ib iye tinden Denik in  ve Kolçağın
mağlubiyetinden ve bunun Avrupa için tevlid
mehalikten bahis makalesinin nihayetlerine
doğru diyor ki:

Acaba kırmızı ordu fî-mâ-ba’d ne
yapacaktır. Acaba Moskof hükûmetinin meslek-
i siyasisi hangi cihete meyledecektir? İşte asıl
mesele buradır. Fakat bu bapta da eski tarih
bize ders olabilir. Moskova’da yerleşmiş olan
bil-cümle Rus hükûmetleri, prenslikleri ne olursa
olsun ve reisleri kimlerden ibaret bulunursa
bulunsun arzuyu toplu hale getirip denize
münteha olmaktan iki maksada hizmet
etmişlerdir. Bolşevikler dahi kendi aralarında
ihtilaf ve tezat çıkmadıkça bu meslekten
ayrılmayacaklardır. Bolşevik ihtilali bundan böyle
tevsi’-i araziden ibaret programını takip
edecektir. Acaba bu tevsi’ hangi cihetten
olacaktır?..

Lehistan üzerine veyahut Romanya
üzerine yüklenerek Bolşevikler ibtida sebeplerini
ikmal etmek mecburiyetindedirler. Şöyle ki
Bolşevikler mezkûr iki memlekette hubb-i vatanı
rahnedâr edip hükûmeti alt üst etmek için evvel
emirde propaganda icra etmeye mecburdurlar.
Ama  onl ar Müs lümanlar la  meskûn
memleketlere de vazifelerini daha kolay
buluyorlar. İngiltere, İran muahedesi ile Osmanlı
hükûmetinin İstanbul’dan teb’id tasavvurları
sayesinde kabaran Müslümanlardaki milliyet-
perverlik Bolşeviklerin en ziyade işlerine
yarayacak kuvvet teşkil edebilir. Eğer biz ol
bapta ihtiyatkâr bulunmaz isek Bolşevikler fırsatı
kaçırmayacaklardır.

-Konferans ve Rusya-
Temps gazetesi Bolşevikliğin tehlikeli

netayicinden bahisle diyor ki:
Bolşeviklerin muvaffakiyeti bazı zevatın

ve bilhassa Londra’da münteşir Observer
gazetesinin muhakemelerini haleldar etmiş gibi
görünüyor. Mezkûr gazeteye göre müttefikin
fî-maba’d Bolşevikler ile hüsn-i muameleye
girişmek veyahut onların üzerine Almanya’yı
musallat etmek şıklarından birini kabul
mecburiyetindedirler.
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bir timsal-i bedii teşkil eylesin.. Bir medeniyet-
i ulviye ki, gayesi milletin a’lâsına, sevgili vatanın
temin- i  is t ikba l ine münhası r o lsun.

Evet, yüksek ve pür-huruş minarelerin,
azamet ve ihtişam-ı dinîsi ile memleketi tezyin
eder büyük kapalı çarşıların zılâl-i saf ve nezihi
altında darülfünunlarıyla, tiyatrolarıyla, sınayi-
i bedia ve nefisesiyle medenî ve millî içtimaileriyle
yükselen bir vatan görmek herkesin her
Müslüman ve Türk için seyl-i ahz-ı âmânıdır.
İşte şu suretle yükselen bir vatanda da asrileşmiş,
hayat-ı içtimaiyesini tanzim etmiş bir millet
yaşamalıdır.

Yahut asrileşmiş bir millettir ki böyle bir
hayat-ı medeniyeyi vücuda getirebilir. Yine tekrar
ediyorum milletler hayat-ı içtimaiyesini kisve-i
medeniyesini kendi ruh ve vicdan-ı millîsinden
çıkarmalıdır. Ben öyle bir medeniyet tasavvur
ediyorum ki içinde Avrupa’nın kullanıp eskittiği
ve bir paçavra gibi şarka doğru attığı
palaspârelere bürünmüş bir şekl-i gayr-ı tabii
bulunmasın.. Bizim kabul edeceğimiz kisve-i
medeniye tabiatin bahşettiği taravetle; muhitin
tesiriyle kazandığı samimînle, nazarlara yabancı
bir diken gibi değil; tabii gonca kadar latif ve
nezih görünmelidir. Ben arzu ediyorum ki
Anadolu’nun sevimli toprakları üzerinde yalnız
kendine mahsus ve millî bir kisve-i medeniyet
bulunsun.

Bilhassa bu noktada kadınlık âleminde
gösterilen laubaliliği tahtıe ve tenkit etmek
isterim.. Nesl-i atinin ahzâr u hayat müstakbel
milletin tanzimi ellerine verilmiş olan
hemşirelerimizden bazılarını bir kisve-i gayr-ı
milliye ile gezişleri bizden istikbale ait emniyetleri
serd edecek bir hal alıyor. Türkçe söyliyelim ki
Anadolu muhiti, Avrupa kadınlığının şive-i
içtimaiyesini beğenmez. Ve bilhassa yukarıda
arz ettiğiniz gibi içinde milliyete, ananeye ait
bir ruh ve güzellik bulunmayan şu şekl-i gayr-
ı tabii bizce asrileşmek değildir. Tereddi ve
tedenni içtimaiye delalet eder.

Buna şüphe etmeyelim ki hayat-ı
içtimaiyesini ruh-ı millîsinden almayan heyet-i
içtimaiye mahkûm-ı tereddi ve zavallıdır…

Ne yalan söyleyelim biz bu kisveleri bir
karnaval kıyafetinden başka şekilde görmüyoruz.

Hayri

[1] Bu sütunda muharrer yazılardaki fikirler sahibine aittir

Türkiye Sulhu Şubat Nihayetinde Bitecekmiş
Fransız ve İtalyan ve İngiltere başvekillerini

iştirakiyle in’ikat eden Londra Konferansı Türkiye
meselesini ağleb-i ihtimal tanzim ile Mart
ibtidalarında Paris’e nakledilerek bir şekl-i kati
verecektir. Osmanlı murahhaslarına mukabil bir
teklif dermeyan için kısa bir mühlet verileceği
ve Türklerin mukabil teklifleri üzerine mesele
mevzu-ı münakaşa olabileceği Posefor
gazetesinde yazılmaktadır.

Fransız Mebusanında Mühim Bir Nutuk
Başvekil Mösyö Mileran Meclis-i Mebusan

Hariciye Encümenine Fransa’nın Suriye’de
futûhat politikası tenkit etmediği ve tarihî
hukuku müdafaa için oraya ahali tarafından
davet edilmiş olduğunu beyan ettikten sonra
Fransa hükûmeti Türkleri İstanbul’dan
teb’îdinden ise beynelmilel sıkı bir kontrol altında
olarak şehr-i mezkûrda kalmalarını tercih eder.
Londra’da ise bir tarz-ı tesviye ve nazar-ı dikkate
alınır gibi İstanbul’da kalmaları diğeri buradan
çıkarılmalarıdır. Fransız efkâr-ı umumiyesi
Türklerin İstanbul’da kalmasına taraftar
olduğunu söylemeye lüzum var mıdır. İngiliz
efkâr-ı umumiyesi bile Türklerin külliyen
Anadolu’ya nakledilmelerine mütehassıl
tehlikeleri görmüştür, demiştir..

Müteferrik Haberler
İzmir’in tahliyesine dair İstanköy kuvâ-yı

işgaliye kumandanı tarafından müftü ve
belediyeye vaki olan beyanat ahiren İtalyan
işgal-ı askerîsi altında bulunan diğer mevaki
kumandaları tarafından da tekrar edildi. Ve
İzmir’de mehafil-i ecnebiyenin tahliyeye
muhakkak nazarıyla bakmakta olduklarını Vakit
gazetesi yazıyor..

Şam’da münteşir “Ed-defa” gazetesi
Arapların Türkiye zamanında niam-ı meşrutiyet
ve idareden müstefit olduklarını tarafînin irtikâp
ettikleri hatalar sebebiyle şimdi Araplar ve
Türklük için esaret zincirlerinin hazırlandığını
müheyyiç fıkralarla yazarak Arap ve Türkleri

Bolşeviklerle hüsn-i muameleye girişmek
mümkün olmadığını his ile Almanya’nın
müşareketini istihzar etmeyi ve ücret-i lazıma
ver i lmes in i  i le r i  sü rü yor.  A lmanya
müstemlekelerini, gemilerini ve metalarını ve
enkaz-ı bahriyeyi iadeden maada üç imtiyaz
itasını teklif ediyor. 1. Almanya’ya ham emtia
ve mevad. 2. Tamirat ve tazminatta tenzilat. 3.
Seyl-i ziyanın kısm-ı ulyasının Almanya’ya terki.

Mezkûr gazete tedavir-i ma’dûde
sayesinde Almanya’yı Bolşevikler aleyhinde
kullanmak mümkün olacağını ve Bolşevikliğin
bütün tevessuat-ı âtiyesine set çekmek kabil
olacağını dermeyan etmektedir. Bundan sonra
Temps gazetesi şöylece sözüne devam
etmektedir: Observer gazetesinin tekliflerine
teneffürden ziyade gülmek iktiza eder.

Doğrusu General Londrof ile General
Hofman mezkûr makaleyi memnuniyetle kıraat
edeceklerdir.

Zaten Almanya militarizminin ihyâsı için
yegâne çare müttefikînin Almanya’ya müracaatla
Rusya’ya jandarmalık etmesini rica etmelerinden
ibarettir.

Temps gazetesi badehu garp cihetinde
Bol şev ik l e r in  hak ik i  va tanperve r le r
muvacehesinde kırılacağından Almanya ile
ittifakın vahim ve tehlikeli olacağından bahs ile
makalesini şöylece bitiriyor: Mezkûr gazete
şarktan bilhassa “Irak ile Hindistan’dan
ürkmektedir”. Biz de “Observer” misillü bu
korkuyu tekrarlayıp duruyoruz.

Biz tabii Observer gibi İngiltere’nin
İran’daki müfrezelerinin serseriyane vaziyet ve
mevzilerini görüyoruz.

Şark  teh l ikesi n in daha z iyade
fenalaşmasının önünü almak için kat kat nafiz
ve müessir bir tedbir-i ihtiyatî vardır ki bu dahi
( İs lamların  memalik ler in in  eller inden
alınmasından ibarettir.)

Tamamiyetimiz Takarrür Etmiş…
Aldığımız haberlere göre Londra

Konferansı İzmir de dâhil olduğu halde
Anadolu’daki işgallere nihayet verilmesine ve
Asyâ-yı suğranın hükûmet-i Osmaniye’ye terkine
karar vermiştir.

Serbest Sütun[1]

Ananata Doğru
Ters Akınlar

Medeniyet denildiği zaman zannederim
ki hatırımıza yüksek bir hayat-ı içtimaiyenin
ibcal ettiği ibzal ve israfın mahsulü olan bir
debdebe, bir âlem-i şevk ve gurur gelir. Öyle
bir âlem ki içinde huzzât-ı hayatiyenin hepsi
var; tiyatrolar, sinemalar, müsamereler,
sefahatlar… Sonra otomobiller, arabalar,
hizmetçiler, daha sonra tabiatin fevkinde bir
şıklık, tuvaletler, düzgünler, eldivenler,
güzellikler.. Nihayet yemek, tükenmek bilmeyen
bol bol paralar.

Bunun bir de iç yüzü vardır ki o da hayat-
ı içtimaiyeyi çığırından çıkaran binlerce felaket-
i beşeriye mevcuttur, sefiller, şenaetler, cinayetler,
sonra fakr u zaruret, açlık.. en nihayet,
namussuzluk, iffetsizlik.. İşte: Bugüne kadar
Avrupa’nın kullana kullana eskittiği ve bir
paçavara gibi attığı ve maatteessüf bizim bir
kısım hemcinsimizin de seve seve kabul etmek
istediği şekl-i gayr-i tabii-i medenî. İşte
Avrupa’nın şarka ifaza ettiği neyyir-i hakikî-i
medeniyet!.. Bilmem ben zannediyorum,
medeniyet namına bizim Avrupa’dan kabul
ettiğimiz şeyler bunlardan başka değildir.

Medeniyetin bir de şekl-i tabii ve millîsi
vardır. O millet ki medeniyeti kendi ruhundan
almaz, o heyet-i beşeriye ki hayat-ı içtimaiyesini
anane-i milliyesine, âdât-ı tabiyesine istinad
ettirmez; onun medeniyet diye kabul ettiği her
şey ârîyet giyinmiş elbiselere benzer ki eksa
edenler halk nazarında daima gülünç bir
vaziyette kalır..

Hakikat hayat-ı içtimaiyeyi tanzim etmek
âdât ve ananâtı zamanın icabatına tevfik etmek,
hülasa kendi ruh ve hüsnünün kabul ve ilham
ettiği bir kisve-i medeniyete bürünmek yaşamak
isteyen milletler için farzdır. Hakikat güzel
Anadolu’nun bu sevgili vatana birer levha şiir
ü hayal şeklinde yükselen şirin kasabaları, sakin
ve nezih köyleri, samimi ve millî bir medeniyet-
i ulviyenin muhtaç ve sevdakârıdır.

Fakat öyle bir medeniyet ki her noktası
ananâta, âdâta, milliyete

 intibaha davet ediyor..
Yunanistan’da Venizelos aleyhtarları

tahrikât yapıyorlar. İzmir işgal ordusunda kuvve-
i maneviye mefkud ve firarîler pek çoktur. Yunan
şimendüferlerinde umumi grevler yapılmıştır.

Yunan fevkalade komiseri Istıryadi’nin
heyet-i nezzara vekil edilmesinden sabık Dırama
mutasarrıfı Giritli Sabitzade Gavur Ali tarafından
idare edileceği haber alınmıştır. Merhanet olsun
o habise!...”

Adi bahaneleriyle Bandırma’yı işgal eden
İngiliz kuvve-i askeriyelerini çekmişlerdir.
Eskişehir’den de çekeceklerine dair bazı âlâim
ve hazırlıklarda bulundukları müstahberdirler.

Fatıma’dan Ayıntab’a gelen 60 arabalık
bir düşman cephane kolu Ayıntab’a iki saat
mesafede Kuvâ-yı Milliye’ tarafından tevkif
edilmiştir.

Adana’da zulm ü fecayi’ şiddetle devam
etmektedir. Ermeniler kilise ve mekteplerde sık
sık içtima edip silahlanmaktadırlar. Ermeniler
İslam köylerini baht u gâret ve ahalisini pek
vahşiyane bir surette katliam etmektedirler.

Adana’da Türk jandarmalarından mavzer
silahları alınarak köhne martinileri verdikleri ve
aldıkları mavzerleri Islahiye’deki Ermenilere
verecekleri söylenmektedir.

Düvel-i it ilafiye Lehistan’a vesair
Bolşeviklerle mücadelede bulunan memleketlere
gönderilen levazımı Bolşevikler için bir ganimet
teşkil ettiğinden dolayı mühimmat ve para
irsalinden sarf-ı nazar etmeye karar vermişlerdir.

Fransız mehafil i Bolşeviklere karşı
mücadele ve ablukanın faydasızlığına ve Sovyet
hükûmetinin tasdiki zamanının hulûl ettiğine
kâni bulunuyor..

Şam, Halep, Lübnan, Beyrut’ta efkâr-ı
umumiyenin Fransızlar aleyhinde ve Fransızların
pek müşkülat içinde olduğu ve bahusus
Müslüman ve Fransız askerlerinin ahali-i
İslamiyeye silah istimal etmemeleri müşkülatı
tezyin ett iği mevsukan müstahberdir.

Rusya Harekâtı
Bolşeviklerin istilasına uğrayan Odessa’dan

muhacirîn mütemadiyen İstanbul’a gelmektedir.
Batum’da bir İngiliz mülazımından alınan

telgrafta toplarla mücehhez bir Alman kuvveti
Azerbaycan hududunu geçerek yirmi dört
karyeyi yakıp ahalinin kısm-ı azamını katleylediği
ve İngiliz mümessilinin mesaisinin neticesiz
kaldığı yazılmaktadır.

Estonya hükûmeti Bolşeviklerle sulh
akdetmiştir.

Bolşeviklerin en ziyade Kafkasya,
Hemedan ve Çin istikametlerinde ibraz-ı faaliyet
ettiği müstahberdir.

Bolşevikler, Derbent, Viladî Kafkas
şehirlerini zapt etmişlerdir.

Haber aldığımıza göre düvel-i mutelife
Bulgarlara, Bolşeviklere karşı durduğu halde
tazminat-ı haliyeden sarf-ı nazar olunacağı ve
mühim bir meblağ ikrâz olunacağı, garbî
Türkiye’nin şimdiden şarkî Türkiye’nin bilahire
terk edileceğini vadetmişlerdir. Hükûmetin
muvafık olduğu bu vaatlere yüzde seksen ahali
ve münevviran ve memurîn ve Müslümanlar
muhalefet etmektedirler.

Bolşeviklerin Kırım’ı zapt ettikleri ve yeşil
ordunun İran’a dâhil olduğu müstahberdir.

Büyükler Alıyor ya!...
Maaşlar ve biraz para yok, para yok…

Zavallı muallimler, biçare küçük memurlar
başvurdukları kapıdan dilenci gibi kovulurlar.
Öyle ya! Ne beis var??!.. Bunlara paranın ne
lüzumu var?... Erkan-ı kiram, rüesâ-yı azam ve
tabiin-i güzide kan alıyor ya… Ötesi ne lazım…
Bir de duralım.. Bu zavallılardan hizmet
bekleyelim.. istikbalin bu nur ordusu çerh-i
idarenin bu faaliyet kolu nasıl işler?!!... “Biri
yer, biri bakar kıyamet ondan kopar.”

[Sivas: Vilayet Matbaası]
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Şu halde teminen söyleye biliriz ki
Bolşevizm cereyanı bizim anladığımız
derecenin fevkinde pek fevkinde bir kuvvete
maliktir. Ve bu öyle bir cereyandır ki dünyanın
topuyla silahıya değil beşeriyetin ruhuna
vicdanına elini uzatarak teshir ve istila
eylemektedir..

İşte bugün Avrupa’yı titreten bu kuvvet
bir inkılâb-ı siyasinin harbin ve zulmün temin
ettiği bir cereyan-ı tabiinin neticesidir.

Tarih bize inkılâbı bütün safahatıyla
teşrih edecek ve ihtimal ki bu hareket Fransa
inkılâb-ı kebirinden daha yüksek bir gaye ile
hukuk-ı beşere beyannamesini tadil edecektir.
Binaenalayh Avrupa siyaset-i umumiyesinde
gördüğümüz tebeddül-i esasiyi teşrih ederken
bunun esbab ve evamilini de görmek ve tetkik
etmek bizim için lazımdır. Harb-i Umumi’nin
ferdasında düşmanlarımızın ve bizim kabul
ettiğimiz mütareke ahkamının –ki hükm ü
namus-ı düveli ile temin edilmiş idi- şu bir
sene zarfında kaç defalar ayaklar altına alınmış
olduğunu bir kere düşünelim.. Galip devletlerin
menakıbı namına bu bir paçavra gibi her
dakika bir tarafı yırtılıp atılan kâğıt parçasının
bizim bildiğimize göre bir kıymeti, bir
ehemmiyeti olmak lazım gelir.

Fakat.. Galebe-i menfaat bu ehemmiyeti,
bu kıymeti serd etti. Hakkımızda her dakika
yeni kararlar veriliyor, her gün vatanımızın bir
parçası çiğneniyordu..

Gerek Avrupa nazarında gerekse heyet-
i  umumiye-i beşeriye muvacehesinde
hunharlıktan fazla bir kıymeti bulunmayan
(Venizelos)’un derme, çatma sözlerine
kocaman bir vilayetimiz feda edilmiş.. Binlerce
Müslüman kanının akıtılmasına meydan
verilmiş idi.. Daha daha binlerce hadisat var
ki dünkü Avrupa’nın hak ve adle yakışmaz bir
siyasetle hareket ettiğine şahittir. Bugün
Venizelos’un vatanımız hakkındaki med’iyâtı
red olunuyor, Osmanlı hâkimiyet ve saltanatı
taht-ı temine alınmak isteniliyor, bu neden?..

Bunda sebeb-i vesaik aramak lazım
gelirse biz buna karşı bugün için hakkın galebe
etmiş olduğunu söyleyeceğiz. Ma-haza..
Hakkın’da kuvvetle tev’em olduğu düşünülürse
yukarıdan beri serd ettiğimiz esbab ve
hadisatın Avrupa siyasetinin tebeddülünde
büyük bir vazife ifa etmiş olduğuna şüphe
edilmez.

Yaln ız  biz im hakkımızda deği l
komşumuz Bulgarlar hakkında da Avrupa’nın
hilekârlık göstermesi de şayan-ı dikkattir, Bulgar
komşumuzun bu tatlı vaatlere aldanarak
kendini ikinci bir tecrübeye bir cidale kurban
edebileceğine ihtimal vermiyoruz. Şurasını
bilhassa kaydetmek isteriz ki Avrupa
hükûmetleri bugünkü tarz-ı siyaseti daha evvel
takip etmiş olsalar idi nur-ı sulh ve rehanın
yine garbın feyz-i medenîsiyle âlemi tenvir
ettiğini görerek insaniyet namına iftihar
edecektik. Onlar bu işte geç kaldılarsa hakkın
galebesi teehhür etmedi. Artık ister istemez
Hak güneşi doğacaktır.

H. L.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.
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Tam bir senelik bir hayat-ı keşmekeşten

sonra.. Avrupa hükûmetleri artık hakkı kabul

eder gibi bir vaziyet aldılar.. Paris Sulh

Konferansı’nı istihlaf eden Londra Konferansı

bugün Türkiye işleri ile meşgul olmakta ve

aldığımız habere nazaran konferans;

mukarrerat ında tamamen lehimizde

denilebilecek derecede hakka tâbi olduğu

anlaşılmaktadır..

Avrupa siyasetini birden bire tebeddül

eden siyasetinin hiç şüphe yoktur ki bugün

âlem-i beşeriyette yeni bir inkılâbın, bir inkılâp

siyasetini vukuuna delalet etmektedir. Yirminci

asr-ı medeniyeti yaşayan beşeriyetin artık idrak

ve irfan ile mücehhez mezkûrelerini, nefsini,

milletini müdafaaya muktedir bir benliği yoktur

diyemeyiz, binaenaleyh âlemde yeni bu

cereyanın, bir cereyan-ı tabii siyasetinin yol

aldığını görmeden tasdik edersek hiç aldanmış

olmayacağız. Bilhassa âlem-i beşeriyette,

tarihte birçok emsali bulunduğu bir cihetle

büyük muharebeler, uzun kıtaller, cebr ü tazyik

daima umumi inkılâplarla neticelenmiş,

beşeriyet kendisini zulümden, i’tisaftan bu

inkılâpları sayesinde tedricen korumak ve

kurtarmak yolunu bulmuş ve bilmiştir.

İşte Fransa bugünkü kudret ve kuvvetini

şüphesiz ki 1870 muharebesinde yediği darbe-

i mağlubiyete medyundur. İhtimal ki

Napo lyon’un Fransas ı  o  haşmet- i

cihangiranesiyle biraz daha devam etmiş

olsaydı bugünkü Fransa’yı harita-i âlemde

görmek imkânı bulunmayacaktı.

Kezalik Almanya son zamanlardaki

haşmet ve kuvvetini Bismark mefkûresine değil

komşularının darbe-i ihtirazına medyundur.

Bugünkü vaziyet-i umumiye-i siyasiyede

aynen bu suretle inkılâba müncer olmaktadır.

Bu sütunlarda birkaç kere mevzu-ı bahis

ettiğimiz vech ile bugün Avrupa’nın, Avrupa

siyasetini önünde öyle derin bir çukur açılmıştır

ki: bunu doldurarak ileri geçmek ve cihanı -

zaferden beklenilen netice vech ile düzeltmek

imkân ve zamanı geçmiştir. Kocaman bir Rusya

taht-ı istibdatını yıkarak.. ve emin hatvelerle

ilerleyen Bolşevizm hareketi bugün Avrupa’yı

korkutacak, ürkütecek bir vaziyet almıştır ki

bu hareketin bu cereyan-ı tabiinin önüne

geçmek imkânının münselib olduğunu artık

Avrupa da anlamış ve bununla uyuşmak bir

emr-i zaruri halini aldığını itiraf etmekte

bulunmuştur.

Bu hareket-i tabiiyenin suret-i cereyanına

ait işittiğimiz havadis emin olalım ki hadisatı

bütün manasıyla anlatacak derecede değildir.

Bilhassa bu haberlerin kısm-ı mühimi Avrupa

tarikiyle bize geldiği için hakiki tamamen

anlayamadığımızı itiraf etmek lazım gelir.

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Bana Dedi ki…

Bir haber var mı? Adana’dan, Urfa’dan,

Kan bürümüş dağ lar ın ı  Maraş ’ ın

Biz korkmayız kardaş için ölümden

Haber aldık! Evde durmaz gideriz.

**

Sine girmiş iken dört yıllık mihnetine, harbine

Koşulmaz mı? Feryâdına, imdâdına kardeşin

Kurban olsun her cânımız bu yerlerin sengine

Düşman girmiş! Yardan geçer gideriz.

**

Kanlı şafak doğdu İslam üstüne

Matemine ağlayan az, gülen çok

İnsaf yok, Hak varmıyor zalimlerin semtine

Namus çiğnenirse; serden geçer gideriz.

**

Ne yaman yazılmış; elimizin karayazısı

Namert felek bırakmıyor bir nefescik alalım

Biz ölmezsek öldürür mü ecel perisi

Kader böyle imiş demez, yine gideriz.

**

Sanma ki: Hilâl küçülür kaybolur tavırları

Türk girdiği yerde zulmet dikiş tutamaz

Hilâl büyür, bedr olur; ışıksız koymaz bu illeri

Hükm-i Kur’an böyle imiş; tâbi olup gideriz.

E. T.

Tuhfe-i Vicdan….

Harekât-ı Milliye Kahramanlarına

Bugün melal ve hicranla dolmuş bir cihan-

ı millînin beka ve istiklal dileyen istirhamkâr

nazarları karşısında tarihin bütün yapraklarını

açmış, her satırından taşan sapaş takdir ve

her tarafından okunan manevî sürurla sizi

takdis ediyor.

Bugün mütecellit ve vakur bir kitle halinde

harekât-ı istikaliyenizin huzur u celadetinde

bir lerze-i tevkîr ile irkilen Türklük: takaddüme-

i zafer ve muvaffakiyetiniz olarak azm ü sa’y

ile bezenmiş bir kabza Türk kalbinin en pak

hürmetlerini.. yarının muazzam zafer-i

istiklaliyle tutuşan asil mefkûrelerini ölmez

muzaheretlerinde arz ediyorlar. Edirne’den

Altay’a dek kol atan saltanat-ı ırkiye ve

maneviyemizin muhitinde… ceddimizin

müverrisat-ı şehametini taşıyan her Türk

Times’in mühim bir baş makalesi 2’nci

sahifenin 1’inci sütununda.

Hakkın Galebesi
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nazarlarımız telif edilmeden Mösyö Lloyd
George Türkler’in Avrupa’dan ihracı hakkında
verdiği heyecan-amiz nutk-ı ma’hudî işte bugün
aksü’l-amellerini Hindistan ve Dımpat’ta[1]
göstermektedir. [Kalküta[2] muhbirimizden
aldığımız telgrafa nazaran Bolşeviklerin âlem-
i İslam ile kesbettiği irtibat neticesinde İngiliz
düşmanlığı ile maruf Enver Paşa Türkistan
havalisinde teşkilatına germî vererek Yeşil ve
Kırmızı Ordu namiyle üç yüz bini mütecaviz
teşekkül ettiği İslam Bolşevik ordularından
Kırmızı Ordu’yu Halil Paşa yeşil namiyle diğer
bir orduyu da Enver Paşa’nın kumandasına
tevdi eylemiş ve Enver Paşa Cenuh, Buhara
tarikiyle Moğolistan’da Bolşevikliği tevsi’ ve
daire-i nufuzunu Çin’e kadar teşmil eylemiştir.
Enver Paşa’nın bu muvaffakiyetini Napolyon
ile bile kabil-i kıyas değildir. Çünkü Napolyon
istilâ-yı muhitle tevsi’-i nüfuz ile – yeni halde
adem-i muvaffakiyeti de bunun neticesi idi.
Fakat Enver Paşa ırkdaş ve dindaşlarıyla meskûn
olan Civali’yi istila edildiğinden her teşebbüsatı
muvaffakiyetle neticeleniyor. Bundan başka
Enver Paşa yetmiş bin kişilik bir ordu ile
Hayber[3] Geçidi’ne vasıl olmuş ve Hindistan
gönüllülerine ve aferîdî kabailine[4] iltihak edip
üç yüz bin kişilik ordunun sevkü’l-ceyşini
Sibirya’da hâl-i esatirde bulunan güzide Türk
erkân-ı harpleriyle idare ederek “Hayber”
Geçidi’nde İngilizlerle vuku’ bulan musadematta
yetmiş bin İngilizin ricatine ve henüz taayyün
etmiş ganaime nail olmuştur. Şüphesiz bu
muvaffak iyeti  Hindistan İ s lamlarının
maneviyatını tezyid edeceği gibi İngiliz
sükûtunun kalbgâhından darbelenmesine sebep
olmuştur.]

Mösyö Lloyd George, Türkiye’nin her
türlü istiklali taht-ı emniyete alınacağına dair
vuku bulan müracaatına Kandahar’dan Enver
Paşa ilkbaharda İstanbul’da İngilizlerle
muharebe edeceğini cevaben bildirmiştir. İşte
bu dünkü İngiliz azimetinin bugün en ağır
cezasını ve nâ-çar, Türk hükûmetinin dilhâhı
vech ile akd-i sulhuna sebebiyet vermektedir.
Bundan başka Bolşeviklik tehlikesine karşı
ümitvar bulunduğumuz Azerbaycan ve
Gürcistan Cumhuriyetleri de bir ihtilal arafesinde
bulunuyor. Oralarda hal-i hazır devleti her
tarafa müsavat-ı hukukiye nazariyesine tevfikan
bir az hiddet eylediği cihetle kırmızı ordunun
işine gelmeyen bu hatt-ı hareket küçük Kafkas
cumhuriyetlerinin ikisi de yeni bir darbe-i
hükûmet arefesinde bulunuyorlar. Eğer bu
darbe-i hükûmet meydana gelirse taht-ı
tesirlerinde bulunan Şimalî Kafkasya’nın şu
hareketi İran’a da sirayet edecektir ve şu suretle
Avrupa’dan tardını  i stediğ imiz Türk
hükûmetinden daha kuvvetli ve her vech ile
tehdidini îkâ’a kadar mütehadd ü kesif bir kitle
halinde diğer bir Türk hükûmetinin zuhuruna
şahit olacağız. Yokohama’dan[5] alınan diğer
bir telgrafta Japonya hükûmeti tebasına
Bolşevikliğin sirayet etmemesi için bugün
Kore’yi[6] tahliye mecburiyetinde kalmıştır. İşte
zayıf gördüğümüz Türkiye’nin tarihinde son
olarak oynadığımız rol bizi ne gibi tehlikelere
ilkâ ediyor. Artık bu hal karşısında hükûmetimiz
basiretsizliği bırakıp efkâr-ı umumiyeyi temin
ederek ba’de-mâ takip edeceği hareketi gizli
değil açık bir surette göstermelidir ki
düşmanlarımız da vaatlerimize kanaat hasıl
etsinler.

İrâde-i Milliye
Fî 1 Şubat sene 1920 tarihli Times gazetesinin

bu nüshası İstanbul’da düvel-i itilafiye zabıtası
tarafından toplattırıldığı ve her nüshasının (20)
İngiliz lirasına satıldığı müessifen haber
alınmıştır.

ve İs lam yurdunda bugün uğranılan
zulümlerden; maruz kalınan fecayi’den dolayı
bir tufan-ı teessür ve isyan çalkanmakta ve
göstereceğiniz harekât-ı fedakâriye dört gözle
intizar etmektedirler.

Bakir ve nezih topraklarımızı; güzel ve
pür-taravet yurtlarımızı çiğneyen zalim ve anîf
kuvvetlere karşı… bütün büyük kafalar vazifedâr
korkaklar, hain ve ihmalkâr kuvvetler susmuş
ve göz yummuş oldukları halde yalnız siz pek
meşru pek asil olan silah-ı meslûlünüzle
meydan-ı cihada atıldınız: Bu suretle ecdadınızın
takdisine, ahlafın ta’zizine, milletin de
muzahharetine layık oldunuz. Eminim ki tarih
sizi birer Salahattin-i Eyyûbi olarak sahifelerine
kaydetmek kadirşinaslığında bulunacaktır. Evet!
Bu hurûc-ı zîşanınızla Türklüğün mütevali ve
müteakıp felaket ve hıyanetlerle eğilen belini…
İslam’ın kahr u inhizamlarla yerlere bakan
nasiyesini doğrultmuş ve kaldırmış oldunuz.
Bu suretle şarkın sine-i mukadderatında amade-
i iştiâl bir yıldırım bulutu gibi dolaşan sahabe-
i felakete birer –pâre toz- … O buluta erişecek
birer tîg-ı haleskâr oldunuz ki İslamiyet ancak
zılal-i siyanetinde bir nefes huzur ve selamet
alabildi. İşte: yarım yıllık bir müdafaa sahifeler
dolusu bir şehname-i fedakarî.. akıtılmış genç
kardeş kanları, parçalanmış palikarya…..
Kelleleri; asırların mevrusat-ı fennisi ile donanmış
askerî kıtaların uğradığı hezimet; en sonra
hilâlin muzafferiyeti… Bunlar faaliyet ve
fedakârîmizin en beliğ şahitleridir. Buna karşı
millet sine-i hamiyet ve şehametinde sizin gibi
bütün mevcudiyeti vatanın istihlas-ı şan ve
şerefine hasr u feda etmiş asil evlatlar
beslediğinden dolayı ne kadar fahr etse ve ne
kadar gururlansa hakkı vardır.

Tokat: A. H.

Hodbinliğin Cezası
Fî 1 Şubat sene 1920 tarihli Times

gazetesi bâlâdaki ser-levha ile yazdığı bir
başmakalesinde ber-vech-i ati idare-i kelam
ediyor:

Bidayet-i mütarekede düşmanlarımızın
en zayıfı zannettiğimiz Türkiye tarafından bir
korku kalmadığı ve hâl-i aczi kımıldanamayacak
bir hale getirdiğini zanneden konferans meclis-
i âlisi düvel-i müttefikanın en kuvvetlisi
zannettikleri Almanya’nın bidayet-i emirle bir
muahede tanzimi ve bu bapta teati edilecek
protokollerin ihzariyle meşgul oldular. Nihayet
bildiğimiz dört yüz bu kadar maddelik bir
muahedeyi dört ay sonra Almanya’ya tebliğ
ettiler. Diğer taraftan Avusturya, Bulgaristan
ile de aynı zamanda muahede tanzim ve onlara
imza ettirdiği halde Almanya tarafından mezkûr
muahedenin tadili ve cihet-i tatbikiyesi meşkûk
olanlar hakkında teati-i muhaberata koyuldular.
Ve şu taallülât e’lan devam etmektedir. Bununla
beraber Avrupa-yı Şimalînin tehdidatından
mütevellit olarak Bolşevikliğin öyle bir hâdd-i
devreye girmesiyle düvel-i itilafiye ateşin garba
ve cenub-ı garbiyeye sirayetine meydan
vermemek için birçok tedabir-i askeriyeye de
tevessül eylediler. Netice feci ve feci olduğu
kadar da müellim bir vaziyete girdi. Büyük
Britinya’nın milyonlarca İngiliz lirası da adem-
i âbâda kadar gitti. Şu tehlike karşısında ısrar
ve inadımız bugün hâlâ öyle müzemmin ve
müz’iç bir şekilde devam ederek zaman-dârân-
ı umur, efkâr-ı umumiyeyi ahval-i mezkûreden
haberdar etmekten ve Britanya’nın hayat
meselesini teşrihten korkuyorlar. Fakat bugün
Britanya öyle bir emr-i vaki karşısında kalmıştır
ki o da âdem-i İslam’ın hissiyat ve ruhiyat-ı
muhtemelesini nazar-ı itibara almadan ve henüz
mesele müttefiklerimizde bile bir neticeye
takarrub etmeden ve nokta-i

Beledî İntihabatı
Biruh münadilerin mahall-i ta’lîk ve nidası

olan mahud Taşhan duvarına ta’lîk edilen esami
listelerini havi tahtalarla beledî intihabına
başlanıldığı anlaşıldı.

Beledî  intihabı  deni lince biz im
memlekette hasıl olan fikir maatteessüf şayan-
ı teessürdür. Gerçi vilayat-ı sairemiz de bizden
pek farklı değilse de yanlış bir zihniyetin umumi
olmasıyla memleketimiz halkının bu baptaki
mesuliyet-i umumiye ve milliyeden teberrua
etmesini icap ettiremez. Beledî intihabı
maatteessüf hasıl olan zihniyete göre bir iki
zatın memleket namına angarya kabul etmesi
diğer birkaç zatın da beledî azası olmuş
denebilmesinden başka bir amil ve gayesi
yoktur. Bu tarz-ı tefekkür ve zihniyetle
memleketimizin ne imarına ve ne de ihyasına
imkân yoktur.

Bütün dünyada beledî demek o
memleketin her türlü terakki ve tealisinden
saadet ve selametinden refah ve umranından
mesul ve âmil olan bir heyet demektir.

Daha açık ve sade bir fikir ile beledî
demek herhangi bir şehrin nâzım-ı umuru hal
ü istikbalde o şehrin yaşanabilecek bir şekle
ifrağından mesul olan bir heyet demektir.

Bir evde reis-i aile ne gibi bir vazife ile
mükellef ise ve ne demekse bir memlekette de
beledî heyeti ve reisi o demektir.

Binaenaleyh beledî intihabatı yapılırken
memleketimiz halk ının asrın bu gibi
tereakkiyatına adl u ehemmiyet etmesi icap
eder ve asırlardan beri devam eden tarz-ı tekvini
bu memleketi ihyaya ziyade tahrip eylediğini
nazar-ı itibara alarak vicdanen muazzeb olması
lazımdır.

Bir defa düşünelim: bu memlekette
yaşamış insanlar asırlardan beri beledî namına
bil-vasıta ve bila-vasıta birçok paralar
vermişlerdir. Buna mukabil şimdiye kadar gelip
geçen heyetler milletin gösterdiği şu hizmete
kar ş ı  takdi r o lunabi lecek ne n imet
gösterebilmişlerdir. Hiç değil mi?

Bu neden, kabahat millette mi, heyette
mi? Bu uzun bahsi başka bir zamana terk
ederek illeti teşhis için hülasaten şunu demek
isterim ki kabahet tarz-ı terakkidedir.
[Maba’di üçüncü sahifenin ikinci sütununda]

[1] Dımpat: Mısr-ı Esfelde İskenderiye’den sonra
Mısır’ın en meşhur bir iskelesidir.
[2] Kalküta, Hindistan’ın şimal-i şarkî cihetinde
Hindistan’ın merkezidir. Bir milyon raddesinde
nüfusa maliktir. Birçok medaris ve mekatip ve
cevami-i İslamiyeyi havidir.
[3]Hayber, Afganistan ile Hindistan kurbunda

ve Kabil’den Peşaver’e giden tarik üzerinde
Süleyman Dağı’nda meşhur vahimiyet-i
askeriyeyi haiz bir boğazdır.
[4] Aferîdî kabaili Afganistan’ın şark taraflarında
Peşaver’in garp ve cenubunda sakin cengaver
bir kuvvettir ki (Hayber) ve (Kühes) boğazlarının
civarlarında bulunmakla eskiden beri kervanlara
musallat olmakla marufturlar.
[5] Yokohama, Japonya’nın makarr-ı idaresi
Tokyo’nun en büyük iskelesi olup bir milyona
karib nüfusa maliktir.
[6]Kore, Asya’nın müntehâ-yı şarkîsinde Çin
devletinin Mançurya kıtasına merbut ve resmen
Çin devletine tabii büyük bir şibh-i cezire olup
hakikatte müstakil bir devlettir. On buçuk
milyon nüfusu vardır.

Rus-Japon Muharebesi’nden sonra
Japonların yed-i vesayetine geçmiştir. Ahalisi
Çinliler gibi Moğol ırkına mensuptur. Din ve
mezhepçe de Çinlilerle farkları olmayıp Buda
mezhebine tâbidir. Son zamanlarda Wilson
Prensipleri’nden istifade (!) etmek üzere Paris
Sulh Konferansı’na murahhaslar gönderilmişse
de matlupları is’âf edilmemiş ve Japonlar’ın
taht-ı idaresine verilmişlerdir.
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Bizde maatteessüf her şey nazar-ı
lakaydiyle görüldüğü gibi hayat bile ihmal
edilmiştir. Artık ikinci derecede olan memleket
kaygısı âriyete ve muvakkattır. Ve onun hiçbir
kıymeti yoktur. Memleket kaygısı ferdî
inkişafatımız umumileşmemiştir. Onlara
göstereceğimiz mevcudiyetin hududu tevsi’
edemez nefse münhasırdır.

Bugün en zavallı addettiğimiz bir fakirin
iyi kötü başını sokacağı bir eve giriniz haliyle
mütenasip bir tahareti bir nezafeti bir tezyinatı
vardır. Mümkün olabildiği  kadar mefruştur,
hiç değilse bir hasırı bulunur.

Şimdi bu adamın yirmi dört saatlik
hayatını tetkik ve taksim edelim. Evinde oturmak
için ne kadar zaman kalır. Sekiz saat uyku, birer
saat de akşam sabah yemeklerinde geçireceği
zaman, azami bir saat de misafir veya herhangi
bir sebeple evinde bulunabilsin, mütebaki on
üç saati şehir dâhilindedir. Hayatından üç saatini
imrâr ettiği bir mühlik tezyinat ve tathiratına
verdiği ehemmiyetle on üç saatlik kıymetli ve
uzun bir hayatını geçirdiği umumi mahallerin,
yani sokak, çarşı vesairenin şekilsizliği, pisliği
arasında münasebet vardır? Hayat evinde
kıymetli iken çarşıya çıktığı zaman neden lâ-
yemût ehemmiyetini kaybediyor, niçin bir kere
böyle pis ve müstekreh yerlerde hayatımı israf
ediyorum diye düşünmeye lüzum görmüyor.
Bu melun cehlin mühlik tahribatıdır.

Bu gibi vuslat hakkında sütunlarla yazı
yazılsa maksat tamamıyla teşrih edilemez.
Esasen gazetenin hacmi de müsait olmadığı
için memleketimizin buna taalluk dertlerini
fırsat buldukça efkâr-ı umumiyeye arz etmeyi
bir vazife terakki etmekteyiz.

Sadede rücu ederek şunu demek
istiyorum ki beledî intihabatı yapılırken
hayatımıza taalluk eden bu meseleyi filan efendi
veya beyin selamiyle değil bu işe liyakati
olabilenlerin intihap edilmesine ihtimam ederek
ortalığa getireceğimiz heyet hiç değilse bütün
mahlûkatın bizar olduğu soğuk kar kadar
sokaklarımıza çarşı

Ahval-i Âlem Ne Merkezdedir?!

Karanlıktan aydınlığa Doğru

“Daima İntibah Daima İttihat”
Maksadımız: Merhum Hoca Nasrettin’in

dediği gibi su görmeden paçaları sıvamak
değildir. Gözümüzün gördüğü, kulağımızın
işittiği ahval-i âlemden bir hisse çıkarmaktır.
Ne oluyoruz? Hayır mı var, şer mi? Kendi
hesabımıza düşen bu suallerden hayatî cevaplar
aramaktır. İşte; şuunat-ı âlemde dönen dolaplar,
âfâk-ı hadisatta parlayan şimşeklerde: bozulup
düzelen, düzelip de bozulan milletlerin hayat
ve mukadderatı… Gâh gözüküyor, gâh
kayboluyor. Muradımız bunları anlatmaktır.

Nasıl ki: bir rüzgâr esince ağaçlar sallanır,
topraklar uçuşur, mevsime göre zeminde ve
tabiatte hareketler tayeranlar husule gelirse;
umman-ı mukadderatımız içerisinde –devamlı
giden- şu bir senelik fırtınaların akabinde ne
gibi haller nigûn ettiğini anlamaklığımız elbette
lazımdır ve mühimdir.

Evet! Nuh Tufanı’nı andıran bu Cihan
Harbi’nin gürlemesiyle dünyanın kazığı[1]
yerinden kopmuştur. “Vaktiyle delinin birisi
kuyuya bir taş atmış; kırk akıllı bir araya gelmiş
de o taşı çıkaramamışlardır.” kabilinden olarak
yerinden pek kolay koparılan bu kazık da şimdi
yerine öyle kolay kolay çakılamıyor. Rical-i umûr
kainattan kimisi kazığı sivriltiyor. Kimisi yeri
kazıyor ve kimisi de bu kazığın başına gelecek
darbelerin sıkletini ölçüp, biçiyor. Fakat hesapsız,
kitapsız sökülen bu cihan-nüma sütunun;
şimdilik hakkı ve ölçüsü verilemiyor. Bu gidişle
verileceği de bu kadar. Zira yamaya uygun
gelmeyen delik gitt ikçe büyümektedir.

Her ne ise! Bu esrarengiz muvazene-i
ameliye böylece devam edip gitmekte olsun.
Biz bahsimize dönelim.

Mütarekenin akdi tarihinden bugüne
kadar geçen eyyam; bizim için bir devre-i
nekbet, bir vakfe-i zulmet sayılabilir. Masumane
bir teslimiyetten sonra seyirci kaldığımız
komedyaların gülünecek ve ağlanacak
safhalarını temaşadan doyduk. Vakta ki işgaller
imhaya, imhalar namus-şikenâne mumameleye
varınca; bittabi uyanık ve mukabelede
bulunmak zarureti karş ıs ında ka ldık.
Toplarımızın kamaları , tüfekler imizin
mekanizmaları toplanırken ve denizlere
dökülürken; bu elîm akibetlerin fecayi’ni
hatırlıyamıyor idik. Nihayet; Yunanîlerin
süngüleri, Fransızların topları karşısında nâ-
hak yere dökülen masum kanlarıyla bu hak da
tezahür etmeye yüz tutar gibi oldu. Lakin;
garbın hodbinliği ile “Şark”ta haksızlığa karşı
ref’i-livâ-yı isyan eden mütezaid kuvvetleriyle
hareketini tevsi’ ediyor, korkunç ufuklara doğru
uzanıyor. Renkleri kadar cevherleri de pek
manidar ve ruhdar olan Kırmızı ve Yeşil Ordular;
kudret-âsararlıklarıyla -hakîka-i Avrupayı helecan
ve heyecana düşürecek- hudutlara doğru
ilerliyor ve yürüyor.

Garp âleminin en ileri gelen “Times” gibi
bir gazetesi [tafsilatı bu gazetemizde münderic]
bu harekât ve hadisat hakkında ne mütelaşiyâne
feryatlar koparmakta, ne müteyakkızâne
darbeler fırlatmaktadır. İşte; hakkın tezahürü
ve galebesi bu demektir. Mamafih; garbın
anane-i siyasiyat ve debdebe-i tekemmülatına
karşı şarkta da yeni bir devre-i tarih açılıyor.
Yeni bir safha-i teceddüdün fütuhat ve inkişafatı
başlıyor.

Son asr-ı beşeriyetin emn ü ihtiyacatı
daha vâsi’ ve daha hakiki vaatlerle tatmine
koşan “Bolşevizm” efkâr ve harekâtı da

Zulümdîde Maraş’ın Fezleke-i Vakayi’i
-Vakayi’-i Ahireden Mukaddem-

Nakl-i iskân muamelesine tâbi tutulan
Ermeniler akib-i mütarekede pey-der-pey avdete
başlamış ve haklarında her türlü muavenet icra
edilerek huzur ve emniyet-i umumiyeleri taht-
ı temine alınmış olduğu ve üç ay sonra şerait-
i mütareke hilafında temin-i asayiş bahanesiyle
livamıza gelerek sekiz mâh kadar kalan İngiliz
kuvve-i işgaliyesi bile şikâyetimizi nazar-ı takdire
alarak umûr-ı hükûmet ve millete katiyen
müdahele eylemiş oldukları halde kuvve-i
mezkûreyi istihlaf eden Fransız kuvve-i işgaliyesi
Fransız forması altında gizlediği birtakım Ermeni
çetelerini beraberinde getirip her türlü kavaid
ve zevâbit-i askeriyeden vareste bir halde çarşı
ve sokaklarda gezmelerine ve böyle
millettaşlarını Fransız saffet-i askeriyesinde
görmekle temin-i fırak eylemek isteyen
fesedenin Müslümanların hissiyatını rencide
edecek nümayişler tasaddî eylemelerine ve
hatta Ermeni efradının kavlen ve fiilen vuku
bulan taaddiyat ve tecavüzat-ı namus-şikenâne
ve takat-güdazânesine ahali-i İslamiye
tarafından fevkâl-gaye sabır ve tahammül
gösterildiği İngilizler tarafından takdir olunarak
memleketten müfarekatları sırasında İngiliz
kuvve-i işgaliye kumandanının eşraf ve âyan-ı
memleke t i  n ezd ine  dave t le  gay e t
memnuniyetkârâne bir tarzda beyan-ı veda ve
Fransız kuvve-i işgaliyesi kumandanının da
imtizâc-ı ahaliyi sâlib-i esbab karşısında
kalmamasına dair izhar-ı temenniyat eylediği
bir zamanda Fransızlar hodkâmâne ve düriştâne
hallere devam ile yoldan geçen kadınların
peçelerini kaldırmak ve iki İslam’ı alenen şehit
etmek ve bir taraftan depoda bulunan eslaha
ve cephane ve bombaları kendi devriyelerinin
himayesi altında Ermenilere tevzi ve nakliyatını
temin etmek ve buna şahit olan Osmanlı
devriyesi üzerine ateş açarak polis memurunu
cerh ve Berber Ökkeş bizzat Fransız irtibat zabiti
tarafından katledilmiştir. Depodaki eslahanın
suret-i tevzii Ayıntab’dan gelen heyet-i
tahkikiyenin netice-i tahkikatiyle ve merkûm
Berber Ökkeş’in keyfiyet-i katli de zabit muma-
ileyhin itirafiyle tahakkuk eylemiştir. Fransız
kuvve-i işgaliyesi Ermenileri İslamlar aleyhinde
teslîh ve teşvikle beraber bir taraftan anasır-ı
Osmaniye’yi

umumi şarkın muztarip kalbine patlayan
münfail ve mütehevvir bir şeraite ateş-feşândır.
Sıçradığı yerlerde isabet, müsait gördüğü
muhitlerde refakat görmek ümidi nümayandır.
Bilhassa; haksızlığın mahkûmu imha politikasını
zebunu olan İslamların bu akına zahir olmaktaki
mecburiyetleri pek ayandır.

Galipler; geç kalan takdirleriyle şimdilik
cenuba doğru bir set vazifesi yapabilecek iki
küçük milletin istiklalini tasdik eyledi. Büyük
bir inkılâbın zemini ahzar eden baş kuvvetlerle
özleşmek, uyuşmak yolunu gözetti. Lakin; bu
ahenîn sele karşı henüz rüşd-i hayata vasıl
olmamış bu ufacık hükûmetler emniyetle
mukavemet edemiyeceği gibi garbın meşkuk
vaziyeti, hodbin siyaseti de bu feyyâzânı
tevakkuf edemiyecektir.

Bu tufan, bu seyl-i huruşan…. Muhalif
hadisâta karşı mehacim bir vaziyettedir. Nerede
haksızlık görürse, nerede imdat, feryat işitirse
o tarafa teveccüh etmekte yekta ve muhtardır.

Binaenaleyh; bakalım âyine-i devran neler
gösterecektir. Söylenilmesi nâ-be-mevsim birçok
zihniyet mütefekkirlerimizin elastıkiyyet-i
dimağiyyesi üzerinde ihtizaz etmekte;
bugünlerde lehimizde dönen feleğin çehre-i
beşaretinden salah ümitleri, hayat tebessümleri
saçılmaktadır. Bizim her fırsattan istifadeye
şitâb edecek bir kudrette olmaklığımız en büyük
temennimizdir. Gayesi, hedefi, henüz
seviyemizce takdir edilemeyen bu fikir istilasına
karşı ne alet olmak ve ne de malum ve mevcut
faydadan hâli kalmak cihetini i ltizam
eylemekliğimiz elbette muvafıktır. Şayet mecbur
edilmezsek sıhhat ve selameti huzur ve sükûnda
aramak daha doğrudur. El-hasıl emin bir gaye:
daima intibah, daima ittihattadır.

E. T

ve pazarlarımıza bir şekl-i nezaket ve pûşîde-i
taharet temin edebilecek bir ser-i liyakat
gösterebilsin. Senelerden beri ihmal edilen
vezaif-i belediye şüphe yok ki bir senede derece-
i matlubeye îsâl olunamaz.

Lâkin bugünkü vaz’-ı elîminde de
ka lmamalıd ır. Bu günah bizim yani
umumiyetindir. Cezası da bire beş peşindir ve
her gün onun pençe-i bi-amanında kıvranırız.
Sokaklarda akşama kadar sürünen, dilenen
zavallı fukara ve zayıf belediyenin ihmalinden
tekessür taaddüt ediyor. Dünyada bulunan
bütün milletlerin hiçbirinde dilenci yoktur.
Dinimizin, kavanin-i içtimaiyemizin uluvv-i
cenabımızın bütün milletlere tefevvukuna
rağmen bize mahsus bir felaket ve bir hastalıktır.
Hâlbuki en adi ve basit birer meseledir ve devası
mevcuttur. Yeter ki onu vazife edinebilecek ve
ortalıkta bir heyet-i belediye vücuda gelebilsin.

İşte bu ve emsali dertlerimizle ber-vech-
i peşin alakadar olan daire-i belediyedir. O da
intihap edeceğimiz zevatın kıymetiyle mütenasip
bir mevcudiyet gösterir. Fazla bir şey olamaz.
Sütten, yoğurttan tereyağı çıkar, balık yağı
beklemek abestir. İntihabdan hakk-ı reyi olan
zevat altı aza intihap ederken altısının da
riyasete kabiliyeti aşağı yukarı müsavi olabilecek
erbab-ı namus ve liyakati intihap ederse
milletine kıymetli bir beledî heyeti vücuda
getirmiş olmakla hizmet etmiş olur. Aksi
takdirde yaptığı hata olur ve cezasını birlikte
çekeriz.

H. T.

[1] İstanko denilen muvâzene-i â
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 silah taşıyanlar tarafından doğrudan doğruya
birer cani addiyle idam edileceği beyan ve
Wilson Prensipleri’nden ve sulh meclis-i alisinin
makarrarat-ı adilanesinden kat-ı ümit etmeyen
biz İslamlar hakkında adeta bir siyaset-i
imhakârane tatbik ve ittihaz edilmektedir ki
bu hakikat-ı küllisinde neşr olunan beyanname
mündericatça da kesb-i sübût ve bedahet
eylemektedir. Binaenaleyh Fransızlar gibi efkâr-
ı âliye ve hürriyet-i vicdana teveccühkâr olan
bir millet-i necibeye değil akvam ve haşiyeye
bile layık ve reva olamayan şu tarz-ı idareyi
âlem-i medeniyet ve insaniyetin enzar-ı
ibtisarına vaz’ u ilana müsareat ve müvellid-
i medfenimiz olan hâk-i vatanın silah-ı zulm
ve ve i’tisafa dökülecek kanlarla lekedar
edilmemesi için icap eden tedabir-i seria
vesairenin icras ın ı temenni ey ler iz .

Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

-Türkiye Sulhu-
Londra Konferansı’nın son müzakeratı

hakkında Fransız gazetelerinin verdiği malumata
göre Venizelos Trakya ve İzmir’in Yunanistan’a
katiyen terk olunmasından bahsetmiştir.
Konferansı Ermenistan Cumhuriyeti gibi küçük
cumhuriyetlerin vaziyetini de tetkik eylemiş ve
Anadolu’daki Türk hâkimiyetini ibkâsı hakkında
nokta-i nazar-ı ihraz galebe eylemiştir.

Mösyö Mileran Meclis-i Mebusan Hariciye
Encümeninde beynelmilel teminat altında olarak
Türkler’in istanbul’da bırakılması hakkındaki
Fransız nokta-i nazarisini kabul eylediğini
söylemiştir. Encümen şark işlerini kati surette
tesviyesi esnasında Fransa’nın İstanbul’daki
asar-dîde hukukunun Versailles Muahedesi
mucibince Anadolu, Suriye ve Filistin’deki
taahhüdatın muteber olması arzusunu azim-
kârâne bir surette tervîc ile bir takriri kabul
etmiştir.

Maten Gazetesinden
Suriye, Irak, Filistin, Arabistan üzerindeki

Türkiye hâkimiyetinin ilkası ve Ermenistan’ın
teşkili hakkında itilaf hasıl olmuştur. Fransa
hükûmeti Türkiye’den maada Osmanlı
İmparatorluğu’nun aksam-ı sairesinde Türk
hâk im iyet in in  ibkâsına mütemai ld i r.

Yunanistan ve İtalya’na İzmir ve Antalya
mıntıkalarında hukuk-ı mahsusa bahşedilecektir.
Fransa Kilikya’da ticari olarak haiz-i rüçhan bir
muamele ile iktifa suretiyle numune-i imtisal
olacaktır..

Sulh heyeti riyasetine sadr-ı esbak Tevfik
Paşa tayin buyurulmuştur.

Alman Mücrimîni
Times gazetesi mücrimîn hakkında

Almanya’ya bir nota gönderildiği ve evvelce
dermeyan olunan metalib tadil olunarak harp
mücrimlerinin lâ-yeçnağ Alman mahkeme-i
âliyesinde icrâ-yı muhakemelerine muvafakat
olunduğunu yazıyor.

Müteferrik Haberler..
Türkiye’de…
Garbî Türkiye’de ahali-i İslamiyenin

maneviyatının gayet yüksek olduğu ve hiçbir
Müslüman’ın islahaten dahi hükûmete
müracaat etmemekte ve bilhassa şimal
kısmında vaziyetin çok müşevveş olduğu ve
Yunan ve Sırpların Bulgar hudutlarını
seddeyledikleri Makedonya’nın muhtelif
mevakiinde Bulgar çeteleriyle Yunanîler
arasında müsademat vuku bulmakta olduğu
haber alınmıştır.

Venizelos Aleyhinde..
Yunanistan vaziyet-i dâhiliyesinin

buhranlı olduğu ve Gounaris ve kral taraftarları
Venizelos aleyhinde tahrikât yaptıklarından
zabitan ve efrattan büyük bir kısmının
muhalifler meyanında bulunduğu, İzmir’deki
Yunan ordusunun kuvve-i maneviyesi pek
bozuk olduğu, Garbî Trakya’dan İzmir’e sevk
edilecek Yunan kıtaatı efradının sevke itaat
etmedikleri Dersaadet’te, Türkiye’de Yunan
tahrikâtı devam eylemekte olduğu tebâ-i
Osmaniye’den olup Yunan ordusunda askerlik
etmek üzere Yunanistan’a gönüllü olarak
giden Rumların firar etmekte oldukları
m üs tah b era t ım ız  cü mle s in den d i r.

Suriye’de…
Hayfa-Şam şimendifer hattına Arabân

tarafından daime tecavüzat yapılmakta olduğu
Suriye’nin işgal  altında bulunan sair
mahalleriyle Cebel-i Lübnan’da dahi ahali
Fransız idaresine muteriz ve mütearrız oldukları
haber alınmaktadır.

 yekdiğeri aleyhinde ifâ-yı cinayete tergîb u
agrâ birtakım menfaat-perestan-sebük-
mağzanı ve para ve memuriyet vaat ve itmâiyle
beyne’l-anâsır tohm-ı fesat ve nifak ekmek
gibi hiçbir devlet-i muazzamaya ve millet-i
mütemeddineye layık olmayacak surette
perestişler takip ve bin-netice asayişliği ser-
rişte ittihazıyla münevviyat-ı gayr-ı ma’kulesini
tatbik için hükûmete müdaheleye tasaddî
edeceğini hisseden erbab-ı hamiyet ve ashab-
ı hüsn-i niyetin teklifat ve temenniyatını
reddetmesi üzerine Osmaniye’den getirdikleri
yeni propagandacıları teşebbüsat-ı kanun-
şikenanelerine muzaheretten geri kalmamak
ve hatta fikr-i muallâ sahibi olan hiçbir devlet-
i muazzamaya yakışmayacak surette memleketi
idare-i Osmaniye’den nez’ ve istila edercesine
teb’a-i Osmaniye’den olan Ermeniler
tarafından çekilen Fransız bandırasıyla daire-
i hükûmete girmek ve livamızın Kilikya’ya ilhak
ve Osmaniye livasıyla birlikte Osmaniye Gavur
Nuri, Mösyö Andera tarafından idare ve her
iki livanın jandarma alay kumandanı Sıtkı
Efendi namında bir şahsa tevdi edildiğini ilan
ve kalede Osmanlı bandırası keşidesine
müsaade edilmeyeceğini ve hükûmete keşide
edilen Osmanlı bayrağını da cebren indirmek
üzere bir zabit kumandasında Ermeni efradı
hükûmete sevk eyledikleri ve zabite teşkilatı
icrasıyla umum devair-i hükûmete memurlar
tayin edeceği gibi beyanat ve icraata
başlamışlar ve kaleye Osmanlı bayrağı
keşidesini de men eylemişlerdir.

Kuvve-i işgaliyenin bu siyaset-i sakîmesi
yüzünden vukuat ve hadisat-ı müessife teâkub
etmektedir. Ahiren gelen General Kerret dahi
livamızın Kilikya’ya ilhak ve Fransız idaresinin
tesis edileceğini beyan ve resmen ilan
eylemiştir. Fransızların İslamlara karşı
gösterdikleri husumetten cüretyâb olan
Ermeniler dahi ifâ-yı cinayâtta Fransızlara
adeta müsabaka ediyorlar. Müslümanlıktan
başka bir kusuru olmayan biçare bir hamal
suret-i feciada boğazlanmak ve kulakları
kesilmek suretiyle katledildi. Şeyh Mahallesi
kahvehanesinde bulunan ahali üzerine Fransız
kisve-i askeriyesini haiz birkaç Ermeni anarşisti
tarafından bomba atılarak bir şahsın maktul
ve dört şahsın ağır surette mecruh düşmesine
sebebiyet verildi. Mütecasirler ise Fransızlar
tarafından karakol ittihaz edilen kiliseye girdiler.
Fransızlar Ermenilerin tahrikatiyle hod-be-hod
ahali-i İslamiyenin haremlerine kadar girerek
taharriyat-ı icra ve Nakib Camii’nde bulunan
iki çocuğu tevkif ve işkence eylemişlerdir ve
mabede tecavüzlerini tekrar eylemişlerdir.
Odun götürmek üzere memleketten çıkan iki
fukara Müslüman Fransız karargâhının on
dakika mesafesinde süngü darbeleriyle şehit
edildi. Firaren tahlis-i hayata muvaffak olan
arkadaşları katillerin kışlaya girdiklerini,
şahıslarını tayin edeceklerini hükûmete ihbar
eylemeleri üzerine berâ-yı tahkikat Fransız
karagahına giden jandarma kumandanıyla
polis komiseri Ermeni neferleri tarafından
elfaz-ı galiza ile tahkir ve deşnâm olunarak
fiil-i katlin kendileri tarafından ifa edildiği ihsas
olundu. Hadd ü payan olmayan ve tasvir-i
daire-i imkâna çıkamayan bu taaddiyat ve
tecavüzat elvermemiştir ki bu defa da Islahiye
tariki üzerinde eşkıya takibini vesile ittihazla
hükûmete malumat verilmeksizin harekât-ı
askeriye icrasına ve Sıhhıyeli Gök-peykar
Şerefoğlu Şükraviye münkesir vesair karyeler
top ateşiyle hak ile yeksan edildi. Memleket
ahalisini serbestî-i hayattan mahrum bırakmak
ve gerek Ermenilerin ve gerek Fransız
neferlerinin damarlarında deveran eden dima-
i gayz ve kini tamamıyla teskin edebilmek ve
bin-netice memleketin pek elîm ve ciğer-sûz
fecayia sahne olmasını temin eylemek
maksadıyla bu kere Fransız kumandanının
neşreylediği beyannamede akşam alafranga
saat altıdan sabah alafranga saat altıya kadar
ahalinin işlerine gitmeleri men ve bu suretle
nev-hüma bir idare-i örfiye ilan ve üzerlerinde

Bir Fransız Zabiti Neler Diyor..
Dersaadet’te Sirkeci’de Erzurum Oteli

önünde bir Fransız zabiti sokak ortasında bir
iskemleye çıkarak orada mevcut yirmi kadar
Fransız efradı ve ahaliye hitaben Fransa evlatları
Alzas-Loren’i nasıl kalemleriyle istirdat
eylemişlerse yine o Fransa evlatları İstanbul’un
Türklerde kalması için onu almak isteyenlere
karşı da kanlarını dökmeye hazır olduklarını
beyan ettiği ve ilimizde nümayiş yaptıkları
İstanbul’dan haber verilmektedir.

Racev Köprüsü Ber-hava Edilmiş
Islahiye ile Fatıma arasındaki Racev

Köprüsü’nün on gün evvel Kürt Dağı
civarındaki millî kuvvetler tarafından ber-hava
edildiği haber alınmıştır.

İzmir Cephesinde..
Keşif kollarımız tarafından muvaffakiyetle

baskın harekâtı yapılmaktadır. Düşman
topçusu bazı meskûn İslam köylerine fasılalı
endaht etmiştir.

Bolşevik Harekâtı
Ukrayna’ya tamamıyla Bolşeviklerin

hâkim oldukları haber alınmıştır.

Romanya’da
Romanya’nın itilafiyyunun Basarabya’yı

Romanya’ya ilhak ettikleri takdirde Bolşeviklere
karşı koyacağı ve hudutta tahaşşidat-ı
askeriyede buluştukları müstahberdir.

Kırım’da
Kırım kâmilen Bolşevikler tarafından

zapt olunmuştur. Yalnız Sivastopol’un İngilizler
idaresinde bulunduğu haber alınmaktadır.

Kafkasya’da
Şimalî Kafkasya’da Bolşeviklerin

muvaffakiyatı devam ediyor. Buradaki Denikin
ordusu cephesi gerisinde bazı mevakıa
Gürcüler hücum eylemişlerdir.

Cumhuriyetlerin Hatt-ı Hareketleri
Meçhul..

Dağıstan, Azerbaycan, Gürcistan
hükûmetlerini Bolşeviklere karşı ne gibi bir
hatt-ı hareket tayin edeceği henüz meçhul
bulunmaktadır.

Fransızlar Muvafakat Etmemiş..
Batum, Tiflis, Bakü hattının işgali için

İngilizler’in Ren nehri havzasından geçirmek
istedikleri kuvvetlerin sevkine Fransızlar
muvafakat etmemiştir.

Bolşevik Faaliyeti Hangi İstikamette
Ecnebi matbuatı Bolşeviklerin en ziyade

Kafkas, Hind ve Çin istikametlerinde tezyid-i
faaliyet etmekte olduklarını yazmaktadır.

Yedi Şubat’ta Odessa’nın ve ondört
saatlik bir muharebe neticesinde Bolşevikler
tarafından zapt edildiği ve Denikin kıtaatının
kısm-ı azamının esir alındığını Romanya
hududu istikametinde ricat eden Denikin
bakiyetü’s-süyufunun terk-i silah eylediği
Bolşevik tebliğ-i resmiyesinde kaydedilmektedir.

Yeşil Ordu Soçi’yi zapt etmiştir.
İran hükûmetine muhalif olan Küçük

Mirza Han Reşit havalisinde faaliyete ber-
devamdır.

Afganlıların Türkistan’a müttefikan
İngilizler aleyhinde hal-i harpte olduklarını
müeyyed haberler alınmaktadır.

İngilizler’in İran’daki devair-i hükumetini
ellerine aldıkları İran ordusunda birçok İngiliz
zabitan ve küçük zabitanı mevcut olduğu ve
İran’da büyük İngiliz kuvvetlerinin bulunmadığı
ve “Lenin”in İngiltere’nin İran’daki vesayet-i
idaresini protesto ettiği müstahberdir.

Amiral Kolçaf’ın şubatın yedinci günü
idam edildiği tahakkuk etmiştir.

Estonya meclis-i millîsi Bolşevikler ile
akdolunan sulh muahedenamesini müttefikan
kabul etmiştir. Lehistan hükûmeti sulh şeraitini
Sovyet hükûmetine tebliğ eylemiştir.

İtizar..
Mündericatımızın kesreti hasebiyle millet

sandığı iânatı gelecek nüshada derc edilecektir.
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 için Mihran’la birleşerek Peyam-ı Sabah olan
Ali Kemal Bey mi Cemiyet-i Ahmediye teşkil
ediyor?

Ya Rab sen bunlara lânet et! Ey millet
bu ne hakarettir. Ne hainliktir. Bu milleti
dininden gafil, irfanından cahil farz eden bu
adamlar hangi milleti istinat ederek
mukadderatımızla alâkadar olmak istiyorlar.

Bu ne cürettir bunlar âlem-i İslam’ın ve
ümmet-i Muhammet’i karnavalda toplanmış
olanlara mı teşvik ediyorlar ki yüzlerine
geçirecekleri maske ile sırınan mahiyet-i
asliyelerine nazar-ı müsamaha ile bakılsın.

İşte Cemiyet-i Ahmediye nam-ı
muhteremi altında şer ve fesat ocağı İngiliz
paralarıyla feda edecekleri adamları evvela
İzmir’e sevk edecekler Kuvâ-yı Milliye’yi
dağıtmaya ve bu suretle Anadolu’nun kalbi
olan ve binlerce ırz ve namus ve hayatımızı
Yunan mezalimiyle heder olduğu o sevgili
memleketimizi Rumlara peşkeş edecekler ve
sonra kabineye bir muhtıra vererek İngilizlerin
muavenetinden bil-istifade kabineyi ıskat
ettikten sonra Ferit Paşa veyahut Geraz
Hamdi[1] Paşa’yı mevki-i iktidara getirmek ve
bin-netice İngiliz ve Fransızların himayesini
kabul eyleyerek Adana da dâhil olduğu halde
yedi sekiz v ilayetimiz i Ermenistan’a
mütebakisini de düvel-i müttefika beyninde
taksim eyleyerek bunların himayelerinde
kalmayı temin eyleyeceklerdir. Bundan başka
dâhilde bulunan anasır-ı İslamiyeyi birbiri
aleyhine kıyam ettirerek kırdırmak Anadolu’yu
iğtişaş ve anarşi içinde bulundurarak mütareke
ahkâmı mucibince düvel-i itilafiyeye işgal
ettirmek ve Anadolu’nun dini, milleti ve vatanı
için çarpan kalpleri, çırpınan ümmet-i
Muhammedi’yi birer birer mahv-ı nabûd
eylemektedir.

İşte İstanbul’un milletimizce malum
olan sine-i Bizans’ından çıkan yeni melanet!

H. T.

Times’in Mühim Bir Mektubu
7 Kanun-ı Sani 1920 tarihli Times

gazetesi “S.” imzasıyla mühim bir mektup
neşrediyor. Ehemmiyetine binaen aynen derc
ediyoruz.

1 Kanun-ı  Sani tar ihl i  Tahran
muhbirimizin Şark-ı vusta hakkında vermiş
olduğu malumatı ikmal etmek isterim. 1919
Eylülünde Bolşevik hükûmetinin Taşkent
muhtel-i siyasisi Mösyö “Soriç” Afgan, Hive
ve Buhara umurıyla iştigal etmek üzere bir
komisyon teşkil eylemişti. Bu komisyonun
maksad-ı teşkili bu Müslüman memleketlerin
istik lal-i tamını ve nüfuz-ı haricîden
musavveniyetini temin edecek teferruatın
takririnden ibarettir. Komisyonun azası
meyanında Bolşevik ordusu erkân- ı
harbiyesinden bazı  zevat  i le Rusya
Türkistan’ındaki Hokant şehrinden gelen
mühim Müslüman komünistleri bulunuyor ve
heyete Mösyö Soriç riyaset ediyordu.

Mösyö Soriç 1913 Ağustosundan beri
Kabil’de bulunan diğer Bolşevik diplomatı
Bravin ile muhaberat-ı mütemadiyede
bulunuyordu. Mösyö Bravin Moskova’ya tebliğ
edilmek üzere Soriç’e gönderdiği bir ra

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
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Ferit Paşa, Ali Kemal ve avane-i
melûneleri son uğradıkları hezimet-i kahkariye
üzerine yeni bir melanete başlamışlar ve milleti
birbirine kırdırmak için yeni bir çareye tevessül
etmişlerdir.

Hürriyet-i İtilaf Fırkası şimdiye kadar
takip ettiği programı ile millete ihanet ve
hıyanetten başka bir şey temin eylemediği
tahakkuk ederek nazar-ı millette sükût edince
bu defa da milletin mukaddesatına el atarak
çehre-i melanetlerini din perdesi ile örtmek
istiyorlar.

Milletimizin din-i mübîn-i Ahmedîdeki
sarsılmaz kanaat ve imanını bir eser-i cehalet
ve taassubu terakki eyleyerek teşkil ettikleri
şeref ve fesat ocağının kuvvetle uluvv-i rîz
iştigal ve sirayeti için utanmadan haya etmeden
ismine Cemaat- i Ahmediye unvan-ı
muhteremini veriyorlar ve bununla taassuptan
beri olan Müslüman kardeşlerimize ikinci bir
ihanet ve iftirada bulunuyorlar.

Hâlbuki milletimiz hamdolsun bu
vaziyeti müdrik bu gibi vatansızların dinsizlerin
ne maksatla hareket ettiklerini pekiyi
bilmektedirler.

Cemiyet-i Ahmediye mukadderatımızın
mevzu-ı bahis olduğu ve hakkımızın hakk-ı
hayat ve istiklalimizin iyi kötü Avrupaca takdir
edilmeye başlandığı şu sırada efkâr-ı umumiye-
i cihanı aleyhimize tahrik için İngiliz liralarıyla
vücuda gelmekte olduğunu ilana lüzum
yoktur.

Bu cemiyet takip ettiği maksad-ı
melunânesiyle İslamları yekdiğerine kırdırarak
düşmanlarımızın pek kolayca emellerine nail
olmasına hizmet edecek ve bin üç yüz senelik
hilafet-i İslamiyeyi Hristiyan bir devletin taht-
ı himayesine verdirerek makam-ı hilafete bin-
netice Hristiyanları hâkim kılacaktır.

On iki senelik hayat-ı meşrutiyette fırka
ve cemiyetlerin ne elîm ne feci zulümlerini
gördük ve bizar olduk hem şeriat-ı garrâ-yı
Ahmediye ümmet-i Muhammet’in vahdetini
tecemmuunu temin etmiştir. Milletimizin
bunun fevkinde bir Cemiyet-i Ahmediyeye ne
ihtiyacı ne de arzusu yoktur.

Bu unvan altında toplananlara daha
dün vatanımızı Ermenistan’a peşkeş eden Ferit
Paşa ile kadınları erkeklerle bir sınıfta tahsile
icbar eden mahud Ali Kemal değil midir?

Böyle gecenin hayır umulur mu
seherinden

Biz bunlara sorarız İslamiyet ne
demektir? Derece-i alâkanız nedir? Başınıza
yeşil sarmakla ne…. olduğunuzu kimden
saklayabilirsiniz?

Daha düne kadar Ermeniler ve Rumlarla
tevhid-i mukadderat eden ve milletin saadetine
bir lahza olsun hasr-ı mesai etmeyen ve
menfaati

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

porda emir tarafından kabul edildiğini ve Lenin’in
notasını nazar-ı dikkate alan Afgan mehafilinin
Bolşevik propagandasına muvafık bir hatt-ı
hareket teseyyüb eylemek istediklerini söylüyor.
İngiliz-Afgan siyasetine gelince Afganlıların
meşkûk bir siyaset takip ettiklerinden ve yavaş
yavaş İngil iz  propagandasına temayül
eylediklerinden bahsediliyordu.

1919 Teşrin-i Evvelde Bolşevik umur-ı
hariciye idaresi şark şubesi müdiranından Karahan
Soriç’e bir telgraf göndererek Afganlılarla
muahede yapmak için vakit gelmediğini ve
Moskova’dan Taşkent’e müteveccihan hareket
edecek komisyonun beklemesini söylemiştir.

Karahan telgrafında İngilizlerle Afganistan
arasındaki sulhun devamlı olmadığını ve yeniden
harbe mübaşeret için tedarikatta bulunulduğunu
ve Afganlılara muavenet etmek üzere komisyona
talimat verdiğini ilave ediyordu.

Bolşevikler Moskova, Samara, Orenburg
hattını elde bulundurmalarına pek büyük bir
ehemmiyet atfediyorlar. Lakin Bolşevik zehri
yalnız Asyâ-yı vustada tehlikeli değildir. Belki
Bolşevik efkârının Kafkasya’daki İslam ahali
arasında intişarı da şayan-ı dikkattir. Bilhassa
buralarda Bolşeviklere ilaveten Genç Türkler de
vardır.

Mevsuk haberlere nazaran Tiflis’te Şimalî
Kafkas ahalisi mümessillerinden mürekkep bir
konferans akdedilmiş ve bu konferansta
Dağıstanlılar, Çeçenler, Kabartaylar ve Şimalî
Osenyalar temsil edilmişlerdir. Bu konferansta
bazı Rus mümessillerinin de bulunması ve
bunların Bolşevik olması pek şayan-ı dikkattir.
Çünkü Bolşevikler General Denikin ordusuna
karşı bu gibi İslam milletlerinden istifade etmek
istiyorlar.

Konferansın maksadı Dağıstan, Terek ve
Koban vilayetlerinde cenubî Rus ordularına karşı
bir hareket-i isyaniye hazırlamak ve Şimalî Kafkas
dağ kabileleri cumhuriyetini iadeten tesis
eylemekti. Bin-netice Gürcistan’da konferansın
gayelerine iştirak edenler Dağıstan’a 20-30
makineli tüfek ve (5000) kadar silah gönderdiler.

Türk harekât-ı milliyesi reisi Mustafa Kemal
Paşa’nın da Şevket Kunduzzade namında bir
adamın ı  bu konfe ransa  gönde rd iğ i
söylenmektedir. Şevket son zamanlara kadar
Bakü’de Müslüman ahali arasında propaganda
ile meşgul idi. Azerbaycan’da Türk nüfusu süratle
intişar eylemektedir. Memleket, Müslüman ahaliye
fenn-i harbi talim için gelen Türk zabitleriyle
doldu. İttihat ve Terakki’ye mensup diğer birtakım
zab i t le r  de pey-der-pey  Türki ye ’den
gelmektedirler. Azerbaycan’ın hemen bütün
siyaseti tecrübe-dide Genç Türk siyasileri
tarafından idare edilmektedir.

Enver Paşa’nın biraderi Nuri Paşa’nın
Bakü’deki faaliyeti hakkında muhabirimizin verdiği
malumatta Genç Türklerle Mustafa Kemal Paşa
arasında Kafkasya’daki nüfusun ehemmiyeti
hakkında itilaf-ı tamın mevcudiyetini gösterir bir
delildir. Mustafa Kemal Paşa ile Nuri Paşa’nın
maksatları Türk devletini ihya etmek ve harekât-
ı milliye ve diniye vasıtasıyla Asyâ-yı suğradan
Hindistan’a kadar bütün şarkta İngiliz nüfuzunu
kırmaktır.

Kafkasya, maverâ-yı Kafkas, Türkistan ve
Asyâ-yı vustadaki ittihad-ı İslam propagandası
bir seneden beri Bolşevik propagandası ile
müşterek devam eylemektedir. Her iki cereyanın
gayesi de İngiliz kuvvetini inhilale uğratmaktır.
İngiltere’nin bir kelime ile bu harekât ve
cereyanlara nihayet vermesi kâfi ve lazımdır.
Denikin ordusunun ortadan kalkması Hrıstiyan
milletlerini ve bilhassa Ermenilerin kıtale maruz
kalmalarını mucip olacaktır.

Bu hadise aynı zamanda şarktaki ihtilalleri
tezyit edecek ve Almanlarla Genç Türkler ve
Bolşeviklerin menfaatine muvafık gelecektir.
Alman-Genç Türk ve Bolşeviklerin teşkil ettikleri
bu yeni ittifak-ı millet müttefiklerce ve bilhassa
sulh-perver bir şerefle en ziyade alakadar
İngilterece kemal-i ehemmiyetle nazar-ı dikkate
alınmalıdır.

Cemiyet-i Ahmediye
yahut

Şer ve Fesat Ocağı

[1] Geraz kelimesine nazar-ı dikkatnizi celb ederim.
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biz de yaşamakta haklıyız. Lakin bilirsiniz ki
haklı olmak başka, haklı çıkmak yine başkadır.
Herhangi hak olursa olsun ihkâk olunmadıkça
sahibine hiçbir menfaat temin etmez. Bugün
hangi milletin mahkeme-i adaletine koşsanız
elinizde kuvvetiniz varsa derdini duyurabilirsiniz.
Yok, böyle yapmaz da ağlarsanız; onun hiss-
i insaniyetine, hiss-i medeniyetine ilticaya
kalkışırsanız hüsrandan başka bir netice elde
edemezsiniz. İstihkak davasını yükseltebilir
misin: Herhangi mahkemeye gitsek haklısın.
Milyonlarca mahlûk.

-Yaşamak hakkımdır ve bu hakkı kimse
benden alamaz…

Kimse diye haykırıp dururken senin,
benim gibi bir miskin bir köşede ağlamış,
inlemiş, merhamet dilenmiş… Hiç tesiri olmaz,
hatta duyulmaz. Çocuk yürümezden evvel
bilirsiniz ki emekler. Biz Müslümanlar da tıpkı
henüz doğrulmayan, yürümeyen sabiler gibi
yerlerde emekler dururken bir de gözümüzü
açtık, gördük ki etrafımızdaki milletler
gönüllerde açıyorlar. Gelip çöldeki masumların
tepesine ateşler yağdırıyorlar. Biz Bandırma’dan
İstanbul’a kadar adam akıllı vapur işletemezken
herifler bahr muhiti altından geçiyorlar. New
York’tan dalıyor, Hamburg’dan çıkıyorlar ki
aradaki mesafe bizim vapurların ayağıyla bir
aylık yoldur. Berlin’den uçuyorlar, Trabzon’a
konuyorlar. Biz ise hâlâ yeryüzünde yürümeyi
temin edemedik. Tabiat bin çelik pazuya
sahipken insanın bir cılız kolu nasıl kâinata
hâkim oluyor? Nasıl bu kadar kuvâ-yı tabiiyeyi
hükmü altına alıyor? Hayır, yanlışın var. Bu
kadar işleri gören bir kol değil, binlerce,
milyonlarca koldur. Bunların hepsi bir araya
gelmiş, teşrik-i mesai etmişler, geceli gündüzlü
çalışıyorlar, uğraşıyorlar: Çünkü anlamışlar ki
birleşmeseler kendilerini her taraftan kuşatan
tehlikelere karşı duramayacaklar. Demek
birleşmekte zaruret var. Bu ıztırar olmasaydı,
b ir l eşmeler i  de mümkün olmazdı.

İşte biz şimdi derdimizin başını bulduk.
Başkaları zaruri görünce birleşmişler, biz ise o
zarureti görmediğimiz için bu birliği vücuda
getirememişiz yahut gördüğümüz halde temin-
i vahdet cihetine yanaşmamışız. Bugün hayatın,
maişetin, ihtiyacatın aldığı tarz itibariyle bir
insan tek başına bir iş göremiyor. Bütün işler
şirketler, cemiyetler, milletler tarafından
meydana getiriliyor. Ne fabrikalar, ne
demiryolları, ne vapurlar, ne limanlar, ne
hastaneler, ne camiler, ne mektepler, ne
ticarethaneler, ne de din ve vatanı müdafaa
edecek toplar, tüfekler, cephaneler… Elhasıl
hiçbir şey ferdî sa’y ile yani tek başına çalışmakla
kabil olamıyor. Bugün hayat öyle bir şekil almış
ki tek başına çalışan bir adamın alnından terler
tıpkı gözyaşı gibi dökülüp gidiyor. Hiçbir fayda
temin etmiyor. Ne zaman bir yere gelmiş
binlerce alın birden terlerse işte o vakit o sa’yin
yeryüzünde bir eseri, bir izi görülebiliyor.

Mademki tek başına sarf olunan
mesainin kıymeti yoktur. Biz de aramızda
vahdeti temin ederek topluca çalışmaya
koyulmalıyız. Cemaatsiz yaşamaya, cemaatten
ayrılmaya gelmez. Cemaat-i İslamiyenin kesafet
peyda etmesi için çalışmalıyız. Ufak sebeplerle
birbirine küsmemeli. Bilirsiniz ki yabancılar
asırlardan beri tefrika tohumlarını aramıza
serptiler. Bir hayli de mahsul aldılar. Biz
gözümüzü açsaydık bugün altında inim inim
inlediğimiz şu felaketleri elbette görmeyecektik.
Her ne ise geçmişe esefin faydası yoktur.
Maziden yalnız ibret alınır. Eğer Müslümanlar
yaşamak istiyorlarsa cemaat arasında nifaka,
şikaka, dargınlığa, küskünlüğe, ayrılığa,
gayrılığa meydan açabilecek en ufak sözlerden,
en ehemmiyetsiz görünen

2. Sayfa İrâde-i Milliye 4 Mart

225 28 2.Sayfa

İzmir’e Doğru Refikimizden İktibas Edilmiştir:

Euzubillahimineşşeytannirracim.

Bismillahirrahmanhirrahim.

“İnnellahe ve melaiketehu yusallune ale’n-nebîyyi ya eyyühellezine

âmenu sallu aleyhi vesellimu teslima”

Allahümme salli ve sellim ve barik âlâ hatimilenbiya ve’l-murselîn

Ey Müslüman!

Cihan alt-üst olurken seyre baktın, öyle durdun da,

Bugün bir serserisin, derbedersin kendi yurdunda!

Hayat elbette hakkın.. Lakin, ettirir haykırıp ahkâk;

Sağırdır kubbeler, bir ses duyar: davâ-yı ihkak.

Bu milyarlarca davadan ki inler dağlar,

İngiliz; oturmuş ağlayan avare bir masumu kim dinler?

Emeklerken sabi tavrıyla topraklarda sen hala;

Beşer doğruluş etmiş, Bir de baktım cûy-ı istilâ:

Yanardağlar uç sürmüş gezdirir beyninde dünyanın;

Cihanlar batırmış yüzdürür kalbinde deryanın;

Deşer afakı, bir şeyler sezer esrar-ı kudretten;

Eşer a’makı, iz ler keşfeder edvar-ı h ilkatten.

Zemin, mahkûmu olmuştur, zaman mahkûmu olmakta;

O heyhat, istiyor hâkim kesilmek, ba’d-ı mutlakta!

Tabiat bin çelik bazuya sahipken, cılız bir kol

Ne kahr-ı saltanat sürmektedir, bak bak da hayran ol!

Hayır, bir kol değil, binlerce, milyonlarca kollardır,

Yek ahenk olmuş işler, çünkü birleşmekte muztardır:

Bugün ferdâ-yı mesainin bütün mahsulü bir hüsran,

Birer beyhude yaştır damlayan efradın elinden!

Cihan artık değişmiş, infiradın yoktur imkânı,

Göçüp mamurelerden boylasak, hatta, beyâbânı,

Yaşanmaz böyle tek tek devr-i hazır: devr-i cemiyet.

Gi rmek istemezsek, yoksa izmihlal  için n iyet ,

Şu vahdet tarumar olsun deyip saldırma İslam’a;

Uzaklaşsak da imandan, cemaatten uzaklaşma.

İşit, bir hükm ü kati var ki istinafa yok meydan:

“Cemaatten uzaklaşmak uzaklaşmaktır Allah’tan.”

Nedir iman kadar yükselterek alçak bir ilhâdı,

Perişan eylemek zaten perişan olmuş âhâdı?

Nasıl yekpare milletler var etrafında bir seyret,

Nasıl tevhid-i ahenk eyliyorlar, bak da al ibret.

Girmek istiyorsan başka: lakin, korkarım, yandın;

Ya sen mahkûm iken sağlık, ölüm hükmüdür sandın?

Zemamın hangi ellerde ise artık onlarınsın sen;

Behîmî bir tahammül varlıktan en büyük hissen!

Ezilmek, inlemek, yatmak, sürünmek var ki âdettir;

Ölüm dünyada mahkûmîne en son bir saadettir.

Desem bin kere “İnsanım!” o, kanmaz, hem niçin kansın?

Ya sen hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın.

Bu hürriyet, bu hak bizden bugün âheng-i sa’y ister

Değil üç dört alandan, hep alanlardan bu şansın biter

Evet, biz Müslümanlar cihan çalışırken,

didinirken, uğraşırken; namütenahi terakkiyat,

namütenahi inkılâplar geçirirken uzaktan

seyirci sıfatıyla baktık. Bilhassa şu son senelerde

başımıza birçok felaketler yağdı. Elan çilemizi

doldurmadık. Sebebi? Hep seyirci kalmamız,

umur-ı diniye olduğu gibi umur-ı dünyaya

karşı da bigâne durmamızdır.

Hayat, herkesin hakkıdır. Evet, bütün

mahlûkat-ı ilahiye hakk-ı hayata maliktir. O

halde Allah’ın diğer mahlûkları arasında

hareketlerden bile çekinmelidirler. Yok, yaşamak
istemezlerse ona diyecek yok. Ancak bu hal
ile insan gibi yaşamak elde olmadığı gibi
yaşamamak da elde değildir. Çünkü biz
maazallah hakk-ı hayatımızı kaybettiğimiz gün
mahkumiyet felaketine düşeriz ki bizi
tahakkümleri altına alanların nazarında
behaimden farkımız kalmaz. Hayvan gibi bizi
kendi hesaplarına işletirler, sırtımızdan
menfaatlerini temin ederler. Dünyanın yedi
iklim dört köşesinden sürü sürü ordu ordu
getirilmiş, renk renk mahkûm milletlerin ne
halde bulunduklarını gözlerimizle gördük.
Maazallah sonra biz de onlar gibi oluruz. Biz
sığırlarımız, beygirlerimizi nasıl kullanıyorsak
onlar da bizi öylece kullanırlar.

Acaba biz Müslümanlar niçin bu hale
düştük? Bunun illetini şöyle görüyorum:
Doğduğumuz günden itibaren babalarımız,
analarımız, hocalarımız, siyasilerimiz,
ediplerimiz, şairlerimiz, muharrirlerimiz bize
istikbal için ümit verecek bir şey söylemediler.
Ben çocukluğumdan beri:

-Biz yaşamayız. Avrupalılar terakki
eylemiş siz çok fena günler göreceksiniz!..

Teferruatından başka bir şey işitmedim.
-Çocuklar, siz geceli gündüzlü çalışınız

ki bu memleket kurtulsun…
Diye sizleri sa’ye mücahedeye sevk

edecekleri yerde rast gelen adam ruhlarımıza,
kalplerimize ye’s mayası aşıladı. Garbın
terakkiyatından bahsederlerken diyeceklerdi
ki:

-Evlatlar, görüyorsunuz ya, Avrupalılarla
bizim aramızda çok mesafe var. Bu mesafeyi
telafi edecek surette çalışınız. Yoksa daha
geride kalır, mahvolursunuz. Sakın meyus
olmayınız. Sakın azminize fütur getirmeyiniz!..

Evet, böyle diyeceklerdi.
Lakin demediler. Bilakis yüz binlerce halk

bu devletin batacağına kâin idi. Bir taraftan
Avrupalıların terakkiyatı gözlerimizi kamaştırdı.
Diğer taraftan muhitimizin bu gibi makus
telkinleri sinirlerimizi uyuşturdu. Onun için ileri
gidemedik. Hâlâ o ye’s ruhlarımızda
hükümrandır. Hiç biz kitabullahı düşünmedik.
O kitabullah ki birçok âyât-ı kerimesiyle ümmet-
i İslamiyeyi ye’sten azimsizlikten tahzir ediyor.

Estaizzübillah (Yâ benî ezhebû fetahsû
min yûsufi ve ahîhi velâ te’süva mirruhillâhi
innehu lâ yüyes mirruhillahi illelkavmü’l-
kafirûn.) Oğullarım, gidiniz, bu sefile kardeşini
araştırınız. Sakın Allah’ın inayetinden ümidinizi
kesmeyiniz. Zira şunu iyi biliniz ki kâfirlerden
başkası Allah’ın inayetinden ümidini kesmez.
Demek ki bir Müslüman için Allah’ın
inayetinden, merhametinden ümidi kesmek
küfürdür.

Sonra sure-i Hicr’de (Kale ve men yeknita
min rahmeti rabbihi illazzallum) buyruluyor.
Bu âyet-i kerime Hazreti İbrahim’in lisanından
varit olmuştur. Melekler: “Allah sana halim
selim, hayırlı bir oğul ihsan edecektir.” dediler.
O da “Ben artık doksan yaşına geldim. Bundan
sonra çocuğum olur mu?” deyince “Bizim
sana verdiğimiz müjde haktır, doğrudur. Sakın
bu saadetin husul bulacağından ümidini
kesme, Allah’ın inayetinden ye’se düşme.”
dediler. Bunun üzerine Hazreti İbrahim: “Haşa,
Cenab-ı Hakk’ın inayetinden, kereminden ancak
dalale düşenler ümidini kesebilir, ye’se
düşebilir.” buyurdular.

Erbab-ı iman için ye’se düşmek imkânı
yoktur. Velhasıl nazar-ı İslam’da Allah’tan ümidi
kesmek haramdır. Haram da değil küfürdür,
şirktir. Ancak Mevla’nın merhametine bel
bağlayarak emrettiği tariki tutmak tabii caiz
olmaz. Allah’ın inayetini temenni için elbette
o inayete velev cüzi olsun istihkak
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 konuşuyorlar, musahabe ediyorlar. Herif bunu
görünce İslam’ın atisinden kendi hesabına
ürktü. İçi gıcıklandı.

-Ne olacak bu? dedi. İş biraz daha
giderse bize ekmek kalmayacak..

Bunun üzerine bir delikanlı Yahudi buldu.
-Git, şunlara Evs-Hazrec arasındaki

vukuatı hatırlat, geç dedi. O da gitti. Her iki
tarafa ait şairlerin vaktiyle olup biten maceraları
musavver olmak üzere söylemiş oldukları şiirleri
okudu. Bunun üzerine gençlik saikasıyla her
iki tarafın kabadayılık damarları galeyana geldi.
Her biri kendi kabilesinin kahramanlığını sayıp
dökmeye başladı: İş alevlendi. Hatta biri:

- İ st erseni z o  geçmi ş vaka la r ı
tazeleyebiliriniz.

Sözünü ortaya attı. Bunun üzerine
ötekiler:

-Hay hay! Sizden ne korkumuz var?
dediler. Hepsi ayaklandılar, silahlarını alıp
Medine haricindeki taşlık bir vadiye çıktılar.
Muharebe başlamak üzere iken vakadan
haberdar olan aleyhisselatü vesselam efendimiz
hemen oraya koştular. Hazreti peygamberi
görünce her iki taraf durdu. Aleyhisselatü
vesselam efendimiz yüksekçe bir yere çıkarak:

-Ey Müslümanlar Allah’tan korkunuz,
Allah’tan korkunuz! Aklınızı başınıza alınız,
daha ben sağ iken, henüz aranızda
bulunuyorken cahiliyet davalarıyla mı
ayaklanıyorsunuz? Bu hareketlerinizin akıbeti
nereye varacağını düşünmüyor musunuz?
Mealinde gayet müessir, gayet beliğ muhtasar
bir hutbe irat buyurdular. Bunun üzerine her
iki tarafın aklı başına geldi, yaptıklarından
nadim olarak ağlaşa ağlaşa sarmaşup barıştılar.

İşte bu vakayı müteakiben şu âyât-ı celile
nazil oldu ki:

(Ya eyyühellezîne âmenu in tatîû ferîkan
minellezîne ……… lealleküm tehtedûn) Bu
ayetlerin meal-i kerimi şöyledir:

“Ey Müslümanlar, kendilerine sizden
evvel kitap gönderilenlerden bir kısmına uyacak
olursanız siz sırf iman ile müşerref olmuş iken
onlar sizi yeniden neuzu billah küfre sokarlar.
Ya siz henüz aranızda Cenab-ı Hakk’ın âyât-ı
celilesi okunup dururken Allah’ın peygamberi
içinizde yaşıyorken nasıl bu suretle küfür yolunu
tutarsınız? Kim Allah’ın gönderdiği rabıtaya
sımsıkı sarılacak olursa doğru yolu bulmuş
olur. Ey Müslümanlar Allah’tan nasıl korkmak
icap ederse öylece korkunuz! Ve ancak
Müslüman olarak Müslümanlıkta can veriniz.
Sonra, hepiniz birden hablellahiye sımsıkı
sarılınız. Sakın aranıza ayrılık gayrılık girmesine
meydan bırakmayınız. Allah’ın hakkınızdaki
nimetini düşününüz. Hani sizler birbirinize
düşman idiniz; Cenab-ı Hak kalplerinizi feyz-
i İslam ile birleştirdi de onun sa’ye-i nimetinde
kardeş oldunuz. Hani sizler bir zaman ateş
çukurunun ta kenarına kadar gelmiştiniz de
Cenab-ı Hak sizi oradan kurtarmıştı. İşte, belki
tarik-i hidayeti bulursunuz diye Cenab-ı Hak
âyât-ı celilesini size böyle sarih olarak tebliğ
buyuruyor..

İşte bin üç yüz bu kadar sene evvel nazil
olan bu âyât-ı celilenin hükmü kıyamete kadar
bakidir. Sebeb-i nüzulu olan vaka maalesef
tekrar edip duruyor. Binaenaleyh Müslümanlar
aralarında ayrılığı gayrılığı mucip olacak en
ufak hadiselerden dargınlığı intaç edecek hafif
hareketlerden, sözlerden katiyen çekinmelidir.
Fırkacılık, bunlar artık susmalı. Hep birlikte
bugün vatanı müdafaa etmeli. Asla me’yus
olmamalı. Emin olmalıyız ki canla başla
çalışırsak, aradaki esbab-ı tefrikayı kaldıracak
olursak vatan-ı İslam’ı kurtarırız. İnşallah
bundan sonra âlem-i İslam hakkında tecelli-i
celal cemale inkılâp edecektir. Önümüzde
hamdolsun birçok beşaretler var.

lazım. Feyyazda bahl yoktur. Şu kadar var ki
o feyze istidat şarttır.

Kitabul l ahta (ve l lez îne câh idu
………………………ve innallahe……….….)
buyruluyor. Evet, bu ayet-i kerime sarahaten
gösteriyor ki Allah yolunda, Hak yolunda
mücahede edenler için tevfik, hidayet
mevûddur, muhakkaktır. O halde daha ne
istiyoruz? Ne için bu feyze bu inayete kabiliyet
gösterebilmek için çalışmıyoruz?

Bu dünyada hiçbir şeye güvenilmez. Ne
servete, ne sıhhate, ne akla, ne ilme, ne ahlaka,
elhasıl hiçbir şeye dayanılmaz. Bakarsınız:
milyonlarca servet mahvolur, en metin sıhhatler
bir an içinde devrilir; en temeyyüz huylar
değişir, kirlenir. Hülasa maddî, manevî, ruhanî,
cismanî, ne varsa hiçbiri için beka tasavvur
edilemez. Kaviyyü’ş-şekîme hükûmetler çöker,.
Dünyaya meydan okuyan saltanatlar bakarsınız
yıkılır gider. Dünyaları huzurunda titreten
kudretler bir varmış bir yokmuş sırasına girer.
Güvenilecek, dayanacak bir şey vardır ki o da
ancak Allah’ın merhameti, Allah’ın inayetidir.
O emr-i ilahiye inkıyat etmeli. Nevahîden
sakınmalı. Cemaat-i İslam ile el ele vermeli,
çalışmalı. Evet, vahdet lazımdır; Dünya için
de, ahiret için de.

İslam bundan bin üç yüz elli sene evvel
dünyanın en hicrî bir köşesinde karanlıklar
arasında bir kandil gibi parladı. Pek az zaman
içinde o kandil büyüdü bedir oldu. Daha
büyüdü, daha büyüdü güneş oldu. Nuru bütün
kâinatı kapladı. Yirmi beş sene zarfında yirmi
beş bin senelik bir tealiye mazhar oldu. Bu
mazhariyetin sırrı sahabe-i kiram rıdvanullahu
aleyhim ecmain hazeratının el birliğiyle
çalışmaları idi. İslam’ın evvel aralarında
senelerce, hatta asırlarca süren birçok kanlı
muharebeleri intaç eden ne kadar kabile
gürültüleri, aşiret kavgaları varsa hepsini
unuttular.

Bilirsiniz ki ashab-ı kiram iki kısımdır:
Ensar, Muhacirîn. Bu isimler Cenab-ı Hak
tarafından kendilerine verilmiştir. “Ensar”
esasen Medine’de bulunanlardır. “Muhacirîn”
evvelce Mekke’de olup da müşriklerin eza ve
cefasından dolayı Aleyhisselatu vesselam
efendimizin arkasından Medine’ye hicret
edenlerdir. Bu Ensar’ın muhacirlere karşı
yaptıkları fedakârlıkların tarih-i âlemde hiçbir
misli görülmemiştir. Ensar-ı kiram (Evs) ile
(Hazrec) kabilesine mensuptur. Bu iki kabile
esasen amca çocuklarıdır. Lakin mürur-ı zaman
ile Evsîlik-Hazrecîlik meselesi bu iki kabileyi
birbirine düşman yaptı. Değil akvam-ı ibtidaiye,
en terakki etmiş milletlerde bile, asabiyet
gürültüleri en müthiş muhassemata sebebiyet
verir. İşte bunların beynlerindeki muharebe
yüz seneden fazla devam etti. Hatta hicretten
bir sene evvel de aynı harp tazelenmişti. Bunlar
şeref-i İslam ile müşerref olunca İslam onları
barıştırdı. Kardeş oldular. Peygamber
aleyhisselama zahîr oldular. İslam’ı neşr için
fedâ-yı can etmeye başladılar.

Sahabe-i kiram efendilerimizin giydikleri
libaslar neresinden eskirdi, bilir misiniz?
Omuzlarından, çünkü daima cemaatle kıldıkları
namazda saflar adeta sabun kalıpları gibi idi.
O ayrı ayrı vücutlar yekpare birer duvar kesilirdi.
Aralarından su sızmaz, hava geçmezdi.
Görüyorsunuz ya aleyhisselatü vesselam
efendimizin safları düzeltmeye atf buyurdukları
ehemmiyet neden dolayı imiş. Hep cemaat-i
müslimîn arasındaki vahdeti temin etmiş.

Fakat Müslümanların bu hali o zaman
Medine’de bulunan Yahudilerin hiç hoşuna
gitmiyordu. Hatta günün birinde şöyle bir vaka
oldu: Yahudi’nin biri baktı ki Ensar-ı kiramdan
birkaç genç bir arada oturmuşlar, tasavvur
edilemeyecek bir samimiyetle

Bugün bütün Müslümanlar uyandı. Gerek
dünyayı, gerek kendilerinin dünyadaki
mevkilerini artık anlamaya başladı. Sonra
gözleri büsbütün açıldı. Müslümanlar kendi
başlarını kurtarmaya, kendi hakk-ı hayatlarını
ihkak etmeye çalışmazlarsa kıyamete kadar
zillet içinde, meskenet içinde kalacakların
anladılar. Ona göre çalışmaya başladılar.
Başkalarından merhamet, adalet dilenenin,
mürüvvet-i ihsaniyet beklemenin pek beyhude
olduğunu bilfiil gördüler; asırlardan beri dalmış
oldukları uykudan artık silkiniyorlar. İnşallah
bu intibah devam edecek, bütün cihan-ı İslam’a
yayılacak yakın zamanda bir gün gelecek ki
İslam asırlardan beri kaybettiği şevketini,
kudretini, azimetini yine istirdat edecektir.
Bütün aleyhimizdeki cereyanlar biraz değişmiş,
eskisinden biraz daha iyileşmiş görünüyorsa,
emin olunuz ki bu inkılâp hep vatanı müdafaa
yolunda maruf olan bu mücahedelerimizle
âlem-i İslam’ın lehimizdeki galeyanların
tezahürleri sayesindedir.

Ey cemaat-i müslimîn! Memleketlerinizi
kurtarmak için devam eden mücahedatınızda
bir noktaya son derecede dikkat etmelisiniz:
Bu hareketlerin, bu himmetlerin sırf müdafaa-
i din ve vatan gayesine müteveccih olduğu yar
ve ağyar nazarında tamamıyla anlaşılmalıdır.
Fırkacılık, menfaatçilik gibi hislerden külliyen
müberra olduğuna yakındakilere uzaktakilere
tamamıyla kanaat gelmelidir. Bu kaanati zerre
kadar sarsacak bir harekete, bir söze kimse
tarafından meydan verilmemelidir. Hususi
emeller, hususi içtihatlar yine hususi olarak
sahiplerini kafasında, kalbinde kalmalıdır.
Çünkü gaye birdir. Efrat tarafından o müşterek
gayeye karşı gösterilecek ufacık bir inhiraf son
derece muhtaç olduğumuz vahdeti temelinden
sarsmaya kâfidir Onun için bundan son derece
de sakınmalıdır.

Cemaat içinde herkesin uhdesine düşen
bir vazife-i vataniye bir fariza-i diniye vardır ki
onu ifadede zerre kadar ihmal göstermek caiz
değildir. Bu hususta bir fert kenara çekilerek
seyirci kalamaz. Çünkü düşman kapılarımıza
kadar dayanmış, onu kırıp içeri girmek, harim-
i namus ve şerefimizi çiğnemek istiyor. Bu
namert taarruza karşı koymak kadın erkek,
çoluk çocuk, genç ihtiyar.. her fert için farz-ı
ayn olduğu bir lahza hatırdan çıkarılmamalıdır.
Bugün herkes vasatı sarf ile mükelleftir. Osmanlı
saltanatını a’lâ için “Karesi”nin, bu kahraman
İslam muhitinin vaktiyle ne büyük fedakârlıklar
gösterdiği herkesin malumudur. Rumeli’yi
baştanbaşa fethedip hep bu topraktan yetişen
babayiğitleri o kahraman ecdadın torunları
olduğunuzu ispat etmelisiniz. Anadolu’yu
müdafaa hususunda diğer vilayetlere ön ayak
olmak şerefini siz ihraz ettiğinizi sa’yiniz
meşkûrdur. İnşallah bu şan ve şeref kıyamete
kadar gider. İnşallah vatanımızın haysiyeti,
istiklali, saadeti, refahı, ümranı dünyalar
durdukça  masun ve mahfuz kal ı r.
“Allahümme’nsarü’l-İslam ve’l-müslümîn.
Allahümme’nsarü men nasarre’d-dîn. Vehzül
menhazelel müslimin.  Rabbena’ğfir aleyna
sabren ve sebbit akdemenâ vensur ale’l-kavmi’l-
kafirîn. Velhamdulillahi rabbi’l-âlemîn.”

İrâde-i Milliye Müdiriyet-i
Muhteremesine

Beş altı seneden beri mektebe ve
muallimînin istifadelerine mahsus olmak üzere
tedarik edilen kitapları çoğaltmak ve bir mektep
kütüphanesi tesis etmek meselesi Numune
Meclis Muallimliğince bil-müzakere takarrur
e t t i .  H a f ı z -  k ü t ü p l ü ğ ü n e  S i v a s
Darülmuallimin’inden birincilikle mezun,
Malaga Öksüz Yurdu
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

İstanbul’un istikbalde alacağı şekil merak
ile takip edilmektedir. Çünkü biz bir taraftan
İngilizler Boğaziçi’nin hiçbir vech ile Fransızlara
verilemeyeceğinden ve diğer taraftan Fransızlar
mühim makaleleriyle bir şehr-i dil-nişînin
İ n g i l i z l e r e  t e r k  ed i l m ek  im ka n ı
b u lu n m a d ı ğ ın d a n  u zu n  u za d ı y a
bahsetmektedirler.

Başlangıç olmak üzere İngiltere
Yunanlıları ileri sürüyor. Ve bu kavmin dünyanın
kapısı makamında olan bu şehre pekiyi
muhafızlık edeceğini dermeyan ediyor.
Fransızlar da buna mukabil bu Müslüman
şehre İtalyanların layık olduğu mülahazasıyla
hareket ediyorlar. Lakin İstanbul’a hâkim olmak
isteyen iki devlet vardır. Bu da İngiltere ve
Fransa’dan ibarettir. Ne Yunanistan ne de
İtalya İstanbul’un cemiyet-i akvam idaresine
terkine taraftardır. Bu devletlerin nokta-i nazarı
cemiyet-i akvamın Amerika riyaseti altında
olmadıkça İngiltere’nin bir baziçesi olacağı
payendedir.

Bundan sosyalistlerin ara sıra mezkûr
şehrin Rusya idaresi ne olursa olsun harbin
bidayetinde vaat edildiğinden Ruslara
verilmesini ileri sürdüklerinden bahs ile şöylece
devam ediyor: İngiltere ile Fransa İstanbul’dan
birbirini atmak için saltanatın eski minval üzere
İstanbul’da ibkası ile Türklere Avrupa’da bir
nokta-i istinat bırakılacağı şayiat işâ’asıyla
(blöfler)de bulunuyorlar..

Bu tasvire Yunanlılar son derece
muhaliftirler. Çünkü  bunlar Amerika’nın
muhalefeti bertaraf edildikten sonra ta
İstanbul’a kadar bütün Trakya’yı ilhak emel
ve arzusunu beslemektedirler.

İ ng i l ter e Türk’ün  İs tanbu l’da
bırakılmasını ve fakat Çanakkale Boğazı’nın
beynelmilel bir hale ifrağ edilerek cemiyet-i
akvam kuvâ-yı bahriyesi vasıtasıyla muhafaza
olunmasını ileri sürüyor.

Fransızlar, İtalyanlar bu fikre muarızdırlar.
Çünkü Amerika’nın adem-i mevcudiyeti
Almanya’nın cemiyete dâhil olması ve
Japonya’nın dünyanın öbür tarafında kâin
bulunması hesabiyle cemiyet-i akvam kuvâ-
yı bahriyesinin İngiltere bahriyesi demek
olacağını pek güzel idrak etmektedirler. İtilaf
zümresine mensup diğer devletlerin cümlesini
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının birbirinden
ayrı  mesele olarak telakki edi lmesi
aleyhindedirler. Badehu muhbir mumaileyh
mezkûr dört devletin İstanbul’a hâkim olmak
gayesini perverde ettiklerine bakarak hiç
olmazsa Rus meselesinin halline kadar İstanbul
ve Çanakkale sultana verileceği ihtimalatını
pek baîd olmadığından bahsetmektedir.

Ziya-ı Azim
Bu hafta ajanslar bize acı ve elîm bir

haber getirdi:
Meclis-i Mebusan reisi Reşat Hikmet

Bey düçar olduğu hastalıktan rehâ-yab
olamıyarak irtihal-i dar-ı beka eylemiştir.

Masum ve biçare milletin matemli
günlerinde endişe-i ati ile çektiği ıstıraplar
yetmiyormuş gibi vatanperver, muktedir, gayur
ve muhterem reis-i millîsini kaybetmek
bedbahtlığı da inzimam ediyor. Müşarun-ileyh
zayiat-ı azimesindendir. Cenab-ı Hak aile-i
keder-dîdesine sabr-ı cemil merhum-ı
mağfurun gaybubetine teessür-han olan
millete halas-ı sehîl ve müteveffa reis-i mülk-
i enîsimize rahmet-i rahman-ı celil ihsan
buyursun.

Âmin.

Tezahürat-ı Milliye:
İstanbul hududunun Midye-Enez

hatlarından biriyle tahdidi hakkındaki neşriyat
üzerine Edirne’de azim bir miting yapılmıştır.

İngiliz mümessil-i askerîsi mukarreratı
konferansa iblağ edeceğini balkondan ahaliye
söylemiş ve Fransız istihbaratı zabiti Yüzbaşı
Zazar valiyi ziyaret ve miting hakkında malumat
ve mukarrerat suretlerini talep ve ahz eylemiştir.

sabık başmuallimi ve Numune’nin el-yevm
devre-i ûlâ Türkçe muallimi Rüştü Efendi
intihap edildi.

Kütüphane için maddî sermayemiz yoksa
da memleket maarif-perveranının bilhassa
evliyâ-yı etfalin müzaheratlarına itimadımız
katidir. Çünkü kütüphane yalnız muallimlerin
değil münteha talabelerin doğrudan doğruya
ve mübtedilerin ise muallimleri vasıtasıyla
istifadelerine hadim olacaktır. Mütareke
başladığı gün genç muallimlerin terhis edildiği
tarih-i feyza feyzden bu ana kadar kadir ve
Sünni ehliyetli meslekten –tabir-i marufiyle-
çekirdekten yetişmiş muallimlerle ikmal
etmekte Numune’nin muhteşem binasıyla bil-
farz inzibat idaresiyle nazar-firîb olmasını daha
arzu etmiyor., bilakis muazzep oluyor. Gönül,
murat hatta meram ediyor ki bundan böyle
yani mani her feyz olan seferberlikten sonra
Numune’nin zengin bir kütüphanesi,
mütalaacı muallimleri, fikirli ve ruhlu talebesi
olsun. Numune bu esbap ile calib-i teveccüh
olursa ne iyi…

İşte bu arzuların tatminine birinci
derecede medar olmak için –mücellit ve nâfi
olmak şartıyla- fennî, edebî ve ahlakî kütüp
ve risailin ve elsine-i ecnebiyeden Fransızca
kitapların (mektep kütüphanesine) vakf u
teberruu maatteşekkür kabul olunacağı gibi
kitaplarla vâkıfın ismi bittabi kütüphane
defterine de kaydedilecektir.

Memleketin bilhassa ihtiyacat-ı
maneviyesine hizmet intişar etmekte olan
gazetemizin de bu hususta bir sütun tahsis
ederek hayırkârlarla ihda buyuracakları
kitapların isimlerini maarif-i memleket namına
neşredeceğini bir emr-i tabii akdederiz.

Şu kadar ki vakfedecek zat, bu vesile ile
mektebi de ziyaret etmiş olarak kitapları ya
doğrudan doğruya hafız-ı kütüp Rüştü
Efendi’ye bit-teslim kaydettirir yahut adresi,
şöhreti, muvazzah ve imzası okunaklı bir
tezkire ile hafız-ı kütüp namına irsal buyurur.

Numune Mektebi Müdürü

Kamil

İrâde-i Milliye
Memleketin maarifi için şayan-ı takdir

olan şu teşebbüse herkesin münasip birer
kitap ihdası suretiyle iştirak etmelerini rica
ederiz.

Chicago Nam Amerikan Gazetesinden:

Bir Çok Muhalefete Rağmen Saltanatın
Avrupa’da Bırakılması

İhtimali Ağleptir.
Sulh Konferansı nezdindeki muhabiri

tarafından yazılıyor:
Daha şimdiden şikem-perver düvel-i

itilafiye Sulh Konferansı’nın programında bir
mevki-i mahsus ihraz eylemiş olan zavallı
Türk’ü taksim ve bilahire ekel için hazırlanmak
zımnında dudaklarını yalamaya başlamışlardır.

İstanbul için üç namzet vardır: İngiltere,
Fransa ve Yunanistan!..

Esasen Amerika’nın İstanbul mandasını
kabul etmeyeceğini herkes az çok tahmin
etmekte idi.

Evvela Amerika âyanının manda esasını
kabul edip etmeyeceğini meşkûktu. Saniyen
Amerika mümbit ve zengindir. (Hinterland)’a
malik olmayan Ermenistan gibi dağlık, kumluk
ve gayr-ı mümbit bir arazinin vekâlet-i idaresini
kabul edemeyeceği aşikâr idi.

Bolşevik Haberleri
Bolşeviklerin tamamen Karadeniz sahil-i

şimalîsine hâkim oldukları Odessa’nın hemen
şimalinde üç taarruz kolunun Romanya’ya doğru
iler lediğ i cümle-i  müstahberattandır.

Bulgar reis-i nazırı Sorenya’yı dağıtmış
ve seferberlik ilan etmiştir. Romanya Bolşevik
olmuş ve Sovyet hükûmeti teşekkül etmiştir.

Bolşevik Hariciye Nazırı Denikin’in küçük
hükûmetlerin istiklallerini tanımadığını bil-beyan
kendileriyle teşrik-i mesai etmeleri için
Azerbaycan ve Gürcistan hükûmetlerine telsiz
telgraf göndermiştir.

Telsiz telgraf levazım ve parça halinde
tayyarelerle mücehhez bir Sovyet heyetinin
Afganistan’da Herat’a vasıl olduğu ve Afganistan
sülalesinin muhafazasında olmak üzere bu
müfrezenin Kandahar ve Kabil’e doğru
ilerlemekte olduğu ve bu suretle hazırlamakta
bulunduğu anlaşılan ciddi bir harekete karşı
ittihaz edilecek tedabiri müzakere etmek üzere
Mister Churchill ve Valterelogun Paris’e hareket
ettikleri Londra’dan Petit Parissien gazetesine
yazılmıştır.

Bolşevikler kendi nazariyelerine tedris ve
bunun tamimini temin etmek üzere Taşkent’te
bir mektep tesis ettiklerini ve bu mektebin
müddet-i tedrisiyesinin bir seneden ibaret
olduğu müstahberdir.

Ermenilerin Çıldır havalisinde Veznegi
Ziver mıntıkasında İslamlara karşı yaptıkları kıtal
ve mezalimden dolayı Azerbaycan hükûmeti
tarafından Ermenistan’a bir nota verildiği ve
bu suretle her iki hükûmet arasındaki
münasebatın gerginleştiği haber alınmıştır.

Birecik, Ceraplus, Arap peykar ve Tel
Ebyaz’da bulunan Fransız kuvvetlerinin aşair
tarafından elan taht-ı muhasarada bulundukları
müsadematın devam ettiği haber alınmıştır.

Şark hudutlarımız hakkında Bitlis ve Van
vilayetlerinin Ermenistan’a ilhakla buna mukabil
Kars havalisinin devlet-i aliyeye verilmesi
suretinde bir proje mevcut olduğu ve bundan
istihdaf edilen gayenin İslam hükûmetleri
arasında bir Hrıstiyan hükûmeti tesis etmek
olduğu haber alınmıştır.

Ulukışla Madeni ve ……………… ve
Bereketli Madeni karyesi Hrıstiyanlarının
bile........... giderek otuz lira maaşla çete
yazıldıkarı, Adana civarında bulunan Fransız
taburlarındaki Ermeni efradının bu kıtadan
çek i lmekte  o l duk lar ı  müs tahberdi r.

Hind ahali-i İslamiyesi ve İngiliz ekâbiri
pek büyük şecaatle hilafet-i İslamiyeyi müdafaa
etmektedirler. Londra’daki Hindistan ekâbiri ile
bazı İngiliz lordlarından mürekkep bir heyet
lehimizde Lloyd George’e bir muhtıra daha
vermişlerdir.

Hıyanet ve Hıyanette Temerrüt Bu Kadar Olur..
Zavallı millet.. Ne kadar çok düşmanın

varmış.. Senin mukaddesata hürmetin
meşhurdur; dini alet ederek İngiliz liralarının
şevk ve şetaretle koca bir milleti mahv u helake
götürecek bir cüret yalnız bu melunlara
mahsustur. Şahsiyetleri ve hüviyetleri milletçe
meçhul olmayan bu yâd-kârlar yine
toplanmışlar..

Sırf zengin olmak, posta konmak için
senin hayatına susamış düşmanlarınla el ele
vermişler, bir antânet yapmışlar. Adlarını da
seni kolayca aldatabilmek için, Cemiyet-i
Ahmediye (!) koymuşlar.

Fakat ne ehemmiyeti var?.. Millet kâr ve
zararını idrak dostunu, düşmanını teşhis edince
üç günlük dünyada liralara konmak için, vatanı
düşmanlara satmak isteyen bu yâd-kârlar hiçbir
taraftan cay-ı kabul bulamayacak yüce Allah’ın
adaleti uyanık milletin varlığı onlara son defa
olarak cezâ-yı ihanetler ini verecektir.

Vahdet ve azm-i millî var olsun..

Sığırcızade Biraderler ve Şürekâsı Ticarethanesi
[Sivas Hamamcıoğlu Han numara 11,12]

Ham eşya üzerine her nev’ muamelat-ı
ticariye ve komisyonculuk yapar.. Sürat ve
suhulet rehber-i muamelattır; gön, deri, av
derisi vesair mevadd-ı ibtidaiye alıp satmak arzu
edenlerin bir kere mağazamıza müracaat ederek
tecrübe eylemelerini rica ederiz.
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İngilizleri mi seviyorsunuz?.. Fakat onlar

sizi menfaatlerinden ziyade sevmezler.

Düşününüz sizi Paris Konferansı hakaretle

huzurundan kovarken haminizin ağzı niçin

açılmamış idi…

Demek aldanıyorsunuz, gözleriniz

kararmıştır, asabınızı hırs ve emel istila etmiştir..

Fakat bu hareketinizle, milleti nerelere

sürüklediğinizi biliyor musunuz?.. Düşmanınızın

pençe-i esaret ve tahakkümüne.. Ahval-i ruhiye-

i âlemi tetkik edenler bilirler ki… Dünya her

dakika yeni inkılâpların sahnesi olmaktadır,

milletleri öldürmek mahvetmek imkânı yoktur.

Bin üç yüz senedir payidar olmuş İstanbul

milleti vardır ki onu top, tüfek, kuvvet-i zulm,

gadr.. hiçbir şey mahkûm-ı zeval edemez..

Hülasa milletler ölmez, öldürülemez.. Şu halde

vatansızların, vatan düşmanlarıyla el ele vererek

yapmak istedikleri, yaptıkları hareket-i irticaiye

sırf makam-ı hilafet ve saltanatın zeval ve

izmihlali gayesine matuftur..

Hakanına ihanet eden halifesine karşı

felaketler ihzarına çalışanları hiç şüphesiz ki bu

millet kabul etmez ve etmeyecektir…

Büyük düşmanımızın parasıyla, silahıyla,

desisesiyle kurduğu planlar en nihayet İstanbul

muhitinde mahal-i tatbik buldu.. Her biri bir

nam ile ortaya atılan kundakçılar keselerini

doldurmak için şahıslarını kurtarmak için milleti

feda etmekten çekinmiyorlar.

Fakat şu hal İngiltere’nin medenî

siyasetine bir şeyndir. Masum bir millete karşı

onu gaddarlarıyla, zalimleriyle içten içe hileler,

fesatlar kurmak, kurdurmak medenî İngilizler

için mucib-i hicap olsa gerektir.. Diyeceksiniz

ki siyasette hamiyet ve merhametin yeri yoktur.

Filhakika bugünün medeniyeti bu şaibe ile leke-

dârdır.

Ancak beşeriyetin zararına oynatılan bu

facianın henüz son perdesi açılmamıştır.. Ehl-

i  sa l ib  orduları n ın  icra  edemediği

–Müslümanların imhası- politikasını bir iki

vatansızın kuvvetiyle mevki-i fi i le îsâl

edebileceğine zâhib olan medenî bir hükûmetin

mütefekkir ricali elbette bilmelidir ki bu korkunç

bir yoldur. Bu medeniyet ve insaniyet haricinde

bu hareket bir korsanlık, bir kundakçılıktır..

Biz Müslümanlar, mertliği, namusu,

menafia, ihtirasa değişmeyi alışmamış o suretle

terbiye görmüş olduğumuz için büyük ve asır

bir milletin tevessül ettiği bu hareketi nefretlerle

tefeyyüc etmemek elimizden gelmez..

Şunu da bilmelidir ki: Şimdiye kadar bin

türlü tazyik ve i’tisaf altında öldürülemeyen bir

millet bu kundakçılığa karşı, merdane göğüs

gerecektir. Siyaset-i umumiye henüz nokta-i

istikrarını bulmamış olduğu için bu yapılan

işleri bir zaaf ve acz alameti görmekte haklıyız.

Henüz ortasında bulunduğumuz facianın

son perdesine daha çok zaman vardır…

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene       Pazartesi: 17 Cemaziye’l-Ahir 1338 ve 8 Mart  Sene 1336                  Numara: 29
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Bizans’ın, o muhit-i şer ve fesadın; müraî

afakını yine kara bulutlar kapladı.. Nihayet bizi

ezmek, öldürmek isteyen düşmanlarımız

vatanımızı kuvvetleriyle, silahlarıyla, her türlü

vahşetleriyle parçalamaya muvaffak olamamak

hırsıyla bütün kuvvetlerini, kundakçılığa

hasrederek payitahtımızda umulmayan

hadisatın  vukuuna muvaffak oldular.

Memleketine en nazik ve mühlik bir zamanda

arz-ı hizmet eden vatanın mukadderatını bir

vatan evladına yakışır surette müdafaa ve idare

etmeye çalışan Ali Rıza Paşa Kabinesi’ni istifaya

icbar ettiler.

Bu emr-i vaki karşısında Anadolu halkının

bağırları yanarken İstanbul’un bir kısım

vatansızları, başımıza vurulan bu darbenin,

muvaffakiyetini ihzar ettiler..

İngiliz siyasetinin vatansızlar eliyle,

vicdansız vatandaşlar eliyle başımıza indirdiği

bu darbe bizim için pek mühlik dakikaların

hulûl ettiğini göstermektedir..

Tarihinin pür-mefahir sahifelerinde –belki

en müşkül zamanlarında bile- mahkumiyet ve

esaret kaydı bulunmayan Osmanlı saltanat ve

milleti için bu felaket bir an-ı mahkumiyet ve

esaretin yaklaştığını ihbar ediyor..

Düşmanlarımızın umur-ı dâhiliyemize

kadar müdahalesini icap ettiren, tali’siz, haris,

kundakçılar bugün mil let  karşı s ında

utanmazlarsa yarın tarih sahifelerinde isimlerinin

nefrîn ve telin ile kaydedileceğini düşünmüyorlar

mı?.. Vatanını para mukabilinde satmak

şenaatini irtikâp eden hain fırkacılar, kocaman

bir  milletin zevalini ihzar eden hareketlerini

acaba nasıl bir maske ile kapayacaklardır. Zehrîn

yılanlar gibi kıvrım kıvrım kıvranacak her dakika

bir şekle giren gaddar vatan düşmanları

muhterem ve muazzez bir kelimeyi ağızlarına

yakışmayacak mukaddes bir ismi alet-i şer ve

fesat ederek acaba milleti iğfal edeceklerine

mi kani oluyorlar?.. Milletin mukadderatını

arzû-yı millî ile eline almaya muvaffak olamayan

cahil siyasetçiler düşman kuvvetiyle millete

hâkim olmak mı istiyorlar?..

Heyhat. Ey vatansızlar! Ey bu vatanın

kanıyla yoğrulup büyüyerek hayatına kasteden

gaddarlar.. Biliniz; biliniz ki.. Tuttuğunuz yol

s izi  maksadınıza îsâl edemeyecekti r..

Mahkûmiyete, esarete sevk etmek istediğiniz

millet emin olunuz ki hayat ve istiklali için

çarpışmıştır, çarpışacaktır. Ölünceye kadar

çarpışacaktır.

Ne istiyorsunuz, İngiliz muaveniyeti mi,

İngiliz himayesi mi?..

Muhteris adamlar, İngilizler bu vatanı

himaye etmez… Ancak sizin gibi ikbal ve i’tila

arzu-keşlerini sevmeyen milletine karşı himaye

eder. Sizin utanmadan kendi menafinizi kendi

millet ve hükûmetinize karşı himaye ettirdiğiniz

İngilizlerin muaveneti işte bu dereceyi geçmez..

Sizin himayenizi elde alet ederek milletinizi

ezmek isterler.

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Gün doğmadan meşîme-i şebden neler
doğar..

Binaenaleyh biz son perdeyi çekecek
medenî bir kuvvetin zuhuruna intizaren azm
ve imanımızla bütün bu fecayia göğüs
gereceğiz. Mevcudiyetimizin müdafaasına
uğraşacağız.. Ve en nihayet adalet ve
intikamını alacağız.

H. L.

Meclis-i Mebusan Reisi
Erzurum mebusu Celalettin Arif Bey

Meclis-i Mebusan reisi olmuştur. Cenab-ı Hak
muvaffak bil -hayr buyursun.  Âmin.

Kabinenin İstifası
Sadrazam Ali Rıza Paşa Kabinesi istifasını

takd im eylemiş  isti fâ-y ı vâki  kabul
buyrulmuştur.

Salih Paşa Hazretleri
Kabine Teşkiline Memur Edildi

Zat-ı akdes hazreti hilafet-penahi Meclis-
i Mebusan reisi huzur-ı hümayunlarında şeref-
i şevkle nail kılarak sadr-ı sadareti âyandan
bahriye nazır-ı sabıkı Salih Paşa’ya tefeyyüz
buyurduklarını ferman buyurmuş ve müşârün-
ileyh dahi kabineyi teşkil ile meşgul bulunmuş
olduğu Dersaadet ’ten  bi ldir ilmişt i r.

İzmir Cephesinde
Kuvâ-yı Milliye Alaşehir cephesinde Sâred

Harabeleri civarındaki mevakii bombardıman
etmiştir. Akıncı kolu Bayne yeri ile Ödemiş
arasında Çital İstasyonu civarında düşmanın
kırk kişilik bir karakolunu basarak kasem-i
küllisini itlaf etmiştir. Firar etmek isteyen
mütebakisi karakol mahallinin muhat olduğu
Yunan lağım tertibatına düşerek lağımın
infilakıyla telef olmuşlardır.

Urfa’da..
Urfa’da müsademat devam ediyor.

Fransız kuvvetlerinin merkezinde bulunan bir
binaya vuku bulan ş iddet l i  hücum
Amerikalılara mensup ve salib-i ahmer bayrağı
keşide edilen bir binaya tahassün eden
Fransızlar tarafından ateş edilmesi üzerine
hüsn-i suretle neticelenememiştir. Ve bu
yüzden şehit ve mecruh verilmişt ir.

Kabine Buhranı Münasebetiyle Keşide Edilen
Telgraf Suretleri

Atebe-i Felek-Mertebe-i Cenab-ı Hilafet-
Henahiye

Mevcudiyetinin yegâne mesnedi
olduğunu takdir eden teba-i mülükânelerinin
makam-ı hilafet ve saltanat-ı şahaneleri
hakkındaki  lâ-yemût ihti râmatını  ve
mecburiyet-i diniyesini tagafül eden Ferit

Kundakçılık Siyaseti
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vicdanınıza itimatla size tevdi eyleyerek tevkil
etti ve gönderdi.

Meclis-i millîmizin nasıl bir muhitte
bulunduğunu ve tarz-ı mesaisinde uğrayacağı
müşkülatı tegafül etmiyoruz. Fakat mukadderat-
ı milliyemizin bir tarz-ı mesut ve matluba ircaı
için icap ederse hayatınızın bile feda edilmesini
bekliyor ve itimat ediyoruz. Buna mukabil milletin
de sizlere bütün mukaddesat ve mevcudiyetiyle
mesnet olduğunu bir daha tekrara lüzum
görmüyoruz. Zira Allah’ın birliğine itimadı kadar
lâ-yemût olan azm-i hayatı sizlere bahş-ı iman
etmiştir.

Bu vaziyet karşısında o muhit-i mülevvesin
ruh-ı Bizans’ı ihya eden tohm-ı nifakına ve Allah
muhafaza buyursun netice itibarıyla mucib-i
kıtal olan mesai-i melunanesine neden meydan
veriliyor. Otuzbir Mart hadisesini ihzar eden
Cemiyet-i Muhammediye’yi daha feci ve kanlı
bir anarşi vücuda getirecek Cemiyet-i Ahmediye
mi olarak istihlaf ediyor. Bugün hakk-ı hayat
mevzu-ı bahistir. Hiçbir cemiyet ve fırka bu
milletin yaralı kalbinde yer tutamaz ve böyle bir
istinada zahib olanlar aldanıyorlar.

Milletin vahdetini ihya edecek herhangi
bir tarz-ı hareket hıyanettir. Milletin hakk-ı hayat
ve istiklal hususundaki azm-i lâ-yetegayyürü
karşısında inkisar-ı hayale uğrayan düşmanlarımız
bir iki vatansızları para ile kullanıyorlar ve kaleyi
içinden fethetmek emel-i hamına çalışıyorlar ve
düşünmüyorlar ki milliyet asrında milliyetperver
olmayan bir iki derbederin bu millet arasında
yeri yoktur ve olamaz.

Heyet-i muhteremelerine tevdi eylediğimiz
salahiyeti istimal edip hükûmet nezdinde
teşebbüsat-ı ciddiye ve seriada bulunarak bu
gibi makasıd-ı melunaneye cüret edenleri hemen
pençe-i kanun ve adalete tevdi ettirmenizi ve
netice-i mesainizden heyecanda bulunan efkâr-
ı umumiyeyi tatmin için malumat vermenizi
selamet-i milliyemiz namına rica ve istirham
eyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi Namına

Halis Turgut

Dersaadet Heyet-i Muhtereme-i Âyan ve
Mebusana

Mondros Mütarekenamesi’nin imzasından
bir müddet sonra feshedilen fakat müddet-i
kanuniye-i muayenesinde içtimaa davet
olunmayan Osmanlı kuvve-i teşriası bugün
hâkimiyet-i mill iyenin kuvvetiyle vazife-i
meşrutesine başlamış bulunuyor. Yukarıda işaret
eylediğimiz fasıla-i meşrutiyette zemâm-ı idareyi
deruhte eden heyet-i vükelanın milleti bir
istibdad-ı mutlakiyete sevk etmekte olduğu
görülmesi üzerine hükûmet-i meşrutiyeyi
muhafazaya âzim ve kâdir bulunan Türklerin en
yüksek sadâ-yı haklarıyla Osmanlı hükûmetinin
bir idare-i meşruta altında ancak yaşayabileceğini
Avrupa, Amerika ve hatta bu suret-i idareye
yanaşmak istemeyen vükelaya anlatmış ve
maksat-ı meşruunu bugün sizleri vazife başında
görmekle bahtiyar olarak istihsal eylemiştir.
Cemiyetimiz işte bu fasıla-i meşrutiyette
mevcudiyet-i meşrutiyet olarak faaliyete başlamış
bulunuyordu. Fakat bugün o meşrutiyetin erkân-
ı aslisi bulunan vükelâ-yı millet vazifeleri başına
geçtiğinden cemiyetimiz hayat-ı meşrutiyet
hükûmetten artık emin kalmış ve azmini
hükûmet-i meşrutiyenin kendisine vuku bulacak
emr-i teklif i icraya hasretmiştir. Heyet-i
muhteremeleri böyle bir iman ve azm-i kavi ile
mücehhez ahaliye itimat ve istinat ederek şu
vahim dakikalarda ahaliye sükûnet ve inşirah
bahşedecek icraatta bulunarak ve birtakım
ihtirasat-ı şahsiyeye kapılarak zıddiyet ve
münakaşa ile vakit geçirmeyerek itimad-ı milliye
layık bulunduğunuzu bize göstereceksiniz.
Cemiyetimiz:

1- Felaket-i milliyenin temadisine bâdî
olanların
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Paşa Kabinesi’nin vicdan-ı millîde açtığı cerihayı
taht-ı tezeyyüd ve tedavisine elan Rıza Paşa’nın
düvel-i itilafiyenin mahall-i haysiyet ve istiklal
tazyikatına tâb-âver mukavemet olamayarak
istifasını maatteessüf haber aldık.

Makam-ı hilafet-i hümayunları etrafında
yekdil ve yekahenk olarak istiklal ve masuniyet-
i şahaneleri ve tamamiyet-i memalik-i devlet-i
aliyeleri için bezl-i hayat eden teba-i mülükâneleri
düşmanlarımız tarafından idare edildiğine şüphe
etmediğimiz tertibat-ı n ifak-cûyâne ve
ihtilalkâraneden zaten müteessir olduğundan
hadis olan buhran-ı vükelanın sürat-i mümkine
ile zevalini ve âmal-i milliyeyi bihakkın tatmin
edebilecek bir kabinenin mevki-i iktidara es’adını
muntazırdır.

Meclis-i millîde haiz-i ekseriyet olan grupta
tekâsüf eden amal ve temayülât-ı milliyenin
taraf-ı şahanelerinden mazhar-ı himaye olacağına
bütün tebâ-yı hümayunları gibi heyetimiz de
emindir. Ancak dâhilî ve haricî bin türlü ihtirasatın
galeyanıyla sükûn ve selametimizi tehdit eden
vaziyet-i hazıranın ıslahına kanaat-bahş
olamayacak bir kabineye tebâ-yı şahanelerinin
tahammülü kalmadığından tarih-i Osmanî’de
tekrar etmeyen vakayiin hudusuna meydan
açılmış olacağını muktezâ-yı hamiyet arz ve
tazarru eyleriz. Ol bapta ve kâtibe-i ahvalde
ferman.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Sivas Heyet-i Merkeziyesi Namına

Halis Turgut
Belediye Reisi Müfti-i Belde
Abdullah Abdurrauf

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine;
Haysiyet-i milliye ve istiklalimizi mahal

olarak düvel-i itilafiyenin vaki olan tazyikatıyla
kabinenin istifasını maatteessüf haber aldık.

Hâkimiyet-i milliyenin tecelligahı olan
meclis-i millîmizin âmâl ve metâlib-i milliyemizi
temin edeceğine kanaatimiz ber-kemâl ise de
düşmanlarımız tarafından ihzar edilen tertibat-
ı nifak-cûyâne ve ihtilal-kâranenin efkâr-ı
umumiye-i milliyede hasıl eylediği galeyanı teskini
ve vakayi-i müessifeye meydan verilmemesi için
buhran-ı vükelaya sürat-i mümkineyle nihayet
verilmesi lazımdır.

Ancak teşekkül edecek kabinenin meclis-
i millimizde haiz-i ekseriyet olan grubun mazhar-
ı itimadı olabilmesi ve vicdan-ı milliyi ceriha-dar
eden Ferit Paşa ve emsalinin kabine teşkiline
memur edildiği takdirde tarih-i Osmanî’de
mevcut olmayan vakayiin hudûsuna sebep
olacağını ve böyle bir kabinenin milletçe meta
olamayacağını selamet-i milliyemiz namına arz
eyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Sivas Heyet-i Merkeziyesi Namına

Halis Turgut
Belediye Reisi Abdullah

Müfti-i Belde Abdurrauf

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine
Avrupa devletlerinin mütarekeyi müteakip

takip eyledikleri siyasetleriyle tahakkuk eden
felaket-i müthişenin kavuşuşunda millete terettüp
eden iki vazife kalmıştı. Birisi ihzar edilen âvakibi,
mağlubiyetin bir netice-i zaruriyesi addederek
ve her türlü mukaddesatın ayaklar altında
çiğnenmesine tahammül eyleyerek bir vaz’-ı
miskinane ile hoş görmek diğeri de reva görülen
zalimane tarza layık bir millet olmadığını her
vasıtadan bil-istifade âleme ilan eyleyerek
tarihinin şerefi ile mütenasip bir hakk-ı hayata
malik olmayı temin eylemekti.

Milletimiz şakk-ı saniyi kabul eyleyerek bu
gayede vahdet ve tesanütünü gösterdi ve siz
vekillerini de bu emniyenin husulü için her türlü
müşkülatı iftiham ederek ve en büyük fedakârlık
ve salahiyeti de

2- Elan fukarâ ahalinin kanını emen
muhtekirlerin bir an evvel tecziyeyi icap eden
kavanîn-i adalete ahalinin muntazır kalmış
bulunduğunu heyet-i muhteremelerine arz eder.
Adalet-i mutlaka Cenab-ı Hakk’a mahsustur.
Fakat heyet-i teşrîiyemiz kuvve-i icraiye üzerindeki
haklarıyla bu adalet-i mutlakanın etrafından
ayrılmamalıdırlar. Şu amal-i milliyeye ilaveten
sulhumuzun akdi zamanının takarrübü
münasebetiyle cemiyetimiz sulh hakkındaki
nokta- i nazarını ber-vech-i ati heyet- i
muhteremelerine arz ve tafsil etmeyi milletin
pek meşru bir hakkı, cemiyete düşen bir vecibe
olduğunu derk eyler. Şöyle ki: Cemiyetimizin
nizamname-i esasisinde de sarahaten mestur
olduğu üzere mütarekenamenin hîn-i imzasında
devlet-i Osmaniye’nin taht-ı hâkimiyet ve
idaresinde bulunan memleketler Osmanlı
mülküdür. Osmanlı milletinin malıdır. Tarih-i
imzadan sonra hangi hükûmet tarafından olursa
olsun vaki olan işgaller kavaid-i harbiyeye, hukuk-
ı beynelmilele tamamen mugayirdir. Binaenaleyh
fuzulidir, haksızdır, zalimananedir. Cemiyetimiz
bu işgalleri düvel-i itilafiye mümessilerine karşı
mükerreran protesto eylediği gibi ref’ine kadar
da protestodan geri durmayacaktır. Sulhumuzun
esnâ-yı müzakeresinde Osmanlı milletinin
mesele-i hayatiyesi olan bu esasa mugayir hiçbir
şey kabul edilmemesini ve aksi halde daha birçok
seneler sulh ve müsalemet-i âlemin teessüs
edemeyeceğini nazar-ı dikkate ve hamiyetinize
arz ile beraber hükûmetimizin de nokta-i
nazarına muvafık olduğunu zannettiğimiz şu
talebimize tekmil mevcudiyetinizle zahir
olmaksızın kuvve-i teşriiyemizden istirham ve
ihtiramat-ı mahsusemizi takdim eyleriz efendim.

Sivas Anadolu Kadınları
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Düvel-i İtilafiye Mümessillerine
Uhud-ı mütarekenin eylediği teminat-ı

düveliye üzerine silah-ı mukavemetleri teslim
ettikten sonra hiçbir hak ve sebebe müstenit
olmaksızın Yunanlılar İzmir gibi muhteşem bir
medeniyetgâhımızı kan ve ateş deryasına
boğmak suretiyle tahrip ve Adana, Maraş, Urfa,
Birecik, Ayıntab gibi beldelerimizi ayn-ı akıbet
eylemeye maruz bırakılmak üzere İngiliz ve
ahiren onu istihlaf eden Fransa’nın işgal
eylemesine âlem-i medeniyet acaba müteessir
olacak kadar hiss-i insanî ve mealiyattan tecerrüt
mü etmiş yoksa düvel-i galibenin vaziyet-i
mütehakkimenesindeki haşyetle izhar- ı
teessüratına kudret-yâb olacak derecede
cesaretini mi kaybetmiştir. Çünkü bu tecavüzat-
ı ahd-şikenâne sırf bir işgalden ibaret kalmıyor.
Tahattî edilen mahallerde Fransa generalleri
hükûmet-i Osmaniye’nin en büyük memur ve
mümessilleriyle erkan ve eşraf-ı mahalliyeyi
nezdine celp (!) ederek idare-i hükûmetin
kendilerine terk ve tevdiini (?!) teklif ve bunları
tevkif ile şehri bombardımana başlamak gibi
kanlı bir mücadelenin kapılarını açtıktan sonra
her nev’ eslaha, bomba ve mitralyöz gibi efvah-
ı nâriye muhribe ile teçhiz eyledikleri Ermeni
haşerat-ı bağiyesini sekine-i İslamiye üzerine
sevk ve teslit ederek müthiş bir katliama tasaddî
ve efrad-ı İslamiyeyi de şu taarruzat-ı hûn-
rîzaneye [yirminci asr-ı medenî?!!] karşı
hayatından başka yurt ve ocağı, namus ve
mukaddesatını muhafaza kaydıyla müdafaaya
mecbur ediliyor ve daha bu kere Ermeni kıtaat-
ı mütearızasına o mütemeddin generaller, kuvâ-
yı külliye ile muavenet ve muhannik gazlar
neşreden toplarla memleketi zîr ve zebûr edip
nüfus-ı İslamiyenin bakiyetü’s-suyûfunu böyle
hak-ı helake seriyorlar. Sıbyan ve nisvan gibi
masumîn-i İslamiyenin bila-tefrik binlerce eşkal-
i şeniada ifna edilmelerine sebep sırf mugayeret-
i diniyelerinden başka bir şey değildir. Şu delalil-
i aded-i fiiliye irtikâbı öyle kanaat-bahş olmuştur
ki Fransız kıtaat-ı işgaliyesinin ayak bastığı
memleketlerimizde Ermenilerin telkih eylediği
fena bir taassub-ı Hrıstiyaniye ile tek bir neferi
bırakılmamak üzere nüfus-ı İslamiye kâhır bir
imha siyaset ine tâbidir. Şu mukaddes
vatanımızda binlerce Müslüman’ın Ermeni ve
Fransız kılıçlarıyla akıtılan hûn-ı masumanesinden
teşkil  edilecek elvah-ı fecayi’ le Fransa
medeniyetgahında yirminci asır namına bir resm-
i tetevvüc-i sâlib icra edilecekse bu manzume-
i vahşiyaneyi küre-i arz üzerindeki bütün âlem-
i medeniyetin üç yüz milyon nüfus-ı İslamiyenin
nazar-ı intibahına vaz’ etmekle beraber
muhakemesini de tarihe terk ediyoruz. Gariptir
ki Fransa’nın Temps gibi bütün âlem-i medeniyet
nazarında mazhar-ı itimat olmuş nîm-resmî bir
gazetesi bile bu taarruzat-ı hunharânenin

(Maba’di üçüncü sahifenin üçüncü sütununda)
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Yirminci asr-ı medeniyetin nâsiye-i pür-
şevketinde siyah bir leke gibi duran; menfaınla
müşareket in,  kuvvet le mukarenet in
muktezasıdır. Binaenaleyh biz garptan vahi
bir ümid-i necat beklememeliyiz. Hakkımızda
verecekleri kararlar hayırlı hükümler değildir.
Hayra delalet edeceği zannedilen nukatın iç
yüzünde mutlaka bir menfaat hissi mevcuttur.
Eğer biz durbîn ve metin olur da bu temayülat-
ı zaruriyeden kendi hesabımıza istifade
eylemenin yolunu bulabilirsek, bittabi mevcut
fayda daha büyük bir mikyasta taayyün eder;
aleyhimizdeki hükümlerin, fuzuli tecavüzatını
da, basiret-i fikriye ile atılan adımların
karşısında azalmış ve gevşemiş buluruz. İşte
şuunat ve hadisatın nazarı da bu isabet ve
basirettedir.

İstinad-gâhı ümit olan metanetin;
hadisat üzerindeki basiret ve isabetinin nefsü’l-
emirde muvafık olacağı şekk ü zünundan
varestedir.

Öyle ise atimizden ümit-var olarak
yaşayalım. Asla bedbin olmayalım. Bu din-i
mübînin elbette bir mümin-gâhı vardır. Bir
gün olur ki: güneş gibi Hakk’ın da bu îlcîsi
zahir olur. Evet! Asla ümitsiz olmayalım. Fütur
ve nevmîdî dinin düşmanı ve küfrün failidir.
Ümitsizlik ölüme mahkûmiyet demektir ki:
ümitsiz yaşamaktansa ümitli ölmek daha adil
ve daha vazıh bir hikmettir.

Kalbimizi yoklayalım! Öyle bir âlî dinin
kutsiyet ve ulviyetiyle mücehhezdir ki: onun
hakkını yapacak ve icabatı teslim edecek
olursak; kendimizi asla ümitsizliğe boğulan
uçurumların kenarında görmeyiz. İçerisinde
bulunduğumuz ve puyan olduğumuz muzlim
tehlikelerin nasiyelerimizde parlayan nur-ı
imanla tenvir  ederek savuştururuz.

Camia-i hilafet etrafında toplanan üç
yüz milyon İslam’ın makarr-ı hilafeti
İstanbul’dur.

Bu tac-ı hilafeti altı buçuk asırdan beri
baş ında hürmet le taş ıyan Osmanl ı
İmparatorluğu’nun, bu uğurda döktüğü
kanlar, kaybettiği topraklar… elhasıl istihkar
ettiği fedakarlıkların hakk-ı tarihîsi; öyle kolay
kolay nez’ edilemez ve bu haktan mahrum
edilemez. Bu yüzden şarkın zemin-i
mukadderat ı alt ına gömülen birçok
hükûmetlerin ölüsü var.

O best-gâh-ı saltanatın hudutları emin
olmalı, boğazları ayrı yaşamamalıdır. Zira
boğazsız bir vücut yaşayamaz. Münavebe ile
idare edilecek bir boğazın mide-i saltanatı
ihlal edeceği ve dolayısıyla mevcudiyet-i hilafeti
ifna eyleyeceği pek aşikârdır.

Bunu cihan da tasdik eder ki: hudutları
emin olmayan bir payitahta herhangi bir
saltanatın muhafaza ve idamesi gayr-ı
mümkündür. Hele bizim için adîmü’l-imkândır.
Boğazların murakabe ve mübadeleye vaz’ı
demek; boğazları doğrudan doğruya İngiliz
hâkimiyet-i bahriyesinin ağuş-ı cevelan-gâhına
teslim eylemek demektir. Murakabeye
mübadele kadar badehu karıştırıldı ise de
Fransa ve İtalya hükûmetleri bununla da atiye
ait vahimelerini izale edemeyecekleri
muhakkaktır. Biz İngiliz nazırını temevvüç
ettiği şaikalarını zirve-i endiş-nâkinde titreyen
bulutların elvah-ı mevhumiyetini pekâlâ
anlıyoruz. Gayr-ı tabii vaziyetlerle ihdas edilecek
havf ve haşiyet politikasının bilahire îrâs edeceği
zararları da tahmin ediyoruz. Çünkü; daima
tazyik-i nâgehanî bir tevsi ve inbisatın hamle-
i teşvikidir. Her ne ise bunu da atinin füsunkâr
afaklarına îsâl edelim. Dalgın meşiyetî
tefekkürlerle sadedin haricine taşmayalım.

Bu harpte en büyük rolü oynayan ve
hakkı galebeyi temin eden Amerika ise hiç
ortada yok. Nizam-ı âlemin rükn-i esasîsini
teşkil eden ve beşeriyetin salahı için bir düstur-ı

Nevmîd Olmayalım, Metin Olalım.
Yine Hakka Doğru:

  Düşman bin olsa da Hak birdir,
  Hak ise şerîk değildir!

Mağlubiyet tehlikesiz olmaz. Mağlup
olmakla da bir millet ölmez. Buna kani
olmalıyız. Bu bir hakikattir. Herhangi bir millet
olursa olsun.. Bir harbi ve cidali kabul ettikten
ve onun hükmüne tabi olduktan sonra; ya
galip gelir veya mağlup olur.

Galibiyetin ani bir neşe-i zaferi,
mağlubiyetin de muvakkat bir safha-i teessürü
vardır. Güldükten, ağladıktan sonra bu da
gelip geçer.

Ancak dünyada ne kemal bekâ-pezîrdir
ve ne de zeval! Zevalin de, kemalin de
maverasında bir hak, hakikat vardır ki: işte o,
bakidir. Bu gelip geçer

Bu köhne kubbenin altı, böyle birçok
galiplerin zafer teranelerini dinlemiş, birçok
mağlupların gözyaşlarını silmiştir. Tak-ı zaferler
yerine kazılan hufre-i memâtı, müdeffinler
üstüne kurulan iklîl-i hayatı da görmüştür.

Dest-i zaman! Yekdiğerine zıt ve
mübâyin bu garibelerin her an serr-i
muğfilânesi üzerindedir. O tuzlar ve tozlar.
Lakin, Sultan Süleyman’a kalmayan bu
dünyanın hiçbir kimseye kalmayacağını da
maverâ-yı hakikatte esen rüzgarlarla ihsas
ettirmekten de sanki bir zevk duyar. Biz ki 

Mü s lü man ız ,  b i z im Kur ’ a n- ı
mübînimizde bu hakikatler daha vasi’ bir
felsefe-i diniye ile mütecelli ve müsbittir. Eğer
dinimiz kadar diyanetimiz, imanımız kadar
itikadımız, itikadımız kadar da ahsen-i
fiiliyatımız… Ve illa ahlakımız düzgün ve
dürüst olsaydı; bugünkü tehlikeler içerisinden
doğan bu hakikatleri daha başka bir metanet-
i diniye ve salâbet-i ahlakiye ile kavrar ve ilmiyle
de âmil olurduk. Olmaktan da bila-perva
çekinmezdik.

Âmil-i inhitat! Haşa dinimiz değil, bizim
bu dinin ulviyet ve kudretindeki hakayık-ı
temeddin ve terakki ve insanlıktaki avamil-i
mezâyâ ve teal iy i… Kendimize mal
edinmemekliğimizdedir!

Acı hakikatler sırasında serd edeceğimiz
nukât-ı mühimmeden başlıca birisi de bu idi.
Sırası düştükçe bu mebhas-i ehemmin
tazarruat ve tasrîhatına girişmekte kusur
etmeyeceğiz. Çünkü acı itiraflar, daima doğru
hükümlerdir.  Bu hükmü geç takdir
eylemekliğimiz yok mu? Bu elîm felaketlere
sürüklenmemizin yine başlıca saiki olmuştur.
Vaktiy le  uyanan bir  mi l let  tal i ’  ve
mukadderatının hiçbir vakit uyuduğunu
görmez. Uyuyan tali’ler, uyuyan milletlerin
hakkıdır.

İtiraf edelim ki: azim ile imanın kaim
olduğu bir mülkte tesirat-ı zamanın yüzümüze
doğru fırlattığı bu nâ-becâ nekbetler uzun
müddet daim olamazdı.

Kitab-ı hayatımızın müellim sahifeleri
üzerine –nakş-ı ber-âb gibi- yazılıp bozulan
mühlikelerin, tehditlerin… hükmü de kuru
kaldığı kadar korkunç görülemezdi. Biz ise ne
zaman ilcaat ve terakkiyatına ve ne de
dinimizin tecelliyat ve inkişafatına sahip
olmuşuz. İki cami arasında kalan beynamazlar
gibi şaşkın ve mütereddit yerimizde saymış
durmuşuz.

Hâlbuki salibin karşısında yine hilal olarak
kalmış, Hrıstiyanlık âleminin ruh-ı teslisinde
yer tutan bir anane-i kin ve gazabın; artıp
eksilmeyen darabât ve tecevvüzatına maruz
kalmaktan kurtulamamışız.

Elîm tecrübelerinin, feci devrelerini görüp
geçirdiğimiz ve elan da görmekte olduğumuz
bu müessir hakikatleri inkâr edecek gafil bir
Müslüman var mıdır?

İyi bilmeli ki: şimdiki haricî adaletler,
mürüvvetler ve muzaheretler; insanî ve vicdanî

müessir olan âlî Wilson Prensipleri ne oldu?
Amerika bu düstur-ı haysiyetine ne için sahip
çıkmıyor.

Belki münfail ve muğber bu kuvvet bir
gün meydana çıkar. O da bir hesap görmek ya
da sormak ister. Çünkü bu yağmada, bu salah-
ı cihanda onun da bir hakkı vardır. Biz bunu da
şimdilik atinin mahzen-i esrarında uyur gibi
görünen müphem sahifelere terk edelim.

Yalnız şurasını demek isterim ki bütün
cihan İngiliz hükûmetinin siyasi bir kahiranesine
ilelebet mahkûm olamaz. Kıymet-i hakikiyesine
pek dûn sahte liraların cazibedâr rengi lâlgûnuna
da nenede aldanamaz. Zavallı Anadolu’nun
etraf ve eknafında yapılan tahrikat ve
propagandalarla elde edilemeyen netice! Bugün
var kuvvetiyle memleketin dimağında yayılıyor.
Times fırtınalarını takip eden nümayişler,
tehditler… Cemiyet-i Ahmediyeler ve en son
kabine istifaları hep bu kahhar siyasetin
temevvücat-ı elîmesindendir. Zavallı halkı masum
bir çocuk gibi gâh ağlatıp ve gâh güldüren ve
mukadderatıyla eğlenip duran gayr-ı adilane
bu hâkimiyetin acaba çok zaman daha kahr u
zebunu olacak mıyız? Hayır!

Düşman bin olsa da Hak birdir,
Hak ise şerik değildir.

E. T.

müdafaasını da bize çok görüyor. Anadolu’nun
göbeğine kadar uzanan boynumuza indirilen
Fransız ve Ermeni seyf-i mezalimine eli kolu
bağlı gerdan-dâde-i inkıyat olmaklığımızı istiyor
ki milletin şu müdafaa-i meşruasına Anadolu’da
zuhur etmiş cenkçi bir kuvvet nazarıyla bakıp
bir kolunu Araplara birini de şimale uzatmıştır
diyor. Hâlbuki İslamiyet namına tatbik edilen
bu ehl-i salib siyasetinin tekrar-ı tarihiyle
dehşetengiz şu eşkâl-i fecayia karşı bizim
Araplara ve şimale değil Arapların, şimalin ve
hatta bütün âlem-i İslamiyet’in ve insaniyetin
yed-i muavenetini temdit etmesini insaniyetin
şeyme-i nısfet ve mealisinden beklemekteyiz.
Ancak tahakküm ve mezalime en ziyade ibraz-
ı husumet ederek milel-i akvamın temin-i
hürriyeti ve masuniyet-i istiklalinden doğacak
müsalemet-i ebediye ve mesudiyet daime-i
beşeriyeyi istihsale hizmet gibi ulvi bir fikir
üzerine bunca fedakârlıklarıyla zafer-i nihaiyenin
başlıca avamilinden olan Amerika efkâr-ı
umumiyesi bugün nasıl oluyor da Asyâ-yı
suğradaki milyon milyon kitle-i beşeriyetten
müteşekkil milel ve akvamın Avrupa’daki
hükûmat-ı mütehakkimenin veya birkaç şahsın
rabıka-i esaretine almak için semâ-yı medeniyeti
seyf-i mezalemetten fışkıran hûn-ı masumîn-i
İslamiye ile lekeleyip ve menfur bir katil, mahûf
bir cellat çehresine benzeyen şu taassup ve istila
siyasetlerine bigane bir seyirci vaziyette kalıyor.
Gerçi Amerika’nın vaz’ ettiği bu âlî düstur ve
nazariyelerin tatbik ve medlûlünü ciddiyet ve
teşebbüsat sahalarında temayülat-ı fiiliyesiyle
tensip edecek yeni bir medeniyetin şimalde tulû
eden haver-i hakikatini küre-i arzın en mazlum
ve hicrî köşelerine kadar ziyasını infaz ederek
beşeriyeti bu leyle-i dey-cûr esaretinden tahlis,
bir bahar-ı saadete îsâl edecek atinin pek ziyade
takarrub etmiş olduğunu göstermesine nazaran
artık cihanın nefrîn ve telin ile yad eylediği o
eski fütuhat ve tahakküm siyasetleri bir alay
kahır kuvvetlerinin zebunu olan herhangi bir
kitle-i beşeriyetin bâ’dema mazhar-ı muaveneti
olabilecek devresini geçirmiş ve bugün yalnız
iflas etmiş nazarıyla bakılacak dereceyi bulmuş
iken yine harekât-ı mezbuhane şeklindeki
faaliyet-i hazırasıyla Anadolu’da Fransa
generallerinin hâlâ tahakküm ve istila namına
Ermeni kılıçlarıyla kesip saç ve sakallarını al
kanlara boyadıkları kadın, erkek binlerce
masumîn-i İslamiye başlarından Eyfel Kulesi’ne
nazire olacak bir abide-i kisve-dar vücuda
getiriyorlar. Bunda en ziyade telehfufa şayan-ı
cihet beyhude yere heder edilen bu kanların
bilahire telafisindeki imkânsızlıktır. İşte Fransız
generallerinin Asyâ-yı suğradaki bu kanlı izleri
şayan-ı nefrîn bir hatıra-i tarihiye bırakmaktan
başka kendilerine de payidar olabilecek hiçbir
semere-i nafia bahşedemeyeceği cihetle
mahzeb-i bilâd u beşeriyet olan bu harekât-ı
cinaiyelerini şiddetle protesto eder ve bu âmil-
i mezalim olan generallerin her halde tecziyesiyle
efkâr-ı umumiye-i beşeriyeyi teheyyüç eden şu
fecayi-i vahşiyaniyeye hitam verilmesini düvel-
i itilafiyenin ve devlet-i metbuanızın adalet-i
medeniyesinden ziyade mükaşefe-i istikbaldeki
kudret-i siyasiyelerinden ümit ve isti’taf eyleriz.

Eşraftan Mustafa Ulemadan Recep
Malatya Müftüsü Hüseyin Belediye Reisi Abdullah
Eşraftan Mustafa Ulemadan Mehmet
Ulemadan Keşşaf Ulemadan Hacı Hafız
Eşraftan Mehmet Rıfat Eşraftan Mahmut
Eşraftan Mahmut Eşraftan Abdurrahman
Turfandazade Veysel Eşraftan Bekir Sıtkı
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[Sivas:Vilayet Matbaası]

200 Binbaşı Mehmet Bey’in haremi hanım
200 Eczacı Halil Efendi’nin haremi hanım
200 Mülazım Kamil Efendi’nin haremi hanım
200 Hayri  Efendi’nin haremi hanım
200 Adliye Başkâtibi Nuri Efendi’nin haremi hanım
200 Kolordu Yaveri Kazım Bey’in haremi hanım
37.230 Yekûn

-Daha var-

Tribune Gazetesinden:
Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu

tamamıyla dağıtmak (?!) ve zat-ı şahaneyi
İstanbul’dan teb’îd etmek (?!) hususundaki
İngiliz planını nihayet tasvip ve kabul ettiği
zannedildi. Bereket versin ki alınan son
malumata nazaran vaziyet bu merkezde
değildir. İngiltere’nin neticede zat-ı şahanenin
İstanbul’dan teb’îdi tasavvurunda feragat
etmesi mevcut ise de İngiliz-Fransız ihtilafı baş
göstermeye başlamıştır. Malumdur ki İngiliz
planının altında zat-ı şahaneyi nüfuz-ı
manevisinden mahrum ederek Arap devleti
vasıtasıyla doğrudan doğruya İslam umuruna
müdahele etmek niyeti mevcuttur. Fakat gerek
İngiltere gerek Fransa devletleri böyle bir
tasavvurun mehalik-i vahimesini ketm ü nigar
edemezler. Filvaki hem Bab-ı Âli, hem Jöntürkler
ve hem de Bolşeviklerle müttefikan hareket
eden Mustafa Kemal Paşa’nın harekât-ı milliyesi
bu yüzden tevsî’ edebilir ve saniyen bu gibi
teşebbüs âlem-i İslam’da ve tahsis-i Asya’da
ve Hindistan’da azim ve mahûf hadisata badi
olabilir. İslam ittihadı Arap kıtaatı dâhil olmak
üzere Osmanlı İmparatorluğu’nun tamamiyet-
i mülkiyesinin muhafaza-i lüzumuna karar
vermiştir. Şark umuruna vakıf olan itilaf rical-
i devleti dahi aynı fikirde Mısır, Hindistan,
Afganistan, Irak ve Suriye bir isyan feveranı
içindedirler. Bu şerait dairesinde İtalya’nın ittihaz
edeceği hatt-ı hareketin ne kadar mühim ve
şayan-ı endişe olacağı vareste-i izahtır. Evvelce
beyan ettiğimiz vech ile İtalya’nın menafii
Avrupa’nın umur-ı İslamiye idaresine müdahale
edememesine zat-ı şahanenin İstanbul’da
bırakılmasına, Arap kıtaatı dahi dâhil olduğu
halde Osmanlı İmparatorluğu tamamiyet-i
mülkiyesinin muhafazası ve ancak suret-i
katiyede tayin ve tasrih edilmiş hudutlar
dâhilinde iktisadi menatık nüfuzlar tesisi
merkezindedir. Türk hariciye nazırı ahiren Paris’e
keşide ettiği bir telgrafnamede memleketin
tamamiyet-i mülkiyesini talep ederek,
memleketin ıslahı, iktisadiyatın inkişafı uğrunda
düvel-i muazzamanın iştirak-i mesaisini talep
etmiştir.

Boğazların beynelmilel bir hâle ifrağıyla
se rbes t î - i  müru run temin i  şa r t ı y la
imparatorluğun hal-i aslisiyle muhafazası ve
iktisadi menatık-ı nüfuza taksimi Türk
meselesinin en muvaffak ve münasip bir suret-
i halidir.

Telgraf Haberleri

Türkiye Sulhu
Lloyd George’un Nutku

Londra’dan Bildiriliyor:
Mister Lloyd George Avam Kamarası’nda

irat eylediği nutukta demiştir ki Çanakkale
beynelmilel ve bitaraf hale konulacak ve artık
orada eski bekçi bulunmayacaktır. Türk
imparatorluğu noksandan ziyade sinni
kaybetmiştir. Ordusundan, tecrübesinden
mahrum edilmiş ve nüfuzu zayi olmuştur.

Türk sulhunun gayesi boğazların serbestî
ve Türk olmayan cemiyetlerin kurtarılmasıdır.
Türk cemiyetlerinin istiklâl-i idaresinde iki mühim
şart dâhildir. Evvela ekalliyetlerin himayesi için
elimizde ciddi teminat bulunacak, saniyen
Türkler Türk hâkimiyeti altında bulunan ve
vaktiyle zahire ambarı makamında olan zengin
arazinin inkişafı hususunda muhalefette
bulunmak salahiyetinden mahrum edilecektir.
Karadeniz yolunu kendilerinden tamamıyla
nez’ ettik. Ekalliyetlerin muhafaza-i hukuku
için artık notalar teatisine hacet kalmamak
üzere tedabir-i lazıma ittihaz eyledik.Bunlar

Eşraftan Abdurrahman Eşraftan Kasım

Ahaliden Hacı Ali Mümin İbât

Devzade Mustafa Mahmut

Hacı Mustafa Mustafa Fahri

Bacıncızade Emin Alizade Hilmi

Ali Hazrağazade Mehmet

Yahya Kehkevizade Hüseyin

Şekercizade Hacı Hüseyin Kadızade Mahmut

Fıdıllızade Ethem

Sivas Hanımlarının Maraş ve İzmir Mücahidîn

ve Felaketzadegânına Verdikleri İanatın

Müferridatını Mübeyyen Cetvelden: -Maba’d-

Kuruş Esami

21.760 yekûn-ı sabık

300 Gani Bey’in haremi hanım

300 Arif Efendizade Hacı Osman Efendi’nin haremi hanım

300 Arif Efendizade Arif Efendi’nin haremi hanım

300 İnas İbtidai Baş Muallime Muavinesi Derya Hanım

300 Doktor Saadettin Bey’in haremi hanım

300 Nasuhzade Sezai Efendi’nin haremi hanım

300 Te lgraf Başmüdürü  beyin  haremi han ım

300 Ser mühendis Emin  beyin  haremi hanım

300 İstinaf Müdde-i Umumisi beyin haremi hanım

300 Darüleytam müdiresi hanım

300 Binbaşı Kemal Bey’in haremi hanım

300 Çakurî Memduhası müdürü Raif Bey’in kerimesi hanım

300 Binbaşı  Mehmet Al i  Bey’in haremi hanım

300 Mütekait Binbaşı Rıza Bey’in haremi hanım

300 Kocaoğlu Vehbi Efendi’nin haremi hanım

300 Mühendis Nuri Bey’in haremi hanım

300 Topçu Mülazım-ı Evveli Hakkı haremi hanım

300 Koçhisar kaymakamı Edip Bey’in haremi hanım

300 Binbaşızade Tevfik haremi hanım

300 İsapaşazade Cevat haremi hanım

300 Binbaşı  Ethem Efend i’nin  haremi han ım

300 Mütekait Binbaşı Ahmet Rüştü Bey’in kerimesi hanım

300 Binbaşı Hami Bey’in haremi ve hemşiresi hanımlar

250 Kangalağasızade Kadir Efendi haremi hanım

250 Tüccar Harputlu Mehmet Efendi haremi hanım

250 Sarı Yüzbaşızade Bey’in haremi hanım

220 Şeyh Mehmet Efendi kerimesi hanım

200 Vilayet Sandık Emini beyin hemşiresi hanım

200 Doktor Binbaşı  Hüseyin beyin haremi hanım

200 Mal Müdürü Tevfik Bey’ in haremi hanım

200 Kaymakam Mehmet Bey’in kerimesi hanım

200 Doktor Sabri Bey’in validesi hanım

200 Alaattin Paşazade İbrahim Bey’in haremi hanım

200 Yüzbaşı Faik Bey’in haremi hanım

200 Kolordu kâtiplerinden Adil Bey’in haremi hanım

200 Kangal Ağası Abdurrahman Bey’in validesi hanım

200 Ahz-ı Asker Kalemi Reisi İbrahim Bey’in haremi hanım

200 Binbaşı Hami Bey’in haremi hanım

200 Baytar Müftüsü beyin haremi hanım

200 Vergi Mümeyyizi Nuri  Bey’in haremi hanım

200 Gani Bey’in baldızı hanım

200 Kolordu kâtiplerinden Hıfzı Bey’in validesi hanım

200 Yüzbaşı Seyfi Bey’in haremi hanım

200 Baytar Binbaşı  Rıza Bey’in haremi hanım

200 Darüleytam muall imelerinden Al iye Hanım

200 Darüleytam muallimelerinden Ramize Hanım

200 Muhasebe Mümeyyizi Rahmi Bey’in haremi hanım

200 Tirkeşzade Ömer Efendi’nin haremi hanım

200 Polis Müdürü Esbakı Hüseyin Efendi’nin haremi hanım

200 Mektubî Mümeyyizi Mehmet Ali Bey’in haremi hanım

200 Nasuhzade Burhanettin Efendi küçük kerimesi hanım

200 Vali Paşa Hazretlerinin kayınvalideleri hanım

200 Vali Paşa Hazretlerinin dairelerinde Fatıma Hanım

200 Reji Müdürü beyin haremi hanım

200 Jandarma Yüzbaşısı Ali Rıza Efendi’nin haremi hanım

200 Doktor Naci Bey’in haremi hanım

200 Alay Emini İsmail  Efendi’nin haremi hanım

200 İkinci Komiser Mehmet Efendi’nin haremi hanım

200 İkinci Komiser Şakir Efendi’nin haremi hanım

200 Şükrü Bey’in gelini hanım

200 Hacı Azizzade Aziz Efendi’nin validesi hanım

200 Esiri Mülazım Faik Efendi’nin validesi hanım

200 Binbaşı Hayrettin Bey’in haremi hanım

düvel-i müttefikanın toplarının himayesi altında
bulunduklarına emin olacaklardır. Badehu
İngiltere hükûmetinin taahhüdatını tamamıyla
ifaya azim eylediğini söylemiştir.

Mösyö Tinti’nin Arzusu
Roma’dan bildirildiğine göre Mösyö

Tinti tarafından izhar olunan arzu üzerine
Londra’da halledilemeyen mesail ve Türkiye
sulhunu tetkik için müttefikler arasında vuku
bulacak gelecek içtimaın 25 Mart’ta Roma’da
in’ikadını kararlaştırmışlardır.

İtalya mehafil-i siyasiyesinde Türk
sulhunda İtalya nokta-i nazarının galebesi son
derece bais-i memnuniyet olmuştur. Osmanlı
İmparatorluğu tamamiyet-i mülkiyesi zat-ı
şahanenin İstanbul’da ibkâsı ve boğazların
beynelmilel bir hale vaz’ı bu nokta-i nazara
dâhildir.

Kuvâ-yı Milliye’ye Muzâheret Zaruri:
Temps gazetesi yeni bir makale ile

menafi-i milliyemizi şiddetle müdafaa
etmektedir. Ezan-ı cümle Kamil Paşa ile Damat
Ferit Paşa usul-i idaresini ecnebi bir devlete
istinat mecburiyetine binaen sükûta mahrum
kaldıklarını ve şarkta sulhun iade ve idamesi
için orduda, idarede ve dâhilî propagandada
teşkilat-ı milliye makamın akaim olacak başka
hiçbir şey mevcut olmaması hasebiyle Kuvâ-
yı Milliye’ye muzâheratın zaruri olduğunu
müdellil bir surette izah eylemektedir.

Londra’da içtima eden meclis-i âlî
dağılmıştır. Ma-haza hariciye nazırlarından
müteşekkil konferans Türkiye muahede-i
sulhiyesi ahkâmının tetkikine devam edecektir.

Paris’ten Bildirildiğine Göre:
Fransa mehafil-i siyasiyesinde henüz

Bolşeviklerin sulh teklifatı hakkında bir haber
alınmamış olduğu söylenmekte imiş..

New York’tan iş’âr olunuyor: Bolşevikler
düvel-i muazzamaya resmen müracaatla
İngiltere ve diğer devletlerin Rus umur-ı
dâhiliyesine müdahale etmemelerini talep
etmiştir. Bundan başka Amerika’dan para
istemekte olup is’âf edildiği surette Rus duyun-
ı hariciyesinin kabul olunacağı bildirilmektedir.

Haricî:
Fransa reis-i cumhuru de Şanel İngiliz

milletine hitaben Morning Post gazetesine
tevdi eylediği beyannamede İngiliz ordusu ve
bahriyesini medh ü sena eyledikten sonra
Almanya’nın Fransa ve İngiltere arasındaki
ittifakı tevlid ve bu suretle ihraz-ı muzafferiyete
vesile ihzar eylemiş olduğunu beyan eylemiştir
ve İngi l tere ve Fransa’nın  Avrupa
hükûmetlerinden her birinin istiklali âlemin
sulh-i ebedîsini temin edeceğini dermeyan
eylemiştir

Amerika hükûmeti tarafında teklif edilen
neşat-ı bahriye programını meclis-i mebusan
kabul eylemiştir. Yeni inşaat 16 süper dretnot,
13 cesim zırhlı kruvazörün inşasını muhtevi
bulunuyor. İki saatte ikmal edilecek bu
program mucibince Amerika en kuvvetli bahrî
devlet olacaktır.

Sığırcızade Biraderler ve Şürekâsı
Ticarethanesi

[Sivas Hamamcıoğlu Han numara 11, 12]
Ham eşya üzerine her nev’ muamelat-

ı ticariye ve komisyonculuk yapar.. Sürat ve
suhulet rehber-i muamelattır; gön, deri, av
derisi vesair mevadd-ı ibtidaiye alıp satmak
arzu edenlerin bir kere mağazamıza müracaat
ederek tecrübe eylemelerini rica ederiz.

Mühr-i Zayii
Arif Hikmet bin Şevket ismindeki

mührümü bundan on beş gün evvel
kaybettim. Mezkûr mühürle bir kimseye
medyun olmadığım gibi ilanından itibaren
hakkettirdiğim Arif Hikmet bin Şevket ve 336
tarihli mührüme itibar edilmesi ilan olunur.

Arif Efendizade
Arif
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üzere ne vakit bir ecnebi fırıldağının sahnesi
olursa o zaman fırtınalar yapıyor.. Misalleri
meydandadır. Bugün binlerce Müslüman’ın
kanını heder eden İzmir hadisesi olmasaydı
Adana ve Maraş harekâtını ecnebi kuvvetler
kabul ve tasvip etmemiş bulunsa idi
Anadolu’da tabiatıyla çit bile olamazdı..
Şu halde biz isnadatta bulunan muhteris ve
müstevli kuvvetlere deriz ki: Anadolu’da..
Nerede bir ecnebi parmağı varsa orada ateş-
i kan, iğtişaş ve ihtilal vardır ve bu kanlar sizin
kurşununuzla akıyor. Bu ateşler sizin
toplarınızla îkâd edilmektedir.

Ey medeniyetin ismet ve namusunu
kanlı elleriyle himmet etmek isteyen kanlı
muhterisler. Masum milletleri zincir-i istibdat
önünde istediğiniz tarafa sevk etmek
maharetini sizin elinize tevdi eden bu mühlik
senelerin verdiği cüret ve kuvveti ilelebet
muhafaza edemeyeceğinize kani olunuz ki
yarın sizin düşmanınız kendi milletiniz
olduğunu göreceksiniz ve onun karşısında
onun adaletle, medeniyetle inkişaf eyleyen
mefkuresi karşısında yaptığınız fenalıkların
cezasını göreceksiniz..

Kanun-ı tabii insanlara müdafaa-i nefs
haslet-i fıtriyesini bir hak olarak bahşetmiştir,
ki bu hakkı hiçbir kuvvet insanlardan nez’
edemez; hakkımıza, hayatımıza, istiklalimize
açık darbeler vururlarken  memleketimiz birer
birer elimizden alınırken, ecnebi ayağının
girdiği yerlerde ırz ve namus-ı umumî pay-
mal edilirken.. Düşmanlarımızın karşısında el
pençe divan durmak bizim ananâtımıza
muhaliftir. Eğer Avrupa altı yüz senelik bir
istiklalin mübarek bayrağını omzunda taşıyan
vakur ve azim bir millete nefsini ve namusunu
müdafaa etmeyi çok görüyor. Ve bunu bir
hata telakki ediyorsa pek ziyade yanılıyor
demektir.. Eğer onlar da memleket ve
milletimize karşı hüsn-i niyet ve samimiyet
varsa, eğer onlarda medeniyet ve insaniyete
karşı bir hürmet ve muhabbet varsa bizim bu
bir hakk-ı tabii olan hareketimizi takdir ve
teşvik etmeleri icap erdi.. Şüphesiz ki bu hakkı
tanımamakla beraber bizim idare- i
dâhiliyemize kadar müdahele etmek isteyen
kuvvetler âlem nazarında ve kendi milletleri
huzurunda zulüm ve istibdatın aletleri olarak
telakki  edilmek icap ederdi. Hulasa:
İstanbul’umuzu taht-ı işgalde tutmak ve orada
icra edeceği nümayişler ve milletin heyet-i
umumiyesini tehdit ve tahvîf etmek isteyen
İngiliz hükûmetinden rica ederiz ki: karşısında
bugün mağlup bir vaziyette bulunan fakat
hakikatte mert ve azimkar bir millet olan biz
Türklerin siyasi entrikalardan ziyade merdane
harekâta tevazukâr bulunduğumuzu takdir
etsin de tarih nazarında İngilizlerin adl ü
Hakk’a olan ananevi merbutiyetlerini
göstersin.. İşte bu politikadır ki cihanda salah
ümidinin parladığını gösterir ve illa düşman
düşmandır.

H. L.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhaddin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazartesi: 24 Cemaziye’l-Ahir 1338 ve 15 Mart  Sene 1336       Numara: 30
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Geçen makalemizde haber-i istifasını
teessüflerle kaydettiğimiz Ali Rıza Paşa
Kabinesi’ni Salih Paşa Kabinesi’nin istihlâf
ettiğini şükran ve memnuniyetle duyduk..
Memleketimizde irade ve kudret-i milliyenin
hâkimiyetini büyük cihana karşı ilan ve izhar
eden bu istihlâf hadisesi karşısında milletin
mukadderatını bâzîçe-i hevesât ve ihtirası
eylemek isteyenlerin kulakları çınlasın…

Biz burada bu meselenin avamil ve
ledünniyâtını tetkik edecek değiliz. Bu
meselenin tetkik ve muhakemesini tarihin
hakk-bîn sahifelerine terk ederiz. Meclis-i Millî
huzurunda ittifaka karib ve ekseriyetle mazhar-
ı itimat olana bir kabinenin tarîk-i mesaisinde
önüne engeller, hâiller çıkmasını millet arzu
etmezdi. Alınan telgraflardan anlaşıldığına
göre buhran-ı vükela kabineden yalnız Ali Rıza
Paşa’nın infikakından başka bir netice
vermemiştir.

Demek ki milletin iradesi ihtirasata,
ifsadata galebe etmiş, demek ki masum millet
bir felaket-i muhakkaktan kurtulmuştur… Yeni
teşkil eden kabinemize Cenab-ı Hak’tan
muvaffakiyetler temenni ederken İstanbul’un
âfâk-ı pür-zalâmından fırtınalar yapan kara
poyrazın, Anadolu’nun sakin ve masum
muhitinde ufak bir ağacın dalını bile tahrik
edecek kıymet ve mahiyette olduğunu teşrih
etmek isteriz.

Âlem ne derse desin.. Vatan ve
namusunu müdafaa etmek için el ele veren
Anadolu halkı, azm ü iradesinin sahip ve
esiridir. Onu azminden, i radesinden
döndürecek hiçbir kuvvet yoktur. İşte
düşmanlarımızın tarîk-i istilalarında bir mania
olarak gördükleri ve binaenaleyh imhasını
arzu ettikleri Kuvâ-yı Milliye bu azmin, bu bir
mevlüdidir. Bizim iştirak ettiğimiz dört senelik
Harb-i Umumî’de düşmanlarımız bile takdir
ve itiraf etmiştir ki Osmanlılar medenî bir
millete yakışır bir vaziyetle harp etmişlerdir,
düşmanlarımız, hem-cinsini öldürmek için bin
türlü müfsidet-i fenniye ararken, onlar muhnik
gazlarla dom domlu kurşunlarla beşeriyeti
ifnaya uğraşırken Türk’ün necip ananâtı
düşmanla yalnız merdane çarpışmayı
emrettiğini bir Türk neferi unutmamış
binaenaleyh Avrupa’n ın meden iyet
alakasından tecrübe ederek yaptığı fezayiha
al sancağın saye-i ulvisinde harp eden Türkler
iştirak etmemiş iffet ve ismet-i ahlakiyesini
muhafaza etmişlerdir..

Düşmanlarımızın, bize katliamlar,
isnadını memleketimizde anarşi ve iğtişaşatın
vücudu hakkındaki müfteriyatını kemal-i
nefretle reddetmek bir vazifedir. Evâmir-i diniye
ve ananât-ı ırkiye ve milliyemiz, bize zayıfların
himayesini emretmişti r.  B inaenaleyh
düşmanlarımızın bu müfteriyatının sırf kendi
menafi-i hissiyelerinin temini gayesine matuf
bir siyasî entrikadan başka bir şey olmadığını
söylemeyi bile zait görürüz ve bilhassa şunu
söylemek isteriz ki Anadolu’nun saf ve sakin
muhiti bütün dünyanın gözünün önünde
olduğu

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Yeni Kabine
Sadrazam ve Bahriye Nazır-ı vekili Salih

Paşa [Sabık Bahriye Nazırı]
Şeyhülislam Haydarîzade İbrahim Efendi

ibkâen
Hariciye Nazırı Safa Bey ibkâen
Dâhiliye Nazırı Hazım Bey ibkâen
Harbiye Nazırı Fevzi Paşa ibkâen
Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Bey

[Sabık Şurâ-yı Devlet reisi]
Maliye Nazırı Faik Nüzhet Bey [Sabık

Müsteşar]
Adliye Nazırı Celal Bey [Sabık Şurâ-yı

Devlet Mülkiye Dairesi reisi]
Evkaf Nazırı Ömer Hulusi Efendi

[Şeyhülislâm-ı Esbak]
Nafia Nazırı Tevfik Bey [Sabık Maliye

Nazırı]
Ticaret ve Ziraat Nazırı Ziya Bey [Defter-

i Hakanî Emini]
Şurâ-yı Devlet Reisi Cemil Molla Bey
Yeni kabinemize muvaffakiyet ve

muzahhariyet-i samedânî muin olsun.

Ali Rıza Kabinesi Ne İçin İstifa Etti?
İtilaf devletlerinin muhaberat-ı hükûmeti

sansür ederek cihan efkâr-ı umumiyesine
mağduriyetimizi ilana ve hakkımızda vaki
isnâdat ve ve müfteriyata mukabeleye
müsaade etmemelerini ve İzmir’de devam
eden fecayi’ ve i’tisafata mani olduklarını zikir
ve ahiren aleyhimizde tasanniatı ret ve milletin
ve hükûmetin masumiyetini izhar için her
türlü tahkikata âmade bulunduğunu ispat
eylemiş ve burada neşri mümkün olamayan
bu istifaname suretini Avrupa ve Amerika’da
neşredilmek suretiyle harice gönderildiği haber
alınmıştır.

Anzavur çetesi harekâtını ve Alemdar
gazetesinin menafi-i memlekete münâfî
neşriyatını ve Rıza Paşa’nın istifasını icap ettiren
esbâb-ı hukuk ve medeniyet-şikenaneyi
protesto etmek üzere Anadolu’nun her
tarafından keşide edilen telgrafların İstanbul
matbuatı neşretmek istemişlerse de İngiliz
sansürü tarafından müsaade [hangi hak ile?!!]
edi lmemiş  olduğunu müstahberd ir.

Türkiye Sulhu Hakkında Muhtelif
Haberler..

Petit Parissien gazetesi müttefikîn
mecl isinin gelecek içtimaını Paris’te
akdedeceğini ve şayet bu mecliste de bütün
mukarreratın tespiti mümkün olmazsa ikinci
bir içtimaın İtalya’da olacağını yazıyor. [Paris]

Türk murahhaslarının Mart nihayetinden
evvel Paris’e gelemeyecekleri malumattar
mehafilde söyleniyor. Türk maliyesinin bir
komisyon tarafından murakabe edilmesi
hakkında itilaf hasıl olduğu yazılmaktadır.

İngiliz matbuatı Yunanistan’ın dahi
kapitülasyonlardan istifade etmesini
Venizelos’un temin etmiş olduğu yazdıkları
haber alınmıştır.

-Halasa Doğru..-
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cezâ-yı nakdî ikasıyla belki de pek ağır bir
mahkumiyetten kurtulurlar..

Hakimin son sözü: -Aynen –“Fransız
adaletinden emin olunuz!!.”

İşte: Dünkü hâkim ve âdil İstanbul ile
bugünkü bedbaht ve mazlum İstanbul!.

Ahval-i siyasiye:
Uzun harp seneleri elîm yoksuzluğu

içinde kıvranan mazlum beşeriyet, mütareke
dedikodularının vaad ettiği refah ve saadetin
tahayyülü ile sarhoş elinden silahını terk
ederken: sükût-ı âlem için yeni bir devre-i
müsalemenin, artık.. başladığına zâhib
olmuştur..

Lakin, daha.. yazıları kurumadan ihlal
edilen şerait-i mütarekemiz.. memleketimiz
için tahayyülü bile korkunç bir istikbal
gösteriyordu.

-Bugün bile o meşum günün neşe-i
humarıyla sarhoş dumanlı kafalar var; ne
yazık..-

Türk ve Müslüman âlemine isnat edilen
ağır ithamlar karşısında kuduran ve esasen
daha evvelce kararını veren Avrupa efkâr ve
taassub-ı Hrıstiyaniyesi bu karar-ı müthişenin
husulünü yani mevcudiyet-i siyasiyemizin,
hayat-ı istiklaliyemizin ilgasını talep ediyordu..

Vatanın, istiklalinin muhafazası için
milyonlarca şehit veren, Türk’ün yurdu için
verilen bu karar-ı idam fî 14 Mayıs sene 335
tarihinde İzmir’e tevcih edildi. Orada denendi?

İşte bundan sonra, mütarekeden beri
istihaleden istihaleye uğrayan ülkelerimizi
örten siyah bulutlar, bu Türk ve Müslüman
intibah-ı millîsi önünde kesafetini kaybetti..

İzmir’de, Adana’da daha.. başka, başka
İslam diyarlarında muhafaza-i vatan ve istiklal
için dökülen Türk ve Müslüman kanı âfak-ı
siyasiyede Türk saltanatının, Müslüman
hilafetinin şaşalarını taşıyan donuk yıldızlarını
parlattı..

İstanbul’un Türk ve Müslüman efkâr-ı
umumiyesi:

Her vesile ile vahdet-i milliyeye sadakatini
izhar eden esir İstanbul’un umum Türk ve
Müslüman halkı içinde yüze varmayan kari ve
karielerini temsil eden iki gazeteden ma’ada
her şey Kuvâ-yı Milliye’dendir.

Fatih: 10: 2: 36  E. M.

Dersaadet’te Amerika Mümessil-i
Siyasiliği Vasıtasıyla Amerika Reis-i

Cumhuru Mister Wilson Cenaplarının
Refika-i Muhteremeleri Madam Wilson

Cenaplarına
Aziz madam. Sivas’ın umum İslam

kadınları bugün içtima ederek işbu
telgrafnamemizin pek müşfik olacağı tabii
olan kalbinize âlem-i insaniyete hizmet eden
Amerika milletinin muhterem kadını sıfatıyla
size müracaat ve istirhamda bulunuyoruz. Ve
istirhamatımızı lazım-ı vech ile kabul
edeceğinizden biz Türk kadınları pek ümit-
varız. Sulh ve müsalemet-i cihanın iade ve
idamesi için yeni dünyanın âlim, filozof,
mua l l ime ola rak tan ıdığım ız ruh- ı
muhtereminiz Mister Wilson cenapları
tarafından vaz’ ve ilan olunarak bütün milel
ve akvamın saadet ve selamet-i atiyesini temin
edeceğini ümidiyle herkes tarafından büyük
bir memnuniyetle mazhar-ı hüsn-i kabul olan
prensiplere biz Türkler de rabt-ı kalp izhar ve
itimat eylemiştik. Devletimizin itilaf hükûmetleri
ile akd eylediği mütareke şeraitinin esaslarını
Wilson Prensipleri teşmil eder. Bugün hal-i
mütarekede bulunduğumuz belahatte iken
ve henüz mütarekenamenin mürekkebi
kurumamış iken maatteessüf prensiplerin hiç
birinin hükmüne riayet edilmediğini teessür
ve teessüflerle görüyoruz. İzmir’imizin Yunan’a,
Adana, Ayıntab, Urfa, Maraş gibi sevgili
topraklarımızın diğer devletlere işgal ettirildiğini
müşahede eyledik. Bu işgallerin bütün
milletlere temin-i hukuk edecek olan Wilson
prensiplerine muvafık vaziyete hakaret olup
olmadığını bu prensiplerin vâzı’ı olmak
itibarıyla
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İstanbul Muhabir-i Mahsusamızın Mektubu:

İstanbul..
Bugün.. O, bildiğiniz eski şen ve dilber

şehir değil.. Evinde, evinin sıcak koynunda
düşmanların çevirdiği ihtirası, adâvet
dolaplarının istiklaline temas eden zehirli
rüzgarları karşısında ağlayan derin melalinin
hissedilen acıları: Geçen mesut zamanlarının
mersiye-i hazanını okuyor..

Mai ve hülyalı semasını örten elem ve
matem bulutları altında diğer memalik-i
meçhule gibi sanki veremli bir kızın son
ümitlerini yaşayan bu şirin şehrin bütün
sahillerini kuşatan oynak mai denizinde bir
baykuş şeametiyle yatan “gemiler” bu kahırlı
hicranlarını artırıyor; kalbine damla, damla
kan damlatıyor..

Uzun caddeler inde, dolambaçlı
sokaklarında “muğfel” siyasetlerinin temin
ettiği vahşi bir hâkimiyetle dolaşan İngiliz,
Fransız, İtalyan hatta Yunan askerlerinin
şakırdayan mahmuzları; bir firengi çıbanı gibi
bu muazzez şehrin sinesini  oyuyor..

Ağuş-ı ihtişamında büyüyen genç
şehzadelerini, mağrur edalı sultanlarını
gezdiren muhteşem saltanat arabalarına
mukabil “sevvenirci” (1) İngilizler’in, Fransız
apaşlarını, laternacı Yunanlılar’ı taşıyan ve her
gün asil evletlarından iki zavallı bedbahtın
masum kanını akıtan katil otomobiller.. Bu
Müslüman Türk beldesinin lâ-yemût tarihinde
müebbet bir leke teşkil edecek; ve bunu hiçbir
şey, hiçbir zaman silemeyecek.. İrfan-ı hayatını
öldürmek, hâkimiyet esaslarını parçalamak
için tatbik edilen işgal siyaseti aile yurtlarına
kadar teşmil edilirken, hain ellerinin yerleştirdiği
kundaklardan bu kederli şehrin matemli
semasına aks eden esrarengiz kızıl renk Türk
medeniyetine, irfanına, tarihine pek büyük
hizmetler eden; bu mebaninin mahvını ilan
ediyor..

Bütün bunların fevkinde bu “fatih
meşhedinin” şahit olduğu bir şey Türk
adaletine mukabil ağır bir tezat daha.. var..
O da, Galata’da yüzlerce halkı soyan ve
yevmiye binlerce liralar tahsil eden: Fransa
mahkeme-i adilesi!.

Mektubuma hatime vermeden bundan
dört beş ay mukaddem iffet ve istikametine
hürmet ettiğimiz bir arkadaşımızın başına
gelen bir hadise-i feciayı hikâye edeceğim.

“Hadise Ayastefanos’tan–Sirkeci’ye son
seferini yapan ve arkadaşımızda ittisalindeki
kompartımanda iki Türk hanımını hamil
bulunan trende cereyan eder. Yolcuların
tenhalığından istifade ederek iki yolcu Türk
hanımına taarruz için iki Fransız neferiyle ittifak
eden Yunanlı bir kondöktör ki –kadınlar
vagonunun memuru imiş- Makriköy ile
Yedikule arasında bu iki hanıma hücum ederler.
Ani ve şeni’ tecavüzün karşısında istimdata
başlayan bu iki zavallının feryadına koşan
diğer bir refikiyle arkadaşımızın müdahelesi
iki namuskâr Türk kadınını tecavüzden kurtarır.

Fakat.. daha ilk istasyonda bu iki namus-
ı millî müdafileri Fransız polisi tarafından tevkif
edilir. Bir hayvan ahırında otuz altı saat
bekletildikten sonra nihayet mahud Galata
mahkemesine sevk edilir. Mahkeme meseleye
“Fransız askerine karşı gelerek Fransız haysiyet-
i askeriyesini tahkir şeklini” verir. O esnada
kalbi hiss-i adaletle meşûm bir İtalyan polisinin
vesayasına tevfikan tebdil-i lisan eden bu iki
mücahit on altışar lira

(1) İngiliz üsera karargâhlarından avdet eden asker ve zabitan

kardeşlerimizin üzerinde mevcut yüzük, akçe vesairelerinin İngiliz

garnizon kumandanları ile zabitinin yadigâr namiyle aldıkları için

esirlerce verilen nam.

 zevc-i muhtereminizden sormaya kendimizi
haklı görerek bunun için biz Anadolu Türk
kadınları sizi tevkîl ediyoruz. Hukukumuzu
kendi hukunuz gibi müdafaa edeceginize de
itimat ediyoruz. İlim ve irfanı, mevki-i siyasisi
itibariyle pek yüksek tanıdığımız zevc-i
muhtereminizin her halde bu haksızlıkları
hüsn-i telakki etmiyeceklerini takdir ve telakki
ediyoruz. Fakat yalnız hüsn-i telakki etmemek
kâfi değildir. Aziz madam biz Türkler müşarün-
ileyh sözüne, söz ki namustur. Namusuna
mevkiine, nüfuzuna itimat ederek mukadderatı
Wilson Prensipleri’ne terk etmiş koca bir
milletiz. Bütün Türklerin hakkını vermesini
kendilerine talep ediyoruz ve talebe de
salahiyetimiz vardır. Wilson cenaplarının
selahiyettar bir lisan ile ilan ettikleri prensiplerin
hükmünü bilfiil icra ettirmeyi kendileri deruhte
buyurmalıdırlar. Aksi takdirde ya bütün milel
ve akvamın iğfal etmiş yahut yapamıyacağı
şeyleri söyleyerek mevki-i acze düşmüş olmaları
iktiza eder ki Amerika cumhuriyet-i fehimesinin
reis-i muhteremi için bu iki şıkkı da biz Türk
milleti asla layık görmeyiz. Binaenaleyh bu
harbe kendi arzusuyla girmeyen ve hükûmetin
arzusuna da ebedî düşmanı olan Çarlık
Rusya’sına kapılarını açmamak için teb’îd eden
ve ancak bu düşünce ile Alman iştirakini kabul
eden Türk milletinin harpte evlatlarını,
kocalarını, kardeşlerini, babalarını kaybeden
gözleri yaşlı kadınları bu prensipler dairesinde
hukukumuzun muhafazasını yine sizin
vasıtanızla zevc-i muhtereminizin, Amerika
hükûmet-i adilesinden rica ve büyük
yardımınıza intizar eyler ve nâ-mütenahi
hürmetlerimizin kabulünü ayrıca istirham
eyleriz.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Fransa Müstakil Bir Türkiye’nin
Muhafazasını İstiyor..

Te mp s  G az e t e s in i n  B i r  Ba ş
Makalesinden..

Londra’da bir defa daha bütün Türk
meselesi mevzu-ı bahis oluyor. Bu müzakerata
Londra’da ibtidar eden düvel-i müttefika
rüesası aynı vaziyette bulunuyorlar ki
müzakereyi pek nazik yapan cihet de budur.
Mileran’ın arkasında müstakil ve kabiliyet-i
hayatiyeyi haiz Türkiye’nin muhafazasını
isteyen büyük bir kitle şeklinde Fransız efkâr-
ı umumiyesi vardır. Bu program hiçbir fikir ve
maksadı muhtevi değildir. Mahiyeti yalnız
hakk-ı  hayatı  haiz olan bir mi lletin
mevcudiyetine riayetten ibarettir. Yarınki
Türkiye ekseriyeti ya Türk olan yahut da itikatları
ve ihtiyacat-ı hayatiyeleri Türklerle cemiyet
halinde yaşamak arzusunda bulunan araziyi
iktifa etmelidir. Böyle bir hükûmetin payitahtı
İstanbul olmalıdır. Çünkü İstanbul’suz Türkiye
ne yaşayabilir ne de tasavvur olunabilir.
Makalenin nihayetinde: Eğer Kilikya’da
askerlerimizin kanı akmış ise bu Fransız
siyasetinin mesul olmadığı bazı esbaptan ileri
gelmiştir. Fransa’nın başkalarının hatalarından
mütevellit cezayı çekmesi kabil-i kabul değildir.
Biz talep ediyoruz ki hükûmet kendisini
Türkiye’de ve Asyâ-yı suferanın garbında
tahassül edecek vaziyete karşı Fransa
kuvvetleriyle müdafaada bulunmaya mecbur
edecek taahhüt altına girmesin ve şark
meselesinin geçirmekte olduğu muhtelif
safahatın her birinde Fransa hükûmeti
menabi’ine ve menafiine tevfik etmek için
tamamen serbest olsun..

Suriye’de
-Mazi ve İstikbale Raci Musîb Fikirler-

Şam-ı şerifte münteşir “Ed-defâ’” ceride-
i yevmiyesi 5 Kanun-ı Sani nüshasında yazdığı
başmakalede mütalaat-ı atiyeyi dermeyan
ediyor:

Türklerle beraber yaşadığımız zaman
nimet-i meşrutiyetten birlikte istifade
ediyorduk. Hukuk-ı siyasiye ve içtimaiyemiz
birdi. Memleketimiz müstakildi. İstiklalimizi
şaibe-dâr eden bir şey varsa o da mahut
hareketlerimiz de siyaset ve idaremiz de
Türklerin derecesinde olmadığımızdan onların
ihmaline maruz kaldık. Hakkımızı talep edince
düçar-ı reddolduk bunun üzerine birbirimizle
çarpışmaya başladık. Bütün musibetlerimiz
bunun neticesidir. Mamafih biz anlaşabilirdik.
B iz  i t idal-perver  olsayd ık onlar  da
müsamahakâr davranırlardı. Her şey olur
biterdi.
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ve cevherîni  olan der-aleyh haksız
hücumların… hüviyetsiz insanlıkların hecme-
i anîfiyle sarsılırken… son bekâ-yı İslamiyet’in
de istila ve ilhakına çalışırken hâlâ mı miskin
ve mütevekkil duracağız. Görmüyor musun;
Cengizlerin haymesinde, Atillaların tahtında,
Oğuzların yurdunda, Hindîlerin erikelerinde,
ihtişamlar, saltanatlar, debdebe ve dârâtlar
saçan kanlı medeniyetin… sizi hâkimken
mahkumluğa, metbû’luktan tâbiliğe, şahlıktan
pâsbânlığa indiren şu melun medeniyetin
hüviyet-i hevesini meğer fark etmiyor
musunuz? Bu toprakların ebedî ve irsî hâkimi
ve sultanı iken bugün içinde ancak biçare
yavrularınla barınabildiğin bir iki kamış
kulübeye malik ve o lâne-i ıstırapta da
gözyaşlarını akıtmaya mahkûmsun. Artık diril
İslamlığın, Türklüğün, esir milletlerin ruh-ı
intikamı diril ve sayhat-ı isyanınla beraber
keskin bir hançer yerine geçen tırnaklarını,
hürriyetini, servetini, refah ve saadetini gasp
eden ve elan etmeye uğraşan o ejder-i
tahakkümün kalbgâhına sapla! Ve bil ki…
artık an-ı intikam hulûl etmiştir.

Tokat: A. H.

Jurnal de Genova’dan:

-İngiliz- Afgan Harbine Doğru-
Bu bapta vaki olan eş’âra nazaran

Afganistan dağlarında şiddetli muharebat
vuku bulmaktadır. Ancak elli kadar bir genişliği
haiz olan bir boğazda kuvvetli bir Afgan
müfrezesi İngiliz kuvvetlerine taarruz etmiş
ve İngilizler yedi saatlik bir muharebeden
sonra kendilerini müşkülatla kurtarabilmişlerdir.
Afganlılar son sistem tüfekler ile mücehhez
idiler. Taarruz esnasında el bombaları istimal
ettikleri gibi mitralyözlere malik oldukları da
söylenir.

Malum olan bir şey varsa o da
Afganlıların bir İngiliz tayyaresini düşürmeye
muvaffak olmalarıdır. Bir vadiye düşmüş olan
bu tayyarenin râkibleri firara muvaffak
olmuşlardır.

Sulhun akdinden pek az zaman sonra
vukua gelen Afganlıların taarruzu Hindistan
hududunda yeni bir naire-i harp tevlidi maksadı
ile Rus Bolşeviklerinin Asyâ-yı vustada büyük
bir propaganda yapmakta ve para ve silah ve
mühimmat tevzii etmekte olduklarına dair
intişar eden havadisleri teyit etmektedir. Sulhun
akdinden sonra Afgan hududunda zuhur
eden bu vaka ilk defa olarak vaki olmamıştır.
İngiliz memurlarının arazilerinin müdafaası
zımnında tedabir-i şedide ittihazına mecbur
kalacakları muhakkaktır. Afganistan ile yeniden
bir harbin zuhuru ihtimali daire-i imkânda
bulunduğundan bu defa geçen yaz olduğu
gibi ufak tefek müsademat ile iktifa edilmeyip
ciddi bir surette harp edileceği şüpheden
vareste ve Bolşevikler tarafından İngiltere’nin
aleyhine olarak yapı lmakta olan bir
propaganda üzerine bu yeni hudut vakasının
Londra’da ziyadesiyle tesirat icra eylediğini
söylemek icap eder.

Türkler Masumdur
Londra’da Münteşir (Veyneyyirist)

Gazetesinden:
Türkler, Rumların ticaretini elde etmek

suretiyle kendisini mahvedeceklerini,
Ermenilerin ise dininin, memleketinin düşmanı
biamanı olduklarını söyleriz. O zaman Türk’ün
kalbinde müthiş feveran hasıl oldu. Kendisine
meftur olduğu itaat hakikatinden istifade
etmeyi  düşündüler.  Düşman olarak
gösterdikleri bu anasırın katlini emrettiler,
Türk de öldürdü. Şimdi ise tediye-i duyun
etmelidir. Bu anasırla temasta bulunmuş olan
binlerce Avrupalı aynı noktada ittihat
etmişlerdir.

Rumlar ve Ermeniler çalışkan fakat
nankör, samimiyetten muarradırlar. Türk ise
cesurdur, namuskârdır. İşte bu hasail Türklerin
on

Türkler de bizim gibi şerefli millettir. Onların
da dini ve lisanı Arapların şan-ı mazisini,
edebiyatı yâd eder. Hiçbir vakit Türk bize karşı
Avrupalılardan Asyalılara karşı aldıkları
vaziyetleri alamazdı ve makalesinin nihayetinde
de şu musîb fikri ileri sürüyor.

Sulh Konferansı ne Türkiye’nin ne de
Arabistan’ın mukadderatını henüz tayin
etmedi. Fakat Türk de Arap da kendisi için
hazırlanan zincirleri görüyor ve bu zincirlerle
bağ lanmaktan kurtulmak ist iyorla r.

Türkler uyansın, Araplar da uyumasın.

Sayha-i İsyan…
Âlem-i İslam’a

Şarkta bir enîn-i isyan var işitiyor
musunuz? Giryan bulutların, haşin ve birahm
manilerin enzar-ı insaniyetten gizlediği bu
mudur, bu matemli, bu acıklı esaret yuvasında
vicdanları bir râ’şe-i nısfetle sarsan bir kıyamet-
i istiklal var.

Altın varaklı ecnebi kâşanelerinin vaz’-
ı tahkir ve hâkimiyeti altında zayıf birkaç kamış
parçasından yaratılan İslam kulübelerinde
medîd bir tufan-ı elem… Bir çok şehik-i
sefalet.. Kümelerle mazlum insanın boğazlarını
kanatan birer enîn-i isyan var. Bir girye-i hüsran
ve intikam ortalığı sarmış… İşkence ve ıstırabın;
en kirli ve müfteris tazyikatın bâr-ı tahakkümü
altında bükülmüş beller artık doğrulmakta,
ağlayan gözler azalmakta, mevtanî renklere
bürünmüş İslam dehanı ortaya atılmaktadır.
İşitiyor musunuz dindaşlar! Şarktan.. Şarkın
ebetlere, ulviyetlere mevsûl yeşil ufuklarından
bize doğru uçuşan boğuk sayhaları ümit-var
zafer sedalarını duyuyor musunuz? Evet. Bütün
şark uyanmış; pay-ı azmine dolaşan zincir-i
ihtirası kırmış? Bütün zulüm-kâr tazyikleri ref
için ileriye, istiklale, hâkimiyete, nur-ı mev’uda
koşmaya başlamıştır. Oh ey şark! Ey hidayet-
i ilahiyenin, fazıl ve necip bir tarihin, müteali
ve pür-şeref bir insanlığın bedbaht anası….
Ey zavallıların kimsesizlerin şefik ve rahim-kar
âşiyanı sana bin tuhfe-i takdis.

Dünyaya bir feyz-i necib-i temeddün
saçan hilal-i Muhammedî.. Senin afak-ı
hidayetinde parladı. Güneşler, ilimler, feyyaz
ve velud zekâlar kahhar ve adil cihangirler
senin yurtlarından doğdu. Asya orduları…
önünde yerleri öpmedin bir ferd-i mutaazzım
bırakmadığı halde hâlâ sen… semalarında
billur ufuklarının maverâ-yı zümrüdînde siyah
kartalların, kan içici gölgelerin üzerine girdiği
ridâ-yı zulüm ve i’tisafı yırtmıyor; ruhun
dönmüş, kalbin hareketten sakıt kalmış gibi
davranıyorsun. Hâlâ altınlı toprakların define-
i dârât ve azimeti üzerine kurulan serir-i
istibdatı; hakk-ı hayat ve istiklalini çiğneyen
medeniyet şakilerinin yanında, koynunda
topraklarında yaşatıyorsun.

Silkin ve canlan ey Şark! Asırların enkaz-
ı  harabîsi  altında git tikçe küflenen
mefkûreleriniz… düşman çizmelerinin
muhakkirâne darbeleri altında gittikçe yere
gömülen tarihi mabetleriniz artık bir şems-i
intibah ve halas ile aydınlansın. Bellerinizden
lisanlarınızdan sayha-i isyan, yumruklarınızdan
ölüm saçılsın ve o zalim kuvvetler de anlasın
ki Cengizlerin, Atillaların evlatları henüz mevcut
ve kendisini tanıttıracak bir haldedir. Evet
dindaşlarımızın mezarları dünyanın nısfını
işgal etmişken hâlâ kurban vermekten… hâlâ
topraklarımızı çiğnetmekten kurtulamayacak
mıyız? İslamiyet’in umde-i rasîn ve asili…
Fatih’in bergüzar-ı tarihî

altıncı asırdaki azimetlerini tevlid etmişlerdir.
Fakat bu hasail kendilerinden gayr-ı meşru bir
surette istifade edilmelerinden başka bir şeye
yaramamaktadır.

Zulüm ve katliam meselesine gelince bu
unsurların birbirlerinden farkları yoktur. Avrupa
usul-i tefekkürü Anadolu’da payidar olamaz.
1916’da Türkler Rum ve Ermenileri katliam ettiler.
1919’da Rumlar İzmir’de Türklere sirkat ve gasp
ve gâretle müteradif katliam eylediler. Ermeniler
ise Rusların Van’a doğru ilerledikleri sırada
binlerce müdafaasız ve zararsız Müslümanları
katlettiler ve bugün Ermenistan Cumhuriyeti’nin
kıtaat-ı muntazaması Anadolu’nun şimal-i
şarkîsinde Müslümanların çoluk ve çocuğunu
camilerde boğazlıyorlar. Binaenaleyh bunlar
arasında yapılacak bir mukayese neticesinde
tercih edileceği cihet yoktur. İşte Abdülhamit-i
Sani’nin idare-i müstebidesi ve İttihat ve
Terakki’nin oligarşisi İstanbul ve Anadolu’nun
hali bu merkezdedir. Rum ve Ermeniler
katliamlardan mustarip olmuşlarsa Türk köylüsü
de on sene devam eden harplerden, açlıktan
ıstırap çekmiştir.

Hakkımızda Avrupa İhtirasları
İsviçre’nin Jurnal de Genova gazetesinin

İstanbul muhabirinin 27 Kânun-ı Evvel 920 tarihli
mektubundan:

Avrupa-yı Osmanî’den eser kalmadı. Yüz
sene evvelki Türkler de bugünküler gibi
mezarlarını bizzat kazmışlardır. Türkler esasat-ı
hazıra dairesinden ırken, dinen ve lisanen ve
yekdiğerinden farklı birtakım anasırdan müteşekkil
bir hükûmeti idareden aciz olduklarını ispat
etmişlerdir. Hükmedebilmek için hâkim olmanın
kifayet ettiği edvar-ı esbaka artık geçmiştir. Şimdi
idare etmek gerektir. Türkler tahsildarlardan
başka bir hükûmet tanımamış ve hayli tebaya
hükümdar olmuşlardır. Öyle iken bunun akvamın
müstehak bulundukları muhalefeti Türkler
hakkında da göstermek için itilaf devletleri Bursa,
Ankara, Konya ve Kastamonu vilayetlerini şamil
olmak üzere Anadolu’da bir Türk imparatorluğu
tesisine karar vermişlerdir. Havali-i mezkûrenin
anasır-ı Hrıstiyaniye ile mezkûr olmakla beraber
yüzde doksan nispetinde bir sekene-i İslamiyeye
malik bulunduğu ve yeni Türk hükûmetinin
münhasıran tüm ahali üzerinde hükûmet
eyleyeceğini zikretmek lâzımedendir. Karain-i
ahvale göre Osmanlı İmparatorluğu’nun iki
mahrec-i bahrisi olacaktır.

Bunlardan birisi Bahr-i Siyah’taki Samsun
ve Sinop ile diğeri Marmara’daki Bandırma ve
Mudanya limanlarıdır. İzmir hinterlandı tevsi
olarak Yunanlılara bırakılacaktır. Vilayat-ı şarkiyede
büyük bir Ermenistan vücuda getirecek ve
Fransa’nın himayesini ve muavenet-i maddiye
ve maneviyesi altında olmak üzere tesis olunacak
bir ittihad-ı Ermenistan’ın istikbalini Trabzon
vilayetinin istikbaline rabt edecektir. İstanbul terk
olunacak bazı havali müstesna olmak üzere
bütün Trakya’nın idaresi Yunanistan’a tevdi
edilecektir. Müddet-i medîde tetkik edilmiş olan
İstanbul meselesi ber-vech-i ati hâl edilmiş imiş.
İstanbul cemiyet-i akvamın murakabesi altına
vaz’ edilecek ve bu cemiyet de kendi salahiyetinde
Yunanistan ve Türkiye’nin inzimam-ı muavenetiyle
İngiltere, Fransa ve İtalya’ya devredecektir. Zimâm-
ı idareyi kendi ellerine alacak olan düvel-i
müşârün-ileyhin hala vaki olduğu misillü
fevkalade komiserler tarafından temsil olunacak
ve bunlar İngiliz fevkalade komiserinin riyaseti
tahtında bir meclis teşkil edeceklerdir. İstanbul’a
ilhak edilecek arazi Bahr-i Siyah sahilinde vaki
Terkos’tan bedeen ile Çekmece tarikiyle sahili
takiben Tekfur Dağı karibine mümted olacaktır.
Bundan maada Tekfur Dağı’nın cenubundan
bedeen edecek bir  hat Koru Dağı tepelerini
taayyuben Yunan denizinde kâin Enez’e mümted
olarak Gelibolu şibh-i ceziresini Yunan
Trakya’sından ayıracaktır. Anadolu çitinde ihtimal
ki Zonguldak’tan bedeen ile İzmit’e münteha
olacak olan bir hat Kara Deniz Boğazı’nı her
gûna ihtirasat haricinde bırakacak ve Marmara
sahilinde kâin “Sizik” civarından bedeen ile Adalar
Denizi’nde “Nirova” şehr-i kadiminin cenubuna
dâhil olacak bir hat Çanakkale’ye de Karadeniz
Boğazı’na müşabih bir şekl-i idare bahşetmiş
olacaktır.

Beynelmilel hâle ifrağ edilecek olan İstanbul
ve Boğazlara ve Marmara Denizi’ne hâkim
olacağından bunlar da beynelmilel bir şekil almış
olurlar. Bu tarz-ı tesviyenin ehemmiyeti müstağni-
i arz ve beyandır. İstanbul bir taraftan birinci
derecede bir şehr-i sun-i siyaseten kaybedecekse
de ticaret nokta-i nazarından ehemmiyeti artacak
ve transit muamelatına en müsait bir mevki teşkil
edecek ve mersâ-yı Dersaadet bütün cihanın
ticaret donanmalarına ârâm-gâh olacaktır. Acaba
padişah ne yapacak?.. Dersaadet’te kalacak
olursa İstanbul bütün cihan-ı İslamiyet’in makarr-
ı hilafeti olacaktır ki bu da İngiltere için nahoş
değildir. Bu takdirde zat-ı şahane hukuk-ı
hükümranîlerini bir naibe tevdi edecek ve naib
Anadolu İmparatorluğu’nu nam-ı hümayunlarına
idare edecektir.

Zat-ı şahane yeni bir payitahtında ikamet
buyurdukları takdirde ise İstanbul ahali-i İslamiyesi
şüphesiz Rum ve Ermeni patriklerinin haiz
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Azerbaycan hükûmeti başvekili Nasip Bey
Tiflis’teki İngiliz müessil-i siyasisi ile şubat
bidayetinde mühim bir mülakat icra etmiştir.

Bu mülakatta mümessi l- i  s iyasi
Azerbaycan’ın Bolşevikliğe derece-i temayülünü
sormuş ve Nasip Bey de İslamiyet’in buna mani
olduğunu ve fakat bütün cihan İslamlarıyla
birlikte aziz ve tanınan ve sevilen Türklerin
tamamiyet-i mülkiyeleri tasdik edilmezse her
şekli kabule mecbur kalacaklarını cevaben
söyledikleri müstahberdir.

Bolşevik Haberleri
Dinyestr nehrinin garp sahilindeki Bitrasivil

şehir istikametinde ilerleyen Bolşevik taarruz
kıtaatı mezkûr şehrin kırk kilometre şimal-i
şarkîsinde demiryolu üzerinde Ayvanofka
mevkiindeki düşman zırhlı trenlerini zapt etmiş
ve Petrasivlik keza kırk kilometre kadar cenub-
ı şarkîsindeki Noçorgar mevkiini de işgal
etmişlerdir.

Finlandiya, Litvanya ve Romanya
murahhaslar ının Bolşev ikler i le su lh
müzakeratına başlamak üzere Varşova’ya
geldikleri haber alınmıştır.

Bolşevikler Rostof’un cenubundaki
cephede taarruza başlamışlardır Sivastopol’un
20-30 kilometrelik bir cephede şiddetli
muharebeler yapmakta oldukları müstahberdir.

Denikin ordusu gerisinde Karadeniz
sahilinde Denikin aleyhine icrâ-yı faaliyet etmekte
olan Yeşil Ordu Nuvapsa şehrini zapt etmiştir.
Burada 100 top birçok eslaha ve mühimmat
32.000.000 ruble Bolşeviklerin eline geçmiştir.
Altısı general olmak üzere işbu muharebatta
10.000 esir alındığı ve generallerin içerisinde
evvelce seferberliğe iştirak etmemiş köylerin
ihrakını emreden meşhur bir generalin de
mevcut olduğu cümle-i müstahberattandır.

Vilayet-i Şuûnî
Sivas

Meclis-i Umumisi Küşât Edildi..
Merkez mulhikat azaları ekseriyet nisabına

haiz olmasıyla meclis-i umumi 5 Mart 336
tarihinde vilayet-i celilemiz tarafından küşat
edilmiştir. Esasen her hususta pek geri kalan
vilayetimizin harp senelerinde irfanen ve
umranen düçar olduğu zayiat ve tedenniyat
pek şayan-ı esef bir hale geldiği nazar-ı itibara
alınırsa bu defaki meclis-i umumimizin mühim
ve ciddi faaliyet ve fedakârlıklarına muhtaç
olduğumuzu söylemek fazladır. Bilhassa bütün
fenalıkların müvellid-i yegânesi olduğu nazar-
ı dikkate alınarak azâ-yı kiramın artık bu defa
vakit zayi etmeksizin tahsil-i ibtidainin hemen
umumi bir hale getirilmesini ve muallimînin
düştüğü şu elîm vaziyete bir nihayet verilmesi
esbabına tevessül ile maarif ve umran-ı
memleket için bezl-i mesai ve firîde bulunmaları
hararetle temenni olunur. Herhalde vazifelerini
bilhassa bu defa pek mühim ve vatan-perverane
olduğunu pek güzel takdir edeceklerini kaviyyen
ümit ettiğimiz azâ-yı kirama memleketimiz
namına arz-ı hoş-âmedî ve Cenab-ı Hak’tan
muvaffakiyetler temenni ederiz.

Tilavet-i Hatm-i Kur’an
Bilumum şühedâ-yı müslimîne ve bilhassa

İzmir, Maraş, Urfa, Ayıntab, Adana, Haçin,
Birecik, Kavzin gibi memalik-i meşgûlede
selamet-i din ve vatan için iş’âr-ı hûn ve fenâ-
yı can eden şehid-i mücahidinin ruh-ı pür-
fütûhlarına ithaf edilmek üzerine şehrimiz
darülmuallimat heyet-i idare ve ta’lime-i
muhteremesinin delalleriyle dâr-ı mezkûrda
toplanan hafız hanımlar tarafından yedi
perşembeden beri birer hatm-i Kur’an tilavet
olunarak geçen perşembe hitama erdiği halas
ve istikbal-i vatan ed’iyesi yâd edildiği
memnuniyetle haber alınmıştır. Cenab-ı Hallâk-
ı a’zâm karin-i kabul buyursun. Âmin.

Beledî İntihabatı Neticelenmiştir
336 senesi için yapılan beledî intihabatının

neticesinde Muhasebecizade Rıza, Arif
Efendizade Hacı Osman ve Kâhya Emin Ağa
oğullarından Halis Turgut, Şems-i Sivasî
Hazretleri postnişini Şeyh Hüseyin, Binbaşı
mütekaitlerinden Rıza, Hamamcızade İlhami
Bey ve Efendiler ekseriyet kazanarak azalığa
intihap olunmuştur.

Vilayet-i celilece Muhasebecizade Rıza
Bey belediye reisi vekâletine tayin buyurulmuştur.

bulundukları salahiyetlere malik bir şeyh
tarafından idare edilecektir. Meşruhat-ı anife
ancak hudud-ı esasiye itibariyle nazar-ı dikkate
alınmak lazım gelir. Her halde en yâda cay-ı
nazar olan cihet-i İslam Hrıstiyan meselesi
namıyla tevsîmi icap eden şark meselesinin tarz-
ı tesviyesine hâk im olan zihniyetti r.

Telgraf Haberleri
Müteferrik Haberler..

Meclis-i âlî Basarabya’nın Romanya’ya
ilhakını tasdik eylediğini Romanya reis-i nezzarına
tebliğ eylemiştir. İşbu tebliğde el-yevm Romanya
kıtaatının taht-ı işgalinde bulunan Cenubî
Macaristan’ın müsta’cilen tahliyesini iş’âr
eylediğinden tahliye muamelesine şimdiden
başlanılmıştır. (Paris)

Lord Brosesil Bolşeviklerin kendi hallerine
bırakılması lüzumundan bahs ile demiştir ki
Bolşevik propagandalarına Fransız ve İngiliz
kumandanları aldanmayacaklardır. Cemiyet-i
akvam mevcut olacak ve hakikate tahavvül
edecektir. Maatteessüf Amerika’nın adem-i
işt irak inden cemiyet-i  akvam adem-i
muvaffakiyete duçar olmuş ma-haza cemiyet-
i akvam sulh-i cihan için mevcut teminatın en
ehemmiyetlis id ir. Bu keyfiyet adem-i
muvaffakiyete müncer olursa o zaman Avrupa
medeniyeti memlû olacaktır, demiştir. (Paris)

Chicago Tribune Gazetesinden:
Lloyd George İtalya başvekili Niti Adriyatik

meselesini Amerika’ya danışmaksızın halletmek
üzere hafi bir ittifak akdetmişlerdir. Yine bu hafi
ittifakta İtalya başvekili Lloyd George’a Türk
muahahedesinin tanziminde muavenet vaat
ediyor. İngiliz başvekili Wilson’un Osmanlı
İmparatorluğu’nu parçalamak planlarına
müdahale edeceğinden korkuyor.

Mileran ile Lloyd George arasındaki kavga
halledilmemiştir. Fransa İngiltere’nin tehdid-i
iktisadisini kâle almamaktadır. Fransa her-çih
bâd-âbâd Amerika’nın Avrupa işlerinden el
çekmesini arzu etmektedir. Mileran kabinesi
siyaset-i hariciyeyi bu nokta-i nazara tevfikan
idare edecektir. Wilson’un düvel-i itilafiyeye
müracaatla Türkiye muahede-i sulhiyesini kendi
reyi olmaksızın takarrür ettirmeleri arzusunu
da izhar ettiği istihbar kılınmıştır.

Siroz ve Drama Havalisinde Yunan Askeri
İsyan Ediyor;

Yunanistan’ın Drama civarında Toskat’ta
ârâm-sâz bir tabur eski Yunanistan’a sevk
olunmakta iken İzmir’e gönderildiğine muttali
olur olmaz isyan ederek emre itaat etmemiştir.

Hükûmet-i askeriye sadık efradı
otomobillerle mahall-i vakaya sevk ile isyanı
bastıracağı yerde büsbütün tahrik eylemiş ve
vakanın diğer mahallere sirayetinden havf eden
hükûmet efradın arzusu üzerine kara tarikiyle
eski Yunanistan’a sevk etmiştir.

Yunanistan Ahval-i Dahiliyesi Ne
Haldedir?..

Venizelos aleyhtarı Gounaris Partisi
Yunanistan’da büyük bir teveccüh kazanmış ve
bu int ihabatta Gounaris Part i s i ’n in
kazanmasından endişe eden Venizelos
Avrupa’dan memlekete avdeti esnasında
göndermiş olduğu telgrafta kendisini istikbal
edecek heyetler meyanında anasır-ı İslamiyenin
de heyetlerini bulunmasını arzu eylemiş ve
bütün tazyikata rağmen hiçbir Müslüman heyeti
davet-i istikbale icabet eylememiştir. Budan
müteessir olan hükûmet müftüleri cebr ü tazyik
ile Atina’ya gönderilmiştir.

İslamların bu harekâtından ne netice
çıkarmak isteyen Yunan matbuatı Atina
sokaklarında sarıklı Müslümanların böyle serbest
gezmelerine Yunanistan adaletinin büyük bir
nişanesi olduğunu iddia eylemişlerdir.
Yunanistan’ın her tarafında halk tamamen İzmir
işgalinin aleyhinde ve işgalin Yunanistan için
büyük bir felaket olacağı kanaatindedir.
Hükûmet İzmir havalisindeki müsadematı pek
hafi ve hafif göstermektedir.

Makedonya ve Yunanistan hudutlarında
Bulgarlarla Yunanîler arasında müsademat
olmaktadır.

Tarih ve coğrafya nokta-i nazarından
bir mevki-i müstesnaya malikiyetinden başka
âtiyen iktisab-ı mümtaziyet etmesi bedihi olan
kıymettar belde-i atîkamızın bugünkü sefalet
ve iktisâdiyatının elîm vaziyeti, sokakların
lakaydi ve atalet yüzünden nezafetsizliği ve
bozukluğu, kaldırımların hemen yokluğu ve…
ilh. gibi ahval-i müessife meydanda iken vezaif-
i mezkûreyi cidden bir hiss-i fedakârî ile deruhte
buyuran zevatın her halde mâ-sebaktaki
idareler gibi durmayıp imar ve terakki-i
memlekete hasr-ı vücut edeceklerini cidden
ve ahlaklarından ümit ve temenni ile yeni
vaz ifeler ini  tebr ik ve sa’y ler ini  de
muvaffakiyetlerini dileriz.

“Karagöz”
Şarklılar Karagöz’ü severler. Bu gazeteyi

bilmeyen yoktur. Hem dünyayı anlamak hem
hoş bir vakit geçirmek için herkesin bu
gazeteye abone olması lazımdır.

Renkli Diken..
İstanbul’da çıkan Diken gazetesi renkli

resimlerle müzeyyen olduğu halde bir suret-
i mükemmelede çıkarılmaktadır. Bu mükemmel
risaleye abone olunuz demek bile fazladır.

İlanat
Abonelerimizden Bir Rica

Henüz gönderilmeyen abonmanların
irsali ve abone müddeti hitam bulan zevatın
yeniden kaydedilmek üzere idarehanemize
iş’ârları rica olunur.

Habibzâde
Ahmet Turan Ticarethanesi

Sivas: Çarşı Caddesinde
Kırtasiye, Tuhafiye, Attariye, Kantariye ve

her nevi' muamelat-ı ticariye
Fiyatlar rekabet kabul etmeyecek

derecede ehvendir;
Yeni mallar gelmiştir; bir defa rağbet

buyuran muhterem müşteriler her halde
memnun kalacaklardır. Toptan siparişat büyük
tenzilâtla kabûl olunur.

Heveskâran-ı musikiye az müddet
zarfında ve ehven fiyatla musiki
öğretmek maksadıyla küşad ettiğim

“Dershane” Reji Dairesi üç kapı aşağısındaki
(Sultani Başmuallimi Ruşen Zeki Bey)
hanesindedir. Kayd olunmak isteyenler Cuma
ve Salı günleri öğleden sonra mezkûr hanede
mumaileyh Ruşen Bey'e müracaat eylemeleri
ilan olunur.  Mekteb-i Sultani Musiki Muallimi

Mustafa Faik

Sığırcızâde Biraderleri
ve Şürekâsı Ticarethanesi

[Sivas Hamamcıoğlu Han Numara 11,12]

Ham eşya üzerine her nev‘ muamelat-
ı ticariyye ve komisyonculuk yapar, sürat ve
sühulet rehber-i muamelâtıdır; gön, deri, av
derisi ve sair mevadd-ı ibtidaiye alıp satmak
arzu edenlerin bir kere mağazamıza müracaat
ederek tecrübe eylemelerini rica ederiz.

Ud, Keman
Dersleri
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kalbi bulunamaz. Çünkü: “İslam millet-i
vâhidedir.” İslamiyetle bilhassa Osmanlı

saltanatıyla, Türk milletiyle ananevi bir alakası

olan Fransa siyasetinin çılgın ve muhteris

dalgaları elbette berkî bir süratle dünyaya intişar

ediyor ve Fransa milletinin âmâlini temsil

edemeyen bu siyaset bizzat Fransızlar tarafından

takbih ediliyordu. Mösyö Millerand’ın gösterdiği

bu âlî-cenabâne siyaset karşısında bir Fransız

şairin;

Öldürme ey avalimin Allahu ekberi

Türkle keşf-i râh-ı savab eyleyenleri

neşidesini tekrar ederken âlem-i İslam ile

Fransa’dan daha ziyade alakadar olan

İngiltere’nin de hakkımızda takip ettiği

hodgamâne siyasetinden ferağı arzusunu izhar

etmekten kendimizi alamıyoruz. Biz eminiz ki

İngiliz milleti de bu arzuda bizimle hem-fikirdir.

Zamanın inkılapkar devirleri hiç şüphe yok ki

bu hod-bin ve haris siyaseti de esasattan kıracak

âmâl-i milliye İngiltere muhitinde dahi

hakimiyet-i medeniyesini gösterecektir. Yalnız

Fransa efkâr-ı umûmiyesinden soracağımız bir

mesele var ki yukarıdan beri serd ettiğimiz

mütâlaâtın efkâr-ı umûmiye-i İslam karşısında

ihtiyat ile kabulünü icab ve işrab etmektedir.

Medeniyetin esasat-ı  mil l i ye ve

insaniyenin âlem-i beşeriyet nazarında müdâfi-

i yeganesi olan Fransa milleti bugün Türkler

hakkında âmâl-i hayr-hahâne ile meşbu iken,

hâlâ Türk vatanında engizisyon mezalimi icat

ve ika etmekten geri durmayan ve bilhassa

Türklüğün Müslümanlığın en gaddar, en sefil

düşmanı olan serseri ve yırtıcı bir güruh-ı fesat

ile el ele verip kan dökmekte devam eden

kuvvetin Fransa ile, Fransa siyaseti, Fransa

medeniyeti i le alakadar olup olmadığı

meselesidir. İslamın gün görmemiş kan

görmemiş masum ve sakin memleketlerini

kanlara boyayan bu akûr ve hûnîn harekatın

aksülamelini  Fransa efkâr-ı âliyes inin

galeyanında görmek arzu eden Anadolu halkı

bu canavarlıkları yapan, bu zulmleri ika eden

gaddar kundakçıların kendilerini âlem-i

medeniyet karşısında masum göstermek için

giriştikleri propagandaların Fransa âleminde

bile makes bulduğunu işitmekten müteessirdir.

Vatanımızı kanlara boyayan bu bir avuç

şarlatanların artık medeniyet nazarında bir

kıymet ve ehemmiyeti kalmadığını bilhassa

âlem huzurunda Fransa mefkûresinin müdafaa

etmesini ve menâfii bizimle beraber olan Fransa

hükûmetinin artık bu altı üstü düşünülmemiş

gelişi güzel siyasetten vazgeçmesini arzu ederiz.

Şu vesile ile Türkleri silahından tecrit ederek

medeni Avrupa’nın gaddar silahlarıyla teçhiz

edilmiş olan yırtıcı düşmanın elinde esir ve

zebun bırakmak gayesine Fransa hükûmetinin

muvafakatini de gayr-i tabii gören ve bilhassa

düşman entrikalarının tesirine atfederiz. Fakat

Fransa ile bütün âlem bilmelidir ki (İslam-Türk)

medeniyeti

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene    Perşembe: 27 Cemaziye’l-Ahir 1338 ve 18 Mart  Sene 1336   Numara: 31
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Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

barbarlıktan, şarlatanlıktan münezzeh ve
mütealidir. En nihayet bu bir hakikattir ki Türkün
silahı âlem-i medeniyet için bir vasıta-ı salah
ve saadettir. Tarihi unutmayalım ki Fransa’nın
bugünkü mevcudiyetini mazide müdafaa eden
bilhassa sırf Fransa’nın temin-i hayatı namına
Avrupa’nın göbeğinde patlayan Türkün silahını
düşmanlarla beraber tabii ve ırsî düşman olan
Fransa’nın elinden almak istemesini doğrusu
pek acı bir teessürlerle görüyoruz.

Pierre Lotie’n in medeni  muhiti,
Millerand’ın hakiki siyaseti buna razı
olamayacağına kaniiz. Binaenaleyh istikbalini
âlem-i İslam ile alakadar gören Fransa siyasetine
izzet-i nefsi namus-ı millisi masun-ı taarruz
kalmak, hissiyatı rencide edilmemek şartıyla
“Alem-i İslam’ın istikbali Fransa ile alakadardır.”
der ve salim bir siyasetle bu halet-i ruhiyeden
istifade edilmesi istila ve istibdat politikasından
daha ziyade iş göreceğini anlatmak isteriz.

H. L.

“Âlem-i İslam’a Beyanname”
Hilafet-i mukaddese-i İslamiyenin makarr-

ı i‘tilâsı olan İstanbul Meclis-i Mebusan ve
bilcümle müessesat-ı resmiye-i hükûmete de
vaz-ı yed olunmak suretiyle resmen ve cebren
işgal edilmiştir. Bu tecavüz saltanat-ı
Osmaniyeden ziyade makam-ı hilafette hürriyet
ve istiklallerinin istinadgah-ı yegânesini gören
bütün âlem-i İslam’a râcidir. Asya’da ve
Afrika’da peygamber-i pesendâne bir ulüvv-i
himmetle hürriyet ve istiklal mücahedesinde
devam eden ehl -i İ s lam’ın kuvva-y ı
maneviyyesini kırmak için son tedbir olarak
itilaf devletleri tarafından tevessül olunan bu
hareket hilafet makamını taht-ı esarete alarak
bin üç yüz seneden beri payidar olan ve
müebbeden masun-ı zeval kalacağına şüphe
bulunmayan hüriyyet-i İslamiyeyi hedef ittihaz
etmektedir.

Mısır’ın on bine baliğ olan şüheda-yı
muazzezesine Suriye ve Irak’ın binlerce fedakar
olan evlad-ı muhteremesine Azerbaycan’ın
Şimalî Kafkasya’nın, Türkiye’nin, Afganistan’ın,
İran’ın, Hind-i Çin’in velhasıl bütün Afrika’nın
ve bütün şarkın bugün azim bir heyecan ve
hiddet derin bir emel-i istihlas ile titreyen efkâr-
ı müşterekesine havale edilmiş olan bu darbe-
i tahkir ve tecavüzün düşmanlar tarafından
tahmin edildiği vechle maneviyatı haleldâr
etmek değil belki bütün şiddetiyle mucizeler
gösterecek bir kabiliyet-i inkişafa mazhar
eylemek neticesini tevlid edeceğine şüphemiz
yoktur. Osmanlı kuva-yı milliyesi hilafet ve
saltanatın uğradığı müteselsil suikastların
başladığı günden beri devam eden samimi
vahdet ve tesanüt içinde vaziyeti bütün
vahametine rağmen azim ve metanetle telâkki
etmekte ve bu son ehl-i salip muhacematına
karşı bütün İslamiyet cihanın bir hayat-ı
müştereke-i mukavemetine emin olmaktan
mütevellit bir hiss-i müzaheretle azim ve imanın
âmi l o lduğu mücahedede inayet ve
muvaffakiyet-i ilâhiyyeye mazhar olacağına
itimat eylemektedir.

Kurun-ı vustanın mütevâli akınlarından
bu günün ittifak

-Âlem-i İslam ve Fransa-

İşbu makale İstanbul’un işgalinden mukaddem yazılmıştı.

“Fransa'nın istikbali âlem-i İslâm’dadır.”

Fransa efkâr-ı umûmiyesinde son

zamanlarda lehimize oldukça mühim cereyanlar

hâsıl olduğunu cereyan-ı hâdisattan anlıyoruz.

İhtiras ve istibdadın kara bulutlarıyla kapanan

Avrupa ufuklarında parlayan bu şule-i hakikat

yine Fransa'nın medenî mefkûresinden

sızmaktadır. Clemencau Hükûmetinin sukutuyla

başlayan cereyan-ı siyasî şüphesiz Fransız

milletinin ruhunu okşayacak onun hiçbir zaman

arzu etmediği zulüm ve istibdat, cebr ve itisaf

politikasına hatime çekecek bir tarz-ı salime

rücu etmiş olacaktır.

Fransa efkâr-ı umumiyesinin, Türkiye ve

â lem- i İs lâm hakkındak i tezahürat- ı

medeniyesine, yeni hükûmetin de peyrev

olduğunu memnuniyetlerle görmekteyiz. İşte

Fransa'nın en benam racul-i hükûmeti olan

Mösyö Millerand’ın bir hitabesinde irad ettiği

şu sözler:

“Fransa'nın istikbali âlem-i
İslâm’dadır.”

bu fikrimizi teyit edecek delailin en

büyüğü ve en mühimidir. Bu sözleri biz Fransa

efkâr-ı umumiyesinin tercümanı; hülasa-ı

tefekküratı olarak kabul ederiz. Filhakika âlem-

i insaniyette, bilhassa bulunduğumuz son asr-

ı medeniyette, hükûmetler için en büyük gaye

menafi-i hususiye-i milliyenin muhafazası

olduğuna kaniiz. Ve bunu bir hakk-ı tabii olarak

kabul etmek bir emr-i zaruridir. Ancak milletinin

şeref-i medeni ve içtimaisini kırmadan;

hükûmetinin âsârını istila ve istibdat âmâlinin

kanlı çirkabıyla telvis etmeden menafi-i milliyeyi

temin edecek tarik-i mesaî ve siyaseti bulmak

da hakikaten bir racul-i hükûmet için en büyük

muvaffakiyettir. İşte Mösyö Millerand bu arz

ettiğimiz sözleriyle Fransa hükûmetini sâlim ve

tabii bir siyasete irca etmek istediğini âleme

karşı göstermektedir.

Fransa'nın bugünkü menafii şüphesiz ki

âlem-i İslâm ile hoş geçinmek ile kabil-i temindir.

Mösyö Millerand’ın bizzat beyan ettiği vechile

bugün Fransa hükûmetinin teb‘a-ı İslamiyesinin

adedi Fransa nüfusundan daha kesirdir.

Binaenaleyh bu teb‘anın hesabatına riayet

edilmek bir lüzum-ı tabiî ve siyasidir. Bütün

dünya biliyor ki bu gün Türkler hakkında

Avrupa'nın tatbik etmek istediği tazyik ve imha

politikasına karşı yüreği sızlamayan bir

Müslüman tasavvur edilemez. Hint'te Çin'de,

Afrika'da hülasa dünyanın hangi tarafında

olursa olsun halife-i muazzamını ve altı yüz

seneden beri âlem-i İslâmın nigehbanlığı

vazifesini yapmış olan Türk milletini rencide

eden harekâta karşı bütün vicdanıyla, bütün

asabet-i diniyye ve milliyyesiyle isyan ve feveran

etmeyecek bir Müslüman
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umumi muharebede irtikab edilen haksızlığın
telâfisi ve bilhassa Rus ve Türk Bolşeviklerinin
ciddi faaaliyeti Bulgaristan’da bir kısım münevver
ahalinin [memurîn ve şehirler ve bir kısım köyler]
aynı ümit ve emel ile teşrik-i mesai etmeleri
neticesini tevlid etmiş ve hemen faaliyete
başlanmıştır. Ve hükûmeti pek büyük zararlara
duçar eylemişlerdir.

Düvel-i mu’telifenin endişe ve istihzaratı
Bulgaristan’ı ikna hususundaki mevâidi:

Rus Bolşeviklerinin ciddi ve kat'î galebeleri
ve dâhilen muhalifleri olan Amiral Kolçak ve
Denikin ordularını perişan etmeleri ve Romanya
hududunda ibraz-ı faaliyet eylemeleri ve
Almanların da bunlarla teşrik-i mesai etmeleri ve
bu vesile ile iş bu efkârı Balkan’a da sirayet
ettirerek her yerde Bolşevizm intişarı İngiliz,
Fransızları Balkan’da ciddi istihzarata sevk etmiş
ve derhal Tuna hattında lâzım gelen tedarikâta
ibtidar ve mühim bir kuvvet bu hatta tahşid
eylemişlerdir. Fakat kuvva-yı mu'telife ecnebi
memleketine ve bilhassa âmâl ve efkârı haksızlığa
karşı isyan eylemek arzusuna matuf bir ekseriyet
içerisinde harp etmek müşkilatı hatar eyleyerek
Bulgaristan’ı kendi aralarında refik-i mesai görmek
arzusuna düşmüşler ve derhal matbuat vasıtasıyla
efkâr-ı umumiyyeyi ve bilhassa hükûmeti bazı
mevâid ile avlamak istemişlerdir. Bunun neticesi
olarak Bulgarlar düvel-i mu’telife emrine tam
seferber mevcutlu altı fırka asker verdikleri
komünistlik emellerini söndürdüğü surette
Bulgaristan’a tahmil edilen şerait-i sulhiyyenin
derhal tadil edileceğini tazminat-ı harbiyyeden
sarf-ı nazar olunacağını ve seferberliğe hizmet
eylemek üzere mühim bir meblağ ikraz
olunacağını Garbî Trakya’nın şimdiden ve şayet
işbu metalibat kâmilen ve harfiyyen icra olunursa
Şarkî Trakya’nın da Midye-İnuz’a kadar olan
aksamının Bulgaristan’a terk olunacağı
kazıyyeleridir.

Derin bir ıztırabat ve elem içinde olan
Bulgaristan ahalisi bu mevâide kısmen aldanarak
sevinmişlerse de münevver olan kısımları bilakis
haksızlık uğrunda dökecekleri kanları olmadığı
ve şayet bu emel ile teslih edilirler ise derhal kendi
emellerinin [komünistlik âmâlinin] tervici hususuna
gideceklerini açıkça ilân ediyorlar. Hükûmet de
bu müşkilât içinde hatt-ı hareketini tayin
edememektedir.

Bulgaristan’da Efkâr-ı Umumiyye:
Gazeteler ve bilhassa Balkaniski Bapagal

namıyla maruf ve musavver bir gazetenin intişar
eden bir nüshasında Bulgaristan’ı temsil eden
bir şahsı bir ağaca çarmıh etmiş bunun bir kolu
Makedonya’yı, bir kolu Trakya’yı, Bir bacağı
Dobruca’yı ima ettirerek bunları kat’ etmiş, artık
bilcümle emellerinin söndürüldüğünü ifham
etmek istemiştir.

Dinotik gazetesinin bir nüshasında bir
bilmece intişar eylemiştir: [Dünyada doğmadan
ölen nedir?] Suale karilerinin beş gün müddet
zarfında makul cevap veren olmamıştır. Gazete
buna teessüfle beraber verdiği cevapta doğmadan
ölen şeyin 14 maddelik Wilson prensiplerinin
olduğunu Amerika hükûmet-i muazzamasının
bile açgözlü Fransız ve İngilizler önünde tervic-i
emel edemediği ve kuvvetin hakka daima galebe
ettiğini ve hiçbir taraftan acz ve za’f oldukça hak
ve adalet beklemek icab etmediğini kudret ve
kuvvetin her şeye galebe çaldığını serd ve ityan
ederek Bulgaristan efkâr-ı umumiyyesini zımnen
Bolşevizme sevk ve tahrik etmektedir.

Ahali kanaat-i vicdaniye ve siyasiyyesini
açıkça izhar etmektedir. Bapilan Belediye Meclisi
idare intihaplarında yüzde seksen şehir ve
kasabalarda köylerde komünistler ihraz-ı ekseriyet
eylemişlerse de Sofya hükûmeti [çiftçiler] bu
intihabat netayicini tasdik etmek istememiştir.

Bolşevizm Faaliyeti:
Üç kısım memurinin [posta, telgraf ve

şimendifer] suretâ gala-yı es'ar fakat hakikatte
Bolşevizm emellerinin Bulgaristan’da süratle
intişarı için evvelemirde hükûmeti acz ve za’f
içinde bırakmak üzere her tarafta faaliyete
başlamışlardır.

1- Bilcümle edavat-ı müteharrikenin kısmen
tahribi, lokomotiflerin silindirlerine kum atmak,
manometrelerini kırmak, ocaklarını bozmak,

2- Telgraf makinalarını tahrip, direklerini kesmek,
3- İstasyonlarda su depolarını tahrip etmek,
4- Yeni Zağra, Tırnovaresmin arasındaki Meriç

üzer indeki  ş imendifer  köprüsünü tahr ip,
5- Balkan hattında Kızanlık Gayrova arasındaki

yolları tahrip,
6- Kondüktörlerin yedinde bilet zimyalarına

kadar yok etmek,
7- Esliha depolarından bomba, cephane, silah

sirkat ederek gizli bir surette taraftarlarını teslih
eylemek,

8- Rus Bolşeviklerinin harekâtından sahih bir
surette malûmat alarak dâhilen efkârı tenvir etmek,

9- Harb-i umumide irtikab edilen haksızlığın
hiçbir vakit muvacehe-i beşeriyyette bir makbuliyete
iktiran etmeyeceği her millete kendi coğrafi ve etnoğrafi
muhiti içinde hürriyet ve serbestiyet-i tamme
verilmedikçe mücadelâta nihayet verilmeyeceğini
Bolşevizmin bundan doğduğunu açıkça ilân
etmektedirler.

10- Harb-i umumiye mütareke suretiyle nihayet
veren sabık

ve itilaflarına kadar meşum bir teselsül-i
gaddarane ile tevali eyleyen ehl-i salip
feveranının bu son ameliye-i süfliyanesi
İslamiyetin nur-ı irfan ve istiklal ve hilafetin
tevhit ettiği uhuvvet-i mukaddeseye merbut
olan bütün Müslüman kardeşlerimizin
vicdanında aynı hiss-i takbih ve mukavemeti
ve aynı vazife-i  galeyan ve kıyamı
uyandıracağından emin olarak cenab-ı Hakk’ın
mücahedat-ı mukaddesemizde cümlemize
tevfikat-ı ilahisini terfik etmesini ve ruhaniyet-
i peygamberiye istinat eden teşekkülat-ı
müttehidemize muin olmasını niyaz eyleriz.

Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Heyet-i
Temsiliyesi Namına Mustafa Kemal

Diğer Beyanname

İtilaf Devletlerinin şimdiye kadar
memleketimizi taksime yol bulmak için tevessül
ettikleri muhtelif tedabir malûmdur. Evvelen
Ferit Paşa ile bilitilaf milleti müdafaasız bir
halde ecnebi idaresine esir etmek ve
memleketin muhtelif aksam-ı mühimmesini
galip devletler müstemlekatına ilave eylemek
düşünülmüştü, Kuva-yı Milliye’nin müzaheret-
i umumiye-i milliye ile müdafaa-ı istiklâl
hususunda gösterdiği azim ve metanet bu
tasavvuru alt üst etti. Saniyen Kuva-yı Milliye’yi
iğfal ve onun müsaadesiyle şarkta bir rüchan
siyaseti takip etmek için Heyet-i Temsiliyeye
müracaat edildi. Heyet milletin istiklâlini ve
mülkün tamamiyetini temin etmedikçe ve
hususiyle işgal sahalarının tahliyesine teşebbüs
olunmadıkça hiçbir nev müzakereye
yanaşmadı. Salisen Kuva-yı Milliye ile tevhid-
i harekât eden hükûmetin icraatına müdahale
etmek suretiyle vahdet-i milliyeyi sarsmak ve
hainâne muhalefetleri teşvik ve tezyid-i cürete
sevk eylemek tariki takip olundu. Vahdet-i
milliyenin teşekkül ettiği metanet ve tesanüd
karşısında bu savletler de eridi. Rabian
mukadderat-ı memleket hakkında endişe-âver
kararlar verildiğinden bahs olunmak suretiyle
efkâr-ı umumiyyenin tazyikine başlandı.
Müdafaa-ı namus ve memleket uğrunda her
fedakârlığı  göze almış olan millet-i
Osmaniye’nin azim ve iradesi önünde bu
tehdidat dahi fayda vermedi. Nihayet bu gün
İstanbul’u cidden işgal etmek suretiyle Devlet-
i Osmaniye’nin yedi yüz senelik hayat ve
hâkimiyetine hitam verildi. Yani bugün Osmanlı
milleti kabiliyet-i medeniyyesinin hakk-ı hayat
ve istiklâlinin ve bütün istikbalinin müdafaasına
davet edildi. Cihan insaniyetin enzar-ı istihsatı
ve âlem-i İslamın âmâl-i istihlâsı makam-ı
hilafetin tesirat-ı ecnebiyeden tahlisine ve
istiklâl-i millinin mazi-i şevketimize layık bir
iman ile müdafaa ve teminine mütevakkıftır.
Giriştiğimiz istiklâl ve vatan mücahedesinde
cenab-ı Hakkın avn -ı inayeti bizimledir.

Anadolu ve Rumeli Müdâfa-ı Hukuk
Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Namına

Mustafa Kemal

Bulgaristan Ahval-i Dahiliyyesi Hakkında
Malûmat-ı Mufassala

Bulgaristan’da Tahavvülat-ı Siyasiyye ve
Faaliyet-i Askeriye:

Bu lgar is t an hükûmet i  ahval - i
dahiliyyenin verdiği tezebzüb ve perişanîden
kurtulmak üzere evvelemirde posta ve telgraf
ve şimendifer memurlarının yaptığı grevi
durdurmak mu'teliflerin tahmil ettiği şeraiti
mehmâ-emken tahfif etmek üzere umumî
vaziyyet-i siyasiyyenin inkişafına intizar etmekte
iken hiç ümit ve intizar edilmeyen bir zamanda
grevcilere karşı olan dâhilen ve kâmilen idare-
i örfiyye ilânı, vesait-i harbiyye istimali, bilcümle
kasabatta idare-i askeriyye tesisi 44. tabur
veya 1900 tevellüdü efradın ahz-ı asker
heyetlerince muayenelerine ibtidar edilmesi
zabitan arasındaki şevk ü şadi vaziyyet-i
siyasiyede Bulgaristan lehine âni bir tahavvülat
telmih etmektedir. Bunun başlıca saiki
Bulgaristan’da grev vesilesiyle istihdaf edilen
gaye mu’teliflerin Bulgaristan’a tahmil ettikleri
şerait-i sulhiyyenin gayet ağır olması

Demokrat Fırkası Reisi (Takef)i cinayet-i vataniye
cürmüyle itham ederek bir gönüllü komünist
tarafından Filibe’de 25.1.36 tarihinde rovelver
ile itlaf ettirmişlerdir.

11- Hal-i hazır kabine reisi İstanboliski’nin
itlaf edileceği programları muktezasından
bulunduğu.

Grev dolayısıyla Bulgaristan’da zarar-ı
maddî:

Bilcümle istasyonlarda büyük şehirlere
sevk edilmek üzere depo edilen [domuz, koyun,
keçi, manda, öküz, şeker, pancar, mısır, buğday
…ilh. gibi] mevad kâmilen vagonlarda telef ve
mahvolmuş, zarar-ı maddinin şimdiye kadar
45-60 milyon Franga baliğ olduğu tebeyyün
etmiştir. Tatil-i işgal eden hükûmetin yevmî zarar
ve ziyanı 45 milyon Frank tahmin edilmektedir.

Hükûmetin İcraat ve Faaliyeti:
Hükûmetin dâhilî siyaseti, evvela köylülerle

şehirliler arasına nifak ve şikak sokmak ve bu
vesile ile mühim bir ekseriyete istinat ederek
tanzim ettiği programını mevki-i fiile koymak
üzere faaliyete başlamıştır.

1- Havayic-i zaruriyeden ma‘dut olan kibrit,
tuz, şeker gibi mevadı kâmilen köylülere hasr ve
şehirlileri mahrumiyet içinde bırakmak,

2- Köylüleri umumiyetle teslih ederek hat,
istasyon ve sair emakin-i emirîye muhafazasına memur
ve şehirlere devriye gezdirmek,

3- Çiftçi partisine mensup olmayan bilcümle
mülkiye memurlarının azl ve tebdili,

4- Köylüleri şimendifer ile vesikasız seyahat
ettirmek, şehirlilere şiddetli kontrol vaz' etmek [haftada
iki defa askerî tren Burgaz ile Sofya arasında işlemekte
ve fakat yalnız seyahati mübrem, zarurî olanlara hasr
edilmektedir.]

5- Tatil-i işgal eden memurlardan ele geçenleri
der-dest ederek kışlalarda hıdemat-ı sakkada istihdam
etmek sıkı bir isticvaba tabi tutarak kabil- i istinaf ve
temyiz olmamak üzere askerî divan-ı harpler tarafından
mücrimiyeti tebeyyün edenlerin tecziyesi, idamı
[şimdiye kadar yirmiden fazla şahıs kurşuna dizilmiştir.]

6- Bilcümle hususatda ısrar ederek ne kadar
zarar ziyan edilse de ehemmiyet verilmeyerek 45
milyondan ibaret olan grevci memurların er geç
mutavaatlarının temini [grevden 24 saat sonra
memurîne üç gün müddetle vazifeleri başına
gelmeyenlerin mustafi addedileceğini ve bunların
idare-i örfiye kararnamesi mucibince tecziye
olunacaklarını ilân eylemişlerdir.]

7- Hükûmetin şimdiye kadar maksadında ısrar
etmesi dâhilen derin infial tevlit etmiş ve herkesin
ümit ve intizarını çâk eylemiştir. Mühim bir ekseriyet
olan köylülerden de artık böyle hain ve gaddar
hükûmete mütâvaat edilmemesi efkârı bir bir
işitilmektedir.

8- Siyaset-i dâhiliyesinde Bulgaristan hükûmeti
evvelemirde istihdaf ettiği gaye Bolşevizm imhası ve
Bulgaristan'ın demokratik bir idareye istinaden
yaşaması, düvel-i muazzamanın bazılarının isticlâbı
Makedonya’da hiç olmaz ise bir muhtariyet tesisi
[Hükûmetin vaziyeti pek zayıf olup kariben sükûtuna
intizar edilmektedir.]

9- Bulgaristan Müslümanlarının (Türklerinin)
müzaharetleri zımnında çiftçi hükûmeti pek ziyade
sarf-ı mesai ediyor ise de ahval-i vaziyeti müdrik Türkler
burada müttehiden ciddi rol oynamaktadırlar.
Yanbolu’da, Eski Zağra’da Türklerin ekseriyet reyleriyle
Komünistler Meclis-i İdare Belediye intihablarında
kazanmışlardır.

10- Fransızlar Şimalî Bulgaristan’a Karadeniz
tarikiyle yaptıkları sevkıyatı kısmen de Bulgaristan
tarikiyle yapmak üzere memurlarının sür'atle
vazifelerine ibtidarlarını teshil zımnında bir kısım
tavizât i‘tası suretiyle te'lif beyan etmelerini Fransızların
tavsiyede oldukları söylenmektedir.

Rus sabık ordusunda mühim bir hizmette
bulunan General “Pehlevanof” bilahere Romanya
ordusu hizmetini kabul etmiş ve bu zamanda mühim
bir memuriyetle Sofya hükûmeti nezdine i'zam
kılınmıştır. Garbî Trakya memurlarının vazifeleri başına
avdet etmeleri ihtar edilmiştir.

1787 senesinden şimdiye kadar Bulgaristan’a
Türkiye’den hicret etmiş olan Bulgar muhacirlerinden
arzu edenlerin eski vatanlarına dönmek isteyenlerinin
serian belediyelerce kaydı  yapı lmaktadı r.

30 - 43. tabura kadar silah altına davet vuku'
bulacağı Bulgaristan’ın 10 fırka hasrî mevcutlu kuvva-
yı askeriyesinin tensik ve tesisine müsaade edildiği ve
44. taburun muayenesi hi tam bulduğu,

Hülasa: Bulgaristan ahval-i dâhiliyesi iki
cereyana sahne olmaktadır.

1- Kral ve hükûmeti basiretkârane hareketle
Rusya’da serzede-i zuhur olan Bolşevizm harekâtının
Bulgaristan’a sirayet etmemesi mütevekkilâne ve
sabûrâne ciddi mesai sarfıyla muharebeden mütevellit
zararların telâfisi,

2- Haksızlığın bu derecesini irtikap eden
Avrupalıların hiçbir vakit mevaidine aldanmayarak,
Şimalden kopup gelen harekât-ı akvam, serbesti-i
vicdan ordusunu serian Bulgaristan’a dâhil olarak
memleketlerinde ecnebi ayağını görmeğe alışmamış
olan Bulgarların süratle bu beliyyenin
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dıktan sonra talebesine Fransızca hitap ederek
dedi ki bugün aramızda bir Fransızın
bulunması medresemizin hududunu tevsî‘
etmekle beraber Fransız dostumuza da Mısır
gençliğinin hissiyatı hakkında bir fikir verecek
ve mukaddes vatanımız Mısır’ın ne gibi şerait
tahtında yaşadığını öğretecektir. Derhal her
tarafta “Yaşasın vatan” sadaları yükselmeğe
başladı. Müderris sözüne devamla içinizden
biriniz kalkınız ve pek çok sevdiğimiz
memleketten kalkıp ihtiyar-ı seyahat eden
Fransız dostumuza Nil vadisinin Sudan’dan
Dimyat’a imtidat eden bu sevimli kıtanın
mazlum sesini işittiriniz. Bunun üzerine
müderrisin işaret ettiği bir talebe ayağa
kalkarak Fransızca irad-ı nutuk etmeğe başladı.
Mısırdaki iğtişâşât-ı milliyenin esbabını
memurînin ağır muamelesinde veya köylünün
zahairinin müsaderesinde arayanlara karşı
deriz ki: Yanılıyorsunuz efendiler. Bu iğtişâşâtın
sebebini ve yegâne sebebini vicdan-ı millînin
uyanmasında arayınız. İster bu harekâta isyan
deyiniz veya buna benzer başka bir isim veriniz,
bunun ehemmiyeti yoktur. Çünkü bütün
bunlar hissiyat-ı milliyenin feveranından neşet
ediyor. Bir asır evvel hür bir millet idik. Muzaffer
ordularımız şereften şerefe koşuyorlardı.
Memleketimizin idaresi tamamen ellerimizde
idi. Bütün Avrupa devletleri genç Mısır
milletinin terakkıyatını takip ediyorlardı. Bu
gün ise on üç milyonluk bir millet muattal
kalmak mecburiyet-i elimesi karşısında
bulunuyor. Çünkü hükûmet-i muazzamadan
biri karşımıza çıkarak “Dur sen yalnız pamuk
zer‘ etmeğe salihsin” demek cüretini
kendisinde gördü. Diğer şu‘bâttaki dersler
nihayet bulduğundan binlerce talebe hatibi
dinliyordu. Genç Mısırlı talebe sözüne devamla
hukukumuzu talep ettiğimiz zaman bize müfrit
namını veriyorlar, sükût ettiğimiz takdirde
hayvan muamelesine layık görülüyoruz. Her
iki şıkta da kendi kendimizi idareye muktedir
olmadığımız ileri sürülüyor. Bizi cehaletle itham
ediyorlar ve aynı zamanda da mekteplerimizin
ıslahına mani oluyorlar. İngiliz fabrikalarına
rekabet edilmesin diye bütün tesisat-ı sınaîye-
i milliyenin tesisine ağır vergilerle set çekiyorlar.
Bütün bunları yaptıktan sonra bize diyorlar ki
kendinizi iksâya bile muktedir değilsiniz. Sonra
da istiklal talep ediyorsunuz. Limanlarımıza
gemilerimize vaz‘-ı yed ediyorlar ve badehu
ticaretimiz in nerede olduğunu b ize
müstehziyâne soruyorlar!

1882 tarihinde İskenderiye’ye çıkan
İngilizler asayişin tekerrüründen sonra ihrac-
ı askeriyenin geri alınacağını va‘d etmişlerdi.
32 senelik entrikalardan sonra şimdi de bize
İngiliz himayesinin bahşolunacağını son tahkir
olmak üzere yüzümüze fırlatıyorlar. Bunu
yapmak için de hangi zamanı intihab ediyorlar.
Komşularımızdan istiklallerini talep etmeyen
Hicaz’a istiklal veriliyor. Suriye’den ayrılmak
isteyen Filistin’de bir Yahudi hükûmeti ihdas
ediliyor. Şam, Halep taraflarında Emir Faysal’ın
idaresinden bir garp devleti teşkil ediliyor.
Bedevîlere Suriyeli Müslümanlara, Yahudilere
istiklal veriliyor. Çünkü bu suret tesviye İngiliz
menâfiine muvafık görüldüğü için bu
milletlerin istiklal hakkına malik oldukları tasdik
ediliyor. Ümmü’l-medeniyyet olan Mısır ve
Süveyş kanalının hafrini temin eden Mısırlılar
Hindistan’da İngiliz hâkimiyetinin idamesi için
esir olarak yaşamağa mahkumdurlar. Mademki
bütün dünyanın mukadderatını tanzim
edeceğini vaad eden yeni İncil’e rağmen
hissemize isabet eden saadetten mahrum
bırakılıyoruz. Biz de silahsız olarak isyan
ediyoruz.

İngiliz generallerinden biri Mısır’da
sükûnetin avdeti için kendisine üç mitralyöz
kuvvetiyle ecsadın tedfini için üç ay mühlet
verilmesini söylemiş. Fakat general aldanıyor.
Soğukkanlılıkla cevap veriyoruz. General
cenapları on üç milyon

başlarından mündefi‘ olması ve siyasi
hudutlarının iadesi Balkan’da muvazenet-i
siyasiye idamesi. İşte bu iki nukat-ı nazardan
hal-i mücadelede olan Bulgaristan ahalisi
hemen ekseriyetle emellerine muvaffak
olacakları çiftçi hükûmeti süratle mevki-i
iktidardan ıskat etmeleri memul bulunduğu
kanaat mertebesine gelmiştir.

Yakında mücadelâtın müsellah bir hale
inkılap edeceği ve tamamıyla hür ve serbest
efkâra hadim bir kabinenin mevki-i iktidara
geleceği zannedilmektedir.
Bulgaristan ahalisi bilhassa Fransa’dan İstanbul
tarikıyla gelen userayı basiretkârane isticvap
ve iskandil etmektedirler. Bu useranın Türkiye
hakkında verdikleri havadisi  merakla
dinlemektedirler. Bulgarlar, İzmir’de Türk
gönüllülerinin pek cesurane, Yunanlılarla harp
ettiğini, Kafkasya’da Bolşevik ordusunun serian
Türkler’e muavenete geleceklerini, bundan
Frans ız  ve İng i l i z l er in  endişe -nâk
bulunduklarını, kariben Türk Avrupa kısmında
da bu harekâtın vuku' bulacağını söylemekte
bulunduklarından bundan dolayı  da
müstağrak-ı sürur olmakta bulundukları
maruzdur.

Her Müslüman Okusun
Mısır’da Feveran-ı Millî

Paris’te münteşir Excel Silver Gazetesi’nin
Kahire muhabiri Albert Londre’un gazetesine
gönderd iğ i mektubun tercümes id ir :

Mısır âfâkını tenvir etmeğe başlayan
kıvılcımlar zannedildiği gibi hayali değil belki
itfası için nafile yere iktisab eylemektedir. Bu
gün öğleden sonra bir cemm-i gafîr Kahire’nin
ecnebi mahallesinden geçerek nümayiş
yapmağa başlamıştı. Her taraftan “Yaşasın
vatan yaşasın hürriyet” nidaları işitiliyordu. Bu
esnada İngiliz ordusuna mensup müsellah
asakiri hamil iki zırhlı otomobil nümayişçilerin
arasına karışarak ahaliyi dağıtmağa teşebbüs
etti. Bu tehdide rağmen hissiyat-ı vatanıyyeleri
galeyana gelmiş olan binlerce talebe ve ahali
İngiliz askerlerinin mitralyöz hazırlıklarına
mukabil “Yaşasın vatan” diye bağırıyorlardı.
Nümayişçiler “Sepeperet” nam gazinonun
köşesine geldikleri zaman kahvenin taraçasında
bulunan ecnebi kadınları bağrışmağa
başladılar. Çünkü müfrit nümayişçilerden
birinin kafatası İngiliz polisinin bir darbesi
altında parçalanmış ve ortalığı kan istila
etmeğe başlamıştı. Nümayişçiler arkadaşlarının
kanıyla boyanmış mendillerden vücuda
getirdikleri bayrakları “Yaşasın vatan yaşasın
hürriyet” sadalarıyla havada dalgalandırdıkları
esnada İngiliz askerleri de şehit ettikleri
vatanperverin na‘şını süratle mahal-i vakadan
uzaklaştırıyorlardı. Vakadan iki, üç saat sonra
milli tiyatronun civarında bulunan bir
birahanede bulunuyordum. Mezkûr gazinoya
ekseriya darü’l-fünun talebeleri devam ederler.
Orada arkadaşımla oturduğumuz esnada
talebeden iki genç bize doğru gelerek
“Efendiler Fransız olduğunuzdan cesaret
alarak…” diye başladıkları cümle ile bizimle
konuşmak arzusunu izhar ettiler. Kendilerine
cevaben bir gün evvel gözlerimizin önünde
cereyan eden hadiseden fevkalâde mütehassis
olduğumuzu ve ölüm karşısında bile bila-fütur
hissiyat-ı vatan-perverânelerini izhardan
çekinmeyen bu halka karşı derin bir hiss-i
hürmet duyduğumuzu dahil-i memleketin
kasaba ve köylerinde ahalinin İngilizlere karşı
gösterdiği mukavemet-i vatan-perverâne bize
beş bin şehide mal olmuştur. Eğer kabul
ederseniz yarın bizim darü’l-fünunumuz olan
Câmiü’l-Ezher’e geliniz ve oradaki gençliğin
hissiyatını reyü’l-ayn müşahede ediniz.
Filhakika ertesi sabah iki genç beni evimden
a larak  Câmiü’ l-Ezher ’e götürdüler.
Ayaklarımıza terlikleri geçirdikten sonra camiin
dâhiline girdik. Her tarafta dersler takrir
ediliyordu. Biz de hukuk dersleri takrir edilen
kürsünün başında ahz-i mevki eyledik.
Yanımdaki talebeden biri gidip müderrisin
kulağına bir şeyler söyledi. Müderris derhal
beni gayet samimi bir surette selamla

erkeği, kadını, çoluğu çocuğu şehit etmek için
her halde üç aydan fazla bir zamana
muhtaçsınız. Bu galeyan-ı millîye teskin için
ne kadar kuvvetli setler vücuda getirirse getirsin
dalgalar gibi feveran edecek olan hissiyat-ı
milliye o setleri aşıp geçecektir. Mısırlılar
topraklarının kuvvetine evladının kuvve-i
hayatiyesine vahdet-i milliye ve an‘anat-ı
tarihiyyelerine istinaden kendilerinde pek
büyük kuvvetlerin müdahhar olduğuna ve her
hangi bir milletten aşağı olmadığına kanidirler.
Hayır, bizi artık Nijer zencilerine benzetiyorlarsa
yanılıyorlar. İngilizler bizi arzumuz hilafına
olarak idare edemeyeceklerdir. İngilizler yalnız
zengin olmak yemek bizim için kâfi değildir.
Bize serbest teneffüs etmek lazımdır. “Yaşasın
vatan, Yaşasın vatan, Yaşasın vatan” sadaları
her taraftan yükseldi. Sonunda müderris bana
hitaben “Efendi Kuran-ı Kerim yazıyor ki
hakikati bildiğin halde niçin saklıyorsun. Siz
de bütün bu gördüklerinizi söyleyebilecek
misiniz?”

İrâde-i Milliye
Şu feryatları okuyup da ağlamayan bir

Müslüman tasavvur edilemez. Muhammed’in
temiz yürekli yüce duygulu milletleri…
Dünyanın her tarafında şenî‘ zulümler, fecî‘
kıtallerle mahv ve helak uçurumuna doğru
gidiyorlar.

Mısır’da İngiliz ihtirasatına kurban olan
din kardeşlerimizin şu acı ve elim feryatlarını
okurken din ve imandan zerre kadar nasibi
olmayan korkak ve münafık ruhlu bazı
milletdaşlarımızın (!) yegâne çâre-i halasımız
olarak düşmanlarımızın hummalarını talep
etmek gibi zillet ve denâetini irtikap
etmekliğimizi alenen tavsiye şenâatlarına ulu
Tanrı, yüce peygamber, sevgili hakan, büyük
millet lanet etsin.

İşte âh u enîni arşa çıkan Mısır
gözümüzün önünde… Yoksa İngilizlerden ne
alıp vereceğimiz var. Son ata yurdunda rahatça
varlığını yükseltmek için yaşamak isteyen Türk
ve Müslüman milleti hâlâ İzmir, Adana, Urfa,
Ayıntab’ın ve daha nice yerlerde dökülen
masum kanlarına rağmen kime dost diyeceğini
şaşırmıştır. “Bâ-zi llet yaşamak yerde
sürüklenmeğe değmez” ölümlerin en tatlısı
ve en mübareği dini vatanı uğrunda ölmektir.

Bolşevik Tasmîmâtı
Atina’da münteşir “Rize Siyasin”

Gazetesinin son gelen nüshasında Roma’dan
gönderilen ve Bolşeviklerden bâhis mektupların
tercümesi ber-vech-i z îr neşrolunur.

En son alınan malumata nazaran
Bolşeviklerin Vladivostok’a doğru ileri
hareketleri aynı süratle devam ediyor. Kızıl
ordu Japonlar ile müsademe etmeden Baykal
Gölünü geçti. Japonlar işgal etmiş oldukları
mevkii tahliye ediyorlar. Dağılmış olan Amiral
Kolçak’ın ordusuna mensup birçok yüksek
rütbeli zabitleri Bolşeviklere esir düştüler. Lenin
Şark milletlerine gönderdiği beyannamelerle
(kendilerinin müstebit hükûmetlerine karşı
kıyam etmelerini davet ve yardımlarında isti‘câl
etmeleri lüzumunu) bildirmiştir. Afganistan’da
tahşid edilmiş olan Bolşevik orduları Şimale
doğru hareket etmekte ve her taraftan
meserretler ve nümayişler ile istikbal
edilmektedir. Bolşeviklerin Hindistan’a doğru
olan hareketlerinin men‘i hususunda İngiltere
hükûmeti fevkalâde fedakârlıklarda bulunmak
fikrinde olduğu görünmektedir.

Diğer taraftan Bolşevikler Cenubî
Rusya’nın hâkim-i yegânesi kesilmiş ve
Romanya – Macar ve Polonya hudutlarında
tecavüz maksadıyla azim miktarda kuvvetler
cem‘ ve tahşid etmişlerdir. Troçki bilumum
milletlere hitaben neşrettiği bir tebliğinde
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menafi husule geleceğine kanaat getirmiş
olduğundan keyfiyetin müzakeresi için meclis-
i umumiyenin cuma günü içtimaa davetine
karar vermiştir.

İrâde-i Milliye
Hakiki ve ciddi bir itilafın Türklerin de

menfaatine muvafık geleceği vareste-i izahtır.
Fakat evvela hayatımıza kasteden

düşmanla r ım ız la  teşr ik- i  mesaiden
vazgeçmeleri ve sergüzeşt-cû ihtirasattan
feragatları lâzımedendir.

Bolşevik Haberleri
Sivastopol’un Bolşevikler tarafından

tazyik edilmekte bulunduğu Azerbaycan ve
Gürcistan’ın Bolşeviklerce sıkıştırılmasına karar
verildiği ve yakında Şimalî Kafkas cephesinde
bulunan Denikin kıtaatına karşı harekât
başlayacağı müstahberdir.

Gürcü generali Kiyeraslis, Alman
mülazımı Merac, Avusturya mülazımı Liski ve
içlerinde Türk de bulunan on beş zabit 345
küçük zabitten ibaret bir heyet Tiflis’te Avrupa
Otelinde Alman hastanesi ser-tabibi Her
Müllon riyaseti tahtında yapılan kongrede
Gürcistan ve Azerbaycan’ın düvel-i itilafiyeye
karşı hasmâne bir vaziyet alınmasına karar
verilmiş olduğu haber alınmıştır.

Sivas hanımlarının Maraş ve İzmir mücahidîn
ve felaketzedegânına verdikleri i‘ânâtın
müfredatını mübeyyin cetvelden: -mâ-ba‘d-

Kuruş Esâmî
38035 Yekûn-ı sabık  “Geçen defa yekûnda sehv

yapılmıştı.”
200 Mebus Ziya Bey’in Haremi Hanım
200 Alay Kâtibi Salih Efendi’nin Haremi Hanım
200 Kaimmakam Salim Bey’ in Haremi Hanım
200 Komiser muavini Hasan Efendi’nin Haremi Hanım
200 Ziraat  Müdürü Bey’ in  Val idesi  Hanım
160 Mütekaid Jandarma Mülazımı Mahmud Efendi

Haremi Hanım
150 Sanayi Mektebi Müdürü Ziya Bey’in Haremi Hanım
150 Binbaşı Nazım Bey’in Haremi Hanım
150 Mümeyyiz Hüsnü Bey’ in Haremi Hanım
150 Muhasebe-i Hususiye Müdürü Şükrü Bey’in

Haremi Hanım
150 Kolorduda Mülazım-ı Evvel Kerim Efendi’nin

Haremi Hanım
150 Emlak-ı Emîriyye Müdürü Hasan Efendi’nin

Haremi Hanım
150 Polis Müdürü Bey’in Haremi Hanım
150 Orman Müdürü Bey ’ in  Haremi Hanım
150 Ziraat Bank Müdürü Bey’in Küçük Kerimesi Hanım
150 Eczacı Yüzbaşı Fehim Efendi’nin Haremi Hanım
150 Belediye Başkanı Hafız Efendi’nin Haremi Hanım
150 Jandarma Tabur Kâtibi  Adil Efendi’nin

Haremi Hanım
140 Mülazım Rıza Efendi’nin Hemşiresi Hanım
120 Ağacıkzâde Şükrü Efendi’nin Haremi Hanım
105 Komiser Mahmut Efendi’nin Haremi Hanım
100 Yüzbaşı Abdurrahman Efendi’nin Validesi Hanım
100 Mülazım-ı evvel Halim Efendi’nin Haremi Hanım
100 Belediye Müfettişi Mahmut Efendi’nin Haremi

Hanım
100 Kolordu Kâtiplerinden Ahmet Efendi’nin Haremi

Hanım
100 Divrikli Hacı Ömer Ağa’nın Haremi Hanım
100 Nasuhzâde Beyan Efendi’nin Kerimesi Hanım
100 Alaaddin Paşazade Keleş Bey’in Validesi Hanım
100 Topçu Yüzbaşısı Abdurrahman Efendi’nin Haremi

Hanım
100 Belediye kâbilesi Hatice Hanım
100 Bacanahzâde Nuri Efendi’nin Kerimesi Hanım
100 Reji Anbar Memuru Hami Efendi’nin Validesi

Hanım
100 Mütekaid Kolağası İbrahim Efendi’nin Haremi

Hanım
100 Yüzbaşı Sabri Efendi’nin Haremi Hanım
100 Mülazım-ı Evvel Hasan Fehmi Efendi’nin Haremi

Hanım
100 Zenbilcizâde Rasih Efendi’nin Haremi Hanım
100 Nüfus müdürü Muttalip Efendi’nin Haremi Hanım
100 Esir Yüzbaşı Sabri Efendi’nin Haremi Hanım
100 Jandarma Mülazım-ı Evveli Celal Efendi’nin Haremi

Hanım
100 Jandarma Yüzbaşısı Merhum Rıfat Bey’in Kerimesi

Hanım
100 Jandarma Mülazımı Hasan Efendi’nin Haremi

Hanım
100 Techizat Anbar Müdürü Hasan Efendi’nin Haremi

Hanım
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

Bolşevikler küre-i arzın umum amelesini
küflenmiş beyne’l-milel sermayedarlık
usulünden tahlise muvaffak olmak üzere bir
kişiye varıncaya kadar feda-yı nefse karar
vermişlerdir diyor.

Buradaki mehâfil-i askeriye ve siyasiye
Bolşeviklerin ileri tecavüzünden ve terakki-i
fevkalâdesinden dolayı pek endişe-nâk
bulunuyorlar. İtalya’daki tatil-i işgaller,
Bulgaristan’daki kıyam ve isyanlar Bükreş’in
büyük amele grevi Bolşeviklik alâiminden
gösterilmektedir. Bükreş grevinden pek çok
amele telef olmuş olduğundan Romanya
hükûmeti amelelerin yardımına Bolşevikler
koşarlar korkusuyla amelelerin umum
metâlibâtını kabul etmeğe mecbur olmuştur.

“Um Libr” Gazetesi diyor ki: Bolşevikler
umum  cep he l e r i nd e  ga l i b i y e t  v e
muzafferiyetten başka bir şey ilan etmezler
Kızıl orduya karşı konulan her bir kuvvetin
mahv u izale olacağı zamana yakınlaşıyoruz.
Moskova’da köşklerinde oturan efendiler ne
yapacaklar? Ellerinde bir kıyam vardır ki bununla
komşularını ve komşularının komşularını da
tehdit ediyorlar. Harikulâde efrattan mürekkep
galip ve muzaffer orduları vardır. Birçok seneler
harp içinde yaşamış olan bu kuvvetlerin Bolşevik
rüesası tarafından hüsn-i isti‘mal edilecekleri
melhuzdur.

Bundan sonra mezkur gazete Bolşevik
rüesasının Garpta mil l i yetperverler le
uğraşmaktan ise Şarkta harikulâde bir surette
hüsn-i kabul ile terakki edeceğinden bahisle
şöylece devam ediyor:

Acemistan, Türkistan, Hindistan, Türkiye,
Avrupa nüfuzunun hükümferma olduğu Çin’de
bile Bolşevik acentaları her vakit büyük hüsn-
i istikballere mazhar olacaklar ve Bolşevik ordusu
da İngi l iz,  Fransız  ve  Japonya ’n ı n
müsta‘merâtında nüfuz ve hükümlerini tevsî‘
etmek ve muhayyirü’l-ukûl bir surette icra-yı
faaliyet için sağlam müttefikler bulacaktır.
Bolşeviklere karşı yalnız Avrupa kıtasında hutut-
ı müdafaa hazırlamayalım. Bolşevikliğe pek
hâhişkar pek elverişli olan Asya kıtasında dahi
icap eden tedabire tevessül edilmek taht-ı
mecburiyetinde bulunuyoruz ki hiç olmazsa
dünyanın bir kısmını muzaffer Rusya’ya karşı
müdafaa edebilelim. Bolşeviklerin şimdiden
Asya’da kuvvet bulmalarını men etmez isek
ileride büyük kuvvetler i le aleyhimize
yürüyeceklerdir.

Amerika Altın İstiyor
İngiliz Avam Kamarasında Amerika’nın

matlubatını altın olarak talep ettiği ve talep
vâki‘i is‘af için İngiltere hükûmetinin hususi
ellerde olan ve ziynet ve saire olarak kullanılan
altın faizli tahvilat mukabilinde vaz‘-ı yed edip
etmeyeceği hakkında sorulan bir suale cevaben
“Chamberline” bu meselenin hükûmetçe etraflı
surette taht-ı tedkike alındığı istihbar kılınmıştır.

Batum Hakkında
Osm an l ı  o rdu sunun  Ba t um ’ u

tahliyesinden itibaren İslam Gürcistan’ı
addedilen Batum ve havalisinin vâsi‘ bu
muhtariyet ile Gürcistan hükûmetine ilhakına
çalışan reisi Sancak Beyzâde Mehmet Bey olan
İslam Gürcistan’ı Tahlis Cemiyeti ile İslam
Gürcistan’ının makam-ı hilafet ve saltanat-ı
Osmaniyeye irtibat ve ilhakını hararetle müdafaa
etmekte bulunan Ali Haydar’ın riyasetindeki
(Batum Livası Cemiyet-i İslamiyesi) birleşmiş ve
bu iki cemiyet Gürcistan hükûmet-i cumhuriyesi
dâhilinde İslam Gürcistan’ının vâsi‘-i muhtariyeti
makasıdı tarafında tevhid-i teşkilat etmeğe
karar vermiştir.

Havali-i mezkurede İslam ekseriyetinin
kuvvetli bir mümessili olan Cemiyet-i
İslamiye’nin makam-ı hilafet ve saltanata olan
merbutiyet ve sadakati ve bu babdaki efkâr ve
kanaatin değişmemiş olduğu ve işbu itilafın iki
cemiyet ve taraftarları arasında er geç vukuu
muhakkak bir mücadelenin önünü almak ve
İslamlar arasında kan dökülmesini mucib
olmamak maksadıyla şimdilik tesis ettiği
mevsukan müstahberdir.

Ermeni Patrikhanesi meclisleri ahval-i
hazıra hakkında müzakeratta bulunmuşlardır.
Azadan Devaviyan Efendi mehafil-i resmiyede
Türk ve Ermenilerin itilafı hakkında izhar arzu
ettiğini söylemiştir. Meclis bundan milletçe

100 Muhasebeden İzzet Efendi’nin Haremi Hanım

100 Nümune Mektep Müdürü Bey’in Haremi Hanım

100 Yüzbaşı Rıza Bey’in Haremi Hanım

100 Jandarma Mülazım-ı Evveli Akif Efendi’nin Haremi

Hanım

100 Jandarma Mülazım-ı Evveli İbrahim Efendi’nin

Haremi Hanım

100 Esbak Polis Müdürü Hüseyin Efendi’nin Büyük 

Kerimesi Hanım

100 Vali Paşa Hazretlerinin Taallukatlarından Necati 

Bey

100 İstinaf Azasından Efendi’nin Haremi Hanım

100 Eşraftan Edhem Efendi’nin Haremi Hanım

44360 Yekûn -daha var-

İlanât
Dersaadet Osmanlı Matbuat Cemiyetinden:

Hukuk-ı milliyemizin müdafaası yolunda

her taraftan cemiyet imize telgraflar

gelmektedir. Bu telgraflar cemiyetimizin

merkezinde ta‘ l ik  edi lerek erbab- ı

matbuatımıza ismâ‘ olunmakta ise de gayet

tarafgirâne bir surette idare edilen ecnebi

sansürleri bunlardan kısm-ı a‘zamının neşrine

imkân bırakmamaktadır. İstanbul matbuatının

ne gibi tazyikata tâbi olduğunu bilmeyenlerde

de matbuatımızın Maraş, İzmir fecâyi‘i gibi

hadisata lakayt kaldığı zannı hâsıl olmaktadır.

Cemiyet heyet-i merkeziyesinin 23 Şubat tarihli

içtimaında, bir gûnâ su-i tefehhüme mahal

kalmamak üzere hakikat-i halin Anadolu efkâr-

ı umumiyesine arzına karar verilmiştir.

Habibzâde
Ahmet Turan Ticarethanesi

Sivas: Çarşı Caddesinde

Kırtasiye, Tuhafiye, Attariye, Kantariye ve her

nevi' muamelat-ı ticariyye

Fiyatlar rekabet kabul etmeyecek derecede

ehvendir;

Yeni mallar gelmiştir; bir defa rağbet buyuran

muhterem müşteriler her halde memnun

kalacaklardır. Toptan siparişat büyük tenzilâtla

kabûl olunur.

Heveskâran-ı musikiye az müddet

zarfında ve ehven fiyatla musiki

öğretmek maksadıyla küşad

ettiğim “Dershane” Reji Dairesi üç kapı

aşağısındaki (Sultani Başmuallimi Ruşen Zeki

Bey) hanesindedir. Kayd olunmak isteyenler

cuma ve salı günleri öğleden sonra mezkûr

hanede mumaileyh Ruşen Bey'e müracaat

eylemeleri ilân olunur.
Mekteb-i Sultani Musiki Muallimi

Mustafa Faik

Sığırcızâde Biraderler
ve Şürekâsı Ticarethanesi

[Sivas Hamamcıoğlu Han Numara 11,12]

Ham eşya üzerine her nev‘ muamelat-ı

ticariye ve komisyonculuk yapar, sürat ve

sühulet rehber-i muamelâtıdır. Gön, deri, av

derisi ve sair mevad-ı iptidaiyye alıp satmak

arzu edenlerin bir kere mağazamıza müracaat

ederek tecrübe eylemelerini rica ederiz.

Ud, Keman
Dersleri
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vustanın cihangirlik siyasetini ihya eden adam

öldürmekte, hânumân söndürmekte

engizisyon devirlerini gölgede bırakan bu
cinayetlere âlem-i insaniyet rıza gösterecek

mi? Galip kuvvetlerin bu hareket-i gayr-ı

medenîsine karşı sükût etmekle medenî
beşeriyet dahi tarihine silinemeyecek bir leke

bırakacaktır.
Medenî milletler bilmelidir ki bu gün

Türkler ve Müslümanlar hakkında tatbik olunan

cinaî siyaset yarın ikinci bir milletin başına da
geçirilecektir. Çünkü tatbik olunan siyaset

umumî, proje aynıdır.

Bugün ortada düşmanlarını kuvvetle
dostlarını siyasetle mağlup etmiş yalnız bir

İngiliz hükûmeti var. Bu öyle musallat bir

kuvvettir ki dünyayı yed-i teshirine geçirse yine
kani olmaz. Bütün siyaseti hile, hud‘a ve

kundakçılıktır. Her dakika âlem-i beşeriyet için
felaketler musibetler ihzarına meşgul olan bu

kuvvet daima beşeriyeti, beşeriyetin satvet ve

namusunu kendisine alet-i şerr ü fesat etmiştir.
Mukaddesat ile mukadderat ile oynamak. Bu

İngiltere hükûmetinin nuhbe-i siyasetidir.

İmdi ey âlem-i beşer iyet!. . Ey
medeniyetle, an‘ane-i fazılasıyla iftihar eden

insanlar ey yirminci asrın medenî evlatları.

Emin olunuz ki kirli ve fesatkar entrikalarıyla
âlemi ifsat eden bu kuvvet-i beşeriyet için bir

tehlike-i uzmâ, bir felaket-i mübremdir.
İstibdatın, i‘tisafın tarih-i kadimde emsali

bulunmayan şekillerini icat eden bu kuvvet

karşısında hepiniz mi mazlum mevkiinde
kalacaksınız?

Şüphe etmeyiniz ki siz bu mevkii

tuttukça tarih nazarında maznun ve mesul
kalacaksınız. Önünüzde kasaplar gibi kan

döken medeniyet esasatını kökünden yıkan

hânumânlar mahveden bu kanlı kuvvetin
elinden bıçağını alabilmek için sizde kuvvet

yok mu? Eğer âlemde medeniyet ve insaniyet

varsa, masum bir millete yapılan bu
haksızlıklara adl ve hak düsturlarıyla mukabele

edilmek lazımdır.
Âlem-i İslamiyete gelince bin üç yüz

küsur senelik bir medeniyet-i ulviye ile dünyaları

tenvir eden bu güneşi söndürecek bir kuvvet
yoktur.

Bize Kuranımız ve imanımız temin

etmiştir. Bu din-i mübin bu millet-i mübareke
ilâ yevmü’l-kıyam bakidir. Düşmanlarımız

hakkımızda ne düşünürse düşünsün bu milleti,

bu milliyeti öldürmek için kâfi kuvvetleri yoktur.
Hatta Mısırlıların dediği gibi eğer bu heyet-i

beşeriyeyi kasaplar gibi kâmilen imha etmek
lazım gelse bu ameliyeyi temin etmek

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Pazartesi: 1 Receb-i Şerif 1338 ve 22 Mart  Sene 1336       Numara: 32
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İs lamiyet in gaddar  ve hunhar

düşmanları, nihayet makarr-ı hilafet-i İslamiyeyi

de cebren taht-ı işgale aldılar. Nihayet İslam
kanıyla mülemma olan dişlerini Marmara’nın

saf, temiz sularında yıkamak isteyen akur ve

cinayetkar kaplanlar emellerine muvaffak
oldular. İstanbul’un masum ve medeni

muhitini kan ve ateş içinde boğdular. Halife-

i muazzamımızı taht-ı esarete aldılar. Dünyaları
nur-ı feyz ve irfanıyla tenvir eden medeniyet-

i İslamiyeyi kökünden, esasından mahvetmek;

altı yüz senelik Osmanlı hânumânını bir darbe
ile söndürmek istiyorlar.

Üç yüz milyon Müslümanı taht-ı

esaretinde tutan zalim kuvvetler, İslamiyetin

son istinadgahı olan serir-i hilafeti kırmak,
İslamın son ümidini, mahvetmek, ışığını

söndürmek istiyorlar.

Azim ve iman ile seciye-i milliyesine
yakışır bir tevekkül ve itminan ile medeniyetin

icraat-ı âdilesine intizar eden masum Osmanlı

milletini bir anda öldürmek için gaddar
düşmanlar; darbelerini kalpgahına havale

ettiler.

Payitahtımızı medeniyetin çehre-i
nezihine tükürürcesine zulümlerle, kahırlarla

işgal ettiler. Millet meclisini süngülerle

dağıttılar.
İslamın harim-i iffetine hücum ettiler.

Vatanın fedakâr ve sevgili evlatlarını yatak

odalarından ailelerinin yanından çıkardılar.
Namusunu, izzet-i nefsini hiçbir şeye

değişmeyen vatan evlatlarını sokaklar ortasında

darp ve tahkir ettiler; vatanı için çalışan
kahraman kardeşlerimizin ellerine kelepçeler

vurdular ve nihayet bütün bu hareketleri meşru

göstermek için bir iki vatansız Müslümanı
kendilerine alet ittihaz ettiler.

Hü l a s a ,  o l m a d ı k  ş en â e t l e r,

düşünülmedik zulümler, i‘tisaflar yaptılar. Bir
taraftan İstanbul’da cellatlıklar yaparken diğer

taraftan da Anadolu’nun masum muhitine

de para ile nüfuz etmek hevesine düştüler.
Vatansız, dinsiz bir iki hemşehriyi bu fesada

memur etmek istediler. İşte bu saydığımız

şeyler İstanbul’dan alabildiğimiz bir kısım
havadistir.

Kim bilir daha kulaklarıma gelmedik ne

türlü şenâetlar icra edildi. Bunu bize zaman
birer birer söyleyecektir.

Nerede kaldı Avrupa’nın o muhteşem

ve fazıl medeniyeti. Ey yirminci asrın medenî
milletleri. Ey masum beşeriyet bakınız.

Kendilerini medeniyetin hamisi gösteren

gaddar kuvvetler masum bir milleti öldürmek
için neler icat ediyor; bu asırda kurun-ı

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

için de düşmanlarımız için kuvvet ve zaman

lazımdır.

İstanbul’u işgal etmekle Anadolu’nun

can damarlarını kestiğine kâni olan düşmanlar

bizim namus ve istiklalimizi muhafaza için

azim ve iman ile mütehalli bir kütle-i vâhide

olduğumuzu unutmamalıdır, zulüm ve

şiddetin teyakkuz ve intibahı mucib olacağı

elbette itiraz kabul etmez bir hakikattir.

Osmanlıları silahından tecrit ettikten

sonra onlara karşı silah kullanmak mezelletini

ihtiyar eden düşmanlarımıza karşı silahsız da

olsa isyan ve feveran edeceğiz. Namus ve

istiklalimizle kahpece oynayan düşmanlar

yaptıkları hareketlerle yalnız medeniyetin

yüzünü kirletmiş olduklarını bilâhere

anlayacaklardır.

Namus ve ismetiyle iftihar eden

İslamiyetin dinî ve an‘anevî mukaddesatı

makarr-ı hilafette payimal edildiğini gözlerimiz

görüp kulaklarımız işitirken hangi Müslüman

tasavvur edilebiliyor ki zillet-i esareti kabul

etsin. İslamın harim-i ailesi mukaddes ve

muhterem iken hatta her milletin kânun-ı

esasîsinde meskenin taarruzdan masuniyeti

bir hakk-ı tabiî olarak kayd ve kabul edilmiş

bir düstur iken bir Müslümanın yatak odasına

girmek onu ailesinden ismet-şikenâne bir

surette ayırmak ancak İngiliz medeniyetine

yakışır bir zillet olsa gerektir. Dünyada hiçbir

millet bu zilleti kabul etmiş değildir.

İşte ey Müslümanlar! Uzaktan sesini

işittiğimiz Avrupa medeniyetinin iç yüzü…

İşte o nurlu maskenin altından çıkan kâbus-

ı zulm (ü) vahşet.

Masum ve mazlum millet rencide ve

kederli kalbinle yalnız havf-ı ilahiyi çek. Bundan

başka İslam için korku yoktur. “Vallahu azîzü

zü’l-intikam”

H.L.

İşgal Azim ve Tesanüd-i Milliyi
Takviye Etmiştir

Antalya'da İtalya mümessili vasıtasıyla,

İstanbul'da düvel-i itilafiye mümessillerine,

Samsun vasıtasıyla İngiliz mümessiline, Maraş

vasıtasıyla General Gouraud’ya keşide edilen

telgraf suretidir:

Bin üç yüz küsur senelik medeniyet-i

İslamiye altı yüz senel ik hâkimiyet-i

Osmaniyenin makarrı olan İstanbul'umuzun

itilaf

-Kabus-
Ey âlem-i İslam, ey beşeriyet-i masume; yirminci asr-ı medeniyetin zalim
cellâtları medeniyet âlemi lekedar etmektedir; insaniyetin, fikr-i namus ve

ismetinin nasıl ayaklar altına alındığı İstanbul’da görünüz.
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tarafında yüksek mebaninin üzerlerinde top,
mitralyöz müsellah efrad ikamesi ve sefain-i
harbiyenin toplarını İstanbul’a çevirmek suretiyle
aldıkları mürettebat pek gülünç görülmüştür.
Ahali-i Müslimeden, hain-i vatan olanlardan
gayrısının kuvve-i maneviyeleri pek yüksektir.
Anadolu’ya rabt-ı kalb ile âtîye muntazırdırlar.

12. 3. 36’da Hürriyet ve İtilaf Fırkası,
Sadık Bey’in riyasetinde içtima ile şehri altmış
İngiliz lirası maaşla bazı kesanı Anadolu’yu
ifsada memur etmek kararını vermişlerdir.

Başta İngilizler olmak üzere itilaf
devletlerinin bütün medeniyet ve insaniyet
esasat-ı mukaddesesini yıkan bu harekat-ı
vakıalarından dolayı kariben izhar-ı nedamet
edeceklerine şüphe edilmemelidir. Tevfik
Allah’tandır.

Bu tamim bilcümle kolordulara
vilayetlere, müstakil livalara ve bilcümle
Müdafaa-ı Hukuk ve Anadolu Kadınları
Müdafaa-ı Vatan cemiyetleriyle belediye
riyasetlerine yazılmıştır. Köylere kadar tamimine
himmet buyurulması rica olunur.

19-20. 3.  36 akşamına kadar
İstanbul’dan alınan yeni malûmat ber-vech-i
âtîdir.

Âyandan Çürüksulu Mahmut Paşa ile
Milli Kongre Reisi Esad Paşa ve refikası darp
edilerek alındıkları ve Cevat Paşa ile Mahmut
Paşa’nın kelepçelerle sevk edildikleri, İzmir
mebusu Tahsin Bey'in ve Isparta mebusu Cemal
Paşa’nın yatak odalarından ve refikaları
yanından cebren alındıkları Meclis-i Mebusan
Reisi Celaleddin Arif Bey'i tevkif etmek
istemişlerse de müşarünileyhin ihtifa eylediği
bildirilmiştir.

İstanbul’da cebren kapılar kırılarak evlere
duhul ediyorlar. Âyandan Abdülkadir Efendi’nin
İngilizler tarafından bu hafta zarfında
Kürdistan’a gönderileceği anlaşılmıştır.
Alakadaranının nazar-ı dikkati celp olunur.

İngiliz polislerine eşhas göstermek için
nigehbancılar refakat ediyor.

Yakında İstanbul’daki bütün kıtaatın
eslihası alınacak efrat şehir harici bir mahalde
esir-i harp olarak zabitan da aynı vaziyette
bulundurulacaktır.

19. 3. 36’da sabık Samsun ve havalisi
kumandanı mütekait Mirliva Refet Paşa da
Dersaadet’te İngiliz tarafından tevkif edilmiştir.

Almanya’da askerî bir ihtilal neticesinde
Tirih ve Kapp ve saire hükûmeti ele aldı.

Bulgar Reis-i Nazırı garbî Trakya’nın
Yunanistan’a terkinden dolayı süferaya bir
ültimatom verdi ve fena akibetlere intizar
edilmesini söyledi.

Batum’da Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye
ile Bolşevik kulübü

devletleri tarafından cebren işgal edilmiş
olunduğunu kemal-i teessürle öğrendik.
Beynelmilel bir ahdname hükmünü haiz olması
lâzım gelen mütareke-i resmiye ile Osmanlı
milleti silahdan tecrit edildikten sonra vuku
bulan şu hareket-i tecavüzkârane, medeniyet-
i hazıra esasatına ve kavaid-i düveliyeye katiyyen
muhalif bir hadise-i zalimanedir. Yirminci asır
medeniyetinde kurun-ı vusta cinayatını andıran
bu taarruzu ikâ‘ eden kuvvetin hareket-i vakıası
Osmanlı hâkimiyetinden ziyade, yirmi asırlık
medeniyet ve insaniyete kahir bir darbe teşkil
eder. Bu hadise yalnız müdafaa-ı istiklâl,
muhafaza-ı vatan kaygısıyla birleşen efkâr-ı
umumiye-i Osmaniyeyi rencide etmekle
kalmayarak çar aktar cihandaki kalb-i İslamiyeye
de tamamen su-i tesir hasıl edeceği şüpheden
varestedir. Namus ve izzet-i nefs-i millî ile
yaşamak azmiyle daraban eden yüreklerimizden
şu harekete karşı  nefret ve lânetler
yükselmektedir. Hakkımızda tatbik olunan bu
medeniyet-şikenâne muamelenin insaniyet
huzurunda mütecasirlerini lekedar edeceği
derkâr olduğu gibi İtilafa mensup milletlerin
de devletleri namına irtikâp olunan şu fecâ‘iden
azim bir mesuliyet-i tarihiye altına girmiş
olacakları söz götürmez. Hakkın kudret-i ulviyesi
karşısında yapılan şu mezmum cür'eti bütün
beşeriyet muvacehesinde protesto eder ve
düvel-i itilafiyenin daire-i hak ve adle rücûlarına
intizar eyleriz.

Meclis-i Umumi-i Vilayet Reis-i Sanisi Mahir Beyzâde Emin
Aza Özenzâde Mustafa
Aza Selimzâde Mustafa Taki
Dârü’l-hikmetü’l-İslamiye Reisi ve Müfti-i Belde Abdurrauf
Yenihan Azası Han Ağasızâde Mustafa
Tokat Azası Ağacıkzâde Ahmet Şevki
Tokat Azası Müderris Mustafa
Sivas Azası Bacanahzâde Hamdi
Aziziye Azası Yeğenzâde Nazif
Gürün  Azası  İb rahim Paşazade Mehmet Ar if
Tonus Azası Arif Efendizâde Hacı Osman
Yenihan Azası Mahmutoğlu Bekir
Zara Azası Vahit Ağazâde Tufan
Gümüşhacıköyü Azası Necip
Gemerek Azası Müderris Ahmet Şad
Hafik Azası Evliya Efendizâde Abdullah
Havza Azası Hacı Ebubekirzâde Osman
Merzifon Azası Kurtzâde Hacı Şevket
Darende Azası Müderrisînden Hanefi
Zile Azası Şems-i Sivasî Hazretleri Post-Nişini Şeyh Hüseyin
Erbaa Azası Yeğenzâde Yusuf Ziya
Divriği Azası Burnaz Paşazade Ömer Fehmi
Belediye Reis Vekili Muhasebecizâde Rıza
Meclis-i İdare-i Vilayet azasından Hacı Ali Beyzade Kazım
Meclis-i İdare-i Vilayet azasından Ali Avni
Beledî Azasından Kahya Emin Ağaoğullarından Halis Turgut
Beledî Azasından Hamamcızâde İlhami
Beledî Azasından Göğdinlizâde Ahmet
Beledî Azasından Mütekaid Binbaşı Rıza

İstanbul’da Neler Oluyor?

18. 3. 36 tarihine kadar İstanbul
hakkında alınabilen malûmat ber-vech-i atidir.

İngilizler Sivas mebuslarından Rauf ve
Vasıf Beyleri Meclis-i Meb'usan içinden cebren
alarak götürmüşlerdir. Mebuslar meclisi terk
edip dağılmışlar ve vaziyet-i hazıra karşısında
ifa-yı vazife mümkün olamayacağını hükûmete
bildirmişlerdir. Harbiye nazır-ı sabıkı Isparta
mebusu Cemal, âyandan Çürüksulu Mahmut,
sabık Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat,
İstanbul’daki milli kongre reisi Esat Paşalarla
Edirne mebuslarından Şerif ve Faik Beyler ve
İstanbul mebusu Numan Efendi ve mevki-i
müstahkem kumandanı Miralay Şevket Paşa
mevkufîn meyanında bulunmaktadırlar.
İstanbul’dan Anadolu’ya seyahate ancak İngiliz
pasaportu ile müsaade olunmaktadır.

İngilizlerin İstanbul’u işgali, gerek İstanbul
ve gerek mülhakat ahalisi tarafından istihfaf
ile karşılanmıştır. İngilizlerin göstermiş oldukları
telaş ve büyük caddelerin ağzında, köprünün
heriki

muntazaman çalışıyor. İşbu malûmatın köylere
kadar îsâli bilcümle cemiyetten rica olunur.

1- İstanbul tevkifatı hakkında alınan en
sarih malumata nazaran mevkufîn meyanında
birçok tüccarlar ın da bulunduğu ve
şehzâdegandan Abdülhal im ve Ömer
Efendilerin de tevkif olunduğu bildirilmiştir.

2- İstanbul’a en son gelen ecnebi
matbuatı meyanında başta Temps Gazetesi
olduğu halde birçok gazetelerin İstanbul
işgalinden dolayı İngilizlere hücum ettikleri
anlaşılmıştır.

3- İngilizler İstanbul’daki kıtaatımızdan
muhafızlık kıtaatıyla İtfaiye Alayının ve Bab-ı
Ali’nin muhafazasına memur Nizamiye Kıtasının
silahlarının sürgü kollarını almıştır. Depolardaki
esliha ve cephane de İngilizler tarafından
alınmıştır. Hürriyet ve İtilaf azasından namuslu
zevat fı rkadan kat‘-ı alaka ediyorlar.

4- Geceleri Harbiye Nezaretindeki İngiliz
efradı öteye beriye silah atmakta ve bunu güya
civardaki Türk kıtaâtı tarafından kendilerine
atılan silaha mukabele için yaptıklarını
söylemektedirler.

5- İstanbul’da harice telgraf ve posta
muhaberatı men edilmiştir.

6- Alman ihtilali devam ediyor.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
Heyet-i Temsiliyesi Namına

Mustafa Kemal

Vilâyet-i Şarkıyye Mebusları Tarafından
Düvel-i İtilafiyye Mümessillerine Verilen
Muhtıranın Suretidir:

Tarihî, harsî, içtimaî velhasıl bütün hukukî
vaziyeti itibariyle baştan başa bir Müslüman
memleketi olan Vilâyet-i Şarkıyemiz hakkında
ileri sürülmüş bulunan bazı müddeiyatın son
günlerde tekrar edilmekte olması ve bu babda
der-meyan edilen fikirlerin ekseri oraların hakiki
vaziyetine adem-i vukufu göstermekte
bulunması dolayısıyla Vilâyet-i Şarkıyede gayr-
i kabil- i setr ve tevil olan şamil ve müstekar
hukukumuzun bir kere daha nazar-ı dikkate
arzı vazifesi muvacehesinde kaldığımızı
hissediyoruz:

Bütün cihan istatistiklerinin ve muhtelif
tetkik heyetlerinin teyidi ile de sabit oldu ki
öteden beri Vilâyet-i Şarkıyede Ermeni
ekseriyetini havi bir nokta mevcut değildir.
Binaenaleyh bu hava lide bi r Ermeni
hâkimiyetinin tesisi gayr-i mümkündür. Hatta
muvakkaten Ermenilerin taht-ı işgallerine tevdi‘
edilmiş bulunan Kars mıntıkasında dahi Ermeni
nüfusunun ancak % 10 nisbetinde bulunduğu
ve Erivan Cumhuriyetinin, gösterilen gayr-i adlî
ve gayr-i insanî şiddet ve mezalimi üzerine
müdafaa-ı hayat ve namusa mecbur kalan Aras
Vadisi, Aras cenubu, Oltu, Şavşat, Artvin,
Ardanuç, Sarıkamış ahali-i İslamiyesine karşı
temin-i hâkimiyet edebilmekten aciz bulunduğu
ve hükûmetcilik ruh ve manası ile telif kabul
edebilecek icraat ve mahiyetten ârî olduğu
tahakkuk etmiş iken fazla birtakım arazi
ilhakından bahs eylemek, müfid ve şayan-ı arzu
olmayacak bir vaziyetin husûlünü temenni
etmek manasını işrab etmekte olduğu izahtan
müstağnidir. Bundan dolayı hayal arkasından
koşanlara itidal yolunu göstermek ve sabit,
müstekar olan ve asırlarca devam eden ırsî
terakümat neticesi bulunan hukuk-ı milliyemizin
derece-i şumûl ve resanetini efkâr-ı umumiye-
i cihana karşı irae eylemek bugün insani bir
vazife şeklinde tecelli etmektedir. Çünkü pek
büyük bir ekseriyeti be-gayet ufak ve hatta
mevcudiyeti gayr-i mahsus bir ekalliyetin
tahakkümüne, hegemonyasına tabi‘ tutmak,
hak ve adaletle te‘âruz ettiği gibi cihanın müştak
bulunduğu

Ticaret Odası Azasından Torunzâde Şükrü
Ticaret Odası Azasından Kara Mustafazâde Hasan
Belediye Azasından Kasap Hacızâde Mustafa
Aza Hastazâde Mehmet
Reis-i Sanisi Şekerzâde İsmail
Ticaret Odası Reisi Habipzâde Sabri

Sivas Müntehab-ı Sanileri
Hatipzâde Ahmet Rıfat
Karslı Hacı Hamitzâde Mehmet Celalettin
Baytarzâde Hakkı
Mütevellizâde Tevfik
Mütevellizâde Ziyaettin
Küçük Sipahizâde Ethem
Kenanzâde Hüseyin Kenan
İcazecizâde Ebubekir
Ahi Paşazâde Murtaza
Kadızâde Rahmi
Arif Efendizâde Talat
Ahmet Paşazade Abbas
Kasapzâde Hasan Sezai
Talakzâde Rıfat
Nalbantzâde Ali Rıza
Yırınlazzâde Yusuf Ziya
Ahi Paşazade Halit
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müşterek tarih sahibi bulunmaları ve bazı içtimaî
amillerin vücudu buralarını hem-hayat ve
mukadderat etmiştir.

Bu ve emsali esbab dolayısıyla Vilayat-ı
Şarkıyye’nin yekdiğerinden gayr-i münfek bir
küll olduğu ve bu esasın, bütün o havali halkının
zübde-i âmâlini teşkil ettiğini arz eder ve gerek
halkın bu lâ-yetezelzel azim ve imanının ve
gerek istinat ettiğimiz hukukî ve insanî esasların
ve içtimaî vaziyetin beşeriyet-i fazıla tarafından
hürmete layık görüleceği kanaatini kemâliyle
muhafaza eylediğimizin icap edenlerin enzar-
ı dikkatine vaz‘ buyurulmasını istirham eyleriz.

Hakkın ve adaletin nusret-i
ebediyesine mazhar olacaksanız

kahır ve adavet görseniz de
ibtizali kabul etmeyiniz...

İskenderiye'de intişar eden [El-Ahali]
gazetesinin 24 Rebiü’l-ahir sene 338 tarihli
nüshasından:

Mısır Millî Reisi Sad Za‘lul Paşa'nın ümmet-
i Mısrıyyeye beyanatı olup Mısır Merkez komitesi
tarafından neşredilmiştir.

Muhterem Vatandaşlarım;
Görüyorum ki kaviler, yani mağrur olanlar

keza memleketimizde “himaye” usulünü tatbik
emrinde istihsal-i rızanız için her vesileden
istifadeye çalışıyorlar ve bu suretle kendilerini
bütün bütün takviye ve sizi pesti-i zaaf ve hiçiye
ilka etmek istiyorlar.

Vatandaşlarım, onların hile ve hud‘alarına
aldanmayınız ve tehditlerinden korkmayınız.
istiklâliyet-i tammeye temessük sizin bir hakk-
ı meşruunuz olduğunu bilfiil ispat ediniz.

Sizin için en kavi hüccet-i mecmaa o hakkı
talep hususunda tecelli eylesin eğer böyle
yapmazsanız -ki vatanperverliğiniz buna manidir-
 mahdul ve perişan olacaksınız şuhedanıza
ihanet, mazinize hakaret edeceksiniz kendi
ellerinizle kendi boynunuza zencir-i zillet ve
esareti takacaksınız kendi milletinizi öyle bir
pesti-i zül ve ibtizale yuvarlayacaksınız ki asırlar
bile onları ta‘ziz edemeyecektir. Eğer azamet-
i ihlâsınızdan, metanet-i ittihadınızdan ve kuvvet-
i vatanperverinizden ümitvar olduğum vechle
şehamet-i cibilliyenizi müttehiden gösterir ve
takip ettiğimiz gaye-i meşrua-ı istiklâlperestide
devam ve istikrar eylerseniz kendiniz hakkın ve
adaletin nusret-i ebediyesine mazhar olacaksınız.
Binaenaleyh kahır ve adavet görseniz de ibtizali
kabul etmeyiniz. Zulüm ve i‘tisafa duçar olsanız
da habiyyet ve hüsranı kabul etmeyiniz. Katiyyen
birgün gelecektir ki hakkınız te‘âlî edecek
diğerlerinin butlanı görülecek adalet-i ilahiye
husemamızın mezalimi karşısında barika-nümâ-
yı tecelli olacak ve nihayet cenab-ı hükmü’l-
hâkimiyetin arzusuyla istiklâliyet-i tammemiz
emrindeki âmâliniz tahakkuk eyleyecektir.

İrâde-i Milliye

Şu sütunlarda bütün âlem-i İslâmla
beraber bilhassa otuz kırk seneden beri İngiliz
idaresi altında benliği ezilen Mısır'ın necip ve
fedakâr evlatlarının feryad-ı zalamlarını ve
vatanlarının istihlâs ve istiklâli uğrunda azim
merdanegi-i katiyyelerini gösteren birçok yazılar
ve haberler okuduk. Zahiren dost fakat hakikatte
din ve ırkımızın -Allah saklasın- mahvolmasını
dört gözle gözleyen bazı şikemfezan İngilizlerin
memlekete medeniyet ve servet getireceklerini
söyleyerek saf zihinlere, görgüsüz dimağlara
itaat ve teslimiyet tavsiye etmek hıyanetini
göstermek istemelerine karşı Mısır'ın bugünkü
vaziyet-i can-hıraşından ibret alan millet-i
Osmaniye şeref ve haysiyet ve istiklâl-i millimizin
kâmil ve kâfi derecede istihlâsına kadar mücadele
ve mücahedede devamın zaruri ve elzem
olduğuna kanaat-ı kâmile getirmiş ve azm-i
kat‘îsini bir daha tersin etmiştir.

O gibi hain-i vatanlara sormak lâzımdır
ki otuz kırk senedir İngiliz adalet ve
medeniyetiyle(!) perverde(!) olan Mısır'ın bu
günkü harekât-ı istihlasiyesi acaba bir nankörlük
(!) müdür.

Bağdat Üzerine Yürüyorlar
Beyrut’ta intişar eden “El-Beşîr” Gazetesi

2514 numaralı nüshasında asakir-i Arabiyenin
Deyrzur Sancağını işgal eylediğini ve

müsalemet ve asayişe karşı da bir kundak
mahiyetini alabilmesinden endişe edilebilir.
Hâlbuki Vilayat-ı Şarkıye’de nüfusu tefevvuk-
ı azimden başka harsî ve iktisadî vaziyetde
kâmilen Müslümanların lehindedir. Her Ermeni,
hayat-ı umumiyede temin-i muvaffakiyet için
Türkçe ve Kürtçe’yi bilmek mecburiyetinde
bulunduğu halde hiçbir Türk ve Kürt,
Ermeniceyi  bilmek iht iyacını katiyen
hissetmemiştir. Musiki, raks, spor gibi harsî,
bediî  ve millî  varl ıklar ise tamamen
Müslümanlara aittir. Binaenaleyh şarkî
Anadolu’da veya ufak bir parçasında diğer
bir unsurun hâkimiyetini saik olacak hukukî,
içtimaî, harsî hiçbir vaziyet mevcut değildir.

Arazi ve sair emval-i gayr-i menkulenin
% 95’i Müslümanların elinde bulunduğu gibi
Vilayat-ı Şarkıyemizin istihsalatını teşkil eden
mevaşi, hububat, tütün vesaire dahi hemen
umumen Müslümanların mahsul-i mesaisidir.
Mine’l-kadim sürü sahibi bir Ermeni
göstermeğe kimse muktedir olamaz.

Vilayat-ı Şarkıyedeki malûm olan tarihî
hukukumuzun tafsilini zait sayar ve yalnız câ-
be-câ enzar-ı hürmeti celb eden ve millî ve
muhteşem bir medeniyete delalet eyleyen
asar-ı atika ve müessesat-ı milliyenin heyet-i
umumiyesiyle Müslümanlara ait bulunduğunu
zikr ile iktifa ederiz.

Şurasını da kaydedelim ki Bizans
imparatorunu Malazgirt’te mağlup ve esir
eden sultan Alparslan’ın Vilayat-ı Şarkiyeyi
uhdelerine tevdi‘ etmiş olduğu Türk ümerası,
oraların mukadderat-ı siyasiyesini müdafaa
edenler meyanında Ermenilere tesadüf
etmemişlerdir. Çünkü bunların içtimaî şirazeleri
çoktan inhi lal eylemiş bulunuyordu.
Ermenilerin taazzuv ederek bir mevcudiyet
sahibi olmaları Türk idaresinin müessir-i
atıfetidir. Türkler, kendilerine isnat edilen
fıtratta bulunmuş olsalardı kılıcımızın rakibi
bulunmadığı zamanlarda bütün memaliki-i
Osmaniye’de Türkten başka kimsenin
kalmaması icap ederdi.

Adl ve aklın icap ettirdiği esaslar üzerinde
beşeriyete yeni bir hayat vaad eden milel-i
fazıla-ı garbiyenin Vilayat-ı Şarkıyede sabit ve
şamil olan içtimaî vaziyetlere hürmet etmek
suretiyle en doğru ve insanî yolu ihtiyar
edecekleri pek tabiidir. Baştanbaşa mazilerine
sahip Müslümanlarla meskûn bulunan bir
ülke üzerindeki -asırların mahsulü olarak istikrar
ve şumul peyda etmiş olan- içtimaî bir vaziyeti
yıkarak oralara gayr-i tabiî ve gayr-i hukukî
yeni bir hüviyete sokmak keyfiyeti adalet ve
insaniyet esaslarıyla nasıl telif  kabul
edilebileceği şüphesiz şayan-ı teemmül
görülecektir. Böyle bir vaziyetin tasavvuru bile
zat-ı hak ve adaleti ve vicdan-ı beşeriyeti
cerihadar etmeğe kâfi gelecek bir mahiyette
bulunduğu kanaatinin izharını bir vazife telakki
ederiz. Ermenilerin -bazı gazetelerin tasavvur
ettikleri gibi- Şarkta bir vazife-i medeniye ve
asayişperverane ifa edeceğine ihtimal vermeği
bile mevzuun ciddiyeti ile katiyyen mütenasip
olmayacak bir nazariye saymak zaruriyetini
tasrihe lüzum görüyoruz. Hususiyle gayr-i
tabiî, gayr-i insanî, gayr-i hukukî olan böyle
bir vaziyetin ihdasına tevessül olunacağını
hatıra getirmeyi, garbın müsellem olan kiyaset-
i siyasiyesine adem-i itimat gibi bir mahiyet-
i garibedar telakki etmek mecburiyetini
hissediyoruz.

İşte bu hukukî ve içtimaî esas ve
vaziyetler dolayısıyla Vilayat-ı Şarkıye’nin,
devletimizde gayr-i münfek bir uzuv olarak
kabul ve tasdik olunacağını ve bu vilayetlerin
yekdiğerine karşı gayet hakikî ve şamil olan
iktisadî ve içtimaî rabıtaları, vaziyetleri, gayr-
i kabil-i setr ve ihfa olduğundan bunlardan
bir parçanın bile olmaması, umumî üzerinde
derin tesir ve intiba‘lar bırakacağı şüphesizdir.
Çünkü arazinin vaziyeti ve teşekkülü ve ahalinin
suret-i tevzi‘i ve aynı tarik-i iktisadî üzerinde
ve müşterek din,

bu yerin bir Arap ordusunun Fırat sahili
boyunca Bağdat üzerine yürümekte olduğunu
ve İngiliz askerlerinin kamilen ve müsellahan
düşmanlarını beklemekte olduklarını yazıyor.

Şam’da intişar eden “El-Erden”
Gazetesinin 63 numaralı nüshasından:

Humus’tan varit olan son malumata
nazaran evvelce bir Fransız zabitinin maktulü
olan [Tel Kelah] havalisi ahiren Fransız kuvva-
yı işgaliyesi tarafından gönderilen bir kuvvetle
istila edilmiş ve katilin teslimi talep olunmuş
ise de ahali bu teklife karşı hem adem-i itaat
hem memleketin tahliyesini talep etmişlerdir.
Taleb-i vâki‘e karşı Fransızların ehemmiyet
vermediklerini gören Tel Kelah ve civar ahalisi
galeyana gelerek memleketi kuvva-yı
mücavereye rabteden telgraf tellerini kesdikten
ve köprüleri yıktıktan sonra müsademeye
başlamışlardır. Tarafeyn arasında hayli kan
dökülmüş ve kuvve-i işgaliyenin otomobilleri,
mühimmat-ı harbiyesi, mitralyözleri kâmilen
ahali tarafından iğtinam olunduktan sonra
memleket istirdat edilerek hükûmet konağına
tekrar Arap sancağı keşide edilmiştir.

Yine aynı gazetede yazıldığına göre
Baalbek Kazasına gönderilen büyük mikyasta
bir işgal kuvveti dahi ahali tarafından silahla
karşılanmış ve birçokları katledildikten sona
şehirden tart edilmişlerdir. İrtibat zabiti
otomobil ile firar etmiştir.

“İngiliz Asya’yı Müdafaa Etmek İstiyorsa
Avrupa’ya Ait Mesaiden Vaz Geçemez”
L'Echo de Paris Gazetesi’nden:

Estonya hükûmeti ahiren mühim bir
tedbir ve teşebbüste bulundu ki: Bu hükûmetin
son beş ay zarfında takip ettiği siyasetin tarz-
ı cereyanı bunu zaten ihsas ediyordu.
Hükûmet-i mezkûre Rusya’ya karşı mevzu-ı
ablukayı ref‘ etti. Şimdi de Rusya ile münakid
2 Kânun-ı sani tarihli mütarekenameyi yeni
bir mukavelenameye kalb ve tebdi le
hazırlanıyor. Demek oluyor ki Rusya’yı taht-ı
nezarette bulundurmak ve teslime mecbur
etmek için vücuda getirilen hükûmat-ı sagire
manzumesinde şimdi bir gedik açılmıştır. Bu
manzumeye dâhi l hükûmattan diğer
bazılarının da Estonya’ya imtisal etmelerine
intizar olunmalıdır. Kendi tahminlerine
mütebayin nasihatler ibzal etmekten başka
bir icraat gösterememiş olan düvel-i
müttefikanın mütereddit müstemlekelerinin
mütehassıl netice işte budur. Rus kooperatifleri
ile emtia mübadele ettirmek isteyen ve
“Litvinof” ile bitmez tükenmez müzakeratta
bulunan Lloyd George’un bu yoldaki vasi‘
planları çar ve naçar böyle bir neticeye müncer
olacak idi. Sulha nail olmak için arz-ı teslimiyet
etmek Londra’daki zımamdaran-ı umurun
meslek-i hareketini bundan başka bir düstur
ile hülasa etmek mümkünsüzdür. Lakin bu
fedakârlık acaba İngiltere hükûmetine sulhu
temin edecek mi? İngiliz müdiran-ı umurunun
niyat ve âmâlini anlamak için Rus umurunu
şimdiye kadar mutadımız olan nokta-ı
nazardan gayri bir nokta-ı nazardan tetkik
lâzımdır. Bunun için İngiltere’nin son asırlar
zarfında idaresini deruhte ettiği ve son harbin
mühim surette tevsi‘ eylediği o cesîm Asya
İmparatorluğunun ta merkezine infaz-ı fikr ü
nazar etmek iktiza eyler. Bu imparatorluk ise
300 milyon ahaliyi havi Hindistan’dan son
muahede ile az çok İngiltere’nin taht-ı
himayesine giren İran’dan, Basra’dan Musul’a
kadar taht-ı işgalde bulunan Iraku’l-cezire’den
aynı mevkide bulunan Filistin’den ve nihayet
Mısır’dan ibarettir. Bütün aktarda sakin
Müslümanlar hâl-i galeyandadır. Lord Milner’in
t ek l i fa t ı  M ı s ı r  m i l l iy e tper ve ran ın ı
muhalefetlerden vaz geçirtemedi. Bunlar şimdi
ilk defa olarak ziraî tahrik ediyorlar. Bağdat
vilayetindeki İngiliz kuvvetleri Kürtlerin
adavetine ve bir zamandan beri de Hicaz
kralının Şam cihetindeki taraftarlarının
tecavüzatına maruz bulunuyorlar. Nihayet
Delhi’de bazı ıslahat-ı meşrutenin icrası için
hazırlıklar görülüyor. Hindistan ahalisi
intihabatta rey vermek suretiyle bundan böyle
irade-i
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

karşısında Bizans’ın bin bu kadar senelik çelik
duvarları bir çit maniası kadar hiç ve kudretsiz;
bir yeniçeri yumruğuna dayanamayacak kadar
kof ve kabiliyetsiz kaldı. Bu muzaffer günün
altın sancağımın Kostantınıye surlarında
dalgalandığı bu yevm-i mesudun huzur-ı
tarihîsinde Karakurum’dan Akkurum’a,
Altay’dan İstanbul’a bir hicret-i mukaddese
ile nakl-i şan ve şeref eden sancağımla beraber
irkilir ve taziz ederim.

Tarihe emsalsiz bir muzafferiyet ihda
eden hakanım… Tebasına da en büyük inam
ve ihsanı bahşetmekle cihan-ı medeniyete
İslamiyetin imha-yı din ve ırk için teessüs
etmediğini… Türklüğün o adl-i meşhur ve
mübecceliyle isbat etti. Başka hükûmetler de
insafsız bir satırın keskin ağzıyla düşürülmeğe
mahkûm olan patrik kafalarını kesmeğe bile
tenezzül etmedi. Huzuruna hortlamış bir ölü…
Donmuş bir insan iskeleti gibi çıkarak titrek
elleriyle Bizans kalelerinin anahtarlarını fidye-
i necat ve mevcudiyeti olarak teslim ve takdim
eden Rum patriği (Anadiyos)’a celal ve
haşmetle mâlî bir sadâ-yı adl-âmiz (Patrik
olunuz. Cenab-ı Hak sizi himaye eylesin. Her
hususta muhabbetimden müstefid olunuz.
Sizden evvel gelmiş olan patrikler ne kadar
imtiyaz ve hukuka nail olmuşlar ise siz de
bunların kâffesine mal iksiniz .) dedi.

Ey medenî tarih! Sahifelerini, zihnini
bütün dosyalarını karıştır. Bu âdil kelimelere
mukabil bulabileceğin bütün vesaiki ortaya
dök. Bu re’fet-i siyasiye dair koynunda bir
kelime-i imtiyaz bulabilirsen ortaya at!

İşte o günün neşve-i muzafferiyete değil;
ruh-ı şehametinin ilkâât-ı merdânesiyle bütün
rüesa-yı ruhaniyeye …usata; kılınç; nüfuz ve
istiklal ibzal ve inam eden büyük Fatih; bugün
giryedar fakat metin ahfadının bu âtıfet ve
ihsanların hükûmet içinde hükûmet yaratan
bu lütufkar imtiyazatın tevlit ettiği fecâyi‘den
ne kadar müteessir; hakimiyet-i milliyenin ne
kadar rahne-dar olduğunu görse ve işitse,
merhametin derin yaralar, müthiş infilaklar
yarattığını takdir ve teferrüs buyursa idi. İşte
bugün nankör ve alçakçasına işgale bir şahid-
i samit olmazdı.

Evet! Bizans’ın bin iki yüz senelik
mülevves ve lekedar tarihini parçalayan, yakan
muazzam Fatih şu satırları yazdığımdan dört
yüz yetmiş beş sene evvel muzaffer ve nuranî
sorgucunun üstünde Türklüğün alem-i istilası
dalgalandığı halde Bizans’ın her dem mesdut
kapılarından girmiş Şarkî Roma’nın cevherîn
tahtgahını Akkurum’un müebbet ve tarihî
sadr-ı saltanatı yapmıştı. Hâlâ kulaklarımda
bugünün cidal-i mahşerîsinden, velvele-i
zaferinden mürekkep bir uğultu… Türbe-i
Fatih’ten kükreyen bir sada: bütün bütün
cihana… bugünün ve yarının kuvvâ-yı milliye
ve muazzamasına haykırıyor:

İstanbul Türk’ündür. Ve Türk kalacaktır.
    Tokat .. A . H .

Gazetemizle Alâkası Yoktur.
Mazhar Bey’in çıkaracağı kitaplar için

talip olan kimselerden bazılarının gazetemiz
müdüriyetine müracaatları tevali etmektedir.
Hâlbuki Mazhar Bey dört aydan beri İstanbul'a
gitmiş olup gazetemizin gerek kendisi ve gerek
kitaplarıyla katiyyen alâkası olmadığından bu
gibi talip olan zevatın Dersaadet'te Yenikapı
Mevlevihanesinde Mustafa Haldun Bey’e
müracaatları lâzımdır.

hükûmete iştirak edecektir. Bu hal ise daha
şimdiden mahuf harekâtı tevlit ediyor. İngiliz
bayrağının temevvüc ettiği mahal ve mevakiin
hudutları haricinde endişe ve tezebzübden
başka bir şey meşhut değildir. Bu taraftan
elyevm mavera-yı Kafkas kıt’asına hâkim olan
Bolşevikler tahrikâta memur adamlarını ta
Afganistan’a kadar gönderiyorlar. Diğer
taraftan ittihad-ı İslam tasavvurundan zerret-
i mâ vaz geçmemiş olan Türk milliyetperverleri
Turancılık planını elan takip ediyorlar. Onlar
bu planın tahakkuku halinde Türkiye’de sakin
s e k i z  m i l yo n  T ü r k ’ e  s a b ı k  Ru s
imparatorluğunda, İran’da, Afganistan’da
mütemekkin 18 milyon Türk iltihak edeceğini
ümit ve intizar ediyorlar. Türk milliyetperverleri
karışıklık içinde iş görüyorlar. Fakat öyle olduğu
halde yine iş görüyorlar. Bağdat ve Musul
ordusunun sabık başkumandanının maiyetinde
erkân-ı harp reisi sıfatıyla bulunmuş olan
Alman kaimmakamlarından (Parakin) hareket-
i milliyenin şiddet ve kuvvetini (Berliner Va
Tağiblat) gazetesinde tasvir ediyor. Galip
Almanya 1918’de Tiflis üzerine vuku‘ bulan
Türk ileri hareketine silah ile karşı gelmeğe
mecbur kaldı. Ve Tebriz’deki konsolosuna
riayeti temin için pek büyük zahmetler çekti.

Avrupa'da uhdelerine terettüp eden
müşkil vazifenin azameti karşısında korkuya
düşen İngilizler Lord (Bikonsfield)ın “İngiltere
her şeyden evvel büyük bir Asya devletidir.”
sözünü tekrar edip duruyorlar. Onlar bâ-husus
Asya’daki hudutlarını düşünüyorlar. Asya’da
sahib-i kudret olmak için Avrupa’daki vakayi‘in
cereyanını durdurmak istiyorlar. Hâlbuki buna
imkân yoktur. İngiltere’nin Asya’daki mevkiinin
metanet ve resaneti Avrupa’daki mevkiinin
resaneti ile kaim ve bakidir. Bu İngilterece
daima göz önünde bulundurmak iktiza eden
bir hakikattir. İngiltere âlem-i İslâma karşı
Fransa ile tam ve mutlak bir itilaf dâhilinde
hareket etmelidir. Bu siyasetin mantıkiyet ve
makuliyetini İngiltere’ye anlatmak lâzımdır.

Fatih Bizans Surlarında…
Londra’daki meclis-i âlî mukarreratını

ittihaz ederken… Gözlerimin önünde keskin
kılıçları; yağız ve çıldırmış çehreleri; ölmez ve
sönmez bir ateş-i adl ve satvetle ilerleyen Fatih
ordusunun yüzlerce müzeyyen taçları, yere
eğilmemiş müteazzim kafaları bir seyl-i cihat
ve intikam gibi çiğneyerek, yıkarak ve devirerek
geçtiği; Kostantınıye sokaklarında, o adn-ı
tarihîde yaptığı geçit resmi canlanıyor. Ve ben
muzafferiyat-ı seb‘a-ı âlemden biri olarak
tanıdığım ve taptığım bu feth-i mübinin huzur-
ı iclal ve haşmetinde yıkık boynumu kaldırmış,
eğilen, yere bakan çehremi bu güneşlerden
daha parlak fahr-ı millîmin huzurunda ma‘zuz
ve müteheyyiç doğrultmuş oluyorum. A‘sâr-
dîde surlarında bin iki yüz seneye karib köhne
bir tarihin esatirî heyecanlarını… Billur ve
müşemmes cihanlarını yaşatan, müheyya-yı
sükût tahtlarında sefih ve mu‘tes if
imparatorlarının pırlantalı ve mefluç başını
taşıyan Bizans yüz altmış senelik bir bahar ve
zinde bir tarih-i şevketin yarattığı bahadır
hücumlarla devrilmiş ve bu suretle her
kuvvenin; bütün hükûmetlerin derd-i zaptıyla
uğraştığı; büyük ordular, şahane emeller,
yüksek fikirlerle feth ve teshirine çalıştığı Şarkî
Roma İmparatorluğu merkezi… Yedinci hakan-
ı zî-şanını ancak gören ve idrak eden genç ve
asil Türk neslinin o demir topuzları.. İlahî
savletleriyle yıkılmıştı.

Üç yüz keskin kılıncın açtığı bu şeh-rah-
ı adaletkar

Bayi ve Abonelerimize

Sivas'ın ücralığı ve matbaasının geriliği

yüzünden varidatı ancak mesarifine tekabül

eden gazetemizin suhulet ve muvaffakiyetle

devamı için bayi' ve abonelerimizden gazete

bedellerinin süratle irsallerini rica ederiz.

Yeni taliplerin her halde bedelâtı peşinen

göndermeleri lâzımdır.

İlanât
Aziziye Kazası Bidayet-i Hukuk Mahkemesinden:

Sivas'ın Ferhadbostanı Mahallesi’nden

Boşnakzâde müteveffa Hüsnü Efendi zevcesi

Emine Hanımın Aziziye kasabasında vaki'

ma‘lûmü’l-hudut bir bab dükkânın vâzı‘ü’l-

yedi bulunan Aziziyeli Aynacıyan Artin Ağa

aleyhinde ikame eylediği tasarruf davasının

murûr-ı zaman vukuundan bahisle adem-i

istimaına dair Aziziye Bidayet mahkemesine

verilen 8 Eylül sene 329 tarih ve 12 adetli

i‘lam ilâmın istinafen bittetkik feshiyle mürûr-

ı zamanın adem-i hudûsuna mebni yeniden

rüyetine dair sadır olan i‘lâm üzerine merkum

Artin Ağa namına tastir ve Teşrin-i Sani

Rumisinin 27. Perşembe günü saat sekiz

raddelerinde mukarrer bulunduğundan bahisle

yevm ve vakt-i mezbûrda mahkemeye bizzat

gelmesi ve yahut musaddık senetle bir vekil

gönder i lmes i  lüzumunu ve  usûl - i

muhakemenin mevad-ı mahsusası mucibince

müddeinin talebiyle davanın gıyaben rüyet ve

fasl olunacağı ihtarını havi 23 Teşrin-i sani

sene 335 tarihli davetiye varakası merkum

Artin'in ikametgâhı meçhul olduğundan

bahisle iade kılınmış ve mahkeme fi 14 Nisan

sene 336 tarihine muallak bulunmuş

olduğundan yevm-i mezkûrda saat sekizde

Aziziye Bidayet-i Hukuk Mahkemesine icabet

etmediği takdirde merkum Artin Ağa’nın

gıyabında rüyet-i dava olunacağı ihtarıyla

mezkûr davetiye varakası nüshası ilân olunur.

Habibzâde

Ahmet Turan Ticarethanesi

Sivas: Çarşı Caddesinde

Kırtasiye, Tuhafiye, Attariye, Kantariye ve her

nevi' muamelat-ı ticariye..

Fiyatlar rekabet kabul etmeyecek

derecede ehvendir;

Yeni mallar gelmiştir; bir defa rağbet

buyuran muhterem müşteriler her halde

memnun kalacaklardır. Toptan siparişat büyük

tenzilâtla kabûl olunur.

Sığırcızâde Biraderler

ve Şürekâsı Ticarethanesi
[Sivas Hamamcıoğlu Han Numara 11,12]

Ham eşya üzerine her nev‘ muamelat-

ı ticariye ve komisyonculuk yapar, sürat ve

sühulet rehber-i muamelâtıdır. Gön, deri, av

derisi ve sair mevad-ı iptidaiyye alıp satmak

arzu edenlerin bir kere mağazamıza müracaat

ederek tecrübe eylemelerini rica ederiz.
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Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak
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Şu kara günlerde masum ve necip
milletimizin geçirmekte olduğu bin türlü
musibet ve felaketler ile bütün kulub-ı
Osmaniye mükedder ve rencide ise de bunca
mezalim ve fecâyie karşı ana vatanın tuttuğu
ve takibine azm ve cezm ettiği duygu birliği,
yol birliği ile teselli ve ümit bulmaktadır.

Her felaket-i şule-bahs intibahımdır
benim.

Evet, dinî varlığımıza, millî benliğimize
kasteden sefil düşmanlarımızın îkâ edip
durdukları hadisat-ı medeniyet-şikenâne ve
zalimâne ile ezilen Türklerin artık bir daha
kımıldanamayacaklarını ihtilafat-ı şahsiye ile
millî hakkımızı müdafaaya kudret-yab
olamayacağımızı zannederek bizim öz
vatanımızı, sevgili yurdumuzu parçalamak,
paylaşmak istediler.

İzmirimizi Yunanlılar, Adanamızı
Fransızlar, Musulumuzu İngilizler işgal ettiler.
Yavaş yavaş sair memleketlerimize de kirli ve
muhteris ellerini uzatmağa başladılar.

Bereket versin ki milletimiz tehlikeyi pek
çabuk hissetti. İğfalkar, yaldızlı sözlere
kapılmadı, imha siyasetinin el tutulacak
mertebe-i sübuta gelmesi onu süratle vahdet
ve tesanüde sevk etti.

Murdar ölmekten ise dini ve yurdu
yolunda çarpışa çarpışa şehit ölmenin lazım
geldiğini ve bunun dâreynde saadeti mucib
olacağını zaten Müslümanların ulu peygamberi
bin üç yüz sene evvel bütün ümmetine
öğretmişti.

Pür-hararet bir aşk-ı vatanla hissiyat-ı
diniyye ve milliyesi tahkir-âmiz muamelelerden
galeyana gelmiş ashab-ı din ve millet azîm
bir azm-i merdanegi ile silaha sarıldı. İzmir
cephesinde, Maraş’ta, Ayıntap’ta memleketi
müdafaa etti. Ve lazım gelen mevaki‘de hâlâ
ediyor. Ve öz yurdumuzun tamamen tahlisine
kadar da edecek.

Ah, gözleri kör olsun, o melunların;…
İstanbul’da ve sair mevkilerde dinini, imanını,
Allahının büyüklüğünü unutarak düşmanın
ekmeğine yağ sürercesine bu vahdeti ihlal
edenlerimiz bulunmasaydı irade ve azm-i millî
önünde hürmetle eğilmeğe mecbur olacak
düşmanlarımız çoktan işgal  ettik leri
memleketlerimizi bize iade edip çekileceklerdi.

Anadolunun umumî ittihadından ayrılan
birkaç ihanetkarın bizce ehemmiyeti de
denizde kum mesabes inde ise de
memleketimizin parçalanmasını, ümmet-i
Muhammet’in mahvolmasını  isteyen
düşmanlarımız pek ziyade i‘zam ederek
Avrupa’ya bildirdiler. Çünkü Avrupa’nın
muhteris ve zalim hükûmetleri kendi
ihtiraslarını kolayca tatbik etmek için
Anadolu’da küçük bir muhalefeti dört gözle
gözlüyordu. Ajanslarıyla bütün dünyaya
uydurma havadisler gönderdiler:

Kuvâ-yı Milliye, milletten başka bir şey

imiş, birkaç mütegallibe milleti

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Vahdet-i Milliye
Lâ-yezaldir

on mislini ferah, ferah geçindirir. Bu meseleler

çok uzun.. Sadede gelelim, muhteris

düşmanlarımız, tehlike diye tabir ettikleri bu

hakikat güneşi karşısında biraz daha tutunmak

için şimdiden her türlü kapıları kapamak

istiyorlar.

Hepimiz biliriz ki Türkiye’nin haiz olduğu

mevki-i coğrafî ve siyasî pek mühim, pek nazik,

pek hâkimdir ve bu ehemmiyetin bu

hâkimiyetin can damarı Boğazlar ve

İstanbul’dur. Esasen öteden beri siyasilerin

defterlerinde yazılı olan bu ehemmiyet, harb-

i umumîdeki âsâr-ı bâhire ve netayic-i

muazzamasıyla teyit etti.

Tehlike tabir ettikleri harekat karşısında

Boğazların ve İstanbul’un oynayacağı rol

Avrupaca teemmül edildi.

İşte, zalim ve gaddar düşmanlarımız,

güya iki taş ile bir kuş vurmuş olmak için yani

hem Türkiye’yi tefrika ve ihtilaf sahasına atmak

ve kolayca emellerine konmak, hem gelecek

tehlikede Türkiye’nin bir âmil olmasını temin

için boğazları elde ettiler.

Kuva-yı Milliyeye yapılan tehditler,

yalanlar, iftiralar, entrikalar fayda vermeyince

son müessif azîm darbeyi de vurdular. Bin üç

yüz senelik hilafetin makarrını altı yüz senelik

saltanatın tahtgahını zulüm ve vahşet ile işgal

ettiler.

Memleketin öz evlatları, düşünceli

kafaları, aklı yetik dimağları birer birer tutuldu.

Babil esaretine bir nazire yapmak için hep

Malta’ya götürüldü.

Ulu hakanın, yüce milletin gözbebeği

ve liahtımıza şehzâdelerimize bi le  el

uzatılmaktan men-i nefs edilemedi. Fakat,

tarihler için ebedi bir şeyn-i hacalet teşkil eden

bu mezalim ve fecâyi‘ ile milletin azmi sarsıldı

mı? Bilakis kesb-i resanet etti.

Zira İslam için tehlike fazlalandı. Düşman

zulmünü artırdı, millet de evvelkinden daha

fazla canlılık, dirilik göstermeği ihmal etmedi.

Teşettüt, nifak yerine kaynaşmak derecesinde

bir uhuvvet hasıl oldu.

Külli mümin ihvetün

Tehlikeyi def‘ için milletin son

zamanlarda gösterdiği harikalar insanı

meserretlere, ümitlere gark ediyor. Oh, ne âlâ,

düşmanlar ımız başsız  kaldığ ı  vakit

sersemleşecek, ayrılacak, karışacak zannettikleri

halde milletimiz bu gün süratle mebuslarını

topluyor yarın Ankara’da birleşecekler. Ve

dünyaya yaşamağa olan istidadını, memleketi

korumak için ölmeğe hazır olduğunu bir daha

pek muazzam bir hareket-i medeniye ve milliye

olarak gösterecektir.

“Yaşamak isteyen millet öldürülemez.”

Lâ-yezal vahdet-i milliyemiz bizi

kurtaracaktır.

soyuyormuş, Avrupa zaten hakkımıza ne

diyormuş. Vatanımız için bir tehlike yokmuş,
düvel-i müttefike(!)nin adaletine(!) güvenmeli

imiş, silahlarımızı bırakmalı imişiz. Daha neler,
neler. Fakat, düşünelim, düşman düşmana

merhamet okumaz derler. Şu yalanları acaba
milletimizi sevdikleri, kayırdıkları için mi

uyduruyorlar?
Bittabi, hayır. Evvela fesat vermek. Sonra

kolayca yutmak.

Tanrıya çok şükür, milletin hakiki birliğini
bu yalanlar, iftiralar, entrikalar da katiyen

irkiltmedi.
Herkes düşünüyordu: Pekala, Kuva-yı

Milliye, yani millet düşmanlarımızdan ne
istiyor? Öz vatanını, sarih hakkını değil mi?

Evvela, onlar bu haklarımızı namus ve

ahitleriyle bize temin etsinler. Sonra biz de
silahlarımızı bırakalım. Biz kendi haklarına,

kendi topraklarına göz dikmiyoruz ki sulh için
bir tehlike teşkil edelim.

Sonra, bir iftira daha. Güya Anadolu’da
anasır-ı gayr-i Müslime katl ve imha

ediliyormuş. Avrupa’nın efkâr-ı umumiyesi

muvacehesinde titreyen hükûmetleri,
milletlerine kendi icraatını haklı göstermek

için, bu çirkin iftirayı da irtikaptan çekinmediler.
Hakikat meydanda, alnımız açık, zulüm ve

fecâyi‘le dağıtılan hükûmetimiz ve meclis-i
millîmiz de söylemişti, bî-taraf bir heyet-i

teftişiye bir bizim idaremizdeki, bir de kendi

işgalleri altındaki memaliki gezsinler, o zaman
raporlarını bütün Avrupa’ya neşretsinler: Bizim

adalet ve masumiyetimiz, onların zulüm ve
hunharlıkları meydana çıkar hiç şüpheye ve

tereddüte düşmeğe lüzum yok. Dedim ya;
düşman, düşmana rahmet okumaz, yalan

söyler, iftira uydurur, dolaplar çevirir. Ne

yaparsa yapsın elverir ki biz sonuna kadar
azm edelim ve adalet-i ilahiden ümidimizi

kesmeyelim ve neticede millî haklarımıza sahip
olacağımıza şüphe etmeyelim.

Düşmanlarımızın bizi öldürmek, Türk
ve İslam namını dünyadan kaldırmak maksad-

ı melunânesiyle bize vurduğu son ve feci
darbede İstanbul’un cebren ve kahren işgalidir.

Tekrar söylemek isterim ki mutelif

hükûmetler ihtiraslarının kuvvet ve azm-i
millînin teşkil ettiği sarsılmaz cephe-i itiraz ve

mukavemet karşısında kırıldığını görünce
bundan iki  isti fade etmek istedi ler:

Biri bu ağır darbe ile milleti tefrikaya
düşürmek. Diğeri, pek mühim; emin olalım

ki, dünyada yalnız toplarına, yalnız paralarına

güvenerek dünyayı esir yaşatmak isteyen bu
aç gözlü düşmanlarımız bir zaman gelecek ki

yalnız kendi mezhep saraylarını, para tuzağı
fabrikalarını müdafaa eden topları atacak,

drednotları yürütecek amele ve asker
bulamayacak. Cihan büyük inkılaplar geçirecek

bütün dünya, millet itibariyle, kardeş olacaklar.

Öyle ya, yok yere niçin kan dökülsün, arzımız
hal-i hazır sekanından
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“Kim, Kimi İmha Ediyor”

Hudut haricindeki ahali-i İslamiyeye karşı
Şubat ibtidasından itibaren pek ziyade artan
Ermeni kıtal ve mezaliminin dehşet ve
fecaatinden istimdat edenlerin temin-i selamet
ve halası ve dindaşlarımıza tatbik ve irtikâp
edilen şenaat ve fezayihi her tarafta işiten ve
heyecana gelen ahali-i İslamiyenin tadil-i âlâm
ve tatmin-i hissiyatı maksadıyla Revan’daki
Ermeni Cumhuriyeti askerî kumandanlığına
hitaben 22 Mart tarihinde 15. Kolordu
kumandanı Mirliva Kazım Kara Bekir Paşa
hazretleri tarafından yazılıp gönderilen ve 23
Mart akşamı Ermeni karakolu zabitine tevdi ‘
edilmiş bulunan mektubun bir suretini ber-
vech-i zîr dercediyoruz:

“Ermeni hükûmeti dâhilinde kalan İslam
ahaliye öteden beri yapılan mezalim ve kıtal
gayet sahih malumatla tevsik edilmiş ve
Ermeniler tarafından bu mezalimin yapıldığı
Erzurum’daki İngiliz mümessili kaimmakam
Mistır Elinson’un meşhudat ve ifadesiyle teyit
eylemiş ve evlad u ayalini mal u menalini zayi
ederek aç ve perişan surette bize iltica eden
binlerce muhacirleri Amerika’nın General
Harbord heyeti dahi görmüş ve mezalimin
şahidi olmuştur. Ve hatta kıtaât ve ahalimizin
gözü önünde bile birçok İslam köyleri top ve
makineli tüfenkle mücehhez Ermeni kıtaât-ı
askeriyesi tarafından tahrip ve imha olunmuştur.
İşbu harekâta nihayet verileceği ümit edilmiş
iken maatteessüf 336 – 920 senesi Şubatı
iptidasından beri bilhassa Şuregil, Akbaba,
Zarşad ve Çıldır mıntıkasındaki ahali-i İslamiyeye
yapılan mezalim daha ziyade artırılmıştır.
Mezkur mıntıkada 28 pare İslam köyünün
tahrip ve iki bini mütecaviz nüfusun katl ve
birçok eşya ve hayvanatın gasp edildiği ve genç
İslam kadınlarının alınıp Kars’a ve Gümrü’ye
götürüldüğü ve köylerden kaçabilen yüzlerce
kadın çoluk ve çocuğun da dağlarda dökülüp
öldükleri ve İslamların mal, can, ırz ve
namuslarına yapılan bu tecavüzün hâlâ devam
etmekte olduğu mevsukan haber alınmaktadır.
Din kardeşlarına karşı yapılan bu şenaat ve
fecaati işiten bütün Müslüman ahali ve efrad-
ı askeriye ve bilhassa akraba ve kabilelerinden
birçoğu idareniz altındaki mahallerde bulunan
aşayir halkı fevkalâde galeyan ve heyecana
gelmiştir. Ve ahiren kumandanlarınızın ve
memurlarınızın imzalarıyla hudut civarında
öteye beriye atılan ve gönderilen ve güya
Kürtlerle Ermenilerin itilaf ettikleri ve ayrıca bir
Kürdistan hükûmeti teşkil edildiğine Van, Bitlis,
Erzurum ve Trabzon’un Ermenilere verildiğine
dair olan ve unsur-ı İslam arasına tefrika ve
nifak sokmak mahiyetinde bulunan
beyannameler Şerif Paşa ve emsali gibi vicdanını
düşman paralarına satmış olan vatan haini
kimselerin hiçbir hakk-ı vekâleti haiz olmadığı
ve Kürtler namına söz söyleyemeyeceği ve
Kürtlerin hiçbir suretle camia-ı Osmaniyeden
ayrılamayacakları bütün Kürtler tarafından her
tarafa ve bilhassa itilaf hükûmetlerine müteaddit
defalar ilan ve Şerif Paşa ve emsali telin edilmiş
olduğundan büyük hiddet ve nefretle
karşılanmış ve bu hallerde mevcut olan galeyan
ve heyecanını teşdit eylemiştir. Ermenilerin
yapmakta olduğu mezalim dolayısıyla efkâr-ı
umumiye-i İslamiyede hasıl olan galeyan ve
heyecanın teskinine çalışmakta ve halk sükunete
davet edilmekte ise de heyecanın teskini ve
halkın temini için mezalim ve kıtale nihayet
verdirilmesi ve İslamlardan alınan eşya ve
sairenin iade ve zararların tazmin edilmesi ve
İslamların ırz ve namus can ve mal ve her türlü
hukuklarının muhafaza altına alınması Ermeni
hükûmetine teveccüh eden bir vazifedir. Her
millet gibi Ermeni milletinin de hakk-ı hayat ve
istiklal-i idareye malikiyeti en zayıf ve en
tehlikede bulunduğunuz bir zamanda bile
hükûmet ve milletimizce temin edilmiş idi.

(5) İntihabat icrası takdirinde Hükûmet-i
Osmaniye’nin Rus istilası tehdidi altında
bulunması

(6) Rusya tarafından Balkan hükûmatına
muavenet ifası ve İngiltere tarafından bu babda
harpten evvel müzaharet vaat ve harpten sonra
da muavenet olunması

(7) İngiltere’nin Balkan Hıristiyanları
tarafından gayr-i müsellah sivil Türkler hakkında
irtikâp olunan mezalim ve fecayi‘a dair
konsoloslar tarafından tanzim olunan raporları
neşr etmekten imtina etmesi

(8) İki Osmanlı drednotunun esbab-ı
harbiye bahanesiyle gasp edilmesi ve böyle
müfrit tedabire müracaat olunmamak üzere
vükelâ-yı Osmaniyenin İngiltere'de vaki‘ olan
iltiması

(9) Türklere Rus hududunda şimendifer
inşaatını men‘ eden itilafnameye mugayir olarak
Rusya’nın orada asker tahşid etmesi bunu
müteakip

(10) Rusya’nın tecavüz etmesi ve Osmanlı
vükelasının hakem sıfatiyle müdahale etmek
üzere İngi ltere’ye müracaat  e tmes i

(11) İngiltere'nin bundan imtina etmesi
ve Rusya’nın Devlet-i Osmaniye'ye ilan-ı harp
etmesi ve Hıristiyan olmayan bilumum devletlerin
imha ve tahribi için umumi bir siyasetin hafiyyen
kararlaştırıldığını ve bilahere vuku bulan
muharebatın evvelce tertip edildiği fikrini birçok
kimselere nâ-kabil-i red ve cerh bir surette telkin
eder. Osmanlı meselesine dair maruf Reval
mülakatı bu fikri hemen kati‘ bir mahiyete îsal
eder. Müslümanlar ile İngiltere arasında bir
itilafın mevcut bulunmasına ve İngiliz tabiyetinde
bulunan Müslümanların İngiltere’ye müzahir
bulunmalarına ve ta Kraliçe Elizabeth’in
zamanından beri İngiltere ile Devlet-i Osmaniye
beyninde câygir olan muhadenete zahir
bulunmakta olmalarına nazaran marra’z-zikr
siyasetin hata-âlud bir siyaset olduğunda şüphe
yoktur. El yevm Halife-i Müslimin olan zat-ı
hazret-i padişahi calis-i serir-i saltanat olur
olmaz İngiltere’ye sulh teklif etti ve fakat İngiltere
bunu reddetti. Binaenaleyh şurası aşikardır ki
Devlet-i  Osmaniye tûl müddet evvel
kararlaştırılan plan mucibince muharebeye icbar
edilmiş ve Türkler müdafaa-ı nefs için harp
etmişlerdir. Bundan dolayı Türklere hiçbir
kabahat atf ve isnat olunamaz ve onların şimdi
idda edildiği vechle komşularının arazisini zabt
ve ilhak için harp etmedikleri âzâde-i iştibahtır.

4- Türkler aleyhindeki zulüm ve i‘tisafat
töhmeti dahi bî-asl ve esastır. Zabitan ve
efraddan tahkikat icra ettik ve Türklerin esirlerine
hiçbir vakit an-kasd su-i muamele etmediklerini
anladık. Türkler kuyular ile su yollarını asla
kirletmemişlerdir. Onlar kavaid-i harbiyeye
tevfikan harp etmişler ve İngiliz ve Fransız
askerlerine büyük bir hürmet ve ihlas
g ö s t e r m i ş l e r d i r.  G e r ç i  b i r t a k ı m
menfaatperestlerin tarafından zulüm ve i‘tisaf
efsaneleri işâ‘a edilmiş ise de birçok İngiliz
askerleri Türklerin düşmanlarına gösterdikleri
muamele-i ihtiramkârı hakkında ifâ-yı şehadet
etmişlerdir. Türklerin medeniyeti bulunmadığı
ve ulum ve fünuna hiçbir hizmet ifâ
etmediklerine dair İngiliz matbuat sütunlarında
yalan yanlış birtakım beyanat vuku bulmuş ve
fakat bu babdaki vukufsuzluğun matbuat
vasıtasıyla tashih veya teşhirine müsaade
olunmamıştır.
-daha var-

“Üç Yüz Otuz Beş Senesi”
Bu ne matemli sükun ah! Bu ne sakin matem?
Bu ne dehşetli felaket, ne karanlık âlem?
Bu ne mahzun yaşayış ah! Bu ne göz yaşlı zaman,
Ne meraretli ölüm bu; ne kızıl kanlı figan?
Bütün âfak s iyah, kalb-i  umumî nâlân.
Vatanı mahvolanın şevkıne olmaz imkan.
Titr iyor millet-i masume muzırmış cismi,
Vahşi, hunhar, canavar namına timsal ismi.
“Yok temeddün eseri, miskin, atîl, mail-i nevm,
Yaşamak hakkını haiz olamaz işte bu kavm.
Bak şu küstaha ki: fikrinde de var bir azmi
İstiyor hakk-ı hayat! Bunda büyüktür cürmü
Dini, edyan-ı  umumîyi hurafat tanıyor,
Cehli takdis ediyor, zulmü adalet sanıyor,
Böyle bir mi lleti  hâkim tanımak akvama
Beşeriyette zulmdar, deme insan-ı İslama
Asabiyette nasipsiz, fikr ü adl ü haktan
Koğunuz, kaldırınız Türklüğü hatta Şark’tan”
Bu hücum Türklüğe, Osmanlılığa sanma ki, has

İki sene evvel Erzurum’un istihlasını müteakip
harekâtta kıtaatımla oralarda bulunurken
mevcudiyet-i milliyenize karşı gösterdiğim adl
ve şefkat hatırlarınızda olacağından bu vesâyâ-
yı halisânemin de samimi telakki buyurulacağını
ümit eyler hürmetlerimi takdim eylerim.”

On Beşinci Kolordu Kumandanı
Mirliva

Kazım Kara Bekir

İrâde-i Milliye
Hakkımızdaki ihtiraslarını kolayca tatbik

edebilmek için son zamanlarda düşmanlarımız
Türklerin anasır-ı Hıristiyaniyeyi katliam
yaptıklarını söyleyip durmuşlardı. Hâlbuki hak
ve hakikat aşığı vicdan sahiplerince malum bir
keyfiyettir ki ahlak-ı medeniyece en yüksek
payeye malik olan milletimiz katiyen böyle bir
iftiraya müstahak olacak harekâta tenezzül
etmemiştir. İşgal altında bulunan havalide ve
Ermenistan’da İslam ve Türklere reva görülen
mezalim ve fecayiin hâsıl ettiği ah, enin katı
yürekli siyasilerin ihmal ve iğmazına uğrarken
yalan yere Türkler hakkında bühtan ve düşnamın
her halde hadd bir hiss-i dinî saikasıyla tasni‘
edildiğine şüphe yoktur. Son zamanlarda
hükûmet ve meclis-i millîmizin bu gibi tasni‘at
ve eracifin bî-taraf bir heyet-i teftişiye tarafından
tahkik olunmasını teklifi ve vilayattan dâhiliye
nezaretene keşide edilip matbuat sütunlarına
geçen telgraflar bizim masum ve bî-günah
olduğumuzu izhar ve isbat etmez mi?
Düşmanlarımız eğer zerre kadar bir hiss-i
insaniyet ve medeniyet taşıyorlarsa Amerika’dan
bî-taraf bir heyet göndersinler. Bu heyet işgal
olunan memleketler imizi Anadolu’yu,
Ermenistan’ı dolaşsınlar. O zaman bizim masum
ve mazlum iken zalim ve katil gösterildiğimizi
cihana karşı göstermiş oluruz ve hakikat de
tecelli etmiş olur.

Hintli Kardeşlerimiz Haklarımızı Ne Güzel
Müdafaa Ediyorlar.

Hariciye Nezaret-i celilesine Londra’da
(West Buren Gorou) sokağında 87 numaralı
mahalde ka’in Cemiyet-i İslamiye Reisi Seyit
Abdülmecit’ten varit olan 5 Kânun-ı Sani 920
tarihli mektubun tercümesidir.

Şehr-i hâlin 5 tarihiyle ehl-i İslam namına
olarak İngiltere Hükûmetine irsal olunan
muhtıranın bir kıt’a suretini takdim ederim.
Bütün âlem-i İslamın saltanat-ı Osmaniye ile
hilâfet-i muazzama-ı İslamiyeye olan sadakat
ve merbutiyeti hakkında zat-ı devletlerine
teminat i‘ta ederiz.

Melfuf Muhtıra Suretinin Tercümesidir.

1- Memalik-i İslamiyeyi temsil eyleyen
bizler sulhun Devlet-i Osmaniye ve hilâfet-i
muazzama-ı İslamiye ile âlem-i İslama verilen
teminata tevfikan ve fikr-i taassuptan âzâde
olarak kavaid-i adalet ve hakkaniyet dairesinde
akd olunabilmesi için bazı mülahazatı pîş-i
nazar-ı mütalâanıza arz eyleriz.

2- Türkler, düvel-i mu’telife ile harbe
tutuşmuş olmalarından dolayı itham
edilmektedir. Bu keyfiyet hakayık-ı ahvale ve
tarihin talim ettiği derslere mugayirdir. Rusya
her ne vakit bir milletle harbe girişmiş ise daima
memalik-i Osmaniye’de ihtilâl çıkartmış ve yahut
Devlet-i Osmaniye’yi diğer bir milletle
muharebeye mecbur etmiştir. Mesail- i
Osmaniye’den bâhis bir tarihe müracaat
vukuunda bu babda -lüzum varsa- misallere
tesadüf edileceğinden maruf bir hakikat-ı
tarihiye olan bu bahs üzerinde tatvil-i makale
hacet yoktur.

3- (1) Fas hakkında İngiltere ile Fransa
arasında mukavele akdi ve bunu takiben

(2) İran’ın rızası olmaksızın İran hakkında
Rusya ile İngiltere beyninde bir mukavele akdi

(3) Ve Rusya'nın bu meselede be-gayet
mütehakkimâne hareket etmiş olması bunu
müteakip

(4) Hükûmet-i Osmaniye’nin intihabat ile
meşgul bulunduğu bir sırada Balkan harbine
girmeğe sevk olunması
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Bütün İslamlığa, tevhide müvvecceh, muhtes.
Yükselir her köşeden “Öldürünüz” feryadı
“Kaldır ın namını, namsız kalası bîdadı”
Ne garip felsefe ya Rab! Ne garazkar isnat
Müslüman mı, acıyan yok, bütün âlem bîdat
Bahta bak! Zulme hedef kendisi zalim yine bu
Bir cihan lanet okur, çünkü yabancı “Turku”

Ağlamak ümmet-i mazlume! Bağır iste memat
Yumruğun kısma ölümdür kazanan hakk-ı hayat
Yaşamak hak, yaşamak hakkını temin bir hak,
Vatan uğrunda ölüm bir şeref, öldürmek hak.
Hâlik’ın adline, fermanına bel bağla yürü!
Hür ölüm ayn-ı şereftir ne esir ol ne ölü
Seni öldürmeğe azm eyleyenin öldüğü gün
Pek uzak sanma, unutma ki: zalamdır son gün.

Malatya, 17 Haziran Sene 335 M. Talat

İstanbul’un Cebren İşgalinden Sonra…
Beş altı günden beri bütün İslamiyeti, beşeriyet-
i fazılayı baştan başa sarsan, ağlatan ve gayz
ve intikama sevk eden müthiş bir feci‘a
karşısında bulunuyoruz. İzmir, Adana, Urfa
ve Maraş ve daha birçok tarihî topraklarda
dökülmüş ve elyevm dökülmekte olan masum
kanları henüz kurumamış, göz yaşları
dinmemiş, kalbimizde yanan acılar sönmemiş
olduğu bir zamanda İstanbul.. Nemrut gibi
iddia-yı uluhiyet etmek derecesine varan bir
devlet.. Hain bir devlet değil… Vahşi ve zalim
bir kuvvet tarafından cebren işgal ediliyor.
Milletin ruhu, muhassala-ı vicdan-ı varidatı
olan meclis-i millînin kapıları… İngiliz
askerlerinin kanlı süngüleriyle deliniyor, kırılıyor.
Ecnebi tahakkümünü istemeyen, esaret arzu
etmeyen saf ve pak mebuslarımız enva-ı
tahkirat ile alınarak zindanlara, ademlere,
ihtimal ölüme ve idama gönderiliyor. Velhasıl
İslamiyetin, Osmanlılığın gözünden kıskanmak
suretiyle üzerlerine titrediği ne kadar
mukaddesat varsa hepsi  çiğneniyor.

Ne oluyor? Kabahatimiz nedir? Bu zelil
ve zalim hükûmetlerin maksadı nedir?
Mütarekeyi yaparken biz itilaf devletlerinin
namusuna, vaadine, mütareke-namenin
altında yılan gibi kıvranan imzalarına itimat
etmiş ve silahlarımızı bırakmıştık. Fakat
görüyoruz ki: O devletlerce namus kuru bir
söz,  insanlar ı aldatmak bir fazi let ,
mukaddesata tecavüz bir vazife imiş. Beşeriyet-
i muzdaribeyi istiklâle, hakka, adalete
kavuşturacağını yaldızlı desatir ve beyanatla
ilân eden Avrupa ve Amerika hiç yoktan
Hıristiyan milletlerine istiklâl, imtiyaz, hükûmet
bahş ve icat ederken neden: Elyevm kanlı
idareleri altında bir hayat-ı cehennemi geçiren
Hindistan’a, Mısır’a, Tunus ve Cezayir’e ve sair
yüz milyonlarca İslam tebalarına hakk-ı istiklâl
ve hürriyet vermiyorlar.

Bilmem muhterem dindaşlarım: Dört
yüz milyon İslamiyet dört buçuk Ermeni ve
Rum unsurundan daha mı kabiliyetsiz ve daha
mı faziletsizdir. Hayır, biliyorlar ki: Akvam-ı
İslamiye ellerini, ayaklarını bağlayan zincir-i
mezalimi kırdığı gün İngilizlerin ve diğerlerinin
satvet ve azamet-i mechulesi de bahr-i muhitin
dalgaları arasında boğulacak. İslamın
kanından, canından ve saadetinden gasp
edilmek ve emilmek suretiyle doldurulan
muazzam hazineleri boşalacak, bütün havza-
ı hükûmetleri de kendi inlerinden ibaret
kalacaktır. Bu neticeyi bilen hain hükûmetler
dünyada İslam hükûmeti namına yegâne
müstakil olarak kalmış bulunan Osmanlı
hükûmetini de taksim etmek.. İslamiyetin reis-
i mütefekkirini de ezmek istiyorlar. Ve işte
kemâl-i teessürle görüyoruz ki her gün

60 Yüzbaşı Efendi’nin Haremi Hanım
60 Kasap Hacızâde Mehmet Efendi’nin Haremi Hanım
60 Avni Bey’in Haremi Hanım
60 Kaimmakam Osman Bey’in Haremi Hanım
60 Bergüzar Hanım
60 Hacı Münteha Hanım
55 Bedriye Hanım
50 Oturakçızâde Ahmet Ağa’nın Haremi Hanım
50 Kadıoğlu Şevket Efendi’nin Haremi Hanım
50 Miralayzâde Merhum Nusret Bey’in Haremi Hanım
50 Telgraf Kâtibi Osman Efendi’nin Haremi Hanım
50 Belediye Tabibi Ziya Bey’in Yeğeni Hanım
50 Ali Dedeoğlu Mehmet Efendi’nin Haremi Hanım
50 Hukuk Reisi Bey’in Haremi Hanım
50 Merhum Mehmet Ali Bey’in Kerimesi Hanım
50 Mütekait Yüzbaşı Ömer Efendi’nin Haremi Hanım
50 Şehit Yüzbaşı Ali Ziya Efendi’nin Haremi Hanım
50 Kât ip Ahmet Efendi’n in Haremi Hanım
49185 Yekûn

Telgraf Haberleri
Ankara 22 Mart (H. M) 1- Almanya’da

ihtilal-i askerî devam ediyor. Eski Reichstag
mecl is reisi Von Kapp imparatorluk
başvekâletini ihraz etmiş, meşhur Mareşal
Hindenburg imparator vekili sıfatıyla diktatör
ilan edilmiştir.

2- Viyana gazeteleri Avusturya’nın
halasının Almanya’ya iltihakıyla kabil
olabileceğini yazıyorlar. Son alınan malumata
göre Avusturya hükûmeti resmen Almanya’ya
iltihakını ilan eylemiştir.

3- Sekiz Mart tarihli Bolşevik tebliğ-i
resmiyesinde Bolşevikler tarafından Odessa’nın
işgalinde alınan esir ve ganaimden başka
Amiral Nahimyof kruvazörüyle dört seri‘
muhrip ve bir istikşaf gemisi ile müteaddit
vapurlar ve iki tahtelbahirin zabtolunduğu
ilan edilmiştir.

Ankara 23 Mart (H. M)
1- İstanbul’da tevkifat devam ediyor.

Evvelce tevkif edilenleri hamil olan bir vapur
Çanakkale’den geçmiştir.

2- Dün gece İngilizler tarafından veliaht-
ı saltanat Mecit Efendi hazretlerinin sarayı
taht-ı muhasaraya alınarak derunu taharrî
edilmiş ve birçok evrak ve kitap müsadere
olunmuştur. Veliaht hazretleri tarassut
altındadır.

3- İngilizler İstanbul’da yerleşmekle
meşguldür.

4- 12 Mart tarihli Bolşevik tebliğ-i
resmiyesine nazaran Rustof, Vladikafkas
demiryollarının yirmi kilometre cenubunda
Vladikafkas’ın yüz altmış kilometre şimal-i
garbisinde …………… şehrinin elli kilometre
şimal-i şarkîsinde Bolşevik kıtaatının Rustof
Vladikafkas demiryolarının istikametinde
Dağıstan’a doğru gelmekte oldukları
anlaşılıyor.

Ankara 24 Mart (H. M)
1- İngilizler zatışahanenin muhafazasına

memur kıt‘âtın selamlık resm-i âlîsinde silahlı
bulunmasını menetmişlerdir.

Dün İngilizler İstanbul muhafızı Said
Paşa ve Onuncu Fırka kumandanı Kemal Bey’le
matbuat cemiyeti müdüriyeti ve Tasvir-i Efkâr
Gazetesi sahibi Velit Bey’i tevkif etmişlerdir.
Vakit Gazetesi sahibi Ahmet Emin Bey’i de
arıyorlar. Rivayete nazaran İngilizler üç yüz
elli kadar münevveran-ı memleketi tevkif
ederek İstanbul’da kendi icraat-ı zalimanelerine
itiraz edebilecek sadâ-yı millîyi boğmak
istiyorlar.

Damat Ferit Paşa mabeyn-i hümayuna
giderek uzun müddet Zat-ı Şahane ile
görüşmüştür.

2- Anadolu’da milletin vakurane vahdet
ve azmi İngilizler

bir parça koparılmak suretiyle mel'un
maksatlarını te’min ediyorlar. Fakat biz susacak
mıyız, beşeriyetin hak-bin ve adil kısmı susacak
mı? İslamiyet susacak mı? Ve en nihayet
kahhar ve müntakim olan Allah-ı Zülcelal
hazretleri bu zalimlerin tepelerinde yıldırımlar,
tufanlar, kıyametler koparmayacak mı?
Dindaşlar! O günler yaklaşıyor. Cenab-ı Hakkın
Kuran-ı azimüşşanında ebedi ve lâ-yezal
olduğunu bizlere tebşir ettiği din-i mübin-i
Ahmedinin en nihayet kâfirlerin elinden
kurtulacağı ve cihana nur ve haşmetini
göstereceği dakikalar yaklaşıyor. Fakat o
dakikaları beklemek için vaktimiz pek azdır.
Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Halife ve
hakanımız ve veliahd-ı zişanımız İngiliz
askerlerinin süngüleri altında... Mebuslarımız
zindanda ve bütün İstanbul gözyaşları içinde
yaşarken biz âtıl ve lâkayt duracak mıyız?
Düşmanın kapılarımıza dayandığını mı
bekleyeceğiz.

Si lahlanal ım! Başta  ulemamız,
fukahamız, eşraf ve muteberanımız olduğu
halde tepeden tırnağa kadar müsellah
bulunmaya, teşkilat yapmaya, namussuzcasına
ölmemeye ahd ve yemin etmeliy iz .

Dindaşlar! İnsanlar dünyaya bir defa
gelir… Yarın mezellet ve meskenetle ahirete,
ecdadımızın huzuruna, büyük Allahımızın
karşısına sefil ve mahcup çıkmaktan şerefle,
namusla ölmeyi göze aldırmak… Bütün
ihtilafat-ı fikriye, zatiyeyi bir tarafa atarak
birbimize sarılıp müttehid ve müteali bir kitle
olduğumuzu bütün kâinata göstermek
lâzımdır.

Tokat:  A.H.

Sivas hanımlarının Maraş ve İzmir mücahidîn
ve felaketzedegânına verdikleri i‘ânâtın
müfredatını mübeyyin cetvelden: -mâ-ba‘d-

Kuruş Esâmî
44360 Yekûn-ı sabık
100 Dizdarzâde İ rfan Bey’ in  Gel ini  Hanım
100 Dizdarzâde İrfan Bey’ in Kerimesi Hanım
100 Küçük Hafızzâde Efendi’nin Haremi Hanım
100 Hace İfakat Hanım
100 İstinaf azasından Avni Efendi’nin Kerimesi Hanım
100 Sulh hâkimi Bey’in Haremi Hanım
100 Baytar Binbaşısı merhum Tahir Bey’in Haremi Hanım
100 Şekeroğlu İsmail Efendi’nin Haremi Hanım
100 Muhacirin müdürü Bey’in Haremi Hanım
100 Esir-i erkân-ı harp Cemal Bey’in Haremi Hanım
100 Divrikli Sarraf Halim Efendi’nin Haremi Hanım
100 Merkez Bidayet Müddei Umumisi Bey’in Haremi

Hanım
100 Bidayet Ceza Reis i Bey’ in Haremi Hanım
100 Defter-i Hakanî Müdürü Bey’in Haremi Hanım
100 Telgraf Muhabere Memurlarından Hikmet

Efendi’nin Haremi Hanım
100 İstinaf Azasından Sabri Efendi’nin Haremi Hanım
100 Hacı Azizzâde Şükrü Efendi’nin  Haremi Hanım
100 Tirkesinzâde Talat Efendi’nin Validesi Hanım
100 Ey tam Müdürü Bey ’ in  Ha remi Hanım
100 Raşid Efendizâde Ali Efendi’nin Haremi Hanım
100 Raşid Efendizâde Ali Efendi’nin Haremi Hanım
100 Sıtkı Efendi’nin Haremi Hanım
100 Mustantik Efendi’nin Haremi Hanım
100 Softac ızâde Ziya Bey’ in  Haremi Hanım
100 Kadir Efendi’nin hemşiresi hanım
100 Hapishane Müdürü Hamdi Efendi’nin Haremi

Hanım
100 Pol is Numan Efendi’n in Haremi Hanım
100 Divrikli Osman Efendi’nin Kerimesi Hanım
100 Mustantik Muin Efendi’nin Haremi Hanım
100 Mebus Ziya Bey’in Validesi Hanım
100 Tabur Kât ib i  Efendi ’nin Haremi Hanım
100 Düyun-ı Umumiye Muhasebecisi Asım Efendi’nin

Haremi Hanım
100 Binbaşı Şefik Bey’in Haremi Hanım
100 Binbaşı Yaşar Efendi ’n in Haremi Hanım
100 Ecevitzâde Ziya Efendi’nin Haremi Hanım
100 İstinaf baş kâtibi  Bey’in Haremi Hanım
90 Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi’nin Haremi Hanım
90 Binbaşı Abdülkadir Bey’in Haremi Hanım
70 Tabur Kât ib i  Efendi ’nin Haremi Hanım

§
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Eğer bu harekâta devam edilirse İngiltere metalib-
i mil l iyey i kabulde muztar kalacakt ır.

Ankara 27 Mart 1- Peyam-ı Sabah ve
Alemdar Gazeteleri neşriyatı münderecatı İstanbul
ahalisi gayz ve nefretle karşılıyorlar. Matbuat-ı
saire dahi tekzip etmektedirler.

2- Fransa â‘yanı hariciye encümeni
pazartesi günü içtima ederek hükûmetin Almanya
meselesi ve muahede-i sulhiye ve Amerika ile
olan münasebat ve aynı zamanda İstanbul ile
Asya-yı Suğra ve Rusya meseleleri hakkında bir
an evvel istima edilmesi talebini havi bir takriri
kabul etmiştir.

3- 13 Mart tarihli Temps Gazetesinde Lord
Curzon'un avam kamarasında irat eylediği
nutukta Ermenilere dair demiştir ki: Bana öyle
geliyor ki siz Ermenileri sekiz yaşında pek temiz
ve masum bir kız gibi zannediyorsunuz. Bunda
yanılıyorsunuz. Zira Ermeniler bilhassa son
harekât-ı vahşiyaneleri ile ne derecelere kadar
hunhar bir millet olduklarını bizzat kendileri isbat
etmişlerdir.

4- Mısır’da Za ‘lul Paşa’nın hanesinde elli
altı murahhastan mürekkep ve müşarün-ileyhin
riyaseti altında içtima eden bir kongre heyeti
Mısır’ın istiklalini ilan eylemiştir.

5- El-âlem-i İslam Gazetesi Müşir Hüseyin
el-Keydavinin zatışahanaye çektiği bir telgrafı
neşrediyor. Bunda âlem-i İslam ve bilhassa yetmiş
beş milyon Hint İslamları namına rica ediyoruz.
Katiyen hukuk-ı hilafeti cüziyen muhal bir
muahedename bile vaz‘ etmeyiniz. Tesliyet-bahş
bir cevaba muntazırız deniliyor.

6- Kalküta'dan 29 Şubatta “Tımes”a çekilen
telgrafta âlem-i İslâmda mevcut Hukuk-ı Hilâfet
Cemiyetleri murahhaslarından mürekkep olan
Kalküta Konferansı ber-vech-i zîr karar ittihaz
eylemiştir. Hukuk-ı hilâfet ve hilafeti mahal bir
kararı Büyük Britanya hükûmeti tasdik ettiği
takdirde Müslümanlar bilhassa Hindistan’daki
yetmiş beş milyon Müslüman İngiliz emtiasına
boykotaj ilân edecektir.

7- Aynı gazete iki Martta Kalküta’dan
aldığı telgrafta yazılıyor ki mademki konferansın
mukarreratı düvel-i mutelifece keen-lem yekün
hükmündedir o halde içtimaat ve iştigalata
devama hacet kalmamıştır. Binaenaleyh konferans
19 Martta tatil-i içtimaat edecektir. Konferans
hilafet-i âliyemize mugayir mukarrerat ittihaz
edilmiş ve edilmekte bulunduğu istihbar kılınmış
olduğundan bu mukarreratın birinin tatbiki
teşebbüs edildiği andan it ibaren Hint
Müslümanları Büyük Britanya hükûmetiyle fekk-
i irtibat edecekler bu kararın hilafında hareket
edecek her Müslüman Cemaat-i İslamiye’den
ihraç olunacaktır.

8- Beyrut’ta 380 kadar ulema ve eşraf ve
muteberan imzalarıyla Meclis-i Mebusan riyaset
makamına çekilen ve aslı Sulh Konferansına
gönderilen bir telgrafta Hilafet-i Osmaniyeye
olan irtibatımız ezeli ve ebedidir. Hilafet hukukuna
mugayir bir karar ittihaz edilmemesi mercudur
deniliyor.

9- Çanakkale mebusu ve İleri Gazetesi ser-
muharriri tevkif edilmiş ve Rauf Ahmet Bey'in
hanesi taharri olunmuştur. Kendisinden malûmat
alınamamıştır.

Antalya’dan Burdur’a gelmiş olan İtalyan
mümessili Bucak’ta ahaliye İstanbul, İzmir,
Adana’nan Türklere kalacağını, Konya’dan
askerlerini çektiklerini söylemiştir.

Bucak’taki İtalyanlar şose civarındaki
nöbetçi karakolundan Bucak Karyesine evvelce
temdit etmiş oldukları beş kilometrelik telefon
kablosunu da kaldırmışlardır.

16 Martta Batum’a İngiliz bandıralı
mühimmat yüklü iki vapur gelmiştir. Bu vapurların
Novorsiski’nin Bolşevikler tarafından zaptedilmek
üzere olduğundan dolayı Novorsiski’ye çıkarılacak
olan iki vapurdaki mühimmatın Batum’a
getirildiğini ve Ermenilere verileceğini söylemiştir.

İzmir Cephesinde
Kuva-yı Milliye’nin azim ve celâdet-i ırkıyyesi
önünde Yunanlılar muvaffak olamamaktadırlar.
19 Mart sabahı Aydın mıntıkasının Bademiye
cephesine taarruz etmişlerse de Millî müfrezelerin
mukavemeti neticesinde Bademiye'yi işgale
muvaffak olamamışlardır.
Alaşehir mıntıkasının Salihli cephesinde Sart
istasyonu

4. Sayfa İrâde-i Milliye  29 Mart
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

üzerinde derin bir tesir icra etmektedir. Bazı
mesailin zuhuru üzerine Türkiye sulhunun bir
müddet daha tehir edildiği Paris’ten bildiriliyor.
Londra konferansı ordumuz hakkında Mareşal
Foş’un raporunu tetkik ediyor.

3- Anadolu’dan gelecek bir harekete karşı
İstanbul’u müdafaa için İngilizler Pendik-Çamlıca
c ihe t ler inde  tahk imat  yapmaktadı r.

4- Amerika’dan Paris’e gelen bir telgrafa
nazaran Amerika meclis-i â‘yanının sulh
muahedesini kabul etmediği bildirilmektedir.
Cumhuriyetçiler kuyud-ı ihtiraziyeyi havi olan
takriri lazım gelen sülsan ekseriyeti temin
edememiş olduğundan bahisle Mösyö Wilson’a
iadesini teklif etmiştir.

5- İngiltere Reis-i Nazırı Lloyd George
İstanbul işgalini Avam kamarasına tebliğ etmiştir.
İstanbul harbiye ve bahriye nezaretleriyle Posta
Telgraf ve Telefon müdüriyetinin işgal
olunduğunu ve boğazlarda bilcümle sefainin
taht-ı teftişte bulunduğu ve Dersaadet umur-ı
zabıtanın düvel-i müttefika murakabesine vaz‘
olduğunu söylemiştir.

6- Volga şehri içinde bulunan Bolşevik
kuva-yı bahriyesinin yakında buzların çözülmesi
üzerine Bahr-i Hazar’a inerek Bahr-i Hazar'da
hâkimiyet-i bahriyeyi te'min edeceğini
Azerbaycan matbuat ı  yazmaktadı r.

Ankara 25 Minh (H. M)
1- Dersaadet’te İngiliz zulüm ve tecavüzü

devam etmektedir. Udebâ-yı Osmaniye’den
Süleyman Nazif Bey İngilizler tarafından tevkif
olunmuştur. Yeni Gün Gazetesi sahibi ve ser-
muharriri Yunus Nadi Bey’in matbaası basılmış
i se  de  k end is i n i  bu l amamı ş l ard ı r.
Şehzâdegandan Abdülhalim ve Fuat Efendiler
hazeratının tevkif edildiği söylenmektedir.

2- İstanbul civarına Yunanlıların gelmesi
muhasaraya muavenet için olduğunu Bulgar
matbuatı yazıyor. Yunanlılar Türkiye için müşkilat
çıkardığından dolayı Fransa kabinesi memnun
değildir. Petit Parisien Gazetesi Türkiye işlerine
bakılmağa başlandığını yazıyor. Romanya
kabinesi yeniden General Erezesi Fon’un taht-
ı idaresinde teşekkül etmiştir. İtilaf devletleri
Venizelos’un Türkiye üzerindeki metalibatını
reddetmektedir.

3- 13 Martta biri asker dördü jandarma
yirmi altısı köylü olmak ve içlerinde ihtiyarlar
da bulunmak üzere otuz bir İslam elleri kelepçeli
ve yekdiğerine bağlı olarak İzmir’den bir Yunan
vapuruna irkap edilerek teb‘id olunmuşlardır.
Evvelce teb‘id olunmuş olanların hayat ve
mematlarından şimdiye kadar hiçbir haber
gelmemiştir. Yunan mezalimi müthiş bir facia
halinde temadi ediyor. Maksatları İslamları bu
suretle imha ederek ekseriyeti temin etmektir.

4- Almanya’daki ihtilal devam etmektedir.
Belçika askerleri Ren nehrinin son sahilinde
"Meuse" nehrine çekilmişlerdir. Temps Gazetesi
neşr ettiği bir makalede Almanya'nın son
günlerde iki buçuk milyon mücehhez efrada ve
on iki binden fazla topa malik olduğunu yazıyor.
Ve böyle bir silah deposu sulh için vahim bir
tehlike olduğundan fiilen silahtan tecrit için
müttefikleri ve bilhassa Amerika'yı müzakereye
davet ediyor.

Ankara 26 Mart
1- Londra’dan iş‘ar olunduğuna nazaran

bir İngiliz rahibi Yunanilerin Anadolu’daki
harekatı hakkında Avam Kamarasına bir rapor
vermiştir.

2- Üsküdar'da bulunan bazı İngiliz efradı
Anadolu 'ya sevk  o lunmakl ığ ı  kabul
etmemişlerdir.

3- Şubat’ta Mısır’dan yazılan bir
mektubun mühim parçaları ber-vech-i atidir.
Bütün ahali ruhen ve cismen müttehiddirler.
Kaffesi memleketi el birliğiyle düşmandan tahlis
için ahd ü peyman eylemişlerdir. Bu maksatla
müteaddit ihtilaller vuku bulmaktadır.
Anadolu’daki harekât-ı milliye takdirkarane
takip olunmaktadır. İngilizler bu harekâttan
korkmaktadırlar.

civarında düşmanın tahkimat ve tel örgüsü

yapmakla meşgul oldukları bildirilmektedir.

Azimet

Malatya mebuslarından Feyzi Efendi

Sivas’a teşrif buyurmuşlardır. Kariben Ankara’ya

azimet edeceklerdir.

Pek Muvafık Bir İzdivaç

Vali-i âlîmiz Reşit Paşa hazretleri ve

kolordu kumandanları Salahattin Bey Efendi

hazretlerinin ve sair ekabir-i memurîn ve eşraf-

ı memleket ve bilumum mekatib-i muallimînin

huzurlarıyla Mekteb-i Sultani Başmuallimi

Ruşen Zeki Bey’le Cami-i Kebir İnas Mektebi

Başmuallimesi Behiye Hanım’ın emr-i mesnun

akitleri leyle-i regaibe şeref-müsadif cuma

günü icra kılınmıştır. Her iki gencin silk-i kudsi-

i talimde muvaffakiyetlerini ve işbu izdivacın

haklarında müteyemmin ve mübarek olmasını

cenab-ı Hak’tan temenni ederiz.

Tashih

İstanbul’un işgali dolayısıyla itilaf

mümessillerine keşide edilen telgrafta meclis-

i umumî azalarından Şemseddin-i Sivasî

hazretleri post-nişini Şeyh Hüseyin Efendi’nin

isimleri sehven yazılmış olmağla tashih-i

keyfiyet olunur.

İlanat
Zayi-i Tasdikname

332 senesi Mekteb-i İdadinin beşinci

senesinden aldığım tasdiknamemi kaybettim.

Tekrar alacağımdan diğerinin hükmü olmadığı

alelusul ilan olunur.

Cami-i Kebir Mahallesinden Sarı Hatipzâde

Sırrı

Habibzâde

Ahmet Turan Ticarethanesi
Sivas: Çarşı Caddesinde

Kırtasiye, Tuhafiye, Attariye, Kantariye ve her

nevi' muamelat-ı ticariye..

Fiyatlar rekabet kabul etmeyecek

derecede ehvendir;

Yeni mallar gelmiştir; bir defa rağbet

buyuran muhterem müşteriler her halde

memnun kalacaklardır. Toptan siparişat büyük

tenzilâtla kabul olunur.

Sığırcızâde Biraderler

ve Şürekâsı Ticarethanesi
[Sivas Hamamcıoğlu Han Numara 11, 12]

Ham eşya üzerine her nev‘ muamelat-

ı ticariye ve komisyonculuk yapar, sürat ve

sühulet rehber-i muamelâtıdır. Gön, deri, av

derisi ve sair mevad-ı iptidaiyye alıp satmak

arzu edenlerin bir kere mağazamıza müracaat

ederek tecrübe eylemelerini rica ederiz.
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yaygaralara bir mâna vermek elden gelmiyor.
İngiliz liralarının, sarı sterlinlerin tesir-i

sahharıyla ortaya atılan bu vatansızların
yaygaraları hiç şüphe yok ki yalnız kendi
muhitlerinde mahsur kalacaktır. Emin olsunlar
ki bu eracifi o muhitte de dinleyecek namuslu
bir fert yoktur. Yalnız acıdığımız bir şey varsa
(Ali Kemâl)in ve rüfekasının para ile satılan
vicdanları namusları değil.. Bu kancık ve zehirli
fikirlerin bizim lisanımızla bizim hurufatımızla
ifade olunuşudur. Ali Kemâl şu hareketle
vatana, namus-ı milliye hıyanet etmekten
başka lisanımızın, hurûfatımızın elfaz u
kelimat-ı Osmaniyenin de şerefini kırmaktadır.

Düşmanlarımızın kuvveti siyaseti,
entrikaları memleketlerimizi işgal ederken,
altınlarının da lisanımızı işgal etmiş olmasına
ne kadar acısak yeri vardır. Biz zannederdik ki
milletin namusunu, istiklâlini, kılınçtan,
kudretinden ziyade lisanı ve mefkûresi
müdafaa eder.

Biz zannederdik ki bu vatanın evlatları
mukaddesatını para ile satmak hıyanetine
tenezzül etmez..
Fakat Ali Kemâl gibi bir vatansız bu mefkûreyi
de alt üst etmek istiyor.
( kat lanmı ş  o lduğundan, b i r  sa t ı r
okunamamıştır.) Belki bir İslam sulbünden
meydana gelmiş olan o menfur ve müteaffin
vücudu kendisinden saymıyor, Anadolu o
namerdi o sefil şahsiyeti vatandaşlıktan
çıkarmıştır.

Binaenaleyh onun sözlerini bir düşman
tüfenginden çıkan tarrakaya, onun fikrini, tam
manasıyla düşman mefkûresine benzetiyoruz.
Bizim nazarımızda bir zamanlar darülfünun
dershanelerini vatanî düşünceleriyle millî
mefkûreleriyle tenvir eden sabık Ali Kemâl
ölmüştür. Çünkü o zat artık eski kafasının
sahibi değildir.. Sabık mefkûresinden vaz
geçmiş ve irtidat etmiştir.

İhtiras uğrunda, gizli emeller peşinde
vatanı satmaktan çekinmeyen mahlûkatın bu
vatanla bir alâkası yoktur. Düşman ordusuna
i l t i hak eden vatans ı z la r ın  sözl er i ,
propagandaları, her şeyleri namusuyla
yaşamak azmini taşıyan millet karşısında, irade
ve iman-ı milli muvacehesinde erimiştir.

İşte İstanbul’un zavallı ve esir matbuatı
arasında düşman menafiini müdafaa eden
bir tek Peyam-ı Sabah paçavrası vardır ki kendi
vadisinde serbest intişar etmektedir.
İstanbul’un içinde hâdis olan mesaili tetkikten
men‘ edilen ahval-ı dahiliye ve milliye namına
bir kelime bile yazamayan biçare matbuatımız
şimdi bu paçavranın tahakkümü altında
ezilmektedir. Çünkü mumcunun oğlu
düşmanlara kandil vazifesi yapıyor. Bir kelime
yazmak cüretini gösteren muharrirler birer
birer toplanıyor.

Fakat Ali Kemâl emin olsun ki başına
şapka da koysa bu günkü dostları nazarında
kendisinin bir İngiliz yahut bir Fransız kadar
kıymet-i medeniye ve içtimaiyesi olmayacaktır.
Binaenaleyh yakın bir zamanda -eğer utanırsa-
 kendisini dostlarının sille-i tahkiri altında
göreceğimize eminiz.

H.L.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Perşembe: 11 Receb-i Şerif 1338 ve 1 Nisan  Sene 1336       Numara: 34
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Son posta ile gelen İstanbul gazetelerini
okurken insanın ne feci‘ bir esaret levhası
karşısında bulunduğunu görerek tüyleri
ürperiyor.

Hakikat bu gazeteler birer boş kâğıttan
ibaret gibi görünüyor. İstibdat ve i‘tisaf o
derece sıkı tatbik edilmektedir ki vatanı için
iki satır yazı yazmaktan, memleketi için
ağlamaktan İstanbul halkı men‘ olunuyor.
Zavallı memleket! Zavallı matbuat.. Serbesti-
i matbuatın bütün milel-i mütemeddinece
kabul edilmiş bir esas-ı medeni olduğu
düşünülürse itilâf devletlerinin memleketimizde
tatbik ettikleri cebr ve tazyik politikasının nasıl
bir halet-i ruhiye neticesi olduğu derhal tezahür
eder.

Demek ki İslamın makarr-ı hilâfeti bütün
manasıyla esirdir. Demek ki Türkün makam-ı
saltanatı, vatanın cüz-i lâ-yenfeki olan sevgili
İstanbul matbuatıyla, mukaddesatıyla, her
şeyiyle beraber esaretin zincirleri altında inliyor.
Avrupa medeniyetinin vatanımızda tecelli eden
şu tarz-ı nevini karşısında bilmem ki ne
söyleyelim.
(kat l anmış  o lduğundan,  b i r  sa t ı r
okunamamıştır.) başlayarak haif ve hain bir
vaziyetle, yılanlar gibi kıvrıla kıvrıla en nihayet
bütün muhiti istilâ eden ve intanî bir vahşetle
şiddetini, istibdatını, zulmünü artıran bu kuvve-
i galibenin mertliğe ve insaniyete yakışmayan
hareketlerini düşmanlıktan yüksek bir hıyanet-
i medeniye telâkki etmek en zaruri bir yoldur.
Beşeriyetin en sevgili en mümtaz bir haslet-i
tabiasına bir fazilet-i fıtriyesine hıyanet
edenlere, onu muhteris ve kirli elleriyle telvis
etmeğe çalışanlara bin nefret.

Fakat bu nedendir ki: Esir vatanımızın
harap köşelerinde bir de baykuş mühin ve
hain nağmeleriyle bir baykuş sesi de işitiyoruz.

Oh.. Bu ses bizi düşmanın kurşunundan,
istibdatın, i‘tisafın kanlı pençelerinden daha
ziyade dil-gir ediyor. Vatan alâkasından,
cemiyet ve hiss-i millîden tecerrüt etmiş üryan
ve sefil düşmanlarına sakilik eden, nefsini
namusunu, onların zevkine ikmal-i zevk-i
hayvaniyesine terk eden bir fahişenin nağme-
i sermestanesini andıran bu ses (Ali Kemal)in
sesidir.

Peyam-ı  Sab ah’ ın  o  düşman
mefkûresiyle intişar eden yazıları, o ismet ve
namus perdesini kat kat tecavüz eden hainane
neşriyatı Anadolu muhitinde yer bulamayacak
mühinane ifadeleri nedir. Ya Rabbi vatana
hıyanetin bu mertebesi artık havsalaya sığacak
bir şekilde değildir.

Gözlerinin önünde düşmanlar milletini
ezim ezim ezmek isterken, gözlerinin önünde
medeniyetsiz düşmanlar, mukaddesata;
namusa; milletin şeref ve izzet-i nefsine tecavüz
ederken.. Gözlerinin önünde makam-ı hilâfet
ve saltanat tahkir olurken.. Hülâsa: İslamiyetin
imha ve istilâsı esasları kendi muhitlerinde
kararlaştırılırken.. Bu vatan hainlerinin
kopardığı

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Fevkalade

Meclis-i Milli
Darü’l-hilâfetü’l-aliyenin düvel-i itilafiye

tarafından zulmen ve cebren işgali ve Meclis-
i millînin mebusandan bazılarının tevkifi
sebebiyle içtimaına imkân kalmayıp tatil-i
müzakerat ettiğinden siyasi ve millî dertlerimizi
der-piş edip vahdet ve azm-i milliyi inzar ve
yar-ı ağyara izhar ve ispat etmek üzere
Ankara’da içtima edecek olan “fevkalâde
meclis-i millî” intihabatı her tarafta kemâl-i
hararetle hitama ermek üzeredir

Sivas liva merkezi intihabatı neticesinde
Tahir Beyzâde Emir Paşa l99, Mütevellizâde
Rasim Beyefendi l96, Selim Efendizâde Hacı
Mustafa Taki Efendi 164 ve Mütevellizâde
Ziya Bey 105 Ser-muharririmiz Sığırcızâde
Hayri Bey 104 rey ile ihraz-ı ekseriyet
etmişlerdir.

30 Mart tarihine kadar intihabatı hitama
eren liva merkezleri (katlanmış olduğundan,
bir satır okunamamıştır.)  olunur:

Yozgat Livasından: Müftü Mehmet
Hulûsi, Belediye Reisi Ahmet, Darende
Kaimmakam-ı Sabıkı Süleyman, Evkaf Memur-
ı Sabıkı Feyzi, Madenli Rüstem Ağazâde Rıza
Bey ve Efendiler.

Tokat Livasından: Harput Vali-i Esbakı
Nazım, Genç Ağazâde İzzet, Mütevellizâde
Hamdi, Keskinzâde Şeyh Şükrü, Belediye Reisi
Rıfat Bey ve Efendiler.

Ertuğrul Livasından: Bursa Müdafaa-ı
Hukuk Cemiyeti Reisi Salih, Bilecik Belediye
Reisi Mustafa Kemal, şehirde kaimmakam-ı
sabık Necip, İnegöllü Boşnak Ahmet, Söğütlü
mülazımlıktan mütekait Celil Bey ve Efendiler.

Maraş Livasından: Ulemadan Hacı
Mehmet, İlyas Efendizâde Refet, Çardaklı Hacı
Arslan Ağazâde Rüştü, Andırınlı Yazıcızâde
İbrahim, Pazarcıklı Paşa Bey ve Efendiler.

Kırşehir Livasından: Hoca Müfit Ali
Cevdet, ceza reis-i sabıkı Çelebi Cemalettin,
Hakkı Behiç Bey ve Efendiler.

Denizli Livasından: Tavaslızâde Mustafa
Sabit, Ağazâde Yusuf, Çukurlu Hacı Hüseyin,
Mazlum Baba, Garbikaraağaç Müftüsü Hasan,
Buldanlı Necip Bey ve Efendiler.

Ankara Merkez Livasından: Ali Fuat,
Kapancızâde Şakir, Hacı Mustafa, Şemseddin
Bey ve Efendiler.

Karahisar-i Şarki Livasından: Kafafzâde
Mehmet Vasfi, dava vekili Ali Süruri, Mesudiyeli
Serdarzâde Mustafa, Suşehri Kaimmakamı
Mesut Bey, Mesudiye Jandarma Bölük
Kumandanı Memduh Bey ve Efendiler.

Akşehir Hanımlarının Hayırlı Bir Teşebbüsü
Akşehir hanımları, bi-kes kadın ve

çocuklara yardım etmek, memlekette millî
sanatların yükselmesine çalışmak ve fakr ü
sefaletten mütevellit emraz-ı içtimaiye ve
ahlâkıyenin mümkün mertebe tahdid ve izalesi
esbabını istikmal eylemek üzere (Hilâl Kadınları
Cemiyet-i Hayriyesi) namıyla bir cemiyet teşkil
etmişlerdir. Daha ilk hatve-i faaliyette bir
terz ihane, bir kolahane,  b ir  çorap

-İstanbul Ve Matbuatı-
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ve fiilî sahalarda da gösterip miyanelerinde
dedikoduyu mucip zerre kadar bir pürüz
bırakmamalıdırlar.

İşte Maraş ve havalisinde bu mesut i'tilâfın
ilk hatveleri atıldığı gibi salı günü Sivas Numune
Mektebinde vak i‘  o lan iç t imada da
memleketimizin Türk ve Ermeni unsurlarının
münevver kısımları toplanarak bu hakikati uzun
uzadıya şerh ve teşrih ile ilk tohumları ekmişlerdir.
Şu ilk nüve temenni edelim ki şamil ve umumi
olsun.

Hintli Kardeşlerimiz Haklarımızı Ne Güzel
Müdafaa Ediyorlar.

Hariciye Nezaret-i celilesine Londra’da
(West Buren Gorou) sokağında 87 numaralı
mahalde ka’in Cemiyet-i İslamiye Reisi Seyit
Abdülmecit’den varit olan 5 Kânun-ı Sani 920
tarihli mektubun tercümesinden mâ-ba‘d.

5- Bundan maada Türklere karşı ileri sürülen
töhmetler de doğru değildir. Balkan harbi
esnasında Balkan Hıristiyanları tarafından yarım
milyonu mütecaviz gayr-i müsellah Türk erkekleri
ile kadınları ve çocuklarının bî-rahmane ve
gaddarane bir surette katl ve itlâf edildikleri
mallarının ihrak ve yağma edildiği ve hatta bir
vahşinin bile haya edeceği tecavüzat irtikâp
olunduğu nâkabil-i inkârdır. Nev‘-i benî beşerce
malûm olan bilcümle kavanini bi’l-istihkar
Rumeli’de mütemekkin bir kısım ahali-i İslâmiyeye
cebren tebdil-i din ettirilmiş veyahut bunların
imhası cihetine gidilmiş idi. Mabetler tecavüzat
ve tahkirata düçar olmuş ve yahut tahrip edilmiştir.
Balkan harbinden evvel Makedonya’da kıtal vuku
bulmuş ve 1918 senesine değin müdafaa-ı nefs
esnasında irtikâp edildiği iddia olunan 474 fiil-i
katle mukabil Hıristiyanlar tarafından 1663 kişinin
katledildiğini “Lord Laminskton” ile parlamento
azasından “Volter Kinesi” şerh ve izah etmiştir.
Takriben 100 bin Müslüman Niş ile Romanya’dan
tard ve ihraç edilmiş ve mal ve mülkleri gasp
olunmuş ve hiçbir gûnâ tazminat almaksızın
açlıktan telef olmak üzere Sırbistan’dan
çıkarılmıştır. On dokuzuncu asırda Şark meselesiyle
müteveggıl erbab-ı ihtisasın tüyleri ürperten silsile-
i kıtalin birincisi olmak üzere 1831’de Mora’daki
Müslümanların kaffesi ……………….. (yırtık)
tarafından katledilmiş idi. Venizelos’un memleketi
olan Girit ceziresinde ber-takrib 49 bin Müslüman
mevcut idiyse de onlar hemen bi’l-külliye Yunaniler
tarafından katledilmişlerdir. Ermeni Hıristiyanları
tarafından irtikâp olunan kıtal artık ketm ve ihfa
edilemeyecek derecede sabit olmuş ve Balkanlarda
ve Asya-yı Suğrada Yunaniler tarafından irtikâp
olunan kıtal dahi ümmet-i İsa tarafından iltizam
olunan her türlü tarafgirliğe rağmen sahih olarak
kabul edilmiştir. Balkan harbinden evvel Rumların
katli meselesinden bahis bile olmamış ve bu
keyfiyet memalik-i Osmaniyede bir Rum iğtişaşının
aslı olmadığını ve Rumların ferih, fahur
yaşadıklarını Türkiye heyet-i murahhasası Rum
azasıyla daha birçok Rumların bize pek muhik
olarak izah ettikleri vechle harp esnasında mevzu-
ı bahs bile olmamıştı. O esnada bir vaka tehaddüs
etmiş ise o da Türklerin Rumlar tarafından
katledilmesi ve cevami ve mesakinin hedef-i tahkir
ve harak-ı bi’n-nar olmasıdır. Türkleri her şeyiyle
ve her hususta itham etmek ananevi bir şey
olduğu gibi buna İngiltere’de gösterilen
müzaheret de pek malum bir şeydir.
Makedonya’da Hırist iyanlar tarafından
Müslümanlara karşı irtikâp olunan kıtalden
münbais hadise-i vahşetin sükut ve teallül ile
geçiştirilmesi Balkan harbi esnasındaki harekat-
ı vahşiyaniyenin esasen evvelden tertip edildiğine
dair bir zann-ı kavi tevlit eylemiştir.

6- Mösyö Venizelos’un ser-i kârda
bulunduğu müddet zarfında ve muma-ileyhin
İngiltere’de rical-i siyaseye vuku bulan ziyareti
esnasında binlerce Müslüman taammüden
katledilmiştir. Bu keyfiyet el-yevm herkesin taht-
ı tasdikindedir. Acaba bundan dolayı kim
mesuldür.

7- Ermenilerin katline dair birtakım hikâyeler
bi’l-iltizam i‘zam ve bi’t-tahrif işa‘a edilmiştir.
Ermeniler tarafından katledilen Türkler ile Kürtler
zikredilmemiştir. 1870 senesinde Ermeni meselesi
yoktu. Fakat vakta ki İngiltere bir mukavelename
mucibince Kıbrıs’ta bulunmak hakkını ihraz etti
bu mesele kesb-i ehemmiyet etmeğe başladı.
Bütün bu şeyler aynı maksatla taammüden işa‘a
edilmekte olduğu cihetle bunlar Türklerin yanlış
olarak (Ermenistan-ı Osmanî) tesmiye olunan
Kürdistan hükûmetini havza-ı idaresine ithal
etmek hakkına bir gûnâ tesirat îras edemez.

8- Osmanlı hâkimiyeti altında bulunan
akvam-ı Hıristiyaniyenin can ve mallarından emin
olmadıkları söyleniyor. Bu töhmet dahi ananevi
bir şeydir. Osmanlı Hıristiyanlarının refah ve
saadetleri ve bunların bir vakitler eyalat-ı Osma
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Türk - Ermeni İ'tilâfı
Şarkın bu iki müsalemetperver milleti

tarihin kaydettiği zamanlardan beri kapı kapıya
komşu yaşamış ve yek diğerinin muhip ve
menusu bulunmuştur.

Tarih Türklerin Anadolu'da yerleşmeleri
avanında Ermeni mukavemeti namına bir
kelime bile kaydetmiyor. Kabil-i inkâr değildir
ki bu kavim, milliyet-i hâzırasını adl ve hak ile
ferman-ferma olan âl icenap Türklere
medyundur. Mücavir hükûmetler idaresinde
mevcudiyetlerini tehlikede görüp memalik-i
mahruse-i şahaneye sığındıkları vakit ruy-ı
kabul ve himaye görmeseydiler hal-i hazır
mevcudiyetlerinin nısfını bile bulamazlardı.

Vesaik-i tarihiye Türk ve Ermeninin hiçbir
milletle kabil-i kıyas olmayacak derecede sakin
bir hayat-ı sulh ve müsalemetle yaşadıklarını
isbat etmektedir.

Yalnız Türkün son hayat-ı zaafına
bakarak varlığında ve yurdunda ihtiraslar
besleyen Rusya ve düvel-i sairenin kaleyi içinden
fethetmek maksadıyla bu iki müsalemetperver
mücaverlerin arasına tohum-ı fesat ve zıddıyet
saçmasıyla Türk ve Ermeni ülfet ve muhadeneti
muhtel olmağa başlamıştır. Ve hâlâ hun-riz
mücadelata saha-ı husul hazırlayan bu fesat
ve entrika dolapları çevrilmektedir. Bilhassa
Ermeni milleti bu iğfalkâr vaatlere kapılarak
zamanın cahiliyette birbirinden kan davası
güden bedevi kabileler gibi uğraşmak istiyor
fakat bu mücadelenin sonu, bu arbedenin bir
nihayeti gelir mi?..

Bugün belki Türk mağlup düştüğünden
zayıf görülüyor ve kan davasına, intikam
sevdasına düşülüyor. Fakat yarın her dem
mütehavvil safha-ı tarihte Türk kuvvet ve
miknet kesp eder o da intikam diye bağırır.
Ne intikamın sonu gelir ne kavganın.
Gazetelerin birinde Ermeninin daha kanı
kurumadığı iddia ediliyor. İnkâr edilemez ki
T ü r k ü n  d e  h â l â  k a n ı  a k ı y o r
.............................(yırtık) netice her iki millet
için de hüsrandır, ziyandır. Bunun en muvafık
çare-i halli maziye bir perde-i nisyan çekip
eski dost komşuların yine birbirine aguş-ı
muhabbet ve vifakı açmalarıdır. Tarih bize ne
güzel dersler veriyor: Bir millet yalnız kudret-
i millîsine güvenmeli ve hesaplarını ona göre
yapmalıdır. Harici yardımlar kimden gelirse
gelsin tehlikeli, entrikalı olduğu kadar
muvakkat ve geçicidir. Türkün meşhur bir
darb-ı meseli vardır:

"Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde
bulunmaz." Ne doğru söz.. Türk de Ermeni
de yabancıların vaatlerine sözlerine hatta
teminatına bile bakmayıp “El-mazi lâ-yüzker”
diyerek müstakbel saadet ve refahları esbabının
ihzarı için cidden ve hakikaten birbirine dest-
i vifak ve i'tilâfı uzatmalıdırlar ve bu i'tilâfı
maddî

ve fanila yurdu el işleri imalathanesi, bir
hızmetç i  k ız lar  müesseses i  vücuda
getirmişlerdir. Bu müesseselerde çalışacak
bikeslerin meccanen tedavileri de temin
olunmuştur.

Akşehir hanımlarını samim-i kalple tebrik
ederken bu hayırlı teşebbüslerin her tarafta
tevali ve teakibini arzu ettik. Bilhassa harbin
tevlit ettiği müşkilat-ı hayatiye taht-ı tesirinde
alil ve sefil kalan biçaregân ve sıbyan-ı milletin
bu gibi müesseseler teşkiliyle sefalet-i maddiye
ve teribeviyelerini bir nihayete erdirilmesi her
tarafta teşekkül etmiş olan kadınlar Müdafaa-
ı Vatan Cemiyetleri heyet-i muhteremelerinin
nezaret ve delâletleriyle vatanın harici
düşmanlarına karşı vahdet ve azmini ibraz ve
ispat etmiş bütün Anadolu ve Rumeli
hanımlarının bu dahili yaramızı da sarmak
hususunda Akşehir hanımlarının hayırkâr
teşebbüslerini takip etmeleri temenni olunur.

niyeden Bulgaristan ve Yunanistan’da
Sırbistan’da ve Romanya’da ve memalik-i
Osmaniyenin aksam-ı sairesinde ale’d-devam
külli miktarda mevcut bulunmaları ve birkaç
asırdan beri temadi eden kıtalleri salifü’z-zikr
töhmetin butlanını isbata kâfidir.

9- İslamdan gayri olan edyana hürmet ve
serbesti bahşolunması siyaset-i Osmaniyenin
daima rehber-i harekâtı olmuştur. Bu siyaset
ahkâm-ı Kuraniyeye betamamiha muvafıktır:

1- İnsanlara akaid-i diniyelerinden dolayı
anf ve şiddetle muamele etmeyiniz. Tarik-i
selamet tarik-i dalaldan iyice tefrik edilmiştir.
(Kuran 11 257)

2- Allaha iman eden ahirete inanan ve
hayır işleyenler umum Müslümanlar Yahudiler,
Hıristiyanlar ve Mecusiler nezd-i Bari’de nail-i
gufran olacaklardır. (Kuran 11 59)

3- Musevi ve İsevilerle mutedil bir lisan-ı
ihtiramkarî ile mübahese ediniz. Deyiniz ki biz
Musa ve İsa peygamberlerin usul-i ahkâmına
inanıyoruz. Biz beynlerinde bir fark vaz‘
etmiyoruz ve biz Müslümanız. (Kuran 12 120
130 3 77)

4- Musevilerle İsevilere deyiniz ki nur-ı
hakikat semadan geliyor. Herkes bundan sizin
gibi kendi hissesini almıştır. (Kuran 3 66)

10- Osmanlıların fermanı olan 1856
senesinde neşrolunan Tanzimat-ı Hayriye ile
1876 senesinde Kanun-ı Evvelin 23’ünde ilan
olunan Osmanlı Kanun-ı Esasinin 8. 11. ve 19.
maddeleri bilumum teba-ı Osmaniyenin diyanet,
siyaset ve hizmet nokta-ı nazarından müsavi
esaslar üzerine vaz‘ eder. Şimdiki Osmanlı Meclis-
i Mebusanında Müslim ve gayri Müslimler
kamilen temsil olunmakta ve müntehablar
namzetleri din ve diyanetlerini tefrik etmeksizin
hakk-ı intihablarını istiğmal etmektedirler.

11- Rum ve Ermeni patrikhaneleri
hahamhanelerin tesis-i mevcudiyeti memalik-i
Osmaniyenin nasıl bir fikr-i müsavatperverî ile
idare olunduğunu müdellelen isbat eder.

-daha var-

Tevkifat Devam Ediyor:
Süngülü İngiliz askerleri tarafından evine girilerek
cebren dışarı çıkarılan göz tabibi Esat Paşa
yollarda kelepçelerle götürülürken pek çok
dövülmüş ve bundan müteessiren vefat etmiştir.
İngiliz icraatına delâlet etmek denaetinde
bulunanlar tarafından memleketin ……………..
(yırtık) bin kadar zevatın isimleri İngilizlere
verilmiştir. İngilizler iş bu zevatı peyderpey tevkif
ve hapsetmektedirler. Mebuslarımızdan yirmi
sekiz mebus tevkif edildiği daha birçoklarının
tevk if  olunacaklar ı  haber a lınmışt ır.

Türkiye Sulhu
Ankara 28 Mart 1- İtalyan gazetelerinin

almış oldukları müsta‘cel telgrafnamelere göre
sulh konferansı Türkiye muahedesini ikmal
ederek heyet-i tahririyeye havale etmiştir. Emr-
i tahririyenin bu hafta sonuna kadar ikmali
memul imiş.

2-Matin Gazetesinin Londra’dan
istihbaratına nazaran umur-ı siyasiye ve askeriye
meclisleri arasında Boğazların her iki sahilinde
bî-taraf bir hale ifrağ edilecek menatıkın vüsati
hakkında henüz tam bir itilaf hâsıl olmamıştır.

İsviçre Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti ahiren
Anadolu’da zuhur eden vakayi münasebetiyle
Ermeniler tarafından Avrupa mehafilinde icra
edilen propogandaların tamamen musanna‘
olduğu hakkında yeni bir beyanname neşr ile
vekayi-i mezkurenin hakikatini izah etmiştir.

§ İngilizler Lefke köprüsünü ve istasyonunu
tahrip ederek Geyve şimaline çekilmişlerdir.
İstanbul’a doğru çekilmeğe devam ediyorlar.

§ Amerika ile Almanya münferiden sulh
muahedesini imza etmişlerdir.

§ 27 Martta İtalyanların Kuşadası mevki-
i kumandanlığına verdikleri resmî malumata
göre hükûmet-i Osmaniyeye tebliğ edilmek
üzere konferans tarafından sulh muahedesi
İstanbul’daki mümessillerine gönderilmiştir.
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müdafaa-ı  mahall iye namıyla tevsim
edilmektedir ki ihtilâl esnasında kuva-yı milliye
namını alacaklardır. Her ne kadar asker
elbisesini labis bulunmamakta iseler de her
talim için bölük, tabur, alay teşkilatını haiz
bulunmaktadırlar.

Bu suretle teşkil ve tensik olunmuş
olanların bir muharebe halinde mucib-i istifade
olmaları için mevcut esas kadrolar dâhiline
girmeleri lazım gelmektedir. Bu kadrolardan
evvelâ musalahaname mucibince Almanya’nın
silah altında bulunduracağı [100 000] efrat
mevcudundaki kıtaat-ı nizamiye ba'dehu
(Emniyet Polisi) ve nihayet alay halinde teşkil
olunmuş (Muharipler Cemiyeti) namını taşıyan
eski muharipler cemiyetleridir. Kıtaat-ı
nizamiyenin ne mertebe mühim bir kadro
teşkil edeceğini göstermek için yedi ilâ on bir
sene hizmet etmiş elli bin küçük zabitin nefer
olarak bu kadroya dâhil olduğunu zikr eylemek
kâfidir.

Polis kıtaatına gelince bunlar da nizamî
mevcutlarını iki misle çıkaracaktır. Yalnız Berlin
polisi on iki bin küçük zabit olmuştur. Her
küçük şehirde bu emniyet  pol is leri
mükemmelen tensik ve teşkil edilmiş hakiki
bir alay halindedir.

Meselâ Kantoviç ve Handenburg
şehirlerinde muvazzaf ordudan alınmış iki
biner küçük zabit polis kıtaatını teşkil
eylemektedir. Hatta makineli tüfenk ve yük
otomobilleriyle mücehhez ve hal-i hazır
eslihasına mukabele edecek her türlü vesaite
alev makinesi, gaz, …ilh. malik olan bu polis
kıtaatının tamamen birer muharebe cüz-i
tammı olduğunu iddia eylemek pek doğru
olur.

Harp bütçesi taht-ı murakabede ve
mahdut bulunmakta fakat harp teşkilatı tebdil-
i şekil ve câme etmiş bir halde başka nezaretler
bütçesinde isbat-ı vücut eylemektedir. Meselâ
karargâh-ı umumiyenin lağvından sonra
menzil-i nakliye hıdematının Şimendifer
Nezaretine, harita şubesinin Dâhiliye
Nezaretine devrine karar verilmişti r.

Mevcudiyet-i diniye ve milliyemizin
mehalik-i gûnâgûna düştüğü “yevmü’l-beter”
müfadına mâ-sadak şu zaman-ı meşum ve
hatar-nâkten istihlasımız için büyük, küçük,
âlim, cahil, zengin, fakir bütün efrad-ı
İslamiyenin mücahedat-ı maddiye ve
maneviyede bulunması lâbüd ve elzemdir.

Bu hususta halkın tenvir ve irşadı bilhassa
ulemâ-yı kiram hazretlerine birinci derecede
terettüp eden vezaif-i diniye ve vataniye
cümlesindendir. Giriftar olduğumuz mesaip
ve belayadan halasımız için mücahedat ve
ibadat ve tazarruatın lazım geldiğini mübin-
i ulemâ-yı kiramdan Sivas Mevlevi Dergahı
post-nişini İbrahim Hakkı Efendi hazretlerinin
bir mevizelerinin ber-vech-i zir derc-i sütun-ı
mefharet ediyoruz.

(Nasihat-ı İhvân-ı İslam)
-Beyt-i Farisi-

Cüvânâ sor-metâb ez-pend-i pîrân
Ki bend-i pîr yed-i ez-mülk-i sultân

Ey efrad-ı İslam ve ey ihvan-ı zevi’l-
ihtiram malumunuz olsun ki vesail-i kurb-ı
ilahi olan nevafil ibadatın efdal-ı evkatından
birisi de şehr-i receb-i şerifin birinci gecesi ve
birinci cuma gecesi ve yirmi yedinci Miraç
gecesidir. Mevlâ-yı müteal hazretleri bu şehr-
i zî-şöhret ve mah-ı mağfiret hürmetine
devletimizi mekr-i â‘dâdan infaz ve milletimizi
tevbe-i sadıka ile mehd-i gafletten ikaz
buyursun. Amin. Bu mah-ı mübarekte her
matlubun husulü mev‘ud olmakla (Câhidû el-
müşrikîne bi-emvalikum ve enfüsekum ve’s-
sünnetikum) hadis-i sıhhat-redifine imtisalen
asrımızda umum efrad-ı İslama farz olan şu
üç nev cihada kemal-i ihtimamla zîr-i zillet-i
keferede payimal olan bilad-ı müslimîni

Almanya
İhtilal-i Askerî Münasebetiyle

Almanların top ve bomba tarrakaları
sükût edince müttefiklerin tahammül ed(il)mez
ve bitmez tükenmez evamir ve talepleri başladı.
Senelerden beri Alman satvet-i askeriyesi
huzur-ı hışmında mütemadiyen rücu eden
milletler, pek haklı olarak zafer neşesiyle
sermest olurken diğer taraftan meydan-ı ihtiras
ve intikamı geniş bulan hükûmetleri yığın yığın
imha projeleri ihzar ve beray-ı tatbik Almanlara
tebliğ ettiler. Akıbet-bîn Almanlar bu imhakâr
tekâlif karşısında katiyyen şaşırmadılar. Paris
kapılarından avdet eden askerlerine Berlin’de
muazzam ihtifalât yaptılar. Süngülerine defne
yaprakları ve çiçekleri takıldı. Reis-i hükûmet
merasime iştirak etti. Derhal Berlin parklarından
birinde büyük bir abide-i intibah yapıldı. Bir
cephesinde büyük bir "Ayb" kelimesi yazıldı.
Bunun huzurunda yeni bir mücadele-i namus
istihzaratı için adeta, millet tahlif edildi. Pek
vüsatli bir müdafaa-ı milliye teşkilâtı başladı.
Sermest müttefik milletlerden en evvel Fransız
ayıldı. Ve "Düşmanlarımız ölmemiş, musalaha
imzalanmadan baş kaldırmağa başladılar,
bütün bu “Spartaküs” gürültüleri müttefiklerin
nazarına çekilen bir perdedir. Bu sayede vakit
kazanıyorlar. Bu perdenin gerisinde neler
oluyor. Hükûmet takip ediyor mu?" diye
feryada başladılar. Hükûmetlerinin ağır
tekliflerini gören sosyalist Fransızlar da
Humanite Gazetesinde: “Bütün milletlerin
mukadderatını, kendi arzu-yı şahsiyelerine
uydurmak için şu dört efendiye bu kadar
büyük selahiyeti kim verdi?” “Brest-Litovsk'ta
toplanan efendilerin adedi daha çok idi; fakat
bunların çizdikleri haritaların ne renklere
girdiğini hepimiz gördük” diye dörtler
meclisine hücuma başladılar. Liyakat-ı hayatiyye
ve saltanat-ı medeniyesi bütün dünyanın taht-
ı tasdik ve itirafında bulunan altmış milyonluk
münevver bir kitlenin üç günde ve kâğıt üzerine
karalanmış birkaç yüz satırla ifna edilemeyeceği
şüphesizdir. Vatan aşk ve muhabbeti, teşkilât-
ı kudret ve kabiliyeti ile teferrüt eden
Almanların derhal ve nasıl işe başladıklarına
dair bir fikir edinmek için 8 Eylül 1919 tarihli
Tan Gazetesinde “Alman ordusunun gizli
surette ihyası” (yeniden yapılanması ser-levhası
altında yazı lan bir bendi okuyal ım:

“Fabrika amelesinden nazırlara kadar
herkes Almanya'da ahval-i dâhiliyenin
tahkimine çalışıyor. Musalahanameye rağmen
büyük bir millî ordunun seferber olabilmesi
için her vasıtaya müracaat olunuyor.
Muhakkaktır ki bugün bile Alman ordusu
[800.000] mevcudunda kuva-yı muntazamaya
maliktir. Sitonya'daki Von Der Goltz Ordusunun
altı fırkası, seyyar ordunun henüz terhis
edilmeyen depo kıtaatı, resmî kuva-yı nizamiye
ve büyük merakizde güya asayişi muhafaza
maksadıyla teşkil edilmiş olan gönüllü kıtaat
bu mevcudu husule getirmektedir. Hâlbuki
musalahaname Almanlara [100.000]den fazla
kuvvet silah altında bulundurmağa müsaade
etmemektedir. Almanların bugünkü mesaisi,
icabında bu kuvveti de büyültmek için muhtelif
namlar altında teşkilât hazırlamaktır. Almanlar
ihzar ettikleri kuva-yı ihtiyatiyeye "Muvakkat
Gönüllüler” ismi vermektedirler. Bunlar haftada
bir kere silahla talim ve arazi üzerinde endaht
icra etmek üzere celp olunmaktadırlar. Bu
efrat silah ve techizatını evlerinde muhafaza
ve talimlere bütün techizat-ı seferiyeleriyle
iştirak etmektedirler. Bu kıtaatın ihtiyac-ı kat‘î
halinde kuva-yı imdadiye olarak kullanılması
mukarrerdir. Almanya'nın her noktasında
ilerlemekte olan bir ihtiyat  teşkilâtı

ve ahalisini tahlise gayret edelim. Manası ey
muaşir-i muvahhidîn müşriklere mallarınızla
ve canlarınızla cihat ediniz demektir. (İzâ
tebâyi‘tüm bi’l-aynetehu ve ehaztüm eznabü’l-
bakar ve razitüm bi’z-zer‘ ve teraktümü’l-cihat
salatu’llahu aleykum zellen lâ-tenzûh hatta
turceû ilâ dinikum) hadis-i şerifi mefhumuna
mazhariyetle zillet-i ebediyede kalmayalım.
Neuzü billahi tealâ min-zalik. Manası ey
muaşir-i müslimîn bey‘ ü şiranız riba ile olduğu
zaman dahi ziraatle iştigale razı olup o sebeple
feraizi terk etmekle (İlahe hevâh) ayeti
mefhumunca öküzlerin kuyruklarını ahz edip
taptığınız zaman dahi bilâ-özr şer‘i cihadı terk
ettiğiniz zaman küffarın galebesiyle Allahu
teala üzerinize katl ve gârât ve zina-yı
muhadderat gibi bir züll-i azîmi musallat kılar
ki onu derununuzdan ihraç edemezsiniz, eski
din inize rücu  etmedikçe demekti r.

Bir Muahede-i Hafiye
İngiltere ve Türkiye arasında

Elimize geç vasıl olmakla beraber
ehemmiyetine binaen tercüme edilen Newyork
Herald’ın 22 Kânun-ı Sani nüshasından:

Türkiye ile İngiltere arasında tedafü‘i
hafi bir muahede imza edilmiştir. Bu
muahedeye göre İngiltere sulh konferansında
Türkiye'ye zahîr olacak, buna mukabil de
Türkiye İngiltere'nin İslam tebaası arasında
baş göstermesi melhuz olan ciddi isyan ve
iht i lâl lerde İngi l tere 'ye muavenette
bulunacaktır. İşte Şark-ı Karib meselesinde
son havadis budur. Yek-nazarda böyle bir şey
hayalî ve inanılmayacak gibi görünürse de bu
havadisin menbaı hakkında olan mevsukiyet
ve mes'uliyet şüpheye mahal bırakmıyor. Bu
meselenin tafsilatı bütün büyük devletlerin
hariciye nezaretlerinde bulunmaktadır. Hal-i
hazırda Türkiye'de mümkün olmayan hiçbir
şey yoktur. Beynelmilel entrikalar, oyunlara
mukabil oyunlar o dereceye vasıl olmuştur ki
bu babda en edna vasıtalara başvurulmaktadır.
İngilizlerin Kürtleri Türk milliyetperveranına
karşı teşvik ettiklerini yazan Türk gazetelerinin
yine İngilizler tarafından müsadere edilmesi
havadisi matbuat sahifelerine geçebilecek ve
inanılacak şeylerden midir? Bununla beraber
İngilizler bu meselede dahli olan Binbaşı
"Nowill"in vazifesinin haricine çıkmış olduğunu
beyan ediyor ve böylece zımnen bu meselede
müdahaledar olduklarını gösteriyorlar. Hayali
denilecek derecede fevkalade olan böyle
vesaite müracaat olunması, Bahr-i Sefid
sevahilini etrafının pek ehemmiyetli ve fakat
aynı zamanda zayıf ve mütezelzil bir vaziyete
sahne olduğuna büyük bir delildir. Hal-i hazırda
Avrupa nokta-i nazarından Şark-ı Karib
meselesine İngiltere ile Fransa'nın tefevvuk
için yarış yapmakta oldukları bir sahne nazarıyla
bakılmalıdır. Fransa İngiltere'yi Suriye'den
çıkarmakla epey mühim bir muvaffakiyet elde
etmiştir. Fransa Türk milliyetperverlerine karşı
müsait davranmaktadır. Hâlbuki İngiltere
bunlara muhaliftir. Yukarıda mezkur hafi
muahede milliyetperverlere muhalif kabine
reis-i kârda iken imza edilmiş ve İngiliz muhibbi
olan sadr-ı esbak Damat Ferit Paşa bu
muahedenin ikmâl edilmesine vasıta olmuştur.
Milliyetperverlere karşı müsait olan yeni
kabinenin bu muahedeyi kabul edip
etmeyeceği istikbale ait bir meseledir,
muhtasaran ifade edilecek olursa, İngiltere
Türkiye'nin malik olduğu bir şeye muhtaç ve
pek muhtaçtır ki o da her hükümdardan fazla
İslâm tebaaya malik olan Kral George'un
İslâmlar üzerinde göstereceği nüfuzdur.
İngiltere bu emniyeyi İslâmların halifesi olan
Padişahın vasıtasiyle elde etmek istiyor. Diğer
taraftan Türkiye de sulh konferansında bir
yardımcıya bir zahîre muhtaçtır. Bu yardımcı
rolünü de İngiltere deruhte etmiştir. Bu rolü
oynamakla İngiltere hem
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

Telgraf Haberleri
Anka ra  30  Mar t  1 -  Ame r i ka

cumhuriyetçileri Trakya’nın Yunanistan’a
Besarabya’nın Romanya’ya verilmesini katiyyen
arzu etmiyorlar.

2- Romanya başvekili Oherlisko ilk işin
yakın zamanda Bulgaristan’la sulh akdetmek
olduğunu söylemiştir. Ve Romanya’da umum
Bükreş işçileri tatil-i işgal etmiştir.

3- Arnavutlar Köprüce Kasabasında
Yunanlı lara karş ı boykot yapmışlardır.

Bolşevik Haberleri
Gayet mevsuk menabiden alınan malumata

göre Bolşevikler Garp cephesinde Lehistan ve
Litvanya ile yeniden muharebeye başlamışlardır.
Bolşeviklerin vasıl oldukları en son hat ber-vech-
i âtî mevakiden mürur etmektedir.

1- Donayork ve nam-ı diğerle Vivenesk’in
doksan kilometre şimal-i şarkisinde (Rejitsa)
şehrinden başlayarak cenuba doğru imtidat
ederek ve Borisov Zişak şehirleri arasından geçerek
Brest-Litovsk’un yüz on beş kilometre şarkında
Kurvetseniska Nehrine gelmekte ve bu nehirden
şark-ı cenubiye doğru tebdil-i istikametle
Tovgradudinsk şehrinin on kilo(metre) şimaline
vasıl olmaktadır.

2- Aynı menbadan alınan diğer bir
malumatta Bakü demiryolu üzerinde ve Demir
Han Şora’nın yüz yirmi beş kilometre şimal-i
garbisinde kain Grozni şehri 21 Martta Bolşevikler
tarafından zabtedilmiştir. Yekaterinodar’ın yüz
kilometre cenub-ı şarkisindeki Maykop şehri 23
Martta zaptedilerek Katerinodar’ın kırk kilometre
cenubundaki Bolşevik kıtaatına düşmanın birinci
Koban fırkası ile Don Kazak alayı kamilen iltica
eylemişlerdir. Koban fırkası üç bin atlı kırk sekiz
zabit ve on toptan ve Don Kazak alayı da iki yüz
elli atlıdan müteşekkildir. Yekaterinodar’ın elli
kilometre garb-ı cenubisinde ve mezkur şehir ile
Novorossiski arasındaki demiryolu üzerinde kain
Kolmusk İstasyonu mıntıkasında ikinci Don
Kolordusu kamilen Bolşevikler tarafından ihata
edilmiştir. Bu mıntıkada Bolşeviklere bütün
heyetiyle iltica eden birinci Ohlan alayı da
Bolşeviklerle müttehiden taarruza iştirak ederek
düşmandan on bin esir on dört top ve kırk
makinelı tüfenk ve beş yüz hayvan ve saire iğtinam
eylemişlerdir.

3- Menbaı anlaşılmayan bir İngiliz telgrafına
nazaran 24 Martta Novorossiski’nin Kırmızı Ordu
tarafından işgal edildiği ve Denikin’in son
ilticagahını da kaybettiği bildirilmiştir. Grozni’nin
keza Kırmızı Ordu tarafından işgal edildiği
anlaşılmıştır.

27 Mart tarihli Moskova Bolşevik tebliğ-i
resmisinin aksam-ı mühimmesi ber-vech-i atidir.

1 - Leh i s tan hükûmeti  Bol şev ik
murahhaslarıyla muahede-i sulhiye müzakeratına
başlamak üzere on nisan tarihinde içtimaı kabul
etti k ler in i Bolşevik le re  bi ldirmiş le rdi r.

2- L itvanya hükûmeti dahi sulh
müzakeratına başlamağa hazır oldukları hakkında
Bolşeviklere müracaat etmiştir.

28 Mart tarihli Bolşevik tebliğidir: Kırmızı
Ordu mukabil ihtilalcilerin elinden Novorossiski
şehrini almıştır. Bu şehrin işgali fevkalade
mühimdir. Çünkü burada Denikin ordusunun
bütün mevad-ı malzemesi ve ecnebilerin Denikin’e
gönderdikleri eşya ve malzeme kâmilen burada
zaptedilmiştir. Denikin düvel-i itilafiyeden en
büyük himayeyi de burada görmüş idi. Bu mühim
darbe ile Kırmızı Ordu gönüllü ordunun temelini
söküp ezmiştir. Şimdi artık Denikin kalmamıştır.
Fakat her şeyden evvel Sovyet hâkimiyeti bunun
gibi birkaç vazife halletmeğe mecburdur. Yalnız
mukabil inkılâpçılara galebe etmek kâfi değildir.
Bilakis hükûmet dâhilinde tekrar demiryollarını
sanayii tesis etmek ve bilahere kendi arazimizi
bir taarruza karşı müdafaa etmek lazımdır. Kömür
ocaklarının tekrar tesis Don Havzasında bulunan
İş ordusu alayları tarafından icra edilecektir. Kömür
ocaklarının hal-i hazırı İş ordusunda sağlam bir
sosyalistlik nizam ve intizamını icap ettirmektedir.

Almanya Vaziyeti: Almanya’da Sovyet
Cumhuriyeti tesis etmiş ve şerait atiye tayin
eylemiştir.

1- Grev nihayet bulmalıdır. 2- Muhaliflerin
Kapp Partisine teslimi 3- Maden ocaklarının
millileştirilmesi.

Garbî Almanya’da maden ocaklarına yüz
bini mütecaviz silahlı amele tarafından vaz-ı yed
edilmiştir.

29 Mart tarihli Bolşevik tebliğinin hülasasıdır.
1- Kafkas cephesinde Novorossiski

mıntıkasında Denikin’in

müttefiklerinin bazı plânlarının önüne geçmiş

olacak hem de Türkiye'ye muavenet ettiği için

İslam tebaalarının emniyet ve sadakatini

kazanacaktır. Muahedenin bir maddesine göre

İngiltere İstanbul'un ve Ayasofya'nın İslâmlar

elinde kalmasını te'min edecek imiş. Suriye,

Filistin ve Irak'ın Türkiye'den ayrılması İstanbul

Türkünü pek de o kadar müteessir etmiyor.

O yalnız Hükûmet-i Osmaniye'nin Boğazlar

etrafında kalmasını görmekle kanaat edecektir.

Şüphesiz eski diplomasi usulüne göre böyle

bir zanda bulunmakla müttefikler hariciye

nezaretleri büyük bir hataya mı düştüler.

Sivas hanımlarının Maraş ve İzmir

mücahidîn ve felaketzedegânına verdikleri

i‘ânâtın müfredatını mübeyyin cetvelden:
-mâ-ba‘d-

Kuruş Esâmî

49185 Yekûn-ı sabık

  50 Nahiye Müdürlerinden Nazif Efendi’nin Haremi

Hanım

  50 Sultanî muallimlerinden Rahin Efendi’nin Haremi 

Hanım

  50 Şeyma Hanım

  50 Musiki muallimi Mustafa Efendi’nin Haremi Hanım

  50 Rayegan Hanım

  50 Naime Hanım

  50 Baytar Yüzbaşısı İbrahim Efendi’nin Haremi Hanım

  50 Mütekaid Binbaşı Mahmut Efendi’nin Haremi Hanım

  50 Münir Bey’in Kerimesi Hanım

  50 Hoca İzzet Efendi’nin Haremi Hanım

  50 Beşir Efendi’nin Haremi Hanım

  50 Kara Mustafazâde Mehmet Ali Efendi’nin Haremi

Hanım

  50 Ekmekçi Hasan Efendi’nin Haremi Hanım

  50 Nazik Hanım

  50 Hastahane idare memuru Tevfik Efendi’nin Haremi

Hanım

  40 Şerife Hanım

  30 Mahkeme Başkâtibi Efendi’nin Haremi Hanım

  25 Sıdıka Hanım

  25 Hoca Ahmet Efendi ’nin Haremi Hanım

  25 Safiye Hanım

  40 Samsun İstinaf Azası Efendi’nin Haremi Hanım

  40 Erkan-ı Harp Lütfi Bey’in Hemşiresi Hanım

  25 Şişecioğlu Mehmet Efendi’nin Haremi Hanım

  20 Mektubî Müsevvidi Ömer Efendi’nin Haremi Hanım

  20 Tatlıoğlu İsmail Ağa Haremi Hanım

  20 Belediye Kalfası Hasan Efendi’nin Haremi Hanım

  20 Jandarma Tah ir  Çavuşun Haremi Hanım

  20 Telgraf kâtibi Osman Efendi’nin Hemşiresi Hanım

  30 Yüzbaşı Ahmet Efendi’nin Validesi Hanım

  20 Halise Hanım

  25 Zeliha Hanım

  20 Fatma Hanım

  20 Şerife Hanım

  20 Muhacir İzzet Hanım

  20 Hayriye Hanım

  20 Sıdıka Hanım

  20 Mahdum-ı Vilayetpenahî Aziz Bey

  20 Şişecioğlu Bekir Efendi Haremi Hanım

  20 Hafız Hoca Hanım

  20 Rabia Hoca Hanım

  20 Şehit Yüzbaşı Abdullah Efendi’nin Haremi Hanım

430 18 Kuruş ile 3 Kuruş arasında 47 Hanım Tarafından

verilen

51005 Meblağ yekûnu

Muvazene

51005 Varidat     Kuruş Masarifat

       31800 Sivas Müdafaa-ı Hukuk Şubesine

       10100 İzmir Felaketzedelerine

         1100 Hatm-i Şerif Hafizun ve Hademelerine

           780 Protesto Telgrafnamelerine

           305 Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi abonesine

         6920 Mevcut sandıkta bulunan

       51005

bakıyetü’s-suyufundan on binden fazla esir

daha alınmıştır. Sahil boyunca Gelincik’e doğru
kaçan ve Kırmızı Yeşil Ordu arasında kalan on
beş bin kadar Denikin bakıyyesi sıkıştırılmış ve
bir miktarı esir edilmiştir.

2- Maykop mıntıkasından kaçıp Kafkas
dağlarına dağılmış ve perakende kalmış olan
bazı Denikin parçalarından Maykop ile Nevapa

a r a s ı n d a k i  d e m i r y o l u  m ı n t ı k a s ı
temizlenmektedir.

16 Şubat 920 Tarihli Matin Gazetesinden:

Sovyetler Amsterdam’da bir propaganda
şubesi teşkil ediyorlar. Şubatın yedinci günü
Amerika, Macaristan, Belçika, Almanya,
Flemenk komunist murahhaslarının iştirakiyle

beynelmilel bir konferans aktetmişlerdir.
Bolşevik propagandası ile iştigal etmek ve
merkezi Amsterdam’da olmak üzere bir

üçüncü beynelmilel kuvve-i icraiye şubesi
küşadına karar verilmiştir. Rus Sovyet hükûmeti
de bunların emrine hayli bir miktarda
mücevherat ve inci ve yirmi milyon ruble tahsis

etmiştir.
Şube Moskova’da Lenin ile bilâ-vasıta

münasebette bulunacaktır. Konferansta

azalardan Pronkers ilkbaharda Kırmızı
Ordunun Almanya ve Polonya Sovyetlerini
halas için taarruzda bulunacağını söylemiştir.

Bir Şehit Validesinin Hamiyeti
Yarhisar karyesinden Kömüşlüoğlu

Mahmut Ağa zevcesi Fatma Hanımın dar-ül

harpte şehit olan mahdumunun muhallefatı
olan dört yüz kuruşu Maraş mücahidin ve
felâketzedegânına terk ve teberru etmiş olduğu
memnuniyetle haber alınmıştır.

Makale gönderen Beyefendilere
Gazetemize makale göndermek suretiyle

ibraz olunan teveccühlere teşekkürler olunur.
Ancak hacmimizin adem-i müsaadesine

mebni ehemmiyet ve sıra itibariyle derc

edebilmekteyiz. Bu sebepten makalelerini
neşredemediğimiz zevatın afları rica olunur.

İlanat
Habibzâde

Ahmet Turan Ticarethanesi
Sivas: Çarşı Caddesinde

Kırtasiye, Tuhafiye, Attariye, Kantariye ve her
nevi' muamelat-ı ticariye..

Fiyatlar rekabet kabul etmeyecek

derecede ehvendir; Yeni mallar gelmiştir; bir
defa rağbet buyuran muhterem müşteriler
her halde memnun kalacaklardır. Toptan
siparişat büyük tenzilâtla kabul olunur.

Sığırcızâde Biraderler
ve Şürekâsı Ticarethanesi

Telgraf Adresi: Sivas Sığırcızâdeler
[Sivas Hamamcıoğlu Han Numara 11,12]

Ham eşya üzerine her nev‘ muamelat-
ı ticariye ve komisyonculuk yapar, sürat ve
sühulet rehber-i muamelâtıdır. Gön, deri, av

derisi ve sair mevad-ı iptidaiyye alıp satmak
arzu edenlerin bir kere mağazamıza müracaat
ederek tecrübe eylemelerini rica ederiz.
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başvekili Lloyd George’a hitap ediyorum.

İzmir’de, Trakya’da İslamların ekalliyette
olduğunu söyleyerek bu güzel yurtlarımızın

bizden ayrılacağına işaret eden nutkunda

bariz hakikate karşı tahrif-i mahiyet etmek
istemenizin sırf İslamları imha etmek

politikasına merbut bir keyfiyet olduğunu

anlamayan bir Müslüman yoktur.
Milletini yanlış siyasetlere âlet ettiğini

söyleyerek ilave ederim ki: Eğer bu gün mahv

ve imha politikasına kuvvetü’z-zahr olarak
gösterdiğin ordun ve donanman dünyaları

ateşe boyasa yine İslam ve Türk azminden

zerre kadar çevrilemeyecektir, yeşil yurdunu,
mukaddes vatanını kurtarıncaya kadar

mücahededen vaz  g eçmeyecek t ir.
Yine sorarım, acaba kibir ve nahvetiyle

âleme ters bir adese ile bakan kocaman

imparatorluğunuz din ve ananat-ı milliyesini
muhafaza için izhar-ı mevcudiyet eden bir

avuç Müslüman ve Türk'e silah atmakla

milletinizin tarihi lekelenmez mi?
Adalet ve hakkaniyet perverliğiyle tarih-

i medeniyette şan ve şeref ile şöhret-şiar necip

Türk kavmi bu azm-i cihanpesendanesinde
devam edecek dini, namusu, vatanı, istiklâli

için çarpışmaktan yılmayacaktır.

Terakkiyat ve medeniyetin evc-i kemal-
i i‘tilâya is‘adına muvaffak olan Avrupa

milletleri esasen şimdiden bu hakikat güneşini

görmüşlerdir. İtalya ve Fransa efkâr-ı umumiyesi
bu sakim siyasetin bu vahim sergüzeştin

akibet-i mühlikesini anlayarak mazlum

Türklerin lehinde idare-i kelâm etmektedirler.
İngiltere’de böyle bir hizb-i teşekkül ile

çalışmaktadır. Yarın orada da hakikat bütün

ledünniyatıyla anlaşılacak ve siz, ey muhteris
siyasiler nadim ve peşiman olacaksınız.

Milletim de zulüm ve kinden kurtulacak.

-Teşyi-
Fevkalade meclis-i millîye intihap edilen

Sivas merkez livası milletvekilleri Emir Paşa,

Rasim Beyefendi, Hacı Mustafa Taki Efendi ve

Ziya ve Hayri Beyefendiler perşembe günü
sabahı bi lumum erkân ve ümera ve

münevveran ve ahali-i muhtereme tarafından

büyük bir şevk ve samimiyetle teşyi
edilmişlerdir.

Milletin müdafaa-ı nefs ve namusu için

sarıldığı silah-ı vahdetin en bariz ve ulvî
nümunesini nazarlarda yükselten bu teşyi

tezahüratı ve muvaffakiyat temenniyatı halas

ve âtimiz için kalplere türlü beşaretler
saçmaktadır.

Gazetemiz fedakâr vekillerimizin cenab-

ı Hakk’ın Tevfik-i samedaniyesine mazhariyet
ve selametlerini temenni eder.

Aldığımız mevsuk haberlere göre
memalik-i Osmaniyenin her tarafında intihabat

icra edilmekte ve bazı yerlerden milletvekilleri
hareket etmiş bulunmaktadır.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Perşembe: 18 Receb-i Şerif 1338 ve 8 Nisan  Sene 1336       Numara: 35
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Düşmanlarımız harpte sıkıştıkları
günlerde, bütün küçük milletlerin hakk-ı istiklâl
ve hürriyetlerini tanıyacaklarını birkaç defaca
umum cihana ilan etmişlerken, Amerika’nın
salahiyatdar reisi Wilson, prensiplerini bütün
akvama vaat etmiş iken Avrupa hükûmetlerinin
bu günkü tuttukları muhteris ve öldürücü
siyasetinin devam ve tatbiki kabil midir?

Sırf Hıristiyan oldukları için kemiyetleri
ekall-ı kalil derecesindeki milletlerin hakları
verilirken İslamların esir yaşatılmaları doğru
mudur?

Hele, bin üç yüz senelik hilâfetin dünya
kurulalıdan beri devam eden Türk hakanlığının
altı yüz senelik Osmanlı padişahlığının nüfuz
ve kudretini kırmak umum Müslümanların
mukaddesatını hiçe saymak ne kadar tehlikeli
bir iştir düşünülüyor mu?

Acaba dünyayı boş bulduklarını
zanneden muhteris düşmanlarımız milel ve
akvamı baziçe-i ihtirasları yapmakla âtide
tehaddüs edecek tehlikelerin birgün başlarına
bir bomba gibi patlayacağını zannetmiyorlar
mı?

Zavallı beşeriyet, zavallı medeniyet. Sırf
birkaç kindar ve muhteris ruhlu siyasilerin
tatmin-i âmâli için beş sene beyhûde yere kan
döktüğün yetişmiyormuş gibi bir de hâlâ yanlış
ve zalimane siyasetlerle istikbalde de yeniden
kanlar akması için projeler, planlar çiziliyor.

Zavallı ve saf kalpli insanlar harbi takip
eden günlerde cihanın saadet-i istikbali namına
ne büyük ümit ler( le ) avutulmuştu .
Harp ve kavga kalkacak, dünyadaki milletler
millî haklarına sahip olacak ve bir daha esbab-
ı niza ve mücadele kalmayacak. Herkes işinde
gücünde sulh ve salâha kavuşacak(tı).

Fakat bu ümit ve temenniler çok
sürmedi. Harbin hitamı müjdesiyle beliren
gülgûn sema-yı sulh çok geçmeden siyah
bulutlarla kaplandı, muhteris siyasilerin
gönderdiği haberlerle karardı.

Acaba Avrupa’nın bu mutaassıp zalim
siyasileri bilhassa İslamlara karşı reva gördükleri
mezalim ve esaretin yarın ne kadar büyük bir
isyan ve harekâtı tevltedeceğine kanaatleri
yok mudur.

Bugün seferber orduları, muharip
gemileri hemen zulm ve fecayi‘ ikâ‘ında ber-
devam iken bilâhavf ve ihtiraz hakk-ı istiklâl
ve halâsından bir türlü vaz geçmeyi akıllarına
bile getirmeyen Müslümanlar, yarın geniş ve
müstesna bir zamanda muhakkak daha hâr
ve âzim mücadele edecektir. Avrupa’nın bütün
galip fakat gözleri perde-i zulm ile kapalı hâl-
i hazırda sırf İslamı mahvetmek, Kuran’ı
ye r y üz ün d en  k a l d ı rma ğ a m as ru f
harekâtlarında devamda inat ve temerrüt eden
rical-i siyasiyesine bilhassa yüz milyondan fazla
Müslüman tebaaya  mal ik İngi l tere
İmparatorluğunun mutaassıp

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Fevkalade Meclisi Milli İntihabatı
Kayseri Livasından: Müfti-i Sabık Remzi,

Encümen-i Liva Azasından Sabit, Hacı Âlim,

Uşşakzâde Osman Efendiler ve Develi

kaimmakamı Akif Bey.

Eskişehir Livasından: Heyet-i Temsiliye

Azasından Hüsrev Sami ve Mihalicinli Emin

Beylerle Eyüp Sabri Bey, ve Müdafaa-ı Hukuk

Reisi Halil İbrahim ve Sivrihisarlı Hüsamzâde

Mehmet Efendiler

Amasya Livasından: Mahkeme-i Bidayet

Azasından Mahmut Rağıp, Gümüşhacıköyü

Müftüsü Ali Rıza Efendiler, Miralayzâde Hamdi,

Topçuzâde Ali, mebus-ı sabık doktor Asım

Beyler

Erzincan Livasından: Müftü Osman

Fevzi, Şeyh Fevzi, Hacı Edhemzâde Tevfik,

Pülümür Kaimmakamı Emin, Abbas Uşağı

Aşireti Reisi Said Hasan Efendiler.

Kangırı Livasından: Said ve Ziya ve Neşet

Mestan Beylerle Tahir Efendi.

Şarkikarahisar Livasından: Kağanzâde

Mehmet ve Hakkı dava vekili Sadi, Mesudiyeli

Serdarzâde Mustafa, Mesudiye Jandarma

Bölük Kumandanı Memduh Efendiler Suşehri

Kaimmakamı Mesut Bey.

Silifke Livasından: Gülnarlı Şevki, Mutlu

Hacı Ali Silifkeli Sami ve Ali Haydar, Anamurlu

Naim Efendiler.

Kastamonu Merkez Livasından: Dava

vekili Murat, encümen azasından Sabri ve

Hulusi Efendiler, bidayet müdde-i umumisi

Kemal, mebus-ı esbak Rüştü Beyler.

Sinop Livasından: Boyabat Müdafaa-ı

Hukuk Reisi Abdullah, dava vekili Şevket, Sinop

Müdafaa-ı Hukuk Reisi Rıza, dava vekili Hakkı

Hami, maarif müdüriyetinden mütekait Şeref

Beyler.

Karahisar-ı Sahip Livasından: Vesnizâde,

Fevçzâde Şükrü, erkân-ı harp yüzbaşılığından

müstafi Hulusi, dava vekili Halil Hilmi, İzzet

Efendizâde müderris Şükrü Bey ve Efendiler.

Kurtulan Mebuslar..
Ankara 3 Nisan 1- İstanbul’dan istihlâs-

ı nefse muvaffak olarak Anadolu’ya geçen

mebusanın ilk kafilesi bugün Ankara’ya vasıl

olmuş ve Heyet-i Temsiliye ile rüesa-yı mülkiye

ve askeriye tarafından istikbal olunmuşlardır.

Gelen zevat ber-vech-i atidir:

Yunus Nadi, İzmir; Cami, Aydın; Hüsrev,

Trabzon; Abdullah Azmi, Eskişehir; Vehbi,

Konya; Yusuf Kemal, Kastamonu; Rıza Nur,

Sinop; Adnan, İstanbul; Sırrı, İzmit; Avni,

Necati, Zihni, Erzurum; Beyefendiler.

Elbette İstiklâlimizi
Kurtaracağız
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Bu meyanda payitahtımızın işgal ve esaret
altında bulunması dolayısıyla vaziyet-i
umumiye ve mesail-i milliyenin istilzam eylediği
hususatı kararlaştırmak gayr-i kabil-i ihmal bir
vazife şeklinde tecelli etmekte buna binaen
kurtulabilen mebuslarımızla beraber iktisadi
halin ve tespiti için inikad edecek meclis-i
fevkaladeye aza intihabı hakkında mukaddema
Heyet-i Temsiliye tarafından vuku bulup bütün
milletçe kabul edilerek icabının icrasına tevessül
edilmiş olan ve tebliğ-i umumide teşrih olunan
keyfiyetin hukuk-ı esasiye ve kavaid-i
umumiyesine muvafık ve hal-i hazırın icap
ettirdiği bir emr-i muhakkak olduğunu arz
eder ve büyük bir kısmı hitam bulmuş intihabın
tesriini ve intihab edilenlerin bilâ-tehir
i‘zamlarını tavsiye eylerim. Bu suretle tecelli
edecek irade-i milliyenin hukuk-ı devlet ve
milleti kafil olacak esasatı ihtiva eyleyeceğinde
şüphe yoktur.

Tevfik Allah’tandır.
Meclis-i Mebusan Reisi

Celaleddin Arif

Sivas’ta Anadolu Kadınları Müdafaa-ı Vatan
Cemiyeti Reisesi Melek Reşit ve Katibe Şefika

Kemal Hanımefendilere
(Ankara’dan)

C: Heyet-i  Temsil iye vasıtasıyla
mebuslarınıza hitaben cemiyetiniz namına
irsal buyurduğunuz telgrafa burada mevcut
bulunan Yozgat mebusu İsmail Fazıl Paşa,
Kastamonu mebusu Yusuf Kemal, Sinop
mebusu Rıza Nur, İstanbul mebusu Adnan,
Aydın mebusu Cami, Trabzon mebusu Hüsrev,
Saruhan mebusları Süreyya ve Reşit, Konya
mebusu Vehbi, Eskişehir mebusu Abdullah
Azmi, Kırşehir mebusu Rıza, Erzurum
mebusları Necati, Avni, Zihni, İzmir mebusu
Yunus Nadi Beyler namına arz-ı teşekkürler
eylerim.

Reha-yı vatan uğrunda mebuslarınız
uhdelerine terettüb eden vazife-i nazikeyi
tamamıyla müdrik bulunduklarını Ankara’ya
kadar gelmeleriyle ispat etmiş olduklarından
vatan-ı mukaddesin istihlası hususunda
hayatları pahasına olsa bile vazifelerini ifâdan
çek inmeyecekl er in i  be yan ey ler im.

Meclis-i Mebusan Reisi
Celaleddin Arif

Meclis-i Mebusan-ı Osmanî Reisi
Celaleddin Arif Bey Tarafından

İngiltere, Fransa, İtalya ve Cemahir-i
Müttefika-ı Amerika Devletlerinin İstanbul’daki
fevkalade mümessilleri ile Flemenk ve İsveç
sefirlerine gönderilen protestoname suretidir:

“Meclis-i Mebusan-ı Osmanî Reisi
sıfatıyla zat-ı asilâneleri nezdinde İstanbul
şehrinin velev ki muvakkat tabiriyle olsun
işgalini ve Kanun-ı Esasi-i Osmanî ile milletlerin
hâkimiyetleri düsturları payimal edilmek
suretiyle Osmanlı Meclis-i Mebusanının
selamet ve masuniyetine indirilmiş olan darbeyi
kemal-i şiddetle protesto ederim.

Harekât-ı vakıanın her türlü hak ve adalet
fikri ile tezad-ı tam teşkil ettiğini takdirden
milletimiz menafi-i meşru suasıyla hakk-ı
mevcudiyetini müdafaa etmek mecburiyetinde
bulunuyor. Bütün Anadolu ve Rumeli
Müslümanları İslamın makarr-ı ebedisi olan
merkez-i hilafete havale edilmiş olan bu darbe-
i meşume neticesinde muhterem halife ve
hakanlarını itilaf devletleri elinde esir ve
hâkimiyet-i milliyelerinin ayaklar altında zelil
ve hakir kalmış olduğuna kani‘ bulundukları
cihetle bu gayr-i muhik hareketi protesto
hususundan bahisle tamamen müşarik ve
müttehid oldukları gibi vaziyetin istilzam ettiği
tedabiri ittihaz ve infazda âzim bulunuyorlar.
İşbu protesto-namenin mümessili olduğunuz
hükûmetin sem‘-i ıttılaına isali ricasına
ihtiramat-ı mahsusamı terdif eylerim efendim.

Meclis-i Mebusan Reisi
Celaleddin Arif
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4-5tarihiyle Ankara’dan alınan telgrafname
sureti ber vech-i atidir:

Geyve’den itibaren trenle gelen mebusan-
ı muhteremeden on iki zat ile Halide Edip
Hanımefendi ve beş de güzide ümera-yı askeriye
2 Nisan sene 336’da Ankara’ya muvasalat etmiş
ve istasyonda heyet-i mümeyyize temsiliye vilayet
ve kumandanlık erkânı ve ahali tarafından istikbal
edi lerek ikametgâhlarına  tahsis edi len
darülmuallimine gelmiş idi. Dün de İstanbul’dan
itibaren karadan birçok müzahimi ihtiyar ile
Ankara’ya gelen Meclis-i Mebusan Reisi Celaleddin
Arif Beyefendi ile rüfeka-yı muhteremesi ve sabık
kolordu kumandanlarından Miralay İsmet Beyefendi
ile sair güzide erkân-ı harbiye ümerası birlikte
Ankara’ya teşrif buyurmuşlardır. Halas-ı vatana
çal ışmak için her fedakârlığa katlanarak
Anadolu’nun harim-i pakine koşan bu güzide ve
muhterem zevatın istikbali Ankara’nın yine büyük
ve tarihî bir gün yaşamasına bais oldu. Daha
erkenden binlerce halk şehrin medhalinde birikmiş
Heyet-i Temsiliyye mebusan-ı kirâm kolordu ve
vilayet erkânıyla eşraf ve muteberân tarafından
yarım saatlik mesafeden istikbal edilmiştir. Ahalinin
bir vaz‘-ı ihtiram ile intizar eylediği mahalle
muvasalatlarında Mustafa Kemâl Paşa ile beraber
otomobilden inen Meclis-i Mebusan reis-i
muhteremi ahalinin samim-i kalbinden kopan
selam ve hürmetlerine aynı samimiyetle
mukabelede bulunmuştur.

Bilahere hükûmet dairesinde istirahat
buyurulmuş ve bu sırada haziruna çay ve pasta
ikram olunmuştur. Dünkü merasim-i istikbaliye
vatanımızın halâsı uğrunda birleşen milletimizin
meşru ve mukaddes olan davasını müdrik ve hakkı
kurtaracağına iman-ı tam sahibi olduğundan ve
başladığı mücahede-i milliyesini İslam ve Türk’e
mahsus bir vakar ve sükûnetle fakat kemâl-i
metanet ve azim ile en büyük ve canlı bir delil
teşkil eylediğini göstermekte idi.

Mebusîn-ı Millete
Ankara’dan: 6. 4. 36
Düvel-i mutelife tarafından kanun-ı esasiye

ve milletin mebuslarına vuku bulan tecavüz üzerine
İstanbul’da Meclis-i Mebusanın serbest ve kanuni
bir surette ifâ-yı vazife ederek hukuk-ı milleti
müdafaa edeb i lmesin i  ad îmü’ l - imkân
gördüğümden hemen Anadolu’ya ilticaya mecbur
kaldım. Ankara’ya kadar muhterem ve fedakâr
vatandaşlarımın hüsn-i kabûllerine mazhar olarak
geldim. Hukuk ve menafi-i milliyeyi bu an-ı mühlikte
müdafaa edebilmek vazifesiyle muvazzaf olan
mebusîn-ı kiramın bu dakikanın nezaket ve
ehemmiyetini tamamen takdir edeceklerine kani
bulunduğumdan kendilerini reisleri sıfatıyla
Ankara’da ifâ-yı vazifeye davet eyliyorum. Meclis-
i Mebusan bir tecavüze uğradığı zaman mebusanın
âher bir mahalde ve esasat-ı kanuniye dairesinde
müntehab aza ile birlikte fevkalade olarak ictima
ve ittihaz-ı mukarrerat edebilmesi hukuk-ı esasiye
prensiplerindendir.

Muvasalatımdan evvel vaziyet-i umumiyenin
gösterdiği istical ve ibram üzerine Ankara’daki
Heyet-i Temsiliye tarafından İşbu kavaid-i esasiye
dâhilinde millet intihabata davet edilmiş
olduğundan bu suretle yeniden intihab edilecek
âza ile birlikte ve fevkalade Meclis-i Milli halinde
içtima etmek üzere bir an evvel Ankara’yı teşrif
buyurmalarını ve bu suretle selâmet-i vataniyyeyi
kafil-i tedabir ittihazına müsaraat etmelerini
hamiyet -i  vatan iyye ler inden bek ler im.

Meclis-i Meb’usan Reisi
Celaleddin Arif

Belediye Riyasetine
Ankara - 6 minh
Tarih-i âlemde mümessili nâ-meşhut gayr-

i hukuki bir surette payitahtımızın işgali ve kavaid-
i devletin felce uğratılması ve beşeriyetin yegane
mâbihü’l-i ft iharı bulunan asrın desatir-i
hukukiyyesini çiğnemek suretiyle müessesat-ı
milliyemize ve meclis-i milliye tecavüz edilmesi
üzerine hukuk ve istiklâlimizin yegâne harimi olan
Anadolu’ya sine-i millete şitab ettim. Düşman
tazyikinden kurtulabilen mebus arkadaşlarımız da
peyderpey vürud etmektedirler. Pek elim bir
tecavüze maruz kalan hukuk-ı milletin emr-i
muhafazası esbabını düşünmek üzere balâda sureti
muharrer tebliğ ile diğer mebus arkadaşlarımızı
da davet ettim. İstanbul’dan buraya gelinceye
kadar ahali-i muhteremenin hakkımda ibzal
eyledikleri hürmet ve muhabbet fevkalade bütün
kalb-i milletin hem-cereyan olduğunu göstermiştir.
Binaenaleyh bu münasebetle âtideki hususatı
umumun nazar-ı dikkat ve vatanperveranesine arzı
bir vecibe saydım.

Bugün devlet ve milletimiz pek mühim pek
nazik bir an-ı tarihte bulunuyor mevzu-ı bahs olan
mesele bin üç yüz senelik hilâfet-i İslamiyenin
bekası ve tarihte daima hakim ve müstakil
görünmüş bulunan milletimizin hayat-ı istiklâli
keyfiyeti olduğundan bütün Müslümanların her
zamandan ziyade müttehid ve fedakâr bulunmaları
vazife-i vataniyye ve mukaddesesi muvacehesinde
bulunduğu aşikârdır.

Antalya’da İtalya Mümessili Vasıtasıyla
İstanbul’da Düvel-i İtilafiye Mümessillerine
Samsun Vasıtasıyla İngiliz Mümessiline
Maraş Vasıtasıyla General Gouraud'ya

Memleketlerinin her gün bir kıymetdar
parçasının işgaline tahammül edemeyen ve
edemeyeceklerini müteaddit defalar söyleyen
ve bu uğurda kanlarının son damlasını
akıtmağa ahd ve peyman eden kadın ve
erkekten mürekkep bir kitle halinde bulunan
bütün Anadolu’nun Türk ve Müslümanları en
nihayet payitahtlarının işgali, padişahlarının
mahsuriyeti, dindaşlarının 20. asr-ı medeniyette
değil kurun-ı vustâda bile yapıla(maya)cak
hakaretlere maruz kalması ve hatta dinimizin
asla müsaade etmeyeceği bir surette yatak
odalarına kadar girilerek memleketin en
kıymetli evlatlarının harim-i ismetinden caniler
gibi ellerine kelepçe vurularak ve zevceleri
döğülerek yani 20. asr-ı medeniyette kadınlara
da taarruz olunarak götürülmesi, millet
meclisinin içine süngülerle girilerek azasının
cebren tevkifi felâketi karşısında kaldık. Türk
milleti buna asla rıza gösteremeyecektir. Emin
olunuz eğer maksat Türk milletini boğmak,
öldürmek, tamamen imha etmek ise bu gayr-
i mümkündür. Çünkü hiçbir millet tamamen
öldürülemez. Her gün bahsettiğiniz
medeniyete, hak ve adalete avdet ediniz ancak
bir eşkıya çetesinin yapabileceği bu hak-
şikenliklere nihayet veriniz. Türkler hiçbir
zaman arzunuza münkad olmayacaklardır.
Türklerin ancak halife-i zî-şanları başlarında
olduğu halde yaşamak istediklerini ve yaşamak
için muhafaza-ı vahdetle felâketlere göğüs
gererek mücadele edeceğini ve bin üç yüz
küsur senelik anane-i diniye ve tarihiyesinin
iti laf devlet lerince der-piş ve takdir
olunmayarak İngilizlere İstanbul işgaline
müsaade edip devletin milletin istinatgâhı
bulunan saltanat ve hilâfeti hedme ve
Anadolu’nun başını koparmağa meydan
vermeleri emin olunuz ki vahdet-i milliyeyi
tahkim ve tersin gibi bizce pek büyük bir
faideyi intac eylemiştir. İngilizlerin gayr-i meşru
ve tarih ile âlem-i İslamiyete bir darbe olan
İstanbul işgaliyle şu son harekat-ı nâ-lâyıkeyi
ve onlara müsaade edenleri cemiyetimiz
bilumum âlem-i medeniyete karşı alenen
protesto eyleriz.

Reise-i Saniyesi Samiye Refik

Umum Sivas Hanımları Namına Anadolu Kadınları

Müdafaa-ı Vatan Cemiyeti Reise-i ûlâsı Melek Reşit

Katibe-i Mesulesi Şefika Kemal

Veznedarı Nasuhzâde Emine

Heyet-i idare azaları

Nasuhzâde Sezai Efendi Refikası Şerife

Bacanahzâde Hamdi Bey Refikası Nuriye

Memiş Paşazâde Meşhude

Tirkeşzâde Ömer Efendi Refikası Ferah

Sabık Polis Müdürü Hüseyin Bey Refikası Müşfika-ı Kamer

Kadızâde Rahmi Bey Refikası Nuriye

Sarı Bayraktarzâde Nafia Ser-Mühendisi Bey Refikası Emine
Darü’l-eytam Müdiresi Makbule Zelef Rıza Biçki Salonu Müdiresi

Tacü’r-racül Ali İstinaf Müddei Umumisi Bey Refikası

Neyyire Ziya

Telgraf Başmüdürü Beyin Refikası Memduha

Lutfi Kolordu Ser-Tabibi Beyin Refikası Behiye Nuri

Baytarzâde Hakkı Bey’in Refikası Mukime

Mahir Beyzâde Emir Paşa Refikası Hatice

Mukabilzâde Hayriye

Belediye Tabibi İlyaszâde Ziya Bey Refikası Huriye

Bacanahzâde Hafize

Küçük Ağazâde Raif Bey Kerimesi Belkıs

Orman Müdürü Sabit Bey Refikası Nusriye

Başçavuşzâde Doktor Azmi Bey Refikası Kevser Azmi
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eşyay ı  kul lanmaklad ır.  B inaena leyh
kahvehaneler, berberler, hamam ve aşçı
dükkânları vasıta-ı sirayet olduğundan
takayyüdat-ı sıhhiyeye tabi tutulmalıdır. Sağlam
bir çocuğu firengili bir süt ninenin emzirmesiyle
ve yahut firengili bir çocuğu sağlam bir süt
ninenin emzirmesiyle de sirayet eder. Firengili
bir adamın eli öpülmekle de sirayet edebiliyor.

Arazı:
Firengi sari ve müzmin bir hastalıktır.

Sirayet münasebat-ı cinsiye ile vaki' olmuş ise
münasebattan 15 - 30 gün sonra nasiye-i
tenasüliyyede kamış ve torbalar üzerinde bir
sivilce çıkar, üzerindeki kabuk kaşınır ve düşer.
Kuruş ve ikilik cesametinde etrafı sert, derin
ve adeta rende ile kesilmiş gibi bir yara çıkar.
Hemen ve yahut bir iki gün sonra kasıktaki
bezler tesbih tanesi gibi dizilmiş olarak şişer.
Bundan altı ila sekiz hafta sonra ağızda
birtakım yaralar ve levhalar hâsıl olur. Vücutta
birtakım kırmızı lekeler husule gelir. Bu devirde
kadınlarda olursa güzelliğine başka bir letafet
gelir. Aynı zamanda bu devir firenginin en
sari devridir. Bundan birkaç sene sonra dimağa
-(beyin) nuha‘ şoku- murdar ilik- sirayet eder.
Zumu‘-ı efrenciye denilen araz tezahür eder.
Firenginin muhtelif devrinde bu tezahüratla
beraber nevahi-i saire-i bedeniyyenin tahribatı:
Ses kısılır, küçük dil düşer, göz kör, kulaklar
sağır olur.

Artık insan insanlıktan çıkar. Malûl iğrenç
olduğu kadar da şayan-ı merhamettir. Çünkü
cehalet ve yahut hiss-i hayvanî saikasıyla beş
dakikalık keyfi için bütün canını zehirlemiştir
ve yahut da bî-günah olarak bir arkadaşının
yadigar-ı marazisidir. Malûl kötürüm ve mefluç
aklını zayi eder. Nüzul isabet ederek bir tarafı
tutmaz olur. Mecnun olur. Allahlık ve
peygamberlik, padişahlık davasında bulunur.
Ve binalar dolusu servetinden bahseder.
Sorulacak olursa meteliğe kurşun attığını itiraf
eder. Bu suretle tecennün edenlerin yüzde
sekseninin esbabı firengidir. Malûl gece
gündüz baş ağrısından muzdarip olur. Geceyi
ah ve figanlar içinde geçirir. Firengili eğer
kadın ise erkeklerde olan tezahüratın aynı da
kadınlarda olur: Daha fazla olarak o kadının
hayat-ı içtimaiyedeki kıymeti düşer vatana
evlat yetiştirmek şerefinden mahrum olur.
Firengili bir kadının çocuğu 2 - 3 - 6 aylık iken
düşer. Eğer doğacak çocuğun hayata kabiliyeti
var ise abusluca ucube-i hilkat olarak doğar.
Vücudunda birtakım (pamkabkus) denilen
yaralar çıkar. Burnu çökük, kafası büyük,
bacakları ince ve eğri olur. Okumağa ve
yazmağa istidadı azdır. Şekl-i insaniye yaklaşmış
bir zî-ruh gibidir. Hayata kabiliyeti az ve
mahkum-ı mevttir. Bu menhus hastalığın
alâmetlerini ve nüfus-ı umumiye ile hayat-ı
içtimaiyeye vurmuş olduğu darbeleri de
yukarıda arz ettim. Müsaadenizle korunma
ve tedavi çarelerini zikr edeceğim.

Korunma çareleri: Yüzde doksan kamış
i le  si rayet ettiğinden gayr- i meşru
münasebattan katiyyen çekinmelidir. Sivas'ta
müşteri aramak için gezen âlüfteler pek çok
olduğu gibi adat-ı mahalliyemiz iktizası bazı
gençlerin maalesef sakladıkları kızların kısm-
i küllisi yaftalı firengilidir.

Bu fena âdetin terk edilmesi katiyyen
lâzımdır. Firengili arkadaşlarla münasebeti
mümkün olduğu kadar kat' etmelidir. Firengili
olan adam eğer arkadaşlarını samimiyetle
seviyorsa bu illet-i müthişesini diğer arkadaşına
sirayet ettirmemeli, vicdan namus bunu
emreder.

Tedavisi: Maatteessüf cehalet hasebiyle
firengiye yakalanmış

Sıhhî Dertlerimiz:

 -Firengi-

"Sağlam bir dimağ salim bir vücutta

bulunur. Nesl-i âtiyi zinde ve tüvana

yetiştirebilmek için verem ve sıtma gibi

hastalıklarla beraber firengi ile de mücadele

icap eder. Firengi mücadelesi pek ince muğlak

içtimai bir meseledir.

Hastalığın tehlikesi nisbetinde halk

arasında mucib-i hacalet olduğundan

gizlenmek suretiyle nazar-ı teftiş-i tabipten

saklanması hasebiyle takibat-ı sıhhiyenin

müşkilatı pek çoktur. Şahsî mazarratından

başka nesl-i âti ve beşeriyet için de pek büyük

felâketler tevlid eden ve birçok hanumanlar

söndüren bu menhus hastalığın önüne

geçmek kabil iken ihmal ve teseyyüb yüzünden

tevessü‘ edip duruyor. Ve nüfus-ı umumiye

bu cihetten de şiddetle müteessir oluyor.

Makam-ı aidî biraz faaliyet gösteriyorsa da

belediyemiz alâmaşallah hiç de alâkadar

olmuyor. Bu halde devamla alâkadar olmazsa

üç beş sene sonra gayr-i musab pek az

bulunacaktır. Binaenaleyh bize ait vazife-i

vicdaniye herkesin anlayacağı bir surette

irşadatta bulunmaktır.

İrâde-i Milliye şu naçiz yazılara kıymetli

sütununu hasrederse teşekküratımı takdim

ederim.

Firengi, Tarihçesi ve Amili

Amerika'nın keşfinden sonra Avrupa'da

tanınmış bir hastalıktır. Bize de Avrupa'dan

sirayet etmiştir. Sebeb-i tesmiyesi de bundan

ileri gelmiştir.

Amili

1905 tarih-i miladi ve 1322 tarih-i

hicrisinde (Shaudin) tarafından keşfedilmiş

10 - 20 adet muntazam helezonlardan ibaret

âdeta testere ağzı gibi menhus bir mikroptur.

Bulaşma Vasıtası

Firengi en ziyade -yüzde - doksan beş

münasebat-ı cinsiye vasıtasıyla sirayet eder.

Bu da muhakkak mezkûr hastalığa tutulan

âlüftegan ile gayr-i meşru münasebetle husule

gelir. Yüzde 5 – 10’u ise firengili bir adamı

öpmekle ve onun kullandığı çatal, kaşık,

bardak, ağızlık, ustura gibi

Binbaşı Ali Bey Refikası Münevver

İstinaf Azası Hafız Efendi Refikası Şahver

İstinaf Ceza Reisi Beyin Refikası Hicaze

İstinaf Azası Avni Bey’in Kerimesi Şayan

Ser-Baytar Binbaşı Ali Rıza Bey’in Refikası Feriha

Sulh hâkimi Beyin Refikası Ülfet

Sabuncuzâde Osman Efendi Kerimesi Kadriye

Ziraat Bank Müdürü Beyin Refikası Habibe

Merhum Kondüktör Şükrü Efendi Refikası Aişe

Ana Mektebi Baş Muallimesi Fatıma Feriha

Şube Mühendisi Beyin Refikası Nafize

Sıhhıye Müdürü Beyin Refikası Şaziye

Müezzinzâde Refikası Rabia

Maarif Müdürü Tevfik Bey’in Refikası Fetanet

Abit Efendizâde Refikası Fethiye

Külhaşzâde Refikası Saniye

Tüccardan Habibzâde Hacı Sabri Efendi Refikası Şerife

Küçük Ağazâde Refikası Refika

Muhasebecizâde Hafidesi Kadriye

Muhasebecizâde Tevfik Efendi Refikası Hacı Merzuka

Evliya Efendizâde Naile

Yırınlazzâde Ziya Efendi Refikası Hayriye

Muhasebe-i Hususiye Müdürü Eefikası Şefika

Şekercizâde Refikası Ziynet

Kahya Emin Ağaoğullarından Halis Turgut Bey refikası Nazife

Sığırcızâde Hayri Bey Refikası Latife

Hacı Ebubekirzâde Osman Efendi Refikası Fatıma

ise hemen doktora müracaat edip bir iki şırınga
ile iktifa olunmayarak tedaviyi fen dairesinde
takip etmelidir ki bu menhus hastalığın önü
alınabilsin ve bir daha nüksüne meydan
verilmesin. Bu hastalığın tedavisinde sabır ve
tahammül lâzımdır. Sivas'ta kendilerine tabiplik
süsünü veren ve askerlik dolayısıyla üç beş gün
hastahanelerde etibba maiyetinde bilamel birkaç
şey öğrenen sıhhıye çavuşlarına tütsücü ve
efsuncu ocak kadınlarına katiyyen teslim-i hayat
etmemelidir. Bunlar da vasıta-ı sirayet olabildikleri
gibi cehaletleriyle vahim neticeler tevlid ediyor.
Cehalet ve lâkaydi yüzünden nüfus-ı umumiye
rahne-dar oluyor. Bu ocakları süratle söndürmek
için makam-ı aidînin nazar-ı dikkatini celb ederim.

Korunma çarelerinden bir diğeri de eğer
bekâr ise bu ihtiyacı meşru surette tatmin için
hemen evlenmelidir. Fakat emrazın adem-i
tevesüüne vesile olmak üzere zevc ve zevce her
ikisi de akd zamanlarında muayene-i sıhhıyeye
tabi tutulmalıdır.

Fakat evlenmek bizde adeta bir bâr-ı elîm
altına getirmektir. O genç bütün servetini yalnız
o gün için kazanmış gibi delice sarf etmesi şart
imiş, bilâhere aç kalır borç altına girer saadet-i
aile mahvolurmuş, onları kızın akraba ve
taallûkatı katiyyen düşünmez. Bu saikle birçok
genç evlenmek aile hayatı geçirmek saadetinden
vaz geçiyor. Yahut kuvve-i maliyesi müsaade
etmiyor. İhtiyac-ı fizyolojisini temin için ya metres
hayatı ve yahut da âlüftegan ile münasebet
peyda etmek çarelerine baş vuruyor. Akıbet
birgün bu menhus hastalığa yakalanıyor. Eğer
metres hayatı geçirmek arzu edenler var ise
muhakkak bir doktora muayene ettirmeli. Herkes
emin olabilir ki esrar-ı tıbbiye kimseye ifşa
edilemez.

Doktor
Mustafa Asım

Bursa'da Galeyan
Gazeteler uyan ey Müslüman, uyan ey

Türk diye makaleler yazmakta ve Bursalılara (Altı
yüz elli senedir türbedarlığını ettiğiniz büyük
sultan Osman'la diğer beş padişahın huzur-ı
imtihan ve itabında bulunuyorsunuz. Onların
şu anda muzdarip olan ruhları sizin sada-yı
hamiyet ve tesliyetinizi bekliyorlar. Sultan
Osman'ın türbesine koşup onun hâk-i pakine
yüzlerinizi sürünüz ve haykırınız ki kurduğu
devleti yıktırmayacak ve namus-ı millînizi
kurtaracaksınız) diye hitabında bulunmaktadırlar.
Belediye önünde yapılan ve 20 binden fazla
Müslümanın iştirakinden terekküb eden miting
de pek galeyanlı olmuş ve Şeyh Servet Efendi
tarafından irad edilen beliğ bir nutuk üzerine
hâzirun; memleket uğrunda her türlü fedakârlığa
hazır olduklarını bildirmişlerdir ve düvel-i mutelife
mümessilleri ile bî-taraf devletlere gayet ateşîn
muhtıralar tebliğ eylemişlerdir. Bursa'da halk
vazife- i vataniyesini ifâya haz ırlanıyor.

Millî Galeyan
Alınan mevsuk haberlere nazaran makarr-

ı hilafetimiz olan İstanbul’a karşı yapılan bu
çirkin tecavüz bütün Anadolu ve Rumeli’de
büyük bir galeyan meydana getirmektedir.

Edirne mıntıkasında umumî ve millî
seferberlik ilan edilmiştir. Edirneliler düvel-i
itilafiyye mümessillerine verdikleri notada bu
tecavüzü şiddetle reddedeceklerini der-meyan
ettikleri gibi eğer Trakya’ya Yunanlılar taarruz
edecek olursa silahla tard olunacaklarını katî bir
lisanla tebliğ etmişlerdir.

Bütün Anadolu’da vahdet-i tam halinde
harekete  ve i s tihzarata başlanmışt ı r.

Birçok millî kuvvetler Geyve Boğazını
müdafaa etmek üzere hareket ettikleri gibi
Anadolu hattında icap eden köprüler ve tüneller
ber-hava edilmiştir.

Almanya’da ve Bulgaristan’da Millî
Hareketler

Matbuatın verdiği malumata nazaran
Almanya’da ihtilalci askerler tarafından
milliyetperver bir hükûmet teşkil etmek üzere
vukubulan şiddetli bir hareket neticesinde bir
inkı lâp meydana ge lmiş ve demadem
imparatorluk ve Prusya başvekili sıfatıyla Von
Terpitch ile birlikte Vatan Fırkasına intikal etmiştir.
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

Bu hükûmet-i mil liyenin neşrettiği
beyannamede kuvvetli bir hükûmetle Alman
satvetinin yeniden iade edileceği bildirilmektedir.

Bulgaristan hükûmeti tarafından düvel-i
itilafiyeye verilen notada eğer Garbî Trakya
Yunanista’a terk edilecek olursa pek çok müessif
vekayi hâdis olacağı ve Bulgarların buna katiyen
müsaade etmeyecekleri tebliğ olunmaktadır.

-İzmir’e Doğru-

Ahmet Rıza Bey
“Ower” Gazetesine Beyanatta Bulunuyor

(Ower) Gazetesi el-yevm Paris’te
bulunmakta olan meclis-i âyan reis-i sabık Ahmet
Rıza Bey ile bir mülakat icra etmiştir. Ahmet Rıza
Bey hiçbir vakit meyus olmadığı, Türkiye’nin
âtisinden her zaman emin bulunduğu ve kendileri
ile katî ve samimi bir mütareke muahedesi
akdettiğimiz galip düvel-i muazzamanın vaatleri
ile teşviklerini son dakikada inkâr etmeleri kabil
olamayacağını söylemiştir. Ahmet Rıza Bey
Türkiye’nin harp zamanında namuslu ve müstakim
bir rakip olduğu vatanımızın şerefinin ihlali ve
mukasemesi arzu olunmadığı takdirde
mağlubiyetimizin ağır netayici bu gün de istikamet
ile kabul edeceğimizi beyan ettikten sonra
Ermeniler hakkında Avrupa matbuatında deveran
eden rivayattan bahsederek katliam şayialarının
mürettep olduğunu ve bu babda tahkikat icrası
hakikati meydana çıkaracağını der-meyan eylemiş
ve Türklerin en büyük kabahati tanınmamak ve
yahut fena tanınmış olmak bulunduğunu ve
Paris’teki vazifesinin Türklerin hasail ve mezayasını
gösterip onları tanıtmak olduğunu ilave eylemiştir.

-İleri-

Hintli Kardeşlerimiz Haklarımızı Ne Güzel
Müdafaa Ediyorlar.

Hariciye Nezaret-i Celilesine Londra’da
(West Buren Gorou) sokağında 87 numaralı
mahalde ka’in Cemiyet-i İslamiye Reisi Seyit
Abdülmecit’ten varid olan 5 Kânun-ı Sani 920
tarihli mektubun tercümesinden mâ-ba‘d.

12- Hükümdar-ı zî-şan (Sultan Süleyman)
hedef-i katliam olan Musevileri İspanya'dan
getirtmek için donanmasını göndermiştir ve onlara
arazi ve para vermiş olan bir millet-i
müsaadekârane bir hat ve hareket ittihaz
etmekten başka bir şey yapamaz.

13- Türklerin başka akvamı idare etmek
istidada liyâkati haiz bulunmadıkları iddia
olunuyor. Umuma müsavat teşmil edilmiş
olduğundan bu iddianın bir hükmü olamaz. Bazı
Hıristiyan muharrirlerinden zirdeki fıkraları iktibas
etmeği münasip gördük: “Türk hükümdarlarının
taht-ı hâkimiyetlerinde bulunan tebaanın haliyle
Hıristiyanlık âleminde hem-mezhep ve hem-
cinsleri olan Hıristiyanların zir-i idarelerinde yaşayan
çiftçilerin hali arasındaki fark, Osmanlı hududu
ittisalinde kâin memalik ahalisinin daima zalimane
bir idare olmak üzere ekseriya gösterilen Osmanlı
boyunduruğu altında yaşamak için hanelerinden
kaçmak hususunda gösterdikleri meserret ve
endişe ile müsteban olur. Müverrih diyor ki "Birçok
Macar köylülerin kulübelerine ateş vererek
kadınlarıyla çocuklarını ve mevaşisi ile alat ve
edevat-ı ziraiyesini alıp bir öşür tediyesinden
başka bir gûnâ tekâlif veya cefaya maruz
olmayacaklarını bildikleri Osmanlı memleketlerine
kaçtıklarını müşahade ettim. (Torntu ve diğer
muharrirlerin asarında zikr olunan Lenflavyus
Epudalzarber) senedinin rivayetine nazaran Mora
ahalisi Venedik idaresinden Türk idaresine
geçmeğe kemal-i iştiyakla çalışmışlardır. Ruslar
Kırım hâkimiyetinde Türklere halef oldukları zaman
ora ahalisinin tebdil-i hükûmete ne kadar acı bir
surette teessüf ettikleri Doktor (Clark)
seyahatnamesinden istinbat ediyoruz. Muhaceret
akıntısı Yunanistan'ın oton idaresi tahtında
bulunan aksamından elan Osmanlı padişahının
zir-i idaresinde kalan aksamına mütemadiyen
cereyan ediyordu. Balkan harbinden sonra
Makedonyalılar Avrupa düvel-i muazzamasından
Türk hâkimiyeti tahtında bir muhtariyet idare
talep etmek için murahhaslarını izam etmişlerdi.

14- Asaletlü “Domyanoviç” cenapları
Balkan Hıristiyanlarının Türklere iftira ve bühtanda
bulunmalarının saikini açıktan açığa itiraf etmiştir.
(Eşbatık Kuvar Telli) risale-i mevkutesinin 1918
senesi teşrin-i evvel tarihli nüshası menafi-i siyasiye
Balkan milletleri Türkleri gaddar Asyalı namıyla
zalim ve Avrupa medeniyetine kabiliyetsiz olarak
tevsim ve tavsif etmeğe bizi sevk etmiştir. Bî-
tarafane yazılmış bir tarih kitabı ise Türklerin
Asyalı olmaktan ziyade Avrupalı olduklarını ve
onların gaddar ve zalim olmayıp belki adl ve
hakkaniyeti sever ve şayan-ı ihtiram ve tebcil-i
evsaf ve fezaile malik bir millet olduklarını isbat
eder.

4. 4 Tarihli Moskova Telsiz Telgraf
Tebliğidir:

1- Kafkas Karadeniz sahilinde Yeşil Ordu
Kırmızı Ordunun taht-ı idaresine girmiştir.

2- Gürcistan’a iltica eden Denikin
ordusundan 3000 perakende efradın silahları
Gürcüler tarafından alınmış ve asakir kâmilen
tevkif edilmiştir. Gürcistan’da pek yakında
Bolşevikliğin ilânına intizar olunmaktadır.

3- İngilizler Artvin kasabasına Batum’dan
500 kadar askerle iki top ve 4 makinalı tüfenk
sevk etmişlerdir. Bu kuvvetin bir kısmı
Ardanuş’a gitmiş ve orada Gürcü askeriyle 24
Martta vuku bulan muharebede İngilizler kırk
mecruh ve 3 maktul vermişler, maktul ve
mecruhların Batum’a geldiği görülmüştür.

4- 28 Marttaki tebliğe nazaran
Karabağ’da Ermenilerle Azerbaycan millî
kuvvetleri arasında şiddetli muharebeler
olmuştur. Bakü ve havalisinde Karabağ’a
hareket eden Azerbaycan gönüllü kuvvetleri
pek parlak tezahür ile teşyi edilmiştir.

5. 4. Tarihli Moskova Telsiz Telgraf
Tebliğidir:

1- Kafkas cephesinde Karadeniz
sahilindeki kıtaatımız muvaffakiyetle ilerliyorlar.

2- Garp cephesinde muvaffakiyetli
muharebat  devam etmekted ir.  Rur
mıntıkasındaki Sovyet hükûmeti idare ve
Kırmızı Ordusuna kumanda eden General Von
Der Goltz’tur. Mezkûr ordu Ren nehri üzerinde
Kain Vessel şehrini işgal etmiştir.

3- Rur mıntıkasında umumi grev hitam
bulmuştur. Hükûmet amelelerin bir kırmızı
amele ordusu teşkil etmesini kabul etmiş ve
Kırmızı Orduda hizmet eden amelelerin
fabrikacılar tarafından tart ve ihracı da men
eylemiştir. Bu tevkif-i kabul yeni ve azim bir
inkılâp hareketi için fazla addedilmemelidir.
Bolşevikler ile Litvanyalılar arasındaki ibtidaî
teklifat mütekabilen kabul edilmiştir.
Litvanya’nın istiklâlini ihtiva edecek sulh
müzakeratına başlanı lmak üzeredir.

4- Denikin Litvanya’nın istiklâliyetini
tanıdığını Litvanya hariciye nazırına bildirmiştir.
Hâlbuki bu tebliğ keyfiyette biraz geç kaldı.
Çünkü artık Denikin hükûmeti yoktur.

İlanat

Habibzâde

Ahmet Turan Ticarethanesi
Sivas: Çarşı Caddesinde

Kırtasiye, Tuhafiye, Attariye, Kantariye ve her

nevi' muamelat-ı ticariyye..

Fiyatlar rekabet kabul etmeyecek

derecede ehvendir; Yeni mallar gelmiştir; bir

defa rağbet buyuran muhterem müşteriler

her halde memnun kalacaklardır. Toptan

siparişat büyük tenzilâtla kabul olunur.

Sığırcızâde Biraderler

ve Şürekâsı Ticarethanesi

Telgraf Adresi: Sivas Sığırcızâdeler

[Sivas Hamamcıoğlu Han Numara 11,12]

Ham eşya üzerine her nev‘ muamelat-

ı ticariye ve komisyonculuk yapar, sürat ve

sühulet rehber-i muamelâtıdır. Gön, deri, av

derisi ve sair mevad-ı iptidaiye alıp satmak

arzu edenlerin bir kere mağazamıza müracaat

ederek tecrübe eylemelerini rica ederiz.

15- Türklerin hiçbir memleketin
inkişafına hizmet etmediklerini söylemek de
doğru değildir. Şimendiferler, telgraflar ve sair
asar ve vesait-i medeniye başka yerlerde olduğu
gibi memalik-i Osmaniyede dahi olduğu
görülür. Bu memalik Avrupa-yı şarkîdeki
memalikin kâffesinden fersah fersah ileridedir.
Bulgaristan Devlet-i Osmaniye’den tefrik
edildiği zaman be-gayet mamur olduğu gibi
Kavala Kasabası da tütün imalatından dolayı
bir zemin-i münakaşa teşkil ediyordu. Ahalinin
refah ve saadeti iyi bir hükûmetin mizanı ve
umum ahalinin müsavatı bir izzet-i nefs
mikyasıdır. Böyle olduğu takdirde dünyada
hiçbir memleket memalik-i Osmaniyeye
rekabet edemez. Şurası umumun malûmu
olan bir keyfiyettir ki her nerede olursa olsun
Hıristiyan kavimler tarafından idare olunan
hükûmetler fakr ü zaruret inhitat ve tedenni
ve cehl-i nâdânî tezyid-i rusum ve tekâlif kaht
u galâ ta‘n ve riya ile neticelenmiştir. Hamule-
i medeniyet mevcut değildir ve sırf bir davâ-
yı mücerretten ibarettir.

16- Hıristiyanların himayesi diğer bir
bahanedir. Hiçbir himayeye ihtiyaç yoktur.
Türkler bir avuç Hıristiyanı idare etmek hakkına
malik değillerse İngiltere yüz milyondan ziyade
Müslüman üzerinde icra-yı hükümranî etmek
için ne hak iddia edebiliyor?

Bulgar i s t an’da  M akedonya ’da
Yunanistan’da Girit'te Sırbistan'da ve Bosna-
Hersek’teki Müslümanların hakları için İngiltere
ve diğer hak ve adalet kahramanları tarafından
bu zavallı insanların hukuk-ı menafiini müdafaa
için şimdiye kadar bir teşebbüs vaki olmamıştır.
Bu insanlardan zulmet-i leylde katl ve itlaf ve
mal  mülkl er in i  tahr ip  ve hukuk- ı
medeniyelerinden mahrum edile gelmekte
oldukları halde bir protesto kelimesi bile
işitilmemiştir.

-daha var-

31 Mart Moskova Telsiz Telgraf
Tebliğidir:

1- Arap kıtaatı Antakya'ya hücum
etmişler ve Fransızlar büyük zayiatla şehri
tahliye iderek çekilmişlerdir.

2- Irlanda’daki ihtilâl tevessü etmiş her
tarafta silah depoları ihtilâlciler tarafından
basılmıştır.

3- Garbî Almanya’da Ren nehrinin
garbında Rur mıntıkasındaki maden-i kömür
ocaklarına vaz‘-ı yed ederek Versaille
muahedesinin tatbikatına mani olan ameleler
Rur mıntıkasında Sovyet hükûmeti ilân
etmişlerdir.

İşbu Sovyet hükûmetinin yüz bin
mevcudundaki Kırmızı Ordusu Ren nehri
üzerinde Kain Vessel şehri cephesinde
mukavemete tamamen hazırdır.

1 Nisanda Erivan’dan İngilizce neşredilen
bir telsiz telgrafa nazaran Zengezur’da Ekera
nehri üzerinde Azerbaycan millî kuvvetleriyle
Ermeniler arasında muharebe başlamıştır.
Ekera nehri Zengezur ile Karabağ’ın hududu
olup Azerbaycan toprağındaki Şuşa ve
Zengezur’un merkezi olan Kerus Kasabasının
24 kilometre mesafelerinden geçip akar.

2 Nisan Tarihli Moskova Telsiz Telgraf Tebliğidir:

1- El-Kahire’de yerlilerin akdettiği bir
içtima’da Mısır’ın istiklâli ilân edilmiştir. Bunlar
artık İngilizlerin himayesini tanımadıklarını
bildirmişlerdir.

2- Litvanya hükûmeti Litvanya amele ve
köylülerinin ısrarı üzerine Sovyetler Rusya’sının
musalaha akdi hakkındaki teklifini tekrar
etmişlerdir.

3- Portekiz’de umum demiryolları
ameleleri grev ilân etmişlerdir. Şimendiferler
tatil edilmiştir. Hükûmet kıtaatıyla grevciler
arasında müsademeler olmuştur.

4- Japonya’da Japon ameleleri bir
Martta büyük nümayişler yaparak günde 8
saat çalışmayı talep etmeğe karar vermişlerdir.
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telakki etmekte pek haklı olduğu halde Kanun-

ı Esasinin bahşettiği salahiyet ve sarahat

dolayısıyla bunu da kendine mahsus bir itidal-

i demle karşıladı ve müddet-i muayenesi

zarfında yeni intihaba kemal-i sükûn ve huzurla

intizar etti. Fakat maatteessüf milletin

hakikaten şayan-ı takdir ve gıpta sükun ve

sükutu ulu ve azimkar milletimizin acz-i vaz‘ına

ve adem-i kabiliyetine hamledildi veyahut

birtakım bed-hâhan bunu bu suretle

gösterdiler. Türk milletinin seciye-i mahsusunda

hakanına ve ona izafeten hükûmetine itaat

en yüksek bir hasletidir. Fakat bu inkıyadı

mutlak ve körü körüne değildir. Milletin halet-

i ruhiyesinden gafil olanlar bu hakikati takdir

edemedikleri için milletin bütün dünyadaki

milletlere nüfuz edercesine gösterdiği vaz‘-ı

medenisini sû-i istimal etmeğe yeltendiler.

Milletimiz şu tecavüz-i muhakkaka karşı hakk-

ı tabiî ve kanunisini istimal ederek hemen

intihabata şuru ederek ve ettirerek intihab

ettiği mebuslarını malum ve muhakkak olan

tehlikeye rağmen makarr-ı saltanat ve hilafette

içtimaa sevk etti ve toplandı. Milletlerin nasıl

lâ-yemut bir kuvvet olduğunu takdir etmeleri

icap eden düvel-i mutelife ve bitahsis İngiltere

zımamdaranı ve bunların yardakçıları azm-i

milliden de tegafül ile teşkilat ve kuva-yı

milliyeyi bir filo suretiyle görmeğe ve

göstermeğe başladılar.

Bizans ruhunu yaşayan muhit-i

mülevvesin beş on şahsa inhisar eden yaygarası

gafleti bulanık suda balık arayanlara fırsat

verdi ve malum olan hadise-i hakaret meydana

geldi. Bununla azm-i milliye hâkim olacaklarını

ve milleti pesti-i esaret ve dereke-i hakarete

sürükleyeceklerini zannettiler. Çünkü kuva-yı

milliye sekiz on şahsın eser-i tasni‘i telakki

edilmekte ve bunun uzv-ı mühimi meclis-i

milliye aza olarak geldikleri için kapanda

olduklarına zâhip oldular. Ey ulu millet! İşte

seni rah-ı selamete götürmek isteyen ve bu

suretle mukadderatına el uzatan adamların

zihniyeti acaba bu tarz mesai ile bu milletin

kabrini mi kazmak istiyorlar? Yoksa enkaz-ı

milletin üzerinde bir baykuş vaz‘-ı sefilinden

mi lezzet alıyorlar.

Millet bu vatansızların harekât-ı

hıyanetkaraneleriyle muhakkak olan tehlikenin

tahakkuku üzerine bilâ-fütur ve hiddet ve

tesanüdünü takviye ederek meclis-i millî-i

fevkalade içtimaına lüzum gördü ve her tarafta

bilâ-müşkilat arzu-yı umumî ile imzalarını

intihab ederek Ankara’da içtima etmek üzere

gönderdi.

Bununla hakk-ı hayat ve meşrutiyete

liyakatini bir kat daha yar ve ağyar-ı cihana

ilan etti ve edecek. Bakalım bundan sonra ne

melanet ne iftira ve bühtan tasni‘ edecekler.

Hakkını tanıtmayan milletlerin hukukuna

riayet olunmaması kavanin-i tabiiyedendir.

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene      Pazartesi:   22 Receb-i Şerif 1338 ve 12 Nisan     Sene 1336     Numara:36
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Bin üç yüz senelik hulefâ-yı İslamiyenin,

yedi asırlık hükümdaran-ı Osmaniyenin,

binlerce senelik havakın-ı Türk’ün halef-i e‘az

ve ekremleri sultan “Mehmet Vahidettin” han-

ı sadis efendimiz hazretlerinin pertev-efşan

saha-ı vücut oldukları ruz-ı füyuzat-enduz-ı

mebruke şeref-müsadif şehr-i halin onuncu

cumartesi günü vali-i âli-i vilayet ve kumandan

vekili beyefendi ve erkan, ümera, ulema, eşraf

ve bilumum mekatib-i muallimîn ve

müteallimîni ve asakir-i şahane ve ahali-i

muhtereme saff-ı beste-i ihtiram olduğu halde

“Padişahım çok yaşa” duasını terdif-i merasim-

i ubudiyet etmişlerdir.

Hemen cenab-ı Hüda-yı müstean,

tacdar-ı a‘zam ve efhamımız efendimiz

hazretlerini tûl-ı ömrle muammer ve halas-ı

vatan yolunda âzim teba-ı sadıka kullarıyla

birlikte mesut ve mübeşşer eylesin amin.

Meclis-i Millî-i Fevkalade
Meclis-i Mebusan-ı Osmaniyenin ahiren

İngilizler tarafından her türlü desatir-i

hukukiyeyi ve milletlerin hakk-ı hâkimiyet ve

hürriyetleri hakkında Fransa inkılab-ı kebirinden

beri temerküz eden esasat-ı beşeriyeyi ayaklar

altına alarak bir kısım mebuslarımızı meclis-i

millî hal-i içtimada iken kuvve-i cebriye ile

süngüler arasında cebren ve kahren

götürdükleri ve diğerlerini birer suretle taht-

ı tevkife alarak bilfiil umur-ı milleti tedvir ve

hâkimiyet-i milliyemizin tecellisine imkân

bırakılmadığı tahakkuk eylemesi üzerine bütün

Anadolu ve Rumeli ahali-i İslamiyesi şu hareket-

i medeniyet-şikenaneyi bütün gayz ve nefretiyle

protesto etmişlerdi.

Meşrutiyetle idare edilen milletler ve

bitahsis nimet-i meşrutiyetten bihakkın nasibini

alan milletler –ki millet-i İslamiye bin üç yüz

senedir bu kısma dâhildir- murakabe-i

milliyeleri lahık olmayan mehamm-ı umur-ı

millet ve devleti muayyen ve mahdut zevatın

uhdesine sellemehü’s-selam teslim edemezler.

Zira yirminci asr-ı medeniyeti yaşayan akvam

ve milletlerin çobanla idare edilir koyun sürüleri

olmadığı  ve olamayacağı bir emr-i

muhakkaktır. Bu itibarla onu idare edenlerin

yanı başında ve hâkimiyet-i milliyenin bütün

manasıyla tecelli ettiği bir meclis-i millînin yani

par lamentonun içtimaı bir zaruret-i

meşrutiyettir. Mütarekeyi müteakip mevcut

olan parlamento dâhilî ve haricî bin türlü hile

ve desayis ile feshedildiği zaman her türlü

maiyatıyla beraber millet bu feshi hukuk-ı

hâkimiyetine bir darbe

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

Hazır ol cenge eğer ister isen sulh u

salah

Mısraı işte bu nazariyenin sırrını nâtıktır.

Beşeriyeti bu dereke-i süfelâda görmek

meâliyat-ı insaniye ile kabil-i tevfik değildir.

Fakat maatteessüf yirminci asr-ı medeniyet

dedikleri terakkıyat-ı hâzıra hakkın ancak

kuvvetle muhafaza-ı mevcudiyet edebileceği

düsturunu meydana getirebilmiştir. İlerisi

yoktur ve maskeyi kaldırdığınız zaman

görülecek manzara vahşettir.

Bu ciheti takdir edemeyen bazı safdiller

Avrupa hükûmetlerinin esasat-ı siyasetlerinin

hak ve adle müstenit olduğu zehabında

bulunuyorlar. Şu beş senelik badire-i uzmâ o

perde-i iğfali olanca şiddet ve kuvvetiyle

yırtmıştır. Hakikat güneş gibi parlamağa

başlamıştır. Fakat za‘f-ı basara malik olanların

gözünü kamaştırır bakamazlar.

Bir kere düşünelim düvel-i mutelifenin

takip ettikleri siyasetin mâbihü’l-istinadı

menfaattir. Başka bir âmil aramak yumurtada

kulp bulmağa çalışmak kadar abestir. Hem

ne hacet Hindistan, Mısır, Irak, Arabistan,

Tunus, Cezayir, Fas, Trablus daha dünkü Rumeli

göz önünde bunları tetkik ve tahkik edelim.

Medeniyet götüreceğini cihana ilan eden

Avrupa bu kıtalara zulüm ve vahşetten başka

ne yapmıştır ve niçin yapsın hak denilen şey

kuvvetle kaim olunca kuvvetini yani

mevcudiyet-i siyasiye ve milliyesini kaybeden

bir milletin artık haktan bahsedilmesi manasız

olmaz mı? Ve bir sem‘-i kabul bulabilir mi?

Onun artık hakkı zulm ve işkence altında

çalışması, mahvolmasıdır. Din ve milliyet gibi

mukaddesattan hissesi bir saat evvel hâk ile

yeksan olmasıdır.

Ahkâm-ı şeriyye ehadis-i nebeviye bu

hakikati olanca vuzuhuyla bin üç yüz sene

evvel İslamlara ilan ve iblağ etmiştir.

Fakat maatteessüf her şeyde olduğu

gibi bunda da gösterdiğimiz ihmal ve teseyyüb

bizi bu derekeye sürüklemiştir. Bir millet layık

olduğu hükûmete nail olur. Düsturu hadistir.

Şu iddiamı vehleten herkes Jean-Jacques

Rousseau’nun nazariyesinden intihal suretiyle

telakki edeceklerdir. Hâlbuki Jean-Jacques

Rousseau hadisten istiâne etmiştir. Bununla

demek istiyorum ki bir millet istikbalini kendi

eliyle hazırlar.

Hakk-ı hayat ve istiklal ile hür ve serbest

olmak isterse mesaisi bu gayeyi istihdaf

etmelidir. Aksi takdirde maazallah felaket pek

yakındır.

Milletimizin müstakil bir hilafet ve

saltanatla tamamiyet-i mülkiyesinden başka

bir gayesi olmadığı için mesaisi de bu cihete

matuftur ve Ankara’da içtima edecek meclis-

i mi ll i bu gayeyi  istihsal  edecekt ir.

H. T.

Viladet-i Hümayun
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bir müessirin tesiriyle hemen mahvoluvermek
kabiliyetinde olan şeyler ona katiyen
yanaşamaz. Binaenaleyh hiç bir millet o ateş
parçasını yutmağa cesaret edemez ve
edemeyecektir.

Bütün insanlar için mevt mukarrerdir.
Bununla beraber o akıbet-i mukarrerenin
takdim ve tehirinde hiç bir fark yoktur: Beşer,
ömre doymaz. Binaberîn dirilere gıpta-bahş
olacak bir surette ölmek yaşamanın en yüce
mertebesidir. Tecavüzata lâkaytlık hayvanata
has bir tavır ve hareket ve müdafaa-ı şan ve
şeref uğrunda ölmek ise isbat-ı insaniyet etmek
demektir.

Elde süngü, kalpte Tanrı olduktan sonra,
kalbe korku ve ümitsizlik nereden, nasıl
girer?!..

M. N.

Kabine Hakkında
Ankara 8 Nisan

Taht-ı esarette bulunan Salih Paşa
hükûmeti milletin menafi-i hayatiyesi aleyhinde
ittihaz-ı mukarrerat için düvel-i itilafiye
tarafından vuku bulan tazyikat-ı mütemadiyeye
daha ziyade mümaşat edemeyerek istifaya
mecbur kalmış ve yerine Damat Ferit Paşa
tayin edilmiştir. Sulh mukarreratı arifesinde
düşmanlarımızın en çok muvaffakiyet ümit
ettikleri cihet milletimizin menafi-i hayatiyesini
idrak edemeyerek münafıklara kapılacağı
hakkındaki zandır. Payitahtın işgalinden beri
Anadolu’da milletimizin hiç bir fırka ve cemiyet
farkı gözetmeksizin bilittifak istiklâl-i millî için
izhar ettiği aşk-ı vahdetle bütün anasır-ı vatana
siyyanen şamil olan nifak tarikında milletin
müsteidd-i iğfal olmadığını izhar etmiştir.
Maahaza Damat Ferit Paşa’nın tayin ettirilmesi
gösteriyor ki ilgâ-yı nifak ile istihsal-ı maksat
mümkün olduğunu düvel-i itilaf iyeye
zannettirenler henüz mevcuttur. Tahhattur
olunur ki Damat Ferit Paşa’nın evvelki
memuriyeti zamanında Aydın vilayeti
Yunanistan’a teslim olunmuş kasten ve emirle
katliama maruz bırakılan Müslüman ahali
müdafaa-ı nefs hakkından mahrum ve en
mühim vesait-i müdafaadan tecrit edilmiştir
ve Damat Ferit Paşa Hükûmeti mütarekename
ahkâmında ecnebiler gibi istifade ederek
Vilayat-ı Şarkıyyemizde bulunan en mükemmel
asayişi inkâr ile düvel-i itilafiyeyi işgal-i
askeriyeye davet eylemiş idi. Millet bugünkü
emarat-ı katiye karşısında Damat Ferit Paşa’dan
itimadı nez‘ etmekle beraber celadet-i
milliyenin bütün safahatını iraeye âzim
olduğunu izhar ederek Damat Ferit Paşa ile
rüfekasını ıskat eylemişti. Damat Ferit Paşa’nın
yeni vazifesi Müslümanları birbirine düşürerek
memleketi dâhilen parçalamak ve bu suretle
kolayca ve yeniden Yunanlılara ve Ermenilere
çiğnetmek olacaktır. Fakat milletimiz bu sefer
daha ziyade azim ve celâdet ve bahusus esaslı
tecrübe ile mücehhez bulunuyor. Bu hususta
efkâr-ı âmmeyi tatmin ile beraber istiklâl-i
milliyi temin için bahusus dâhili teşebbüsat-
ı nifak-cûyaniyeye karşı kat‘i karar ve kat‘i
tedabir ittihaz edilmiş olduğu ve hıyanet-i
vataniyesi sabit olan ve düşman süngüsüyle
tavzif edilen Damat Ferit Paşa ve heyetinin hiç
bir suretle tanınmayacağını ilân eyleriz.

Heyet-i Temsiliye Namına
Mustafa Kemal

Müdafaa-ı Şan ve Şeref Uğrunda Ölmek
Yaşamanın En Yüce Mertebesidir

Bir zamanlar şa‘şaa-ı şevket ve
azametiyle bütün aktar-ı cihana dehşet ve
heybet şerareleri saçan Roma Hükûmeti; o
zaman bir gölge kadar ruhsuz, adeta bir sinek
kadar ehemmiyetsiz gördüğü Kartaca milletini
ezmek için bütün mevcudiyetiyle on beş sene
uğraşmış, çarpışmış, nihayet bu kadar senelik
mağlubiyet-i müteselsilesinin neticesi olarak
ecsad ile dolu, boş bir yurda güç hal ile girmeye
muvaffak olmuştu. Bugün o küçük Kartaca
hükûmetinin tarih-i beşeriyette bıraktığı nam
o kadar büyüktür ki; yüz bin senelik miskinane
bir hayat bu, bir şerarenin, bir yıldırımın ömrü
kadar az bir zaman zarfında kazanılan şerefi,
mevkiyi  kabi l deği l  temin edemez.

Bir seylabe-i cuşan-ı belâ gibi etrafımızı
ihata eden felâketler bizi hiçbir zaman me’yus
etmemelidir. Zira; duçar-ı yeis ve hırman olan
bir millet için gayya-yı haybet ve hüsran
hazırdır. Pûyân-ı mesaib olmuş bir millet ki;
medar-ı tesellisini yine kendi azim ve ümidinde
arar, işte o millet ayetlere çekilen şan ve
şevketini daha halde der-deste muvaffak
olabilir. Zira; azim ve ümit, âfak-ı mukadderatı
ihata eden sehaib-i mesaibin yekdiğerine
çarpışmasına ve bu da barikalar zuhuruna
vesile olur.

Gecenin zalam-ı tentanîsi içinde
alevlerini semanın bî-nihaye karanlıklarına
kadar fırlatarak zuhur eden vahşi bir yangın
tasavvur ediniz. Acaba daire-i haile-i harikin
saniyeden müstefit tevessüüne ne ile mukabele
olunursa ziyanı tahfif edilebilir. Şüphesiz ki;
fedakârlıklarla… Hangi yangın gördük ki;
sönmedi! Londra âfakından yükselerek
memleketimizin talihsiz semasında karar eden
hûnin bulutlar nihayet bir tarraka-ı dehşet-
engiz ile müthiş bir saika-ı belâ kustu. Öyle
bir saika-i belâ ki; ta ciğergâh-ı vatana isabet
etti. Binaenaleyh bugün bütün İslamlar için
artık (esbab-ı rehâya!..) sarılmak mecburiyeti
hasıl olmuştur. Çünkü; asrımızda öyle bir
zihniyet-i vahşiyane hüküm-fermadır ki; hakka
istinad etmek, fikr-i insaniyeti takip eylemek
doğrudan doğruya girdab- ı  he lake
yuvarlanmak demekdir. Zira; bugün hak
kuvvetindir. Zayıflar, kavilerin aç kaldıkları ve
yahut onların vahşet kanları kaynadığı zaman
herhangi bir bahane ile veyahut bilâ-bahane
yutulmağa tabiaten istihkak kesp etmiş birer
biçarelerdir!!..

Binaberîn, alçakçasına yutulmaktansa
kızıl kanlarla mülemma olarak mahşer-i emvata
karışmak elbette çok daha iyidir. Bizi
düşmanlarımız kuvvetleriyle korkutmak
istiyorlar, biz de korkumuzla düşmanlarımızı
kuvvetlendirmeyelim!. Çünkü; onların derece-
i kuvvetleri bizim mahiyat-ı ruhiye ve vaziyet-
i maddiyemize göre tehalüf eder.

Ne olursa olsun bütün dehşetler,
şiddetler tadili mümkün şeylerdir. Elverir ki;
kuva-yı muaddile galeyan etsin!.. Biz; şark ve
garba etek öptürmüş, tarih-i beşeriyette
necabeti, metaneti, şecaati, hülasa çok
büyüklüğüyle pek büyük bir nam bırakmış bir
milletin varis-i şanîyiz. Ahlâkımızın tebeddülü,
hilkatimizin tağyirini icap ettirmez. Bu kan
yine o kandır. Meskenet; Osmanlılıkla hiçbir
zaman ülfet edememiştir(1). Çünkü: Bu
mümtaz hilkat bir ateş parçası mahiyetindedir.
Barut gibi; yakıcı

Aynen Varit Olmuştur

Sivas’ta Üçüncü Kolordu Kumandanlığına

3 - 4 / 36 Peyam-ı Sabah Gazetesinin
Birinci ve ondördüncü Kolordu kumandanlarının
Harbiye nezaretine telgraf çekerek müşkilâta
maruz kaldığı takdirde Kuva-yı Milliyeyi dağıtmak
üzere müzaheretine âmade bulunduklarına dair
meşhud olan fıkra katiyen hilâf-ı hakikat
olduğundan tekzib-i keyfiyete müsaraat ve
tekzibin mıntıka-yı aliyenizdeki ceraid ile dahi
neşrini istirham eylerim.

Ondördüncü Kolordu Kumandanı
Mirliva Yusuf İzzet

Konyalıların Mukarreratı
İngiliz kuva-yı askeriyesi tarafından

İstanbul’un bilumum devair ve müessesat-ı
milliye ve resmiyesiyle beraber en iptidaî esasat-
ı beşeriyeye mugayir bir suret-i gaddaranede
cebren işgal olunduğunu ve mebuslarımızdan
bazılarını meclis-i milliyeden cebren alarak
sair birçok vatanperveran ile beraber saltanat-
ı milliyeyi takdis eden medeni milletlerin
yüzünü ilelebet kızartacak bir şekilde tevkif
edildiğini kemal-i teessür ve heyecanla işittik.
Şu tedabir-i zecriye bütün âlem-i İslamın
kalpgâhı olan makam-ı hilafeti ve yedi asırlık
Osmanlı hükûmet ve hâkimiyetini ve kadim
Türk Müslüman mil letinin hayat ve
mevcudiyetini müdafaaya azmeylemiş olan
biz Türk ve Müslümanları bu azm-i kavîmizden
çeviremez. Binaenaleyh yirminci asr-ı
medeniyetin; vaz‘-ı esasını icra etmeğe çalıştığı
milletlerin hürriyeti, cebr ve tahakkümün
izalesi, serbesti-i edyan ve içtihat prensiplerinin
ayaklar altına alarak yapılan şu hareket-i
hakşikenaneyi vicdan-ı umumi-i beşere ilân
ve iblağ ediyoruz.

Kavaid-i hak ve adle ve esasat-ı cemiyat-
ı beşeriyeye istinat eden Wilson prensiplerine
müstenit  b ir mütareke i le esbab-ı
müdafaasından tecrit edilmiş olan millet-i
Osmaniyenin tarih-i milel ve ümemde emsali
nâ-mesbuk bir suikaste maruz bırakılması beş
seneden beri devam eden harb-i umuminin
esbab ve avamil-i esasiyesinden olarak ilân
olunan (kavînin zaife men‘-i tahakkümü) veya
(zaifin kavîye karşı muhafazası) prensibi ile
kabil-i telif olmadığının takdirini resmi
Avrupa’nın değil ilim ve irfan ve fikir ve izan
sahibi  Avrupa ve Amer ika v icdan-ı
umumiyesine tevdi eyler ve bu hadiseden
tehaddüs edecek vakayi ve mesuliyeti azîme-
i tarihiyeye nazar-ı dikkat-i beşeriyeye celp
eder.

Hilafet, hükûmet ve mevcudiyetimizi
muhafaza uğrundaki mücahedemizin
meşruiyet ve kudsiyeti, en müşkil anlarda bile
inayet  ve tev fi ka t- ı  samedan iyeye
mazhariyetimizi mübeşşirdir.

Etibbâ-yı askeriye mütekaidi ve meclis idare azasından
Yusuz Ziya
Ulemâdan Tahir
Ulemâdan Ali Kemal
Miting Reisi ve Belediye Reisi Vehbi
Eşraftan Muytabzâde Rıfat
Ticaret Odası Reisi Mehmet
Meclis-i Umumi Azasından Numan Hilmi
Vükelâ-yı Davadan Refik
Umran Şirketi Müdürü Mahir
Türk Ticaret Bankası Müdürü imza okunamamıştır.

Belediye Hukuk Müşaviri İhsan
Belediye Azasından Mehmet Sait
İbret Gazetesi Müdürü Emin
Vükelâ-yı Davadan Eyüp Sabri
Mec lis-i  Umumî Azasından ve tüccardan Yusuf Z iya
Rençber Şirketi Müdürü Ahmet Hıfzı
Bakkaliye Şirketi Müdürü Mustafa
Sultanî Muallimlerinden Arif
Tüccardan Hacızâde Mehmet Ali
Belediye Azasından Bakkalbaşızâde Şemsettin
Belediye Mühendisi Ethem İzzet

Maraş'ta Ermeniler
Maraş’ta Ermeniler enva-ı niam ve eltaf

ile perverde oldukları hükûmet-i seniyeye
mümessillere müracaat ederek İslam
vatandaşlarıyla artık hem-dest-i vifak
yaşayacaklarını ve haricin iğvaatına artık
dökülecek kanları olmadığını bildirmişlerdir.
Bu müracatın hiçbir tazyik neticesi olmadığına
Maraş’taki Amerikalılar eşhad etmektedirler.

(1) Bugünlerde köy ve kasabalarda söylenmekte olan şu
türküyü ben bilcümle kulub-ı ümmetinin tercümanı addediyorum.
Hakikaten bu türkü Türkün tecavüzata silahıyla mukabele edeceğini
ve bu uğurda her şeyini fedaya müheyya olduğunu ne sarih, ne
beliğ bir surette terennüm ediyor. Bu türkünün edası da müeddası
kadar çok ve gayet hazindir:

Bir fişenk atacağım.
Martin’in armasından.
Uyuyanlar uyansın;
Martin donanmasından.
.....
.....
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Hususi Haberlerimiz
9 Nisan tarihinde Samsun’a Mösyö Tak

isminde bir Amerika konsolosu gelmiştir.
8 Nisan tarihinde Dersaadet’ten

Samsun’a Gülnihal vapuru gelmiş ve limandaki
Amerika torpidosu İstanbul’a doğru gitmiştir.

Bekir Sami ve Hamdullah Suphi Beyefendiler
Kıymetdar mebuslarımızdan Amasya

mebusu Bekir Sami ve Antalya mebusu
Hamdullah Suphi Beyefendiler 8 Nisanda
Ankara’ya muvasalat etmişlerdir.

Kafkasya Ahvali
1- Ermenilerin Zengezur mıntıkasındaki

İslam köylerine taarruz ve tasallutlarıyla zulüm
ve işkenceye uğrayan Dilman’daki kardeşlerini
kurtarmağa koşan Azerbaycan mill î
kuvvetleriyle Ermeniler arasında başlayan
muharebenin İslamların muvaffakiyetleriyle
devam ettiği haber alınmıştır.

2- Nahcıvan mıntıkasında Orduâbat
İslamlarına taarruz eden Ermeniler fedakarane
mukavemetler karşısında münhezimen firara
mecbur edilmiş ve İslamlar Ermenilere iki yüz
maktul verdirerek yedi makinelı tüfenk on iki
ester iğtinam edilmiştir.

3- Revan civarında Vedi mıntıkasında
Ermeni taarruzuna maruz kalan İslamlar bu
taarruzu tart ederek Ermenilerden iki makineli
tüfenk ve birçok cephane, eşya iğtinam
e t m i ş l e r d i r.  E r m e n i l e r  b u  s o n
muvaffakiyetsizliklerinden dolayı büyük
heyecana düşmüşlerdir.

4- Gürcistan hükûmeti, Gürcistan’da
bulunan Denikin taraftarlarını hudut haricine
çıkarmağa devam etmektedir. Çocuk ve
kadınlar bu mukarreratdan istisna edilmektedir.

5- Karadeniz sahilinden kurtulabilen
bazı Denikin enkazı ile Denikin'e mensup
zabitan ve memurin ailelerinden bir kısmını
hamilen Gürcistan sahillerinde dolaşan iki
nakliye gemisi Gürcüler tarafından tevkif
edilerek Poti’ye getirilmiş ve ele geçirilen esliha
ve mühimmat kâmilen alınmıştır. Tiflis’te
Denikin hesabına çalışan Mıkırdıkyan isminde
bir Ermeninin riyasetinde bir Ermeni iğtişaşî
komitesi Gürcistan zabıtasınca keşf ve tevkif
edilmiştir.

6- Gürcistan’ın Karadeniz sahilinde
Sohum Kale ve Öçemçileri kasabalarında
Bolşevikler tarafından ahaliye beyannameler
dağıtılmış sokaklara asılmıştır. Bu kasabalardaki
Rum ve Ermeniler kendi müessesat ve
fabrikalarını ve kıymetli eşyalarını yaklaşan
Bolşeviklerden, sıyaneten ve muvakkaten
islâmlara devir ve teslim etmektedirler.

7- Batum’da Bolşevik rüesasından üç
kişilik bir heyet Batum’daki İngiliz valisi General
Kont Kokurasni’ye müracaatla şehirde idare-
i örfiyenin kaldırılması ve Bolşevik kulübünün
küşadıyla bir gazetenin neşrine müsaade
edilmesini ve müracaatları isaf edilmezse
taleplerini ahaliye beyanamelerle iblağ
edeceklerini bildirmişlerdir. Bu talep ve teklife
İngiliz generalinin vereceği cevaba intizar
edilmekte iken Batum’da her tarafa Bolşeviklik
beyannameleri yapıştırılmış olduğu haber
alınmıştır.

Fransızlar Urfa'yı Tahliye Ettiler
Diyarbakır 10 Nisan veladet-i bâhirü’l-

mesadet hazret-i hilafetpenahî münasebetiyle
merasim-i tebrikiye fevkalade bir surette icra
edilmiştir.

Urfa’nın Fransızlar tarafından tahliyesi
hadisesi de bir fal-ı hayr addedilmiş ve efkâr-
ı umumiyede vahdet ve istiklâl-i milletin

Meclis-i Umumî-i Vilayet Aza-yı Kiramına:

“El-ilmü Farizatün ...”
Cümlece malum ve müsellemdir ki,

milletimizin çektiği sefalet ve felaketlerin en
mühim saik ve âmillerinden biri ve başlıcası:
ilim ve irfana layıkıyla ehemmiyet verilmediğidir.

Tarih bize birçok misallerle gösteriyor
ki: esir milletler bilgilerini artırarak, tahsile
kuvvet vererek zincir-i esareti kırmışlardır.

Akıllara veleh-resan olan terakkiyat ve
tealiyat hâzıra-ı asriye feyz-i irfan sayesinde
saha-pîrâ-yı husul olmuştur.

Cenab-ı zü’l-celal ve peygamber-i âlü’l-
âl hazretlerinin bu husustaki evamir-i
subhaniye ve kudsiyeleri de kavî ve katidir.

İşte bu hakikatlere binaen biz bu
sütunlarda heyet-i muhtereme-i teşrifiyenize
âcizane arz-ı hoş-âmedî ederken felaket-i
maziye ve haliyemizden ibret-bîn olarak her
şeye tercihan maarif mesele-i mutena
bahasının nazar-ı ehemmiyete alınmasını ve
vakit zayi edilmeyerek alâ-kadrü’l-imkan
umumî ve mecburî bir hale ifrağını rica
etmiştik.

Fakat heyhat!... Bugün istirhamatımızın
boşa çıktığını teessürlerle görüyoruz. Bu hayati
meselede bütçenin kifayetsizliği ileri sürülerek
tegafül buyurulmasın, zira lutfen ikram edilen
fazla maaşları saymağa mecburiyet hâsıl
ettirilmiş olur.

Hâlbuki biz şahsiyattan tevekkî etmek
istiyoruz. Ve şu düştüğümüz girdab-ı izmihlalin
artık hatır ve nüfuzu bir tarafa bırakmağı âmir
olduğunu zannediyoruz.

Bir türlü ayrılamadığımız tehir ve te‘vik
idaresi yerine büyük bir azim ve ısrar ile
memleketin ihtiyacat-ı acile-i maarifini temine
sâî olmak dişimizden, tırnağımızdan artırarak
tahsil-i ibtidaîyi umumileştirmek yarınki halas
ve saadetimiz için bir katiyet-i riyaziye ile sabit
ve elzemdir.

Mektep masrafları bir bâr-ı azîm telakki
edilerek cehalet-i umumiyenin devamına
müsaade edilecek olursa düşünülmelidir ki
milletin bu yüzden çekeceği maddi ve manevi
felaketler daha müessif ve vahim olur ve
cehalet yüzünden tevellüt edecek zararlar da
hiçbir kuvvet ve servetle telafi edilemeyecek
bir dereceye vasıl olur.

Hatalarımızı tekrardan hazer edelim:
Maişetimizden kesmeğe lüzum yoktu eğer
mükeyyifata, tezyinata israf ettiğimiz paraların
bir kısmını maarif için ayırmış olsa idik bugün
milletçe giriftar olduğumuz mesaib ü belâyâ
ve fakr u sefaletlerin hiçbiri imkan-ı vücut
bulamazdı.

Bu bariz hakikatlerin netice-i tabiiyesi
olarak başımızdan geçen acı tecrübeler ve
musibetler teemmül edilip dakika fevt
edilmemesi ve heyet-i aliyenizin azim ve
fedakarî ile karar vermesi en mühim ve müstacil
ihtiyaçlarımızdandır.

Fakat anladığımıza göre, hazıra bir şey
ilave şöyle dursun maarifin müstahak olduğu
vechle takdir ve taziz edilmesi -meclis-i âliniz
hâl-i içtimada iken bile- müntesibîn-i
mağduresini bir taraftan terk-i vazifeye mecbur
kılmaktadır.

Şurası katidir ki hakikatten bu kadar
büyük bir lâkaydî ile tebaüd devam edecek
olursa yarın neşr-i maarif ile müşteğıl ve
müftehir nur-ı irfan ordusu kut-ı lâ-yemûtunu
tedarik etmek için başka kapıları çalmağa
meslek-i kutsilerinden ayrılmağa mecbur olacak
ve o zaman ne olacak, bir kere düşünülüyor
mu?

Son söz, az yiyelim, az içelim maarifi
yükseltmek çaresini düşünelim, aksi takdirde
ne yapsak boş!... Ey aza-yı kiram. –Bu günlük
bu kadar.

S…

muhafazası hususunda büyük bir tesir icra
etmiştir. Bu hadise işgal altında bulunan diğer
vilayetlerin de tahliyesine bir mukaddime-i
hayrdır.

Urfa 11. 4. 36
Avn ve inayet-i bâri ile 11. 4. 36 bade’z-

zeval birde Urfa’yı tahliyeye mecbur edildiği
Suruç istikametine doğru perişan bir halde
çekilmekte olduklar ını tebşir ederim.

Kuva-yı Milliye Kumandanı Pehlivanzâde
Nuri

Anadolu Ajansı
Denikin İstanbul’da

8 Nisan Dersaadet matbuat hülasasıdır:
8 Nisan 1920’de İstanbul’a bir İngiliz
torpidosuyla gelen General Denikin ve erkân-ı
harbiye reisi Romanovski Rus sefarethanesine
nazil olmuşlarsa da iki şahs-ı meçhul tarafından
erkân-ı harbiye reisinin katli üzerine General
Denikin tekrar vapura avdet etmiştir.

Almanya’da
Almanya’da vaziyetin pek büyük bir

teyakkuzu istilzam eylediği Berlin müttefikîn
kontrol heyet reisi general Kolla tarafından
bildirilmiştir. Garbî Almanya’da Rur havzasında
amele harekatı dolayısıyla vaziyet hala
müşevveştir.

Ankara 9 Nisan:
1- Almanya’da cumhuriyet taraftarları

Hindenburg Partis ine tabi olmaktadır.
2- Cemahir-i Müttefike-i Amerika’da

Wilson Prensiplerinin tatbiki için büyük bir arzu
ve mehafil-i siyasiyede lehimize şiddetli
cereyanlar olduğu gibi Amerika gazetelerinde
Türklerin müstakil kalabilmeleri için uzun
makaleler neşr edilmektedir.

3- Bolşevik orduları Denikin ordusunu
tamamen dağıtmış Dağistanlılarla müttefiken
Kafkasya’da vaziyete hâkim olmuşlardır.
Gürcistan ve Azerbaycan efkâr-ı umumiyesi
ekseriyetle Bolşeviklere taraftar bulunuyorlar.

4- İzmir ve Yunan mezaliminden
hükûmete düvel-i itilafiye mümessillerine şikâyet
etmek üzere gelen bir heyetin muhtıralarını
Türkçe olarak İtalyan ve Amerika ve Fransa
mümessilleri kabul ettiği halde İngiltere
mümessili yalnız İngilizce yahut Fransızca olarak
muhtıra kabul edeceğini söyleyerek şikâyetlerini
dinlememiştir.
Bu muhtırada mezkûr mezalim arasında karye

imamı Sadrettin Efendi’nin bir çam ağacına

bağlanarak boğazından testere ile kesilmek gibi

vahşetler mevcuttur.
(Avrupa medeniyeti utansın)

5- Arnavutluk dâhilinde umum Hıristiyan
işgaline karşı ihtilâl ve isyan varittir Gürümce’yi
Arnavutların zabt etmek üzere olduğu Bulgar
menabiinden bildirilmiştir.

6- Yunanlıların Makedonya’ya kırk bin
kişilik bir kuvvet sevk etmek mecburiyetinde
oldukları haber alınmıştır. Telgraf ve telefoncu
takımlarıyla 5 Nisan’da ilk kafile olarak Selanik’e
iki tabur sevk olunduğu İzmir’den bildirilmiştir.

7- Bulgarların Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri teşkilât-ı
milliyesiyle tevhid-i harekat etmeği kendi
menfaatlerine muvafık bulduklarını Bulgar
gazeteleri yazıyorlar. Trakya’nın Yunanlılar
tarafından işgali halinde Müslümanlar ile
beraber Yunan ordusu aleyhine harp etmeğe
karar vermiş oldukları yine mezkûr gazeteler
münderecatından anlaşılmıştır.

10 Nisan Irak’ta İngiliz aleyhindeki efkâr
ve teşkilat vüsat ve şiddet peyda ediyor. Şimdiye
kadar nasılsa İngilizler tarafında kalabilmiş olan
bazı şeyhler bile İngilizlere karşı vuku bulacak
kıyama iştirake ahdeylemişlerdir.

2- Payitahtın düşman işgaline geçmesini
müteakip Anadolu gibi derhal İstanbul ile
alâkasını kat' eden Şarkî Trakya akdettiği umumi
bir kongre ile vaziyet hususunun istilzam ettiği
tedabiri almıştır. Heyet-i Temsiliye ile irtibatını
kemâkân muhafaza eden vatanın bu kısm-ı
pür-muazzezesi fevkalâde meclis-i millî’de
bulunduracağı azaları da takarrur etmiştir. Garbî
Trakya'ya gelince orada nisan’ın dördüncü günü
resmen Trakya meclis-i âlisi
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Hintli Kardeşlerimiz Haklarımızı Ne Güzel
Müdafaa Ediyorlar.

Hariciye nezaret-i celilesine Londra’da (West
Buren Gorou) sokağında 87 numaralı mahalde
ka’in Cemiyet-i İslamiye Reisi Seyit Abdülmecit’ten
varit olan 5 Kânun-ı sani 920 tarihli mektubun
tercümesinden mâ-ba‘d.

(17) Avrupa Türklere asla adl ve hakkaniyet
dairesinde muamele etmemiştir. Muahedenamede
sırf Türklerin aleyhinde tağyir olunmuş ve hiçbir
vakit onlara muvafık surette tefsir edilmemişti.
Ezcümle:

1-  30 Mar t  1856 tar ih l i  Par i s
muahedenamesinin 7. maddesi

2- Bu muahedenameye merbut olup Berlin
muahedenamesi 18. protokolu muhteviyatıyla
teyit edilmiş olan mukavele

3- 1806 Nisan tarihindeki muahedename
4 -  1 3  M a r t  1 8 7 1  L o n d r a

muahedenamesinin 2 .  ve 7.  maddes i
5- 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin

muahedenamesinin 2. maddesi
6- İngiltere ile Devlet-i Osmaniye beyninde

münakid ve 4 Temmuz 1878 tarihli tedafii ittifak
muahedenamesi

7- İngiltere ile Devlet-i Osmaniye arasında
münakid 1 Temmuz 1878 tarihli mukavelename

Bu muahedenamelerle mukavelenamelerin
kâffesi Devlet-i Osmaniye'nin tamam-ı mülkîsini
temin ediyorsa da acaba vâziîn-i imzanın
taahhütlerini muhafaza ettiklerine dair bir misal
mevcut mudur?

Devlet-i Osmaniye daima kaybede gelmiş
ve Hıristiyanlar daima kazanmakta bulunmuşlardır.
Acaba kudsiyet nokta-ı nazarından Belçika lehindeki
bir muahedename ile Türkiye lehindeki bir
muahedename arasında ne fark var. Başlıca
muhasım olan Almanya Alman toprağının bir
karışını bile kaybetmezken Türkiye'nin bilhassa
Türkler ve Müslümanlar meskûn bulunan arazisinin
ziyaa uğramasını kimse anlamıyor. Hangi usul ve
esas-ı adalete müsteniden başkalarının irtikâp
ettikleri seyyiatın cezaları Devlet-i Osmaniye'ye
tahmil edilmek isteniyor?

(18) Devlet-i Osmaniye müdafaa-ı nefs için
harbe girişmiş ve yahut Belçika gibi harp etmeğe
mecbur olmuş ise devlet-i müşarünileyhaya insaf
ve hürmet ile muamele etmek pek makul ve
münasip olur.

(19) Balkan harbinden evvel umum fırkalara
mensup Türklerin İngiltere ile Fransa’ya karşı bir
meyl ve muhabbetperverde ettiklerini ve bu iki
memleketin ananevi dostluğuna itimat ettiklerini
biz pekâlâ biliriz. Fakat onlar o sırada İngiltere
başvekili bulunan Mösyö Asquith evvela statükonun
hiçbir vechle ihlâl edilmeyeceğini beyan ettiği ve
bilâhere memul ettiği gibi Türklerin muzaffer
olmadıklarını görünce ifadatını tağyir ederek
(Müttefikler ihraz ettikleri muzafferiyetin
semerelerinden mahrum edilmeyeceği) tarzında
beyanatda bulunduğu zaman son derece mey’us
olmuşlar idi.

(20) Türkler yalnız harpten evvelki statükoyu
muhafaza etmek hakkını değil belki Balkan
harbinden sonra muahedenameyi de tadil ve tashih
ey lemek hakk ını  tamamıy la haizd ir ler.

(21) Suriye kıtası Müslümanlar tarafından
Şam-ı şerif tesmiye olunmuş ve evail-i İslamdan
beri bu kıta umum İslamlarca mukaddes olan
birtakım hatırat-ı diniyeyi cami olmakla mühim bir
merkez-i dini teşkil etmiştir. Nüfus-ı umumiyesinin
altıda beşi İslâm olan arz-ı Filistin Mekke-i
Mükerremeden sonra mukaddes bir kıta addolunur.

Irak kıtası hatırat ve ananat-ı diniye ile
meşbu’dur. Kendileriyle ihtilatta bulunanların
kâffesinin nefretine yardım eyleyen ve Türk ve Kürt
Müslümanlarına karşı be-gayet gaddarane ve
zalimane bir surette hareket eden Ermeniler,
sekenesinin bir cüz-i kalilini teşkil eyledikleri halde
yanlışlıkla Ermenistan tesmiye olunan Kürdistan
nüfusunun kısm-ı küllisi İslam olduğu cihetle bir
Müslüman memleketidir. Asya-yı Suğra, başlıca
Türklerle meskûn bulunduğu cihetle bir Türk
memleketidir. Türkiye nüfusunun yüzde yetmişi
Türk olduğu gibi Boğazların nüfusu da kezalik
böyledir. Dersaadet veyahut İstanbul birçok
asırlardan beri hilafet merkezidir. Arabistan
makamat-ı mukaddese-i İslamiyeyi ihtiva ettiği
cihetle mutlaka halifenin murakabesi altında
kalmalıdır.

(22) İngiltere ile Fransa mukaddes olması
lâzım gelen taahhüdat-ı sulhiyeden sarf-ı nazar
âlem-i İslâm ve şeriat-ı İslamiye Mekke-i Mükerreme
Şerifinin taahhüdatını izhar etmesine mani olduğu
cihetle âl-i Osman’da kalması lâbüd ve zaruri olan
bu makamdan makamat-ı mezkûrenin tefrik
edilmemesini talep eder. Yüz milyon İngiliz
tebaasıyla Araplar ve Arap olmayanlar ve Fransız
tabiyetinde bulunan Müslümanlar dahi dâhil
oldukları halde umum Müslümanlar bu noktada
müttefiktirler.

-Daha var-
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

küşat edilmiştir. Bu meclis âtiyen intihab ile
yapılacak Trakya meclis-i mebusanına
mukaddeme addedilir.

3- Mukaddema milletin feveran-ı
hamiyyet ve celâdetiyle makamından teb‘id
edilmiş olan Damat Ferit Paşa’nın bu kere
İngilizler eliyle o makamı kirletmesi bütün
vatanda zaten hâl-i galeyanda bulunan nefret-
i vahdeti bir kat daha artırmıştır.

4- Sosyalist rüesasından Zinovyef
Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye
ahalisine hitaben bir beyanname neşr ederek
kendilerini İngiliz tahakkümüne karşı cidal için
tedabir ve teşkilât-ı mahsusa almağa davet
eylemiştir.

5- İzmir’de yapılan bir askerî Yunan
nümayişinde Metropolit Hıristos Tomus Yunan
bayrağının Anadolu içlerinde temevvüç(!)
edeceğinden diğer bazıları da İzmir'den ve
Trakya'dan sonra İstanbul'u da alacaklarından(!)
bahseylemişlerdir. Bu nümayişe iştirak eden
dört tayyareden biri sükût ederek dalgakırana
çarpmış, rakibi Yüzbaşı Theodoropulos aletiyle
beraber gark olmuştur.

6- Cephelerimizde vaziyet emindir.

11 Nisan 1- Nisan 336’da Fransızların
Mersin’den sevk ettikleri top ve mitralyözlerle
mücehhez üç tabur Fransız kuvveti Mersin’in
garbında Kurbedli ve Şahverli köylerine sefain-
i harbiye ateşleri himayesinde taarruz ve ihrak
ve kıtal ve yağmaya başlamaları üzerine
toplanan ahâli tarafından bilhassa Mersin’e
ricata mecbur edilmiştir.

2- Adana’da sabık Ermeni murahhasası
Moşci’nin hanesi bir infilak neticesinde ber-
heva olmuştur. Hane mahallinde yapılan
muharebatta elli kadar bomba ve birçok esliha
zuhur  etmişt i r.  Frans ız lar  infi l âkın
bombardıman değil benzinden ileri geldiğini
ve zuhur eden mevad-ı infilakiye orada
kendileri tarafından depo edildiğini resmen
bildirmişlerdir.

3- Bulgar Reis-i Nazırı İstanbolovski
Trakya’nın katiyyen Yunanlılara verilmeyeceğini
ve bir muhtariyet-i idariyeye muvafakat
edebileceklerini Bulgar komitalarına cevaben
bildirmiştir. Reis-i Cumhur Wilson’un da
Trakya’nın Yunanistan’a verilmemesi reyinde
bulunduğu cihetle bu nokta-ı nazarın
müdafaası için konferansa murahhas
gönderileceğinin söylenmekte olduğu Bulgar
gazetelerinde görülmüştür.

Anadolu Ajansı

Bolşevik Tebligatı
8 Nisan Tarihli Moskova Telsiz Telgraf Tebliği Hülâsasıdır:

1- Dünya yangını başlamıştır. İngilizler
İstanbul'u işgal ettiklerini 6 Nisan da ilân
etmişlerdir. Bütün Anadolu bu işgale karşı
hal-i kıyamdadır.

2- Ron boyunda Almanlarla Fransızlar
arasında muharebat oluyor.

3- Bir Mayıs’ta Fransa’da yapılacak pek
azîm amele nümayişleri için şimdiden hazırlıklar
yapılmaktadır. Hükûmet mesai şeraitini kabul
etmezse derhal umumi grev ilân edilecek ve
bu grev amele arzularının teminine kadar
devam ettirilecektir.

4- Denikin İstanbul’a İngiliz murahhasları
nezdine gitmiştir.

5- Lehistan’da şimendiferler de dâhil
olduğu halde amele grev ilân etmiştir.

6- Japon kıtaatı Vladivostok’u 7 Nisan’da
işgal etmiştir.

Muhterem Abonelerimize..

1- Altı aylık abone müddeti hitama

ermek üzeredir. Birinci nüshadan itibaren

abone sahiplerinin kayıtlarının tecdidi için

şimdiden işar-ı keyfiyetleri ve bedelâtı peşinen

göndermeleri

Ve

2-Varidatı mesarifini ancak koruyan

gazetemize ilk nushalardan itibaren abone

olan ve abonmanlarını halâ tediye etmeyen

zevat ve müessesatın abone bedellerini

idarehanemiz namına irsalleri intizam-ı

intişarımız namına rica olunur.

İlanat

Muayenehane-i Tıbbî

Emraz-ı Dâhiliye ve İntaniye

Mütehassısı Bakteriyolog Doktor

Behcet Adil

Emraz-ı Hariciye ve Zühreviye

Mütehassısı Radyolog Doktor

Ahmet Naci

Sivas’ta “Eczahane-i Ali Rıza” karşısındaki

(Muayenehane-i Tıbbî’de) dâhili, harici her

nev hastalıklar… Yeni ve eski belsoğukluğu

firengi muayene ile tedavi-i katî icra edilir.

Firengi şüpheli yaralar hurde-bîn

vasıtasıyla teşhis edilir ve mühlik-i avarızı

tehlikesiz ve süratle tedavi edilir.

Habibzâde

Ahmet Turan Ticarethanesi

Sivas: Çarşı Caddesinde

Kırtasiye, Tuhafiye, Attariye, Kantariye ve her

nevi' muamelat-ı ticariye

Fiyatlar rekabet kabul etmeyecek

derecede ehvendir;

Yeni mallar gelmiştir; bir defa rağbet

buyuran muhterem müşteriler her halde

memnun kalacaklardır. Toptan siparişat büyük

tenzilâtla kabul olunur.

Sığırcızâde Biraderler

ve Şürekâsı Ticarethanesi

Telgraf Adresi: Sivas Sığırcızâdeler

(Sivas Hamamcıoğlu Han Numara 11,12)

Ham eşya üzerine her nev‘ muamelat-

ı ticariye ve komisyonculuk yapar, sürat ve

sühulet rehber-i muamelâtıdır. Gön, deri, av

derisi ve sair mevad-ı iptidaiye alıp satmak

arzu edenlerin bir kere mağazamıza müracaat

ederek tecrübe eylemelerini rica ederiz.
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devletin müstakil bir mevcudiyeti olmadığını
yar ve ağyara ilan cinayetini ihtiyar etti. Ferit
Paşa yukarıda arz ettiğimiz gibi bu milletin
baykuşundan ziyade halaskâr bir adamı olsaydı
devletin istiklâl ve hukukunu muhafaza ederek
velev bîgünah olsalar da hapis ve tevkif ettirdiği
zevatı kavanin-i şeriye ve Osmaniye dairesinde
bunları tecziye ederek Avrupa’ya karşı suni
bir hak temin etmiş ve söz söyleyebilmek
hakkını kazanmış olurdu. Bununla hilaf-ı kanun
yapılan haksızlığı, zulmü terviç etmiyoruz.
Bilakis bunu budalaca millete bir ihanet telakki
ediyoruz ve demek istiyoruz ki madem ki
hüsn-i niyete makrun bir hareket Ferit Paşa’nın
zihninde temerküz etmiş idi. O halde yapılan
zulmü milletin halasına bir vasıta olarak istimal
etmedikten başka ikinci bir ihanet ve hıyaneti
neden irtikâba lüzum hissetti ve bu suretle
devleti şerait-i istiklalinden mahrum mehma
bir devlet menzilesine indirdi. İşte Ferit Paşa’nın
tarihe nakline sebep olacak ilk cinayeti ve
melaneti…!

Ferit Paşa devre-i saniye-i saltanatında
da kendine has olan kiyaset-i ihanetini istimal
ederek düvel-i mutelifeye vermiş olduğu yeni
bir muhtıra ile Anadolu’yu üçe taksim ediyor
ve Toros’un öbür tarafında yaşayan Türk
milletini an kasdın itibara almadığı gibi Vilayat-
ı Şarkiyede de büyük bir Ermenisten kabul
ederek Ermenilere vasi muhtariyet verileceğini
devlet namına taahhüt ediyordu. Ferit Paşanın
zamirine ıttıla‘ eden millet keyfiyeti derhal
protesto ettiği gibi kendi rüfekâ-yı mesaisi
bile yapılan şu cinayetin esbabını bir eser-i
gaflet suretiyle neşir ve tamire çalışmışlarsa
da Toros ile anti Torosu bilmeyen ve bunda
velev ki beşeriyet dolayısıyla olsun bir hata
irtikâp edecek derecede eser-i hamakat
gösteren bir adamın mukadderat-ı milleti
tedvire ne hakkı ve ne de salahiyeti
olamayacağı tabiidir.

Yukarıdan beri saydığımız ihanetlere
rağmen Damat Ferit Paşa bu defa da sadareti
İngiliz kuvvetleriyle tekrar işgal ediyor. Bu defa
millete nasıl bir zehrin-i siyaset takip edeceği
millet nazarında zaten malum ise de Anadolu
Ajansı bu babda mevcut kanaatleri takviye
edecek projeler hakkında malumat veriyor.
Ez-an cümle yukarıda işaret ettiğimiz Hakk-ı
kazanın refiyle iktifa etmeyen Ferit Paşa bu
defa da makam-ı hilafet ve saltanatı taht-ı
esarete ilkâ ederek müessesat-ı resmiye-i devleti
ecnebi kuvvetleriyle işgal ve Meclis-i Mebusan-
ı Milliyi dağıttırarak azâ-yı milleti her türlü
sarahat-i kanuniye ve hukuk-ı tabiyyeye menafi
olarak hapis ve tevkif ettirerek devleti esasından
kal‘a teşebbüs ediyor. Bununla da iktifa
etmeyen Ferit Paşa bir de kuvve-i tenkiliye
kumandanlığı ihdas ederek millet-i İslamiyeyi
birbirine katlettirmeye çalışıyor. Artık bu tarz-
ı hareketi ihtiyar eden bir sadrazamın altı yüz
senelik bir devlet ve milleti bin üç yüz senelik
makam-ı hilafeti imha ederek ihzar edeceği
enkaz üzerinde bir baykuş vaz-ı sefilinden
başka ne gaye takip edebileceğini
kestiremiyoruz. Ve böyle bir adamın kendi
milletini mahv ve nabud

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene        Pazartesi:   29 Receb-i Şerif  1338  ve  19  Nisan  Sene 1336            Numara: 37

295 37 1.Sayfa

Leyle-i celile-i miraca şeref-müsadif
receb-i şerifin yirmi yedinci ve nisanın on
yedinci cumartesi gecesi bilumum cevami ve
mesacid ve tekayada zikir ve ibadat ve ed‘iye-
i me’sûre yad ve tekrar edilmiş ve bütün
minarat kandillerle tenvir ve tezyin edilmiştir.

Cenab-ı Hak amme-i müslimîni bu leyl-
i mübarek hürmetine halas ve rehâ-yâb eylesin.
Amin ya Mu‘în..

Ferit Paşa Kabinesi
Son gelen İstanbul matbuatı milletin

arzusuyla mevki-i iktidara gelen Salih Paşa
kabinesinin İngilizlerin tazyikiyle cebren istifa
ettirilerek yerine milletin galeyanıyla, kabinesiyle
beraber sükût eden Ferit Paşa’nın def’a-i salise
sadareti işgal ettirildiği bildiriliyor. Kabine
imzalarının kimlerden müteşekkil olduğu
hakkında malumat mevcut değilse de Ferit
Paşa gibi milletin ferman-ı idamını ihzar eden
bir kabine reisinin rüfekâ-yı mesaisi de aynı
mahiyet ve kabiliyette diğer birtakım vatanın
saadetiyle alakadar olmayan kimselerden
terakküb ettiğ ine şüphe edi lemez.

Milletler arasında zaman zaman milletin
saadet ve selametini ehass-ı emel edinerek
temin edeceği menafi-i umumiye ile milletinin
emn ve itimadını kazanan ve bu suretle ilelebet
tarihte bir mevki-i rüçhan kazanan ashab-ı
dehanın yetiştiği her milletin tarihinde nadiren
olsa bile görülmektedir. Ferit Paşa da su-i
şöhretle ibkâ-yı namına teşne ve hatta haris
bir baykuş şeklinde bu milletin enkaz-ı
felaketinde sadâ-yı meşumunu diğer milletlere
numune-i intibah olabilecek şekilde isma‘ için
haykıran bir deha-yı kâbustur ki bunun
emsaline tarihlerde pek az tesadüf edilir. Belli
başlı bir misal bugün ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevt
sırrına mazhar olan Lehistandır. Ferit Paşa
kendi milletini, devletini eliyle yıkarak diğer
milletlere bir ders-i intibah hazırlamak ve bu
suretle beşeriyete hizmet etmek istiyor. Zira
hal-i hazırdaki milletlerin her birinin bir Emir
Faysal’ı Venizelos’u, Bogos Nubar’ı vesairesi
var. Bunlar yeni yeni devletler, milletler vücuda
getirmek maharet-i siyasiyesiyle geceli
gündüzlü meşgul oluyorlar ve tarihlerine de
şerefle kaydedilmek istiyorlar. Bunun karşısında
bir mevcut millet devleti muhafazaya kabiliyet
göremeyen Ferit Paşa da yarı yıkmak ve enin-
i milletin son sadâ-yı matemiyle tarihe
kaydedilerek ma’kus bir şöhret yani lanet
kazanmak istiyor.

Ferit Paşa ilk devr-i sadaretinde milleti
Avrupa’ya karşı mücrim, muterif şeklinde
göstererek münevverân-ı milleti birer birer
hapis ve tevkif ettirdikten sonra kavanin-i
devlet ve milletle -ki eğer bir ihanet varsa-
tecziyesini beceremeyerek devletin devlet
olabilmesi için lazım olan şerait-i maddiye ve
hukukiyeden hakk-ı kazasını diğer ecnebi bir
devlete terk ederek resmen ve hukuken

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

eyleyerek teşekkül etmiş ve edecek milletlere
bir ders-i intibah hazırlamakla mucib-i lanet
olması suretiyle tarihte bir nam bırakmaktan
başka ne gaye takip edeceğini bilemiyoruz.

“Kişinin âyinesi iştir lafa bakılmaz.”
Artık millet kendi kafasını iki eli arasına

alarak bu adamdan ne menfaat göreceğini
teyakkun etsin. Ona göre kendi hayatını yine
kendi mesai ve tedabiriyle temin etmek
çarelerine tevessül edenlere bütün kuvvetiyle
zahir olsun başka çare-i felah ve necat
kalmamıştır.

H. T.

Fevkalâde Meclis-i Milli
Ne Vakit İçtima Edecek

Ankara’da içtimaa davet edilmiş olan
meclis-i milli-i fevkalâde için birçok livalarda
intihab edilen azalar yola çıkmışlardır. Hareket
eden aza miktarına nazaran on güne kadar
Ankara’da ekseriyetin husûlü memuldür. Buna
binaen meclisin nisanın yirmi birinci çarşamba
günü küşadı tekarrür ettirilmiştir.

Meclis-i umumi-i Vilayet
14 Nisan Çarşamba günü Meclis-i

Umumi-i Vilayet son içtimaını akd ile Gemerek
müderrisîninden Hocazade Ahmet Reşat
Efendi, Şems-i Sivasî evladından Şeyh Hüseyin
Efendi, Karahisar’dan Hazinedarzâde Zihni
Efendi, Divriği’den Ömer Bey encümen
azalığına ekseriyet-i ârâ ile intihab edilmişlerdir.

Maraş ile Ayıntap Arasındaki (Arapdar)
Vakasına Ait.:

Karilerimiz iki Fransız zabitinin de
imzalarıyla musaddık zîrde muharrer vesikada
okuyacakları veçhile işgal altında bulunan
dindaşlarımız bayağı vahşi bir hiss-i kin ve
taassupla ayaklar altında çiğnenmekte
mukaddesatı telvis edilmektedir.

Şarklıların hasail-i fıtriyesinden olan
misafirperverlik ruhuna yaraşır hüsn-i kabule
mükafaten asayişi  takrir maksadıy la
muvakkaten geldiklerini söyleyen medenîlerin
hareketleri bir ibret ve intibah gözüyle
okunulmalıdır!

“Mah-ı hal-i rumiyenin on ikinci
pazartesi günü sabahleyin Islahiye civarında
Hurşit Ağa’nın köyüne gitmek üzere
Ayıntap’tan hareket  eden topçu ve
mitralyözden mürekkep takriben yedi yüz
kişilik büyük bir Fransız kıtası büyük Arapdar
karyesine muvasalatında ahali-i karyeyi darp
ve tahkir etmekle beraber eşya-yı beytiyelerini
yağma ve gârât ettikleri ve korkarak dağlara
iltica eden ahali-i kurra üzerine top ve mitralyöz
ateşi açtıkları ve bombardıman elan devam
etmekte olduğunu istihbar olunması üzerine
Ayıntap meclis-i idare ve cemaat-i İslamiyesi
ile bil-müzakere mutasarrıf Celal Bey’in riyaseti
tahtında mahall-i mezkûra bir heyet-i nasır
gönderilmesine karar verilmiş ve Ayıntap’ta
mukim Fransız kumandanı Kolonel Philip
Centmari cenablarının da bizzat bu heyet
miyanında bulunması arzu edilmiş ve keyfiyet
mutasarrıf bey tarafından mir-i muma-ileyhime

Leyle-i Celile-i Miraç
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Anadolu Ajansı Telgrafları
12 Nisan

1- İstanbul’da İngilizler idare ve ianesiyle
mevki-i iktidara getirilen Ferit Paşa hükûmetinin
ilk işlerinden biri bittabi yine İngiliz emriyle Şaki
Ahmet Anzavur’a Mîr-i mîranlık rütbesiyle
Balıkesir mutasarrıflığını tevcih etmekten ibaret
olmuştur. Kâğıt üzerinde kalmağa mahkûm
olan bu teveccühün bir faydası varsa o da
Anzavur meselesi bütün çıplaklığıyla ortaya
çıkarmasıdır.

2- Lloyd George avam kamarasında şu
sözler i söylemiştir. Hır ist iyanlar bütün
Anadolu’da tehlikededirler. Fakat İngiltere’nin
şimdiye kadar yaptığı vazifeleri daha ziyade
tevsie imkân mevcut değildir. Anadolu’da
harekât-ı askeriye icrasına razı olacak hiçbir
İngiliz nazırı yoktur.

3- Roma’daki İngiliz mümessilinin bir
nota vererek İtalya’nın Türkiye’ye asker sevk
etmesi talebinde bulunduğunu Bulgar gazeteleri
yazıyor. İtalyan başvekili İtalya için sevkiyat-ı
askeriye icrası mümkün olmadığını anlatmıştır.
Sevkiyat-ı askeriye nakline Fransa dahi muarızdır.

4- Amerika Almanya ile hal-i harbin
hitama erdiğine karar verildiğini gazeteleri
yazıyor.

5- İrlanda’da yeni bir hıyanet-i siyasiye
vuku bulmuş İngi liz hükûmeti avam
kamarasında itiraf etmiştir.

6- Urfa’daki Fransızlar bu sabah orasını
tahliye ederek çekilmişlerdir.

7- Fransa başvekili Millesan meclis-i
mebusanda Türkiye sulhüne dair beyanatta
bulunarak ez cümle evvelemirde Fransa kabiliyet-
i hayatiyeyi haiz bir Türkiye’nin mevcudiyeti
elzem addeder ve bu maksatladır ki padişahı
İstanbul’da bırakmağı münasip görerek aynı
esasa göre Türkiye Osmanlı ekseriyetini haiz ve
tealisine lazım iktisadi muhtericleri muhtevi
araziye sahip olmalıdır demiştir.

8- Âyandan Reşit Akif Paşa vefat etmiştir.
Malta’da mevkuf Sait Halim Paşa âyânlıktan
istifa etmiştir.

9- Meclis-i fevkalade intihabatı hitam
bulmak üzeredir. İntihabatı ikmal olunan yerlerin
mebusları kısmen Ankara’ya gelmiş kısmen de
yoldadırlar. Meclisin on güne kadar küşadı
kaviyyen memul bulunuyor.

13 Nisan
1- İngilizlerin İstanbul’da elleri ve emirleri

altında bulunan hükûmet ve marifetiyle teşkilat-
ı milliye aleyhine bazı fetvalar çıkartmak üzere
istimal-i cebr ettikleri istihbar olunuyor. İşgal
vuku bulmadan millet meclisi birtakım tevkifat
ile mefluç bir hale getirilmeden zat-ı şahanenin
ve millet meclisinin mezahir-i itimadı olan bir
heyet-i vükela iş başında iken böyle fetvalar
elde etmeğe muvaffak olamayan İngilizlerin
İstanbul’u işgal ile zat-ı şahaneyi esir ve Salih
Paşa Kabinesini cebren iskat ettikten ve millet
meclisini keen lem-yekûn hükmüne koyduktan
ve Ferit Paşa gibi sırf kendilerinin emrine tabii
bir adamı sadarete çıkardıktan sonra efkâr-ı
umumiyeyi iğfâl maksadıyla bu gibi teşebbüste
bulunmaları ve cebr ile birtakım fetva ısdar
ettirmeleri ihtimalden baîd görülemez. Ancak
bu gibi teşebbüsat-ı merdûdenin zaten
müteyakkız bulunan efrad ve efkâr-ı umumiye-
i millet nazarında en ufak bir kıymeti bile haiz
olamayacağı elbette şimdiden şüphesizdir.

2- Samsun’a Mösyö Tak isminde bir
Amerika konsolosu gelmiştir. Bilhassa
İstanbul’un İngilizler tarafından ve şekl-i
malumda vuku bulan işgalinden sonra Amerika
efkâr-ı umumiyesiyle mehafil-i resmiyesinde
lehimize olarak hasıl olduğu bildirilen cereyan
teyit ediyor.

3- Hindistan’ın Pencap eyaletinde
akdolunan pek büyük bir mitingde Türkiye
mukadderatı hararetli nutuklara zemin olmuş
biri Londra’ya ikincisi Newyork’a ve bir üçüncüsü
de İstanbul’a gitmek üzere üç heyet-i mahsusa
intihabına karar verilmiş ve miting inikadında
iken bu heyetler intihab edilerek yola çıkarılmıştır.
Londra ve Newyork’a giden heyetler Türkiye
meselesinde verilen sözlerin tutulması lazım
geldiğini anlatacaklar ve bütün Hindistan
namına bu noktada ısrar edeceklerdir. İstanbul’a
gelmekte olan

bâ-tezkere iş‘âr edilmiş ve alınan cevapta heyetin
azimetine müteşekkir olmakla beraber bizzat
hareket etmek arzu ettiğini ve şayet bir mani çıkar
da gidemez ise kendi yerine iki zabit göndereceğini
bildirilmiştir. Bunun üzerine mutasarrıf Celal Bey’in
riyaseti altında ve Jandarma kumandanı Binbaşı
Talat, meclis-i idare azasından Müftüzâde Hayri
ve Hacı Halil Ağazâde Ahmet Ağa ve Cemaat-i
İslamiyeden müftü efendi, Nuri Bey ve Emin, Hamdi
Mahmut, Hacı ve Mehmet Ali Efendiler ile Şerif
Ağa ve Kolonel Philip Centmari cenaplarının
[bronşitten] muztarip bulunmalarına mebni kendi
tarafından tayin olunan yüzbaşı Mösyö Renault
ve Mösyö Valtan ve Jandarma bölük kumandanı
yüzbaşı Esat Bey ve polis ikinci komiseri Mustafa
Efendi beraberlerinde kuvve-i kafiye jandarma
süvarisi olduğu halde kanun-ı sani’nin on dördüncü
çarşamba günü saat dokuzda öğleden evvel
Ayıntap’tan hareket ile yirmi beş kilometre ba‘d-
ı mesafede Maraş hududuna yakın bir mevkide
bulunan Büyük Arapdar karyesine hareket olundu.
Karye yakınına muvasalatımızda köy ahalisi yine
bir kuvve-i askeriye geliyor diye korkularından
havaya birkaç el silah atmaları üzerine iki jandarma
süvarisiyle ser-komser Mustafa Efendi ileriye
gönderilerek gelen heyetin Mutasarrıf Beyle
Cemaat-i İslamiye azaları ve jandarma kumandanı
ve Fransız zabitanı olduğu haber vermeleri üzerine
korkularından dağlara iltica eden ahali hemen
köylerine avdet etmişler ve gelen heyeti istikbale
şitab eylemişlerdir. Bir gün evvel köylerinde ne gibi
bir vukuat olduğunu sual ettiğimizde Karye muhtar-
ı sanisi Osman ve rüfekası bir mealde olarak ber-
vech-i âti hikaye-i  keyfiyet eylemişlerdir.

Geçen pazartesi günü akşam namazından
sonra yani takriben saat altı buçuk yedi raddelerinde
[öğeleden sonra] topçu, mitralyöz ve piyadeden
mürekkep bir Fransız kıtasının köyümüze gelmekte
olduğunu haber veren ve kıtanın kılavuzluğu
vazifesini ifa eden Fransız askeri elbisesini lâbis
Ermeni milletinden arabacı Ohannis ve tütün
kaçakçısı Gökçayırlı Koca ve biraderi köylüleri ve
muhtaranı isimleriyle çağırarak bin adet kadar
Fransız kuvveti geldiğini ve bunları geceyi geçirmek
üzere hemen efrada yatacak mahal ve hayvanata
lüzumu kadar ahır tedarik etmek lazım olduğunu
söyler. Muhtaran da ellerinden geldiği kadar gayret
edeceklerini fakat köylerinin otuz otuz beş haneden
ibaret küçük bir karye olduğundan askerin
umumunu istiab edemiyeceğini mamafih
sığdırmaya çalışacaklarını cevaben söylerler ve
kıtanın kumandanına buyurunuz demek üzere
giderler. Hâlbuki kıta kumandanı olan zat efradın
çokluğundan bahisle köye sığamayacağını ve köyün
önündeki harman yerinde kalacağını beyan ile
ileride gelen süvari topçu efradına harman yerine
inmelerini emreder. Lakin arkadan gelmekte olan
piyade efradı kumandanın bu emrini dinlemeyerek
doğrudan doğruya köyün üzerine yürür, rast
geldikleri hanelere girmeye başlarlar. O sırada
köyün içinde bir bağırmak ve çağırmak başlar.
Gece karanlık her yer kar ile mestur olduğundan
Karye ahalisi ne yapacaklarını şaşırır ve istimdata
başlar. Kumandan ile görüşmekte olan muhtar-ı
evvel Memik Ağa ve muhtar-ı sani Osman işi
anlamak üzere müsaade alarak hanelere giderler
ise de her taraf asker ile dolmuş olduğunu ve
kimseye laf anlatmak mümkün olamayacağını
anlayarak işi kumandana anlatmak üzere geriye
avdet ederlerse de Türkçe bilen Ermeni efradı
kendilerini meneder ve siz bizi Deyrzûr’a teb‘id
ettiniz. Bakınız bizler de sizlere neler yapacağız
diyerek tefevvühât-ı lisaniyede bulunurlar. Bunun
üzerine muhtaran hanelerine avdet edip ailelerini
kaçırmaya mecbur olurlar. Herkes ailesinin telaşına
düşer ve hanesinden çıkabilenler dağlara iltica
eder. Kaçamayıp kalanlardan Küçük Ahmet’in oğlu
Mehmet Çavuş’un yeni doğurmuş familyası ile
Hancı Mehmet’in zevcesi Emiş ve Katırcı Ömer Bey
zevcesi Fato ve Tahtacı Ali’nin zevcesi Meryem’in
namusuna tecavüz edildiği gibi Zobu Ahmet’in
on iki yaşlarındaki Döne ismindeki bir kızın dahi
kendilerine teslim etmeleri için Küçük Ahmet’in
oğlu Mehmet Çavuşu çok tazyik ederlerse de
Mehmet Çavuş razı olmaz. O istimdat için dışarı
çıkar ve bir daha haneye koymadıklarından kızın
namusuna bir tecavüz vuku bulup bulmadığını
anlayamadıklarını ve iki yaşındaki bir küçük kızın
bacaklarını ayırıp avret yerine baktıklarını ve
hanelerindeki eşya sandıklarını kırarak içindeki
para ve eşya ve huliyyatlarını kamilen ahz eyledikleri
gibi hane ve odaların kapılarını kırarak mevcut
arpa ve buğday vesair zahirelerini gasp eylemişler.

-Mabadı var-

Maarifperverlik:
Sivas eşrafından Hamamcızâde İlhami Bey’in

taht-ı icarında bulunan bir bab haneyi Feyziye
İbtidai-i Umumiyesine tahsis etmiş olduğu
memnuniyetle haber alınmıştır.

İlhami Bey’e maarif namına teşekkür olunur.

heyet ise hak ve adalete muvafık bir sulh
istihsali emrinde Hindistan’ın Türkiye’ye bütün
kuvvet ve mevcudiyetle muzahir olduğunu
tebliğ ve devlet-i Osmaniyeyi hilafet-i
İslamiyenin şeref ve haysiyeti namına fena bir
hale ve men-i imza etmeden tahzir eyleyecektir.

4- Almanya’nın vaziyet-i müşevveşesi
İngiltere ve Fransa’yı işgal etmekte devam
ediyor. Fransa başvekili Millesan meclis-i
mebusanda vuku bulan beyanatı meyanında
Fransa ile İngiltere arasında Almanya’nın saha-
ı ihtilal olan Ron havzasında yüz bin kişi
gönderilmek için bir ittifak akdedilmek üzere
bulunduğundan bahsetmiştir.

14 Nisan
1- Antalya’ya gelen dört zabitin

ifadelerine nazaran bin Fransız askerini hamil
bir Yunan vapuru Sisam’ın Vati limanından
on mil kadar açıkta gark olmuş içindekilerden
hiç kimse kurtulmamıştır. Aynı zabitlerin
ifades ine  göre bu ef ra t  Me rs in’ e
naklediliyorlarmış.

2- Makedonya ahvalinin bilhassa
Yunanistan için mucib-i endişe olacak bir
surette karışmakta olduğu anlaşılıyor. Bulgar
ve Arnavut çetelerinin Yunanistan’a karşı
müttefiken hareket ettikleri ve hatta müşterek
kuvvetlerin bir aralık Manastır Karaferye hattını
bile işgal etmiş oldukları bildiriliyor.
Arnavut çeteleri sarkıntılıklarını Manastır ve
Köprüce’den başka Yanya ve hatta Preveze’ye
kadar teşmil etmişlerdir. Bu ahval karşısında
Yunanistan bu havaliye asker göndermeğe ve
hatta İzmir ve havalisindeki ordusundan kuvvet
tefrik ve sevkine mecbur olmuştur. Yunan
ordusundan birçok firarlar vuku bulmakta
olduğu da temin kılınıyor.

3- Yunanistan ahval-i dâhiliyesi de
gittikçe intizamını kaybettiği anlaşılıyor. Hatta
Yunanistan’da umumi bir ihtilal emareleri
bu lunduğundan b i l e  bahsed i l i yo r.

4- Kolordu Erkân-ı Harbiye-i Umumiye
reisi Moskova telsiz telgrafı vasıtasıyla verdiği
raporda şimal cepheleri muharebatının
Bolşevikler lehine muvaffakiyet devam ettiğine
dair burada kaydına lüzum görmediğimiz
tafsilat vardır.

5 Nisanda bir Fransız harp sefinesi
Odessa’ya ateş etmiştir. Kafkas cephesinde
Bolşevikler Karadeniz sahilinde kâin Novaya’ya
ilerliyorlar. Bahr-i Hazer sahilinde Puçki
şimalinde Karaman iskelesine yanaşan bir
düşman torpil gemisi limandaki Bolşevik kıtaatı
tarafından zaptolunmuştur. Vladikafkas
mıntıkasında düşmandan 19 sahra obüsü 140
makineli tüfenk ile bomba makineleri alınmıştır.
Şark cephesinde Çin hududuna elli kilometre
mesafede bulunan Koçah şehrinin muhafız
kuvvetleri Koğdınsık mıntıkasındaki Bolşevik
kıtaatına iltica etmişlerdir. Oradan pek çok
ganaim alınmıştır.

5- Hindistan’da meşhur Ağahan riyaseti
altında içtima eden Bombay Müslümanlarına
İngiltere hükûmetinin Türkiye aleyhindeki
cereyanlara kapılmaması lüzumunu ihtar
ettikten sonra İngiliz piskoposlarının Türkiye
aleyhindeki tahrikâtını protesto etmişler. Buna
bir nihayet verilmesini talep etmişlerdir.
İngiltere’deki Türk aleyhtarlığının Müslümanlık
ve Hiristiyanlık arasında derin bir nefret ve
husumete münkalib olabileceğinin ihtarı dahi
içtimaın cümle-i mukarreratındandır. Kararlar
Londra’ya tebliğ olunmuştur.

14 Minh
1- İstanbul işgaline müteallik İngiliz

tecavüzatı miyanında Meclis-i Mebusan’ın
dahi içinden cebren mebuslar alınarak tevkif
edilmek suretiyle İngiliz kuvâ-yı müsellahasının
taarruzuna maruz kaldığı ve bunun üzerine
artık İstanbul’da devam-ı inikadına imkân
kalmamış olan Meclis-i Mebusan’ın içtimaat-
ı umumiyesini tehir etmiş olduğu ve
mebuslardan kurtulabilenlerin Ankara’da
içtima
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ve pek muhterem olarak sine-i namuskâr-ı
milletten doğan Kuvâ-yı Milliye. Bugün
insanlığın, vüs’atinin, kudretinin bütün
hamiyetiyle memleketin tersîn-i istiklâl ve
istikbaline çalıştığı; hilafetin, makam-ı
saltanatın hiçbir zerre-i esaretle bile tahammül
edemeyeceğini cihana isbat ve ilan eylediği
bir zamanda… İçimizde, aramızda sıkılmadan
yaşayan bazı muzırr ve menfaatperest
şahısların elân müdafaa-ı vatan teşkilatının
adem-i lüzumundan.. ..dan bahisle ezhan-ı
masumeyi teşviş etmesine koyu ve anûd bir
temerrüt ile vahdet-i milliyeyi sarsmak için
uğraşmasına insan bakıyor da yüreğinde kopan
bir tufan-ı tel‘in ve takbihin ifâ-yı vazife
etmesine mani olamıyor. Fakat ne kadar acısak
ve ne kadar tel‘in etsek eminim ki bu
şahsiyetlerin çehrelerinde en ufak bir ar ve
haya nişanesi; yüreklerinde şu muztarip vatan
için zerre kadar bir şefkat ve merhamet darbesi
göremeyecek ve duyamayacağız. O halde:
tarihini, mukaddesatını, istiklalini, Kuranını
tanımayan bu şahsiyetlerle fazla uğraşmağa
kıymetli dakikalarımızı israf etmeğe ne lüzum
var..

Biz saniyelerimizi, dakikalarımızı yer
cihan mesai ile tezyin etmeğe… Mesaimizden,
teşkilatımızdan –muayyen ve malum menabi’in
ilgaâtıyla- alıkoymağa çalışan avamil-i süfliyeyi
yıkarak devirerek ilerlemeye çalışmalıyız.

Yalnız gönül isterdi ki bütün bu
tehlikelere.. Nifaka ve ihtirasa karşı kalb-i millet
sarsılmaz ve iğfâl edilmez, bir mevcudiyet-i
metine halinde birleşsin ve darabân etsin..
Arzu edilirdi ki… Türklüğün en kesif ve en
canlı bir kıtası olan bu güzel toprak müstakbel
ve ani bir istilaya karşı lâkayt ve âtıl kalmasın.

Ne yapalım ki bazı muhitte felaketler:
İntibah yerine meskenet, faaliyet yerine atalet,
hamiyet yerine denaet doğuruyor. Ve bu hal
ile İslam olduğunu, yaşamağa hak kazandığını
bağıra bağıra söylüyor. Nerede o yaşamak
hakkının asarı.. Nerede onun bir zerre-i
fiiliyyesi…

Artık yeter! Ortada muhtac-ı müdafaa
ve himaye bir vatan var.. Düşmanlarımız
mühmel ve mütekâsil dakikalarımızı dört gözle
beklerken… Kâinat dişinden tırnağına..
Semasından denizine kadar silahlanırken biz
hâlâ mı o melun fırka ihtiraslarıyla nifak ve
fesat ile meşgul olacağız.  Hâlâ mı
yüzlerimizdeki maskeyi atarak vazife-i namus
ve hamiyeti yapmak için koşmayacağız.

Eğer öyle ise:
Düşman kapıda, biz yine bî-kayd ve

mübâlât;
Evvelce nasılsak yine aynıyle o meşrep:
Hep [sen ve ben] âvâz-ı harisanesi

heyhat!
Öldür bizi, kahret bizi, mahvet bizi ya

Rab.. Demekten başka çare yoktur.
Tokat:      A.(yın) H.(a)

Tehlike Karşısında Vahdet ve
Tesanüt Lazım

İşte mütarekeden sonra uğradığımız
kara, fâci bir akıbet… İşte binlerce yıkılmış ve
yakılmış evler… İşte sessiz ve pür-şeref meçhul
diyarların katil ve zalim ufuklarına götürülen
rical-i ümmet… Ve en sonra hâlâ iki kardeş
ve iki dindaş arasında devam eden nifak ve
şikak. Artık yeter!

Eğer vaktiyle vicdanlarımızdan çıkan
sada aramızdaki bütün hain düşünceleri,
zehrîn menfaatlerin âvâze-i ihtirasını
susturmuş, sarsmış ve boğmuş olsa idi bu
gün bu felaketlerle me’yus ve muzmahil
olmayacak kuvvetli ve azimkar milletlere has
bir fikr-i celadetle ortaya atılmış bulunacaktık.
Fakat biz hilafetimizi, saltanatımızı, hayatımızın
emin ve müreffeh dakikalarını bile yine
kendimizin hain ve muhteris hançerleri ve
musanna‘ nigehbâncıların delaleti ile
yaralamak, mezarımızı kendi ellerimizle kazmak
için çalışıyor ve katil ihtiyaçlarımızın teminine
bir çare-i halas bulamıyoruz. Bu suretle
durmak, doymak bilmeyen bir nifak-ı meş’umla
elimizde bir iskelet hâlinde kalan zavallı
memleketin mevcudiyetini bile –bu fikr-i
mel’un ve muhasid yüzünden- tehlikeye ilkâ
ediyoruz. Vatan tehlikede… Sözleri bize bir
saz namesi kadar tesir edemiyor. Memleket
batıyor dendikçe fesat ve nifakımız teşeddüt
ediyor. Ve bu hallerle niçin istilaya maruz
kalıyoruz diye düşünmeyelim. Düşünmeye
hacet yok. Namuslu bir dindaş daima hakikati
muteriftir. Bugün Osmanlı aile-i tarihisini en
körpe en kahraman emelleriyle beraber yok
olan birçok cevherîn diyarlarının yalnız matem-
i melâlkârını tutmak ve inlemekle vazife-i
vataniyemizi ifa ediyoruz mu? Zannediliyor?
Heyhat.. Anat-ı kahr ve fecayiini pek yakında
ve elân teşyi etmekte bulunduğumuz o siyah
ve lâ-yemut günlerin bugün daha meş’um ve
daha bariz surette dirildiğini görüyoruz. Şimdi
dindaşlarımın müfekkirelerini yoklasam,
yüreklerine kulağımı koysam acaba makarr-ı
hilafetin ve diğer yurtlarımızın uğradığı facia-
ı istiladan mütevellit bir zerre-i intibah ve
teessür bulabilir miyim? Bilmem. Bir avuç
Alsace Laurent, toprağının üstüne her sene
bir secde-i hicran ile gözyaşları döken…
Muazzam ve muhteşem bir sur-ı matem
yaşatan ve en sonra sine-i muzafferine basan
milletlere bakıyorum… Bir de hatıra-ı zîşânı
yüz Alsace Laurent değen kıymetli ve tarihi
topraklarımıza karşı izhar ettiğimiz kayıtsızlığı
mukayese ediyorum da:

Kalplerimizin bir kabza duygusuz et
haline geldiğine iman edeceğim geliyor.

Birçok feci ve dil-sûz hadisattan sonra
pek meşru

edebilmek üzere İstanbul işgalinin ahval-i
ahire iktizasıyla bir müddet-i muvakkat için
olduğu Fransa işe müdahale ederse bunun
Müslümanlığın selameti için bir teminat teşkil
edeceğini söyledikten sonra Fransa ile Osmanlı
İmparatorluğu arasındaki ebedi revâbıttan
bahseylemiştir.

6- Almanya’da Fransız ve İngiliz
zabitlerine karşı taarruzların devam ettiğini
Times Gazetesi yazıyor. Ensdeselbur Gazetesi
Almanya’da bilhassa Fransızlar aleyhine sıkı
tertibat ve teşkilata müstenit bir hareket-i
hasmane mevcut olduğunu kaydediyor.

7- İstanbul’da İngiliz tertibi mahsulü
olarak Kuvâ-yı Tenkiliye Kumandanlığı
ünvanıyla yeni bir memuriyet ihdas edilmiş ve
şimdilik kumandanlığına Ferit Paşa yaranından
Yusuf Rasih isminde biri tayin olunmuştur.
Halkın oynanacak komediyaya uzaktan seyirci
vaz iyet inde bulunduğu bi ldir i l iyor.

18 Nisan
1- İngiliz menabi’i ve hususiyle nîm

resmî Reuters Ajansı İstanbul’dan alınmış
mevsuk malumatta bilhassa Hindistan’a bir
takım musanna’ haberler sevk ve neşretmeye
başlamıştır. Bu haberlerden birinde İngiltere’nin
ancak hilafet-i İslamiyeyi takviye maksadıyla
İstanbul’da tedabir-i hayr-hahâne almış
olduğundan bahsetmekte diğer birinde ise
zat-ı şahanenin makam-ı hilafet ve saltanatın
şimdi her zamandan ziyade istiklaline sahip
olduğu ileriye sürülmektedir. Zat-ı şahane
gûya yalnız Osmanlıların değil bütün
Müslümanların İngiltere’ye karşı müteşekkir
olmaları hususiyle Hintli Müslümanların İngiliz
idaresi altında itaatli ve kuvvetli bir sulh ve
sükun amili vazifesini görmeleri lazım geldiğini
beyan buyurmuşlar imiş. Reuters Ajansı’nın
Hindistan’a verdiği malumata nazaran İngilizler
İstanbul’da ve memalik-i Osmaniye’de hilafet
ve saltanatın parçalanmasını isteyen birtakım
Rum ve Ermenileri tevkif etmiş tehcir ve saire
gibi ves ilelerle başkaları tarafından
hapsettirilmiş olan Müslümanları da tahliye
eylemiş imiş. Burada payitahtımızı işgal ve
hilafet ve saltanatın mukaddes hakk-ı istiklalini
pâymâl etmekte olan İngiltere’nin Hindistan’a
hakayık-ı ahvali tamamen ber-aks etmek
suretiyle verdirmeğe başladığı bu uydurma
haberlerle Hindistan’ı aldatmak ve uyutmak
istediği zahirdir. İngilizler tabiî İstanbul’da
hiçbir Rum veya Ermeni tevkif etmemiş hiçbir
Müslümanı tahliye etmek şöyle dursun milletin
kısm-ı münevverini teşkil eden efrad-ı
ümmetten her gün yüzlerce tevkif ederek kim
bilir nerelere sevk eylemekte bulunmuştur.
Mamafih İngiltere’nin korkacağı kadar uyanmış
olan Hindistan’ın bu yalanlara kanmayacağı
muhakkaktır. Fazla olarak âlem-i İslam’daki
ihvan-ı dinimizin vesait-i adîde ile hakayık-ı
ahvalden haberdar edilmesi esbabı istikmal
edilmiş bulunuyor.

2- Meclis-i âli-i millînin şehr-i halin yirmi
birinci çarşamba günü Ankara’da daire-i
mahsusasında küşat edilmesi mukarrerdir.

3- Mersin havalisinde Kırıdili karyesine
gelen Fransızları mecbur ricat eden ahali-i
mahalliye Mersin etrafına kadar ilerlediği sırada
muteberân-ı memleketten şehir haricindeki
bahçelerde tesadüf olunanlar huzur ve rahat
ve kemal-i selametle şehre avdetleri temin
olunmuştur. Pek müteşekkir kalmışlar. Ez-
cümle bunlardan Ermeni Katolik milletinden
ve Fransız tebasından katrancı Mösyö Esad
Niyon efrâd-ı ailesiyle beraber şehre girer iken
umum muvacehesinde yaşasın Müslüman ve
İslam adaleti diye bağırmıştır.

4- Konya’da rehine olarak taht-ı
nezarette iken maiyetindeki beş neferle beraber
her nasılsa firar edebilmiş olan İngiliz zabiti
ile maiyeti Yekşehdi kurbunda der-dest
edilmişlerdir. Tahte’l-hıfz Konya’ya getiriliyorlar.

edecek olan meclis-i fevkalade-i milliyeye iştirak
etmek üzere buraya gelmiş ve gelmekte
bulundukları malumdur. İngiliz emir ve
iradesiyle mevki-i iktidara gelen Ferit Paşa
hükûmeti İngilizvari hareketle evvelki gün
gûya İstanbul’daki meclis-i mebusanı
feshetmiştir. İstanbul muhafızı yanına içlerinde
İngilizler de bulunan muhtelit kuvve-i askeriye
alarak meclis-i Mebusana gitmiş ve orada
tesadüf ettiği beş on mebusa meclisin bâ-
irade-i seniye mefsuh olduğunu bil-beyan
kendilerini dışarıya atmıştır. Zaten İngiliz
tahakküm ve tasallutu tahakkuk ettikten sonra
İstanbul’da meclis kalmamış idi. Mamafih öyle
de olsa da Ferit Paşa hükûmeti şu tarz fesh
ile İngilizlerin elinde ne kadar bâziçe
olduğunun yeni ve en müstekreh bir delilini
daha vermiş oluyor.

3- Anzavur’un takip ve istîsaline memur
Bursa Kuva-yı Milliye efradı bu gün Kirmastı’ya
dâhil olmuşlardır. Merkumunun

ittibaı olan eşkıya Karacabey ve Kirmastı’yı
yağma ederek kaçmışlardır. Ciddiyetle takip
olunuyorlar.

4- İstanbul’dan emin vesaitle bildiriliyor.
Pek büyük tazyik altında bulunuyoruz. Milleti
nifak ve kıtale sevk etmek için her türlü tebligat
ve teşebbüsat yaptırılıyor. Vatanperver İstanbul
matbuatı ve alelumum İstanbul tebligatı cebr
altındadır. Milletin bu tazyikatı daima hatırda
bulundurmasını İstanbul’da bulunan bütün
vatanperverler ve bütün rical-i âliye rica
ediyorlar.

5- Times’ta okunmuştur. İstanbul’un
işgali haberi Tunus’ta heyecanı mucib olarak
ulema tarafından sokaklara beyannameler
yapıştırılmış ve darü’l-fünûn gençleri cemm-
i gafir halinde Fransız valisine müracaatla
hilafet-i İslamiye makarrının işgalini protesto
eylemişlerdir. Fransız valisi nümayişçilerden
yedi murahhas nezdine kabul ederek
Tunus’taki galeyan-ı efkârı teskin
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Hintli Kardeşlerimiz Haklarımızı Ne Güzel
Müdafaa Ediyorlar..

Hariciye Nezaret-i celilesine Londra’da
(West Buren Gorou) sokağında 87 numaralı
mahalde ka’in Cemiyet-i İslamiye Reisi Seyit
Abdülmecit’ten varid olan 5 Kânun-ı sani 920
tarihli mektubun tercümesinden mâ-ba‘d..

(23) Mösyö Lloyd George 1918 senesi
kânun-ı sânisinde irat ettiği bir nutukta Türklerin
dersaadet payitahtı olmak üzere Türkiye ile Asya-
yı Suğrada hâkimiyeti tamamıyle ibkâ olunacağına
dair İngiliz tabiiyetinde bulunan Müslümanlara
ve diğer milletlerin tabiiyetinde bulunan bütün
âlem-i İslam’a teminat vermiştir. Boğazlar meselesi
kemâ-kân bırakılmış idi. Zira bunlar geçen bir
buçuk asır zarfında bilumum muahedata tevfikan
umum milletlerin ticaretine ve sefainine küşade
bulundurulmuştur. Bu beyanat ilcaat-ı ahvale
nazaran sahih veyahut gayr-ı sahih olması
mümkün olan “bizim itikadımızca” bir kayd-ı
ihtirazi ile vaki olmuş olduğuna memalik-i
Osmaniyenin aksam-ı sairesi de devlet-i
Osmaniyenin birer cüz’-i lâ-yenfeki olarak kalacak
idi. Reis Wilson bilahere bu noktayı umum düvel-
i mutelife namına olarak kendinin maruf 14
maddesine ithal etmişti.

(24) Hangi sulh heyet-i murahhasası devlet-
i Osmaniyenin harpten evvelki statüko esası
üzerine ibkâ ve idamesini ve nüfus-ı müslimesi
ekseriyet-i azime teşkil eden Türkiye hududunun
tashihini talep etmekle beraber taleplerinin umum
düvel-i muazzama namına olarak reis Wilson
tarafından vaz edilen usul ve ahkâma muallak
olduğunu izah eylemişlerdi. Heyet-i müşarünileyha
Osmanlı, Fransız (Hıristiyan patrikhaneleri
menabiine müstenit bulunan ve memalik-i
Osmaniyenin aksam-ı  muhte l ifesinde
Müslümanların ekseriyet-i azimeyi haiz
bulunduklarını gösteren mevsuk bir istatistik
takdim etmiş ve hükûmet-i Osmaniyenin
Hristiyanların hürriyet ve inkişaflarına asla mani
olmadığını) ispata muktedir bulunduğunu beyan
etmiştir.

(25) Bâlâda yirmi üçüncü fıkrada beyan
olunan teminatın Mösyö Lloyd George tarafından
İngiliz tabiiyetinin veyahut diğer devletlerin
tabiiyetinde bulunan Müslümanlara vaki
olmadığını ve bunun sırf hükûmet-i Osmaniyeye
muvakkat bir tekliften ibaret olduğunu göstermek
için bazı mehafilde bir teşebbüs vuku bulmaktadır.
Bu mübahese pek bî-sûddur. Zira mevzu-ı bahs
olan nutukta bu teminatın İngiliz idaresinde
bulunan milletleri tatmin için i’ta edildiği tasrih
edilmiş ve bundan maada bu keyfiyet o sırada
İngiliz tabiiyetinde bulunan Müslümanlar
miyanında kemal-ı gayretle işâ’â ettirilmişti. Bu
babda ânifü’z-zikr aksamda müslümanların
mütefevvik bulunması mülahazasına istinat
edilmiş bulunduğu beyan edilmişti. Bu İngiliz
idaresinde bulunan milletlere sarih bir teminat
idi.

(26) Mösyö Lloyd George tarafından vuku
bulan bu beyanat reis Wilson’un 14 maddesinden
tecrit ve tefrik edilemez. Bu maddeler diğer
milletlerle akdolunacak muahedenameye esas
teşkil edecek olursa bunların devlet-i Osmaniye
hakkında sırf bir teklif-i muvakkatten ibaret olması
keyfiyeti mevzu-ı bahs ve münakaşa olamaz. 4
Teşrin-i Evvel sene 1918 tarihinde Prens Max de
Bade bu 14 madde-i esas üzerine müzakerat-ı
sulhiyeye girişmeyi teklif etmişti. Teşrin-i evvelin
on üçünde Almanlar 14 maddeyi kabul etti ve
11 Teşrin-i Sânide mütarekenâmeyi imzaladı.
Hükûmet-i Osmaniye ise mütarekenâmeye aynı
esas üzerine teşrin-i evvelin otuzunda vaz-ı imza
etmişti. Lloyd George’un teminatı teşrin-i sâninin
on birine kadar mer‘iyü’l-icra bulunduğu halde
bu teminatın evvelki ayın otuzunda nasıl
hükümden  sakı t  olduğunu bi r  tü rlü
anlayamıyoruz.

(27) 18 Kanun-ı Evvel sene 1918 tarihinde
Mösyö Lloyd George’un nutkunda Dersaadet ile
Boğazlardan bahis geçmişti. Mumaileyh “Kapı
bize kapalıdır. Donanmamız ile sefain-i ticariyemiz
Rusya ile Romanya’ya yardım etmek üzere
serbestçe mürur etmiş olsalardı, harbin iki veyahut
üç sene müddetle taksiri mümkün olurdu. Fakat
bu memleketler bize karşı hainâne bir surette
kapattırılmıştır.” yolunda irâd-ı kelâm ettikten
sonra aynı kapıcıya “Esbâb-ı mebsutaya binaen
biz emniyet edemeyiz.” sözünü ilave etmiştir.

(28) Bu bahis hem hata-âlûd hem de
–Mösyö Bonarleau’nun ifadesince – İngiliz efkâr-
ı umumiyesi ile İngiliz hiss-i namus ve şerefi
üzerine daima icrâ-yı hüküm ve nüfuz eden bir
hakikate hiçbir vechle tevafuk etmeyen birtakım
mülahazata müstenittir.

(29) Türkler kendilerine harp ilan edildiği
bir sırada Boğazları açık bulundurmak vazifesiyle
mükellef değillerdi. Boğazların hainâne bir surette
kapandığı ve Romanya düvel-i müttefikaya
muavenet ifa edebilmiş olsaydı harbin üç sene
evvel hitama ermiş olacağını söylemek de doğru
değildir. Çünkü Romanya harbe 27 Ağustos

5- Nisan ibtidasında Ayıntab’a giden
bir tabur miktarı Fransız askerinin ahali-i
mahalliyenin mümaneatı üzerine bir top ve
dört makineli tüfenk terk ederek mağluben
ricat ettiği bildiriliyor.

6- Bursa valisi Keşfi Bey emr-i idarede
tahakkuk eden acz ve zaafı hasebiyle valilikten
infisal etmiş ve umur-ı vilayet mahalli askeri
kumandanı Miralay Bekir Sami Bey tarafından
idare olunmuştur.

7- Konya Ereğli’sinde Milyadis nam
şahsın hanesinde yüz kat İngiliz elbisesi ve
bazı malezime-i askeriye bulunduğu haber
alınarak basılmış eşya ve esliha bulunarak
müsadere edilmiştir. Taht-ı tevkife alınan
Milyadis mahfuzen Niğde’ye celb edilmiştir.

8- İrlanda meselesi olanca şiddetle
devam ediyor. İrlanda’yı İngiltere’den ayırmak
isteyen erbab-ı ihtilal gerek karakollarda ve
gerek sokaklarda polislere taarruz ile onları
sık sık katletmektedirler. Postalar vuruluyor
hükûmet İrlanda’nın Olsez kıtasını diğer
taraftan ayırarak ve burasını İngiltere’ye merbut
bırakarak diğer tarafına muhtariyet vermek
esasına bir layiha-ı kanuniye hazırlamışlar ise
de bu layiha sabık başvekili İskon’un şiddetli
hücumlarına  uğramaktadır.  İr landa
bankalarının ihtilalcilerle münasebette
bu lunduğunu zanned en İng i l i z le r
mütemadiyen banka adamlarını istintak
etmekte ve orada mütemadi taharriyat icra
eylemektedirler. Times Gazetesi İngilizlerin
İrlanda’dan pek ziyade korktuklarını ihsas
ediyor.

Bolşevik Haberleri:
6 Nisan sene 336 tarihli Moskova telsiz

telgrafına zeyl.
Aynen zîrdedir.

1- Kırmızı Ordu erkân-ı harbiye-i
umumiye re is inin  harp raporudur.
Şimal cephesi Muzberiç mıntıkasında kıtaatımız
Suced nehrini geçmişlerdir. Birçok esir-i esliha
mühimmat aldık. Nehirdeki  düşman
zırhlılarından topçu ateşine uğradık.

2- Novorsidisk mıntıkasında kıtaatımız
Ovaca şehrinin 5 kilometre şimalinde birkaç
köy zaptettiler.

3- Berdicet mıntıkasında da birkaç köy
aldık.

4- Cenup cephesi 5 Nisanda bir Fransız
gemisi Odessa’ya ateş açmıştır.

5- Kafkas cephesi Karadeniz sahilinde
kıtaatımız Novapa’ya ilerliyor. Bahr-i Hazar
sahilinde Petrofisky’nin şimalinde Karaman
iskelesine yanaşan düşmanın bir torpil gemisi
limandaki kıtaatımız tarafından zaptedilmiştir.

6- Vladikafkas mıntıkasında şimdiye
kadar düşmandan 69 sahra obüsü 140
makineli tüfenk, bomba makineleri, bomba
ve el silahları aldık. Ve şark cephesi Koğdilinisk
mıntıkasındaki kıtaatımız Çin hududuna elli
kilometre mesafede bulunan Koçahu şehrinin
muhafaza kuvvetleri iltica etmiştir. Burada pek
çok ganimet aldık.

Moskova Telsiz Telgraf Tebliği:
1- Kırmızı sahra ordusunun 13 Nisan

tarihli harekât raporudur.
2-  Garp cephes inde Mazirs ik

mıntıkasında şiddetli muharebat vardır.
Saşulgov’un cenubunda Muhilof mevkii
bolşevikler tarafından zaptedi lmiştir.

3- Novograd Dovelnisk mıntıkasında
Novograd şehrinin yirmi kilometre şimal-i
şarkisinde muharebat devam etmektedir.
Karnesti Budolk’ta dahi mühim düşman
kuvvetleriyle çarıpışılmaktadır.

4- Volga nehrinin buzları erimiştir.
Bolşevik donanması yortu günlerinde harekete
başlayacaktır.

5- Yekarinorg’da bir darü’l-fünûn
açılmak üzere müzakerat vuku bulmuştur.
Maden mühendisliği müessesesinde arazi işleri
için lüzumu olan fünûn tahsil edilecektir.
Müzakerat için yapılacak içtimada mesaisi
seferberliğe dâhil bulunan dört milyon üç yüz
sekiz bin amele namına bin beş yüz seksen
üç murahhas iştirak etmiştir. Siyasi tefevvuku
kazanmış olan tabaka-ı avam şimdiye kadar
zenginlere münhasır kalan fennî tefevvuku
da inhisarına almağa çalışmaktadır.

sene 1916 tarihinde girmişti.
(30) İngiltere ile devlet-i Osmaniye

arasında münakit 5 Kanun-ı Sani sene 1809
tarihli Çanakkale muahedenamesi mucibince
sefainin Bahr-i Sefid ve Sahr-i Siyah
boğazlarından mersa-yı dersaadete duhul
etmemesi ve İngiltere’nin nizamat-ı kadime-
i Osmaniyeye ittibâ eylemesi iktiza eder.

1839 ta r ih l i  Hünkâr  İske l es i
Muahedenâmesine tevfikan Rusya hakkında
bir muamele-i istisnaiye yapılmış ve bu
muamele sırf bir istisnadan ibaret olup bunun
kavanin ve nizamat-ı kadime-i Osmaniyeyi
hiçbir vechle nakz ve ihlal etmeyeceği mütalaa
olunmuştu. Buna dört devlet-i muazzama
riayet etmeği taahhüt eylemiştir. 12 Temmuz
sene 1841 tarihinde Fransa ile İngiltere ve
düvel-i muazzama-i saire muahedenameye
veaz’-ı imza etmiş ve zât-ı padişahi kaide-i
kadimeyi ibkâ eylemeyi taahhüt buyurmuş
olduklarından işbu usul-i kadimeye riayet
etmeği taahhüt eylemişlerdi.

-Daha var-

Türk ve Ermeni İtilafına Dair..
Maraş Ermeni Katolik murahhası

serpiskopos ve Ermeni protestan reis-i ruhanisi
ve muteberân-ı cemaatten Abraham Harlakyan
ve saire imzalarıyla verilen istidaa sureti ber-
vech-i atidir:

“Asırlardan beri her türlü hukuka
mazhariyetle şu topraklarda kendileriyle birlikte
mesudâne imrâr-ı hayat edegeldiğimiz
Müslüman vatandaşlarımızla son zamanlarda
tesirat-ı hariciyeye kapılan bazı bedhâhânın
ilkâât-ı iftirak-cûyânesi yüzünden hâsıl olan
nifak ve şikâk ma’atteessüf iki unsur arasında
envâ-ı mücadele ve mukateleyi intac ve cümleyi
müteessir ve dil-hûn etmekle beraber metbu-
ı mufahhamımız padişahımız efendimiz
hakkındaki rabıta-ı kaviyemizi ve gerekse bu
toprakta İslam ve Türk vatandaşlarımızla
beraber ile’n-nihaye yaşamak ve ölmek
emrindeki  azmimiz katiyyen haleldâr
edilmemiştir. Buradaki Amerikalı muhiblerimizi
de işhâd edebileceğimiz vechle bu ciheti hiçbir
kuvvetin taht-ı tesirinde olmaksızın mea’l-
iftihar arz eder ve vatan-ı azizimizin selamet
ve saadet-i âtiyesi için İslam vatandaşlarımızla
hem-dest-i vifak olarak çalışmak hususundaki
emel ve arzu-yı umumi ve kat’imizi nazar-ı
dikkate alarak her iki unsur arasında ihtilafat
ve su-i tefehhümatın tamamen izalesiyle
muhadenet-i sabıkamızın iadesi milletimiz
hakkında bir kat daha uluvv-i cenab ve şefkat
gösterilmesini ve işbu arızamızın suretlerinin
telgrafla Üçüncü Kolordu Kumandanlığına ve
Ankara Heyet-i Temsiliyesi vasıtasıyla İtalya
mümessiline iblâğ buyurulmasını öteden beri
enva-ı niam ve eltafıyle perverde olduğumuz
hükûmet-i seniyemizden kemal-i tehalükle
tazarru ve istirham eyleriz. Ol babda irade
efendim hazretlerinindir.
Ermeni Murahhası Haçator Vartabet
Ermeni Katolik Murahhası Avdis Serpiskopos
Abraham Harlakyan
Ermeni Protestan Reis-i Ruhanisi Abraham Ağonkalemciyan
Şükrü İfteriyan
Maradiyan Ohannes
Bedrosder Agop Müteceryan
Kirkor Şavaderyan
Kitapçıyan Kirkor
Pamukyan Leon
Dacat Dakiyan

Beledî Kıraathânesi
Sahibi

Ahmet Turan
Daire-i belediye altında küşâd ettiğim

kıraathanede her türlü kitaplar ve dersaadet
ve mahalli gazeteler âshâb-ı mütalaaya
hazırdır. Çay, kahve dahi bulunur. Nezafet ve
ehveniyet muhterem müşterilerimizi her halde
memnun edecektir.

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi
Şekerci Vasil Efendi mağazasında

satılmaktadır.

[Sivas: Vilayet Matbaası]
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4- Bu surette mücahede ve vazife-i

diniyesini ifa eden cumhur-ı Müslimine karşı

düşman tarafından bililtizam Müslimin

beyninde îkâ-ı katlederek istimal-i silah eden

Müslimin şer‘an ekber kebairi mürtekip ve

sâ‘iü’l-fesat olurlar mı?

El cevap: A‘lemullahu teâlâ olurlar.

(Kâle’llahu teâlâ ve’l-fitnetü eşeddü mine’l-

katli el-âyeh el-fitnetu yusriu ileyhâ ehlü’l-

fesâdi (Kezâ fî-Fethi’l-Kadîr).

5- Bu surette düvel-i muhasamanın ikrah

ve iğfali ile vakıa ve hakikate gayr-i muvafık

olarak sâdır olan fetvalar cumhur-ı Müslimin

için şer‘an muta‘ ve mamulün aleyha olur

mu?

El cevap: A‘lemullahu teâlâ olmaz. (El-

ikrâhu yu‘dimu’r-rıdâ (Kezâ fi’l-Velvâlciye).
Müftü-i Ankara

Mehmet Rıfat

Ketebehu

El-emrü kemâ fî ecvibetinâ Mehmet

Rıfat Efendi El-müfti-i Medine-i Ankara

sureti bâlâda muharrer fetva-yı şerife ahkâm-

ı şeriyeye muvafık olduğunun ora müftülerince

hemen tasdik edilerek imzalarının süratle

telgrafla Ankara müftülüğüne bildirilmesi

ehemmiyetle mercudur.

Sabık Kayseri Müftüsü Ahmet Remzi

Devrek Müftüsü Abdullah Hayri

Yozgat Müftüsü Mehmet Hulusi

Kırşehir Müfti-i Sabıkı Müfid

Karacabey Müfti-i Sabıkı Mustafa Fehmi

Hacı Bayram Medresesi Müderrisi Süleyman

Bursa meclis-i Fevkalade Azasından ve Ulemâdan Abdüsservet

Cabiriye Medresesi Müderris Mehmet Şevki

Kayseri Ulemâsından Bünyanlı Mehmet Alim

Ankara Ulemâsından Mustafa

Monla Büyük Medresesi Müderris İsmail

Şihabiye Medresesi Müderris Sadullah

Zeynelabidin Medresesi Müderrisi Hamza

Ankara Medresesi Müderrisi Hasan Fehmi

Bayezid Dersiamlarından Rıfat

Sarı Kadı Medresesi müderrisi Tevfik

Reisü’l-kurra Hasan Hilmi

Zincirli Medresesi Müderrisi Abdullah Hilmi

Yeşil Ahi Medresesi Müderrisi Abidin

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene Perşembe: 2 Şaban-ı Şerif 1338 ve 22 Nisan   Sene 1336          Numara: 38

303 38 1.Sayfa

1- Sebeb-i nizam-ı âlem olan halife-i
Müslimin edamallahu hilafetehu ve şevketehu
ilâ-yevmü’d-din hazretlerinin makam-ı hilafet ve
makarr-ı saltanatı olan İstanbul emirü’l-mümininin
hilâf-ı marazisi olarak a‘da-yı müslimin olan düvel-
i muhasama tarafından fiilen işgal edilerek asakir-
i İslamiye eslihasından tecrit ve bazıları be-gayr-
i hak katl ve makarr-ı hilafetin muhafazasını kâfil
bil cümle istihkâmat ve kalâ‘ ve vesait-i harbiye
-i saire zabt ve muamelat-ı resmiyeyi tedvire ve
cuyuş-ı müslimini techize memur olan Bab-ı Ali
ve Harbiye Nezaretine vaz‘-ı yed edilerek halifeyi
menafi-i hakikiye-i milleti zâmin-i tedabir
ittihazından fiilen men ve idare-i örfiye ilân ve
divan-ı harpler teşkil ile İngiliz kavaninine tatbiken
muhakeme ve tecziye etmek suretiyle halifenin
hakk-ı kazasına müdahale ve kezalik hilaf-ı marazi-
i  hilafetpenahî olarak ecza-yı memalik-i
Osmaniye’den İzmir, ve Adana ve Maraş ve
Ayıntab ve Urfa havalisine düşmanlar tarafından
tecavüz edilerek teba-ı gayr-i müslime ile biliştirak
İslâmları katliam ve malları nehb ve garet ve
muhadderatına tecavüz ve mukaddesat-ı
müslimini tahkir eder olduklarında ber-vech-i
meşruh maruz-ı hakaret ve esaret olan halife-i
Müsliminin istihlası hususunda kudret-i
mümkinelerini sarf etmek bilumum müslimine
farz olur mu?
Elcevap: A‘lemullahu teâlâ olur. (Ve’l-cihadu farzu
aynin in heceme’l-aduvvu ve tahrucü’l-mer’etü
ve’l-abdü bi-izni zevcihâ ve seyyidihî (Kezâ fi’l-
Kenzi ve fi’l-Bezzâziye) İmreetün müslimetün ve
yebîtü bi’l-meşrıkı vecebe alâ ehli’l-mağribi
tahlîsuhâ mine’s-surâti (Kezâ fi’l-Bahri’r-Râik).

2- Bu surette hukuk-ı meşruasını hilâfetin
kudret-i mağsubesini istirdat ve bilfiil maruz-ı
tecavüz olan memalik-i mezbûreyi düşmandan
tathir için mücadele ve mücahede eden cumhur-
ı müslimin şer’an bâğiy olurlar mı?
El cevap: A‘lemullahu teâlâ olmazlar. (El-bugâtu
kavmün müslimûne harecû an tâati’l-imâmi’l-
Hakkı bi-gayri hakkın (Kezâ fî Mecma‘ li-enher)

3- Bu surette vech-i muharrer üzere hukuk-
ı mağsube-i hilafeti istirdat için düşmanlara karşı
açılan mücahedede vefat edenler şehit, ber-hayat
olanlar gazi olurlar mı?
El cevap: A‘lemullahu teâlâ olurlar. (Eş-şehidü
men katelehû ehlü’l-harbi ve’l-bağiyyu ve kuttâü’t-
tarîkı ev vucide fi’l-ma‘reketi ve bi-yedeyhi eserun
ev katelehû müslimun zulmen ve lem yecib bi-
katlihî diyetuhû ve kezâ izâ katelehû zımmiyyun
ve lem tecib bi-katlihî diyetuhû (Kezâ fi’z-Zeylaî).

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

aşağı cehl-i bî-payan içinde yuvarlanması
lazımdır. Yahut da Ali Kemal ve hem-pâları
gibi Anadolu muhitinin ecnebi ve yabancısı
bulunmak iktiza eder. Meşhurdur Yalancının
mumu yatsıya kadar yanar derler. Bunların
mumu ise o kadarcık olsun şulever-i iğfal
olamıyor.

Mezkûr gazetenin Çağadamard
Gazetesinden nakleylediği havadisi aynen derc
ediyoruz. Verilen havadisin pek açık ve sarih
olan düzmeliğine rağmen bundan istifade
ederek efkâr-ı umumiyeyi ve düvel-i mutelifeyi
Anadolu ahalisi aleyhine çevirmek isteyen
siyasilerin derece-i kabiliyet ve kıymetlerinin
takdir olunmasını efkâr-ı umumiyenin
muhakemesine terk ediyoruz. Bunlar hakkında
şimdiye kadar söylenmedik söz yapılmadık
tahkir kalmamıştır. Fakat ne çare ki müteessir
olan bir kabiliyet yoktur.

Peyam-ı Sabah 4 Nisan 336 tarihli
nüshasının üçüncü sahifesinin ilk sütununda
(yine Çağadamard Gazetesinin istihsal eylemiş
olduğu malûmata göre Sivas’ta vaziyet
vahimdir. Çete reislerinden Emir Paşa ile Emin
Kâhyazâde Hakkı Bey gece şehr-i mezkûra
avdet etmiş ve parlak bir surette istikbal
olunmuşlardır ) şu havadisi kayd ve
naklediyoruz.

Biz bu havadisin nasıl bir menbadan ve
ne maksatla verildiğini biliyoruz. Yalnız
hayretimizi hatta nefretimizi mucib olan bir
cihet varsa o da Peyam-ı Sabah gazetesiyle
bu milletin mevcudiyetinden gafil ve alâkası
olmayan mukadderat-ı milleti tedvire
kendisinde bir kabiliyet iddia eden ve sureta
Ali Kemal ismini taşıyan bir adamın bunu
naklen ilan eylemesindedir. Gerçi Ali Kemal’in
Mihran’la birleştiğini bilmedik hiç bir fert
kalmamıştır. Fakat bir uzv-ı siyasi olmak isteyen
bir adamın mütareke ahkâmından istifadeye
yeltenenlere an-kasd yardım etmesi suretiyle
gösterdiği ihanet bilmem ki Ali Kemal
Mihranlıktan mı yoksa Mihran Ali Kemallikten
midir.

Biz malûmu ilam etmek suretiyle
beyhude izâa-ı vakte lüzum görmüyoruz.
Millet bu ve emsallerinin ne tiynette yaratılmış
olduklarını müdriktir. İşte yukarıya aynen nakl
ettiğimiz havadis herkese kanaat-bahş
olabilecek bir şekildedir. Bütün Sivas Anadolu
ahalisi Mahir Beyzade Emir Paşa’nın ve Sivas’ın
en kadim bir hanedanına mensup olan
hastahane müdürü Hakkı Bey’in bu gibi iftira
ve bühtanlardan münezzeh olduğunu bilirler.
Bunun için biz fazla bir söz söylemeyi zait
görür takdir ve muhakemesini efkâr-ı
umumiyeye terk ederiz.

Hülasaten şunu söylemek isterim ki
bugün Anadolu’nun gösterdiği vahdet ve
tesanüd,-i millî aleyhine hareket edenler ve
bunun için yalanlar iftiralar bühtanlar tasni‘
edenler ve düvel-i mutelife ile Avrupa efkâr-ı
umumiyesini aleyhimize çevirerek Anadolu’ya
hakk-ı hayat vermek istemeyenler bu ve emsali
yadigârlardır. Artık öbür tarafını millet
düşünsün.

Fetava-yı Şerife Suretleri

Çete Reisleri

Bu hafta gelen Peyam-ı Sabah Gazetesi

ve Çağadamard Gazetesinden nakleylediği bir

iftira ve bühtan ile kendine mahsus mahiyet-

i hususiyesini bir kat daha tesbit eden kizb

(ü) düruğ ile tezyin-i sütun-ı mefharet(!) ediyor.

İnsan bu gibi yalanlarla efkâr-ı umumiyeyi

tağlite yeltenen ve bu suretle mukadderat-ı

millete hâkim olmak isteyen

beyinlilere hayret etmemesi mümkün olamıyor.

İstanbul’da bulunan bu ve emsali siyasiler her

halde Anadolu halkının idrâk ve irfandan âri

bir sürü kalabalık olduğu kanaatindedirler.

Onun safiyet-i milliye ve ahlâkiyesinden

yükselen irfan ve iddiasının takdirinde

zihinlerinde temerküz ettirdikleri kanaat izhar-

ı mümanaat eyliyor. Zira bu kadar açık ve sarih

yalanların kendi nokta-ı nazarlarına göre vasıta

olabilmesi için Anadolu halkının baştan
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ğını ertesi günü sabahleyin karyeden çıkıncaya
kadar ne gece ve ne de sabah karye içinde bir silah
atmayıp yollarına devam etmiş ve karyeye bir çeyrek
saat mesafede Maraş yolu üzerine kurdukları
mitralyözle köye ve o civarda açtıkları ateşin tesiriyle
yolda gelen çoban Abdullah oğlu Kadir’in
öldürüldüğünü ve cenazesi  e l-an orada
bulunduğunu ve Çolak Mehmet’in oğlu Arap sol
kalçasından yaralı olup beray-ı tedavi Ayıntab’a
götürüldüğünü ve bunları yapanlar Fransız askeri
arasındaki olup bunlardan yukarıda ismi zikredilen
Hurşit Ağa’nın arabacısı Ohannes ve Küçükçayırlı
Koca ve biraderi ile tütün kaçakçısı Gedik’in oğlu
Nersis nalbant Eşkek oğlu Besayi Ayıntaplı
Çiloğlan’ın biraderi tarakçı Avadis ve ismi
anlaşılamayan Ayıntaplı tüfenkçi ve daha tanıdıkları
birkaç Ermeni efradı olduğunu beyan ve hikâye
eylemeleri üzerine cenazeyi getirmek üzere bir iki
kişi gönderildiği gibi jandarma kumandanı Binbaşı
Talat Bey ve Kaptin Renault ve Valtat meclis-i idare
azasından Ahmet Ağa ve Cemaat-i İslamiye’den
Mahmut Efendi ve komiser Mustafa Efendi ile
muhtar ve heyet-i ihtiyariyeden mürekkep bir
heyet-i keşfiye karyede tahribat ve zayiatı keşf ve
tahmin etmeğe memur edilerek haneleri yegân
yegân geşt ü güzar etmişlerdir. Girdikleri birinci
hanede bir kadın kendisinden on beş Osmanlı
altını sirkat edildiğini mezkûr kutunun içinde
gümüş yüzüklerle köylü kadınlarının ziynet olarak
başlarına ve kulaklarına takmakta oldukları
gümüşten mamul huliyyatının sirkat edildiğini ve
kırık sandık derunundan da gelinlik kadın
elbiseleriyle sair eşyanın çalındığı ve diğer hanelerde
gösterilen kırık sandıklar derunundan da yine elbise
ve eşya-yı saire sirkat olunduğunu beyan ettikleri
gibi yerlerde muhtelif nevde zahire dökülmüş
olduğunu ve teftiş edilen sekiz adet hane içi karma
karışık ve birçok kapıların kırık ve yerlerinden
çıkarılmış olarak görülmesi ve bu karyede cebr ve
tazyik edilmiş olduğu kanaatini getirdiği gibi ırzların
hetk edildiğini ağlayarak beyan eden üç kadının
sergüzeşti istima olunduktan sonra diğer haneleri
gezmeğe lüzum görmemiş ve badehu Fransız
yüzbaşısı Mösyö Renault kendisinin bu akşam
behemehal Ayıntab’a avdet etmesi kolonilik emri
iktizasından bulunduğundan ve akşam yaklaşmakta
olduğundan ve hükûmet tahkikatına itimadı
bulunduğundan bahisle avdetine müsaade
edilmesini mutasarrıf beyefendiden rica eylemiş
ve hayvana bineceği zaman tüfenk dipçiğiyle darb
edildiğinden dolayı sol gözlerinin üzerinde yara
ve bere hâsıl olan Osman oğlu Memik ve Mehmet
oğlu Memik’in bereleri heyet-i umumiyece
müşahede edildikten sonra mûmâ-ileyh Kaptin
Renault’nun refakatine yüzbaşı Esat Bey ile on
nefer jandarma verilerek mahall-i vakadan
ayrılmıştır.

Mûmâ-ileyh Kaptin Renault ve Valtat’ın
hareketlerinden sonra heyet karyede mevcut
hanelerin umumunu nazar-ı tetkikten geçirmiş ve
cümlesine cebr ve şiddet icra edildiği müşahede
ile beraber eşya ve huliyyatlarının sirkat edildiğini
beyan eden kadınların ifadelerine atfen bir zayiat
listesini tanzim ettiği gibi Abdullah oğlu Kadir’in
cenazesi köyün kenarına getirildiği haber verilmesi
üzerine meclis-i idare azasından Ahmet Ağa ve
Cemaat-i İslamiye’den bir iki zat ve komiser Mustafa
Efendi i‘zam olunarak keşfiyat-ı mukteziyesi icra
olunan neticede merhum Abdullah oğlu Kadir
otuz yaşlarında esmer benizli ve matruş bir adam
olup an-asıl Maraşlı iken on seneden beri Arapdar
karyesinde ikametle çobanlık ettiği ve sol kalçasına
isabet eden sol ve sağ kalça kemiklerini parçalamış
ve yarasından şiddetli surette akan kan dolayısıyla
vefat etmiş olduğu anlaşılmış ve ahaliye nasayıh-
ı lazıme icra kılındığı gibi bir daha bu taraftan
asker ve müfreze geçmeyeceğinden ailelerini
toplayarak kemal-i istirahatla oturmaları tenbih
olunarak geceyi geçirmek üzere Kuhke karyesine
gidilmiş ve ertesi perşembe günü saat on ikide
Ayıntab’a avdet olunmuştur.

Jandarma Tabur Kumandanı Binbaşı Mehmet Talat
Müftü Mehmet Arif
Mutasarrıf Celal
Eşraftan Fazıl Ağazâde Nuri
Meclis-i İdare Azasından Müftüzâde Mehmet Hayri
Meclis-i İdare Azasından Hacı Halil Ağazâde Ahmet Hurşit
Eşraftan Emin
Eşraftan Fetvacızâde Mahmut
Hacı Ömer Ağazâde Mehmet Ali
Fransız İrtibat Zabiti Yüzbaşı Renault
Eşraftan Merakzâde Mehmet Şerif
Eşraftan Kahramanzâde Celde
Polis İkinci Komiseri Mustafa Sami
Ayıntab Jandarma Bölük Kumandanı Yüzbaşı Esat
Fransız Zabiti Yüzbaşı Valtat

Ferit Paşa Sulh Murahhası Oluyormuş..
Bu hafta gelen İstanbul gazeteleri Ferit

Paşa’nın Tevfik Paşa yerine sulh murahhası tayin
edi leceği ihtimalat ınden bahsediyorlar.

Bütün millet-i Osmaniyece malûmdur ki
Ferit Paşa evvelce de Paris’e sulh murahhası olarak
gitmiş gösterdiği iktidarsızlık ve tezebzüb-i efkârı
yüzünden haysiyet-i Osmaniyeyi muhill bir surette
İstanbul’a geriye defedilmiş idi.

“Halas-ı Vatan Yolunda Dinî ve Vatanî
Vazifelerimiz”

Ankara’dan
1- Be-minhü’l-kerim Nisanın yirmi

üçüncü cuma günü cuma namazını müteakip
Ankara’da Büyük Millet Meclisi küşat
edilecektir.

2- Vatanın istiklâli makam-ı muallâ-yı
hilâfet ve saltanatın istihlâsı gibi en büyük ve
hayatî vezaifi ifa edecek olan Büyük Millet
Meclisinin yevm-i küşadını cumaya tesadüf
ettirmekle yevm-i mezkûrun mebrukiyetinden
istifade ve kable’l-küşat bilûmum mebusîn-i
kiram hazeratıyla Hacı Bayram Veli Cami-i
şerifinde cuma namazı eda olunarak envar-ı
kıraat ve salatiyelerden istifaza olunacaktır.
Bade’s-salât lıhye-i saadet ve sancak-ı şerifi
hamilen daire-i mahsusaya girilecektir. Daire-
i mahsusaya kadar kolordu kumandanı ve
kıtaat-ı askeriye ile tertibat-ı mahsusa
alınacaktır.

3- Yevm-i mezkûrun teyid-i kudsiyeti
için bugünden itibaren merkez-i vilayette vali
beyefendi hazretlerinin tertibiyle hatim ve
Buhari-i şerif tilâvetine bed' olunacak ve hatm-
i şerifin son aksamı teberrüken cuma
namazından sonra daire-i mahsusa önünde
ikmal edilecektir.

4- Mukaddes ve mecruh vatanımızın
her köşesinde aynı suretle bugünden itibaren
Buhari ve hatm-i şerif kıraat edilerek cuma
günü ezandan evvel minarelerde salâvat-ı
şerife okunacak ve esna-yı hutbede hilâfet-
meabımız padişahımız efendimiz hazretlerinin
nam-ı nami-i hümayunu zikrediliyorken zat-
ı şevket-simat-ı padişahîlerinin ve memalik-i
şahaneleriyle bilumum teba-ı mülûkânelerinin
bir an evvel nail-i felah ve saadet olmaları
duası ilâveten tezkâr olunacaktır ve cuma
namazının edasından sonra da ikmal-i hatm
edilerek makam-ı muallâ-yı hilâfet ve saltanatın
ve bilcümle aksam-ı vatanın halâsı maksadıyla
vuku bulan mesai-i milliyenin ehemmiyet ve
kutsiyeti ve her ferd-i milletin kendi
vekillerinden mürekkep olan bu Büyük Millet
Meclisinin tevdi eyleyeceği vezaif-i vataniyeyi
ifaya mecburiyeti hakkında mev‘izeler irad
olunacaktır. Badehu halife ve padişahımızın
din ve devletimizin vatan ve milletimizin halâs
ve saadeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu
merasim-i diniye ve vataniyenin ifasından ve
camilerden çıkı ldıktan sonra bi lâd-ı
Osmaniyenin her tarafında makam-ı hükûmete
gelinerek meclisin küşadından dolayı resmen
tebrikât icra edilecektir. Her tarafta cuma
namazından evvel münasip surette mevlid-i
şerif okunacaktır.

5- Cenab-ı Hak’tan muvaffakiyet-i kâmile
tazârru olunur.

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa KEMAL

Şaki Anzavur’un Tenkili Hakkında
16. 4. 36 tarihli Susgırlı’dan umum

Kuva-yı Takibiye Kumandanı Ethem Bey’den
alınan telgrafname sureti aynen zîre
çıkarılmıştır:

15. 4. 36 öğleden sonra bizzat
Anzavur’un idaresinde usatla Susgırlı civarında
Kuva-yı Milliye arasında başlayan müsademe
gece fasıla ile geçerek şafakla beraber harekât-
ı taarruziyemizle yedi saat devam eden şedit
bir müsademeden sonra usat perişan bir
surette dağıtılmıştır ve altmış esir ile mevcut
iki adet top mücahidinin fedakârane
himmetleriyle iğtinam edilmiş ve süvariler
gayr-i hezimete uğrayan usatı şiddetle takip
etmektedir. Usatın mecruh ve maktulü pek
çoktur.

Maraş İle Ayıntab Arasındaki (Arapdar)
           Vakasına Ait                 Ma-ba‘d

Ve Ayıntaplı Çiloğlan’ın biraderi Tarakçı
Avadis asker miyanında olup eşya ve saireleri
taşıdığını ve Arapdarlı Osman oğlu Memik’i
boğazlamak üzere yere yatırdıkları zaman
orada Ayıntaplı olup tüfenkçilik eden ismini
bilmediği bir Ermeni genci tarafından kurtarıldı

Bu münasebetle Clemenceau’nun acı
ve kindar sözlerine muhatap olunduğu da
hatırlardadır. Soruyoruz?.. Bu milletin istiklal
ve istikbalini düşünen yalnız bu zat mıdır?..
Tevfik Paşa, âyan azasından Ahmet Rıza Bey
ve saire gibi mühim ve muktedir zevat-ı âliye
dururken kendisinin Paris’e, koğulduğu bir
şehre tekrar gitmek istemesi şüphe yok ki
velinimetleri İngilizlerin emir ve iradesiyle olsa
gerek..

Bittabi bu emir ve iradenin şiddet ve
kuvveti haysiyet-i şahsiyeden sarf-ı nazar şeref
ve vefi‘-i milleti de unutturur.. Ve yine o
kudrete müteşekkiren bu milletin nef‘i ve
halası düşünülmez. Bundan basit bir şey var
mı?..

Lânet olsun hainlere..
Onlar kendi kendilerine gelin güveği

olsunlar. Millet hayat ve selameti daha iyi
düşünür. Ve daha iyi bilir..

Şunu da söylemek isteriz ki: itimatlarını
kazanamadığı millet meclisini fesh ederek hod
be-hod hareket eden Ferit Paşa boş yere
zahmet çekmesin.

Taahhüt etmeleri müzaheret ve
müşareket-i milliyeye müstenit olmadığından
imza edeceği bir muahede bittabi milletçe
muta‘ olamayacaktır.

Bu hareket devam ettikçe pek yakın bir
zamanda umum Avrupa da kendinin bir hain-
i vatandan başka bir şey olmadığını ve bu
millet nezdinde zerre kadar itibar ve mevki
sahibi bulunmadığını anlayacak ve hakikat
sahasına inecektir.

Kendini mevki-i iktidara getirenlere
hizmet yolunda vahdet-i milliyeyi inhilâl
ettirmek için her makamdan çalıyor dini
kudsiyeti alet ederek hakikati tahrif etmek
istiyor. Fakat buna katiyyen emin olsun ki bu
millet şeref ve şan ile açtığı adalet ve
medeniyetle devam ettirdiği tarihini şeref ve
şan ile kapayıncaya kadar kanının son
damlasını akıtmağa azm ü cezm etmiştir.

Anadolu Ajansı Telgrafları
Ankara 19 Nisan

1- İngilizler Eskişehir’den çıkmazdan
evvel İstanbul haricinde bulunan ve Boğazın
tenhalık bir yerinde bir marşandiz trenini
durdurarak bin beş yüze karip haneden
mürekkep bir Rum köyü olan Ortaköy’e esliha
cephane vermiş oldukları haber alınmıştır.
Öteden beri hükûmete vergi vermeyerek daima
serkeşlik tavrı gösteren mezkûr karyede bir
Yunanlı zabitin idaresinde kuvvetli bir Rum
eşkıya çetesi tahassün ederek etrafa sarkıntılık
etmeğe başlamış ve ahiren Teşkilat-ı Milliye
müfrezelerine taarruza cüret eylemiş
olduklarından üzerlerine varılarak efradı kısmen
telef kısmen de elde edilmek suretiyle bu çete
tamamen imha edilmiştir.

2- Moskova telsiz telgrafının 14 Nisan
36 tarihli tebliğidir: Boroşok mıntıkasında
kıtaatımız düşman taarruzlarını tart ediyor.
Togyar Toranstik mıntıkasında ve Novarist
şehrinin şimalinde muharebeler oluyor
Yudulastik mıntıkasında Uralga’nın şimalinde
kıtaatımız düşmanlarla harp ediyor. Cenup
cephesinde Kırım mıntıkasında kıtaatımız
şiddetli muharebelerle ilerlemektedir. Kafkas
cephesinin Karadeniz sahilinde Tevalise
mıntıkasında Muysi’yi zabteden kıtaatımız
sahil boyunca taarruzlarına devam etmektedir.
Bahr-i Hazar sahilinde daha evvel Dağıstan
yolu İslam kıtaatı tarafından zabtedilmiş olan
Derin şehrine bu muntazam Bolşevik ordusuna
mensup kıtaat girmiştir.

3- İzmir, Yunan fevkalade komiseri
İstiryadis dokuz nisan tarihinde hususi bir
vapurla Atina’ya geçmiştir. Memuriyetin
lağvedileceği rivayet ediliyor.

4- İstanbul’da yeniden ve bu defa gayet
vâsi‘ ve şumullü tevkifat başlamış Üsküdar’da
bir gecede ulemâdan on iki zat tevkif edilmiştir.
Pek çok zabitanın evvela açığa ihraç ve ba‘dehu
tekaüde sevk edilmesine başlanmıştır.
Mütemadiyen takibat ve tevkifata ait
tertibatlarıyla iştigal edildiği zabitana tevkifatları
alâkadarane memuriyetler verilmeği bildiriliyor.

5- Menderes havzasında Yunan’a karşı
bir kısım kuvvet
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“Jurnale D’İtalya” Gazetesinde okunduğuna göre
Trablusgarp’ta ahali ve meşayih-i Araban büyük
bir içtima yaparak İstanbul’un işgalini protesto
etmişler ve düvel-i itilafiyeye tebliğ ve teyidini
İ talyan hükûmetinden talep etmişlerdir.

6- Rumelindeki vaziyet fenalığına mebni
Yunan hükûmetince iki fırka askerin İzmir’den
Selanik’e nakline emir verildiği Bulgarlarla
Arnavutların bilittifak Yunanistan’a taarruz ederek
Arnavutların Yanya Proj, Manastır ve Karaferyeli
Bulgarların Norakop ve Demirhisar kasabalarıyla
Akçalı istasyonuna kuvvetli çeteleriyle icra-yı hareket
ettikleri Ahmetli havalisinde bulunan beş yüz kişilik
Yunan kuvvetinin isyan ederek tebdil edemediği
bildiriliyor.

20 Nisan
1- Nisanın on yedinci cumartesi günü

Balıkesir cihetinden mürettep kuvvetlerin Kirmasti
yakınında Anzavur ile yaptıkları müsademe Kirmasti
kasabasının istirdadıyla neticelenmiştir. Ve Anzavur
çetesinin Karacabey istikametine doğru firar eden
bakiye-i efradı Karacabey’de tutunamayarak orası
dahi suret-i katiyyede istirdat edilmiştir. Eşkiyanın
bozduğu telgraf hututunun yeniden derhal tesis
ve tamirine başlanmıştır. Perişan bir surette
Bandırma istikametinde firar eden eşkıya bakiyesi
iki koldan takip ediliyor. Anzavur’un o istikametteki
firar eden İngilizlere veya Kapı Dağı ile Marmara
adalarında bulundukları anlaşılan Yunan eşkıyasına
iltica etmek maksadına müstenit olduğu tahmin
ediliyor. Kuva-yı takıbiyye buna meydan vermemek
azmindedir.

2- Nisanın on yedinci günü öğle vakti
Mudanya’ya gelen bir İngiliz torpidosundan çıkan
yeni İngiliz zabiti Ferit Paşa’nın sadareti hakkında
ısrar edilen ve hakikatte Ferit Paşa tarafından
İngilizlerin emir ve arzularını yerine getirecek vechle
tertip edilmiş olan Hatt-ı Hümayun ile fetva
suretlerini bilumum ahaliye tevzi‘ etmek istemişlerse
de bunları Müslüman ahaliden hiçbir fert kabul
etmemiş ve bu hal Mudanya’da büyük bir nefreti
mucip olmuştur. Aynı zamanda bu zabitler Heyet-
i Temsiliye beyannamesini de orada görerek bir
suretini aldıktan sonra Mudanya kaimmakamlığına
o günden itibaren Bursa vilâyeti ile kat‘-ı alâka ve
İstanbul ile tesis-i muhabere ve irtibat edilmesi
lâzım geldiğini beyan etmişlerse de kaimmakam
cevaben hükûmet-i Osmaniye’nin teşkilât-ı
mülkiyesi itibariyle kendisinin doğrudan doğruya
Hüdavendigâr vilâyetine merbut bulunduğu ve
binaenaleyh ancak vilayet-i mezkûre ile idame-i
irtibat ve muhabere mecburiyetinde olduğunu
söyleyerek onların tekliflerini reddeylemiştir.

3- Meclis-i Âli-i Millîye iştirak etmek üzere
76 mebus Ankara’ya muvasalat etmiştir Yarınki
tren ile daha birçok mebusların muvasalatına
intizar olunuyor. Meclis-i Âli-i Milli ekseriyet
tahakkuk ettiği halde şehr-i halin yirmi ikinci
perşembe günü olmadığı surette yirmi dördüncü
cumartesi günü suret-i katiyede inikat edecektir.

4- Afyonkarahisarî livasına merbut Aziziye
kazasında teşvikat-ı hariciye mahsülü olduğuna
hükmedilen bazı teşebbüsat-ı şekavetkârane
görülmüş idi. Karahisar Kuva-yı Milliye kumandanı
kaimmakam Arif Bey’in idaresinde gönderilen
kuvvetler şu zamanda vatana en büyük ihanet
demek olan bu şekavetlere lâyık olduğu darbeleri
indirmiştir.

5- Ermeni Cumhuriyeti Zarşa mıntıkasına
iki köye mühletle verdiği emirde ekseriyet-i azimesi
Müslim olan ahali-i mahalliyenin Ermeni
Cumhuriyetine tabi olmaları lazım geldiği aksi
takdirde top ve tüfenk ateşleri ile mahvedilecekleri
beyanı ile tehdidatta bulunulmuş ve bu tehditler
bilahere Ermeni müfrezeleri tarafından mevki-i
tatbike konulmuştur. Bu hadiseden dolayı
Azerbaycan hükûmeti  iki nota vermiştir.

6- Fas emirinin İstanbul’un işgal i
meselesinden dolayı Paris’ten malûmat talep ettiğini
ve bütün Faslıların makam-ı hilafetle alâkadar olan
bu mesele dolayısıyla hal-i heyecanda bulunduğunu
Paris gazeteleri yazıyor.

7 -  A f r i k a ’ d a k i  S o m a l i  İ n g i l i z
müstemlekesinde isyan eden Veli Monla’nın
harekâtı muvaffakiyetle devam etmekte olduğu
Tribuna gazetesinde okunmuştur.

8- İstanbul’un işgalinden ve bu suretle
makam-ı hilâfetin ecnebi tahakkümü altına girmiş
bulunmasından dolayı Trablusgarp ve Bingazi’de
husule gelen galeyanın pek ziyade teşeddüt
etmekte bulunduğu ve vaziyetin İtalya’ca mucib-
i endişe bir safhaya girmek istidadında olduğu
anlaşılıyor. Meclis-i Âyan-ı Osmanî azasından olarak
Trablusgarp’a avdet etmiş olan Süleyman El-Barunî
Efendi bu meseleden dolayı İtalya hükûmetine
mufassal ve müdellel bir muhtıra daha vermiştir.
Bütün Rusya’da Bolşeviklerin önümüzdeki bir
mayısta yapılacak amele şenliklerine ait ve ihtiyacat
ile işgal edildiğini Moskova telsizi tafsilat ile
bildiriyor.

bırakılarak diğer bütün İtalya kuvvetlerinin
sahile çekileceği Muğla’da bir miktar jandarma
ve heyet-i sıhhıye, Milas’ta bir telsiz telgraf
istasyonu kalacağı İtalyan kuva-yı işgaliye
erkan-ı harbiyesi reisi söylemiştir. Muğladaki
İtalyan topçu kuvveti sahilde “Gökabat”a
gitmiştir. “Söke”ye gelen bir İtalyan miralayı
ile bir erkan-ı harbiye binbaşısı da İtalya’nın
“Menteşe” havalisindeki askerlerini İtalya’ya
nakl ile buralarını tahliye edeceğini ve şimdilik
yalnız “Menderesi” köprüsüyle “Kuşadası”nda
bir miktar asker bulunduracağını beyan
etmiştir. Halbuki diğer taraftan Anadolu’dan
alınan İtalyan kuvvetlerinin “Trablusgarp”ta
bir adaya sevk edilmesi rivayet olunmaktadır.
Ve hal-i galeyanda bulunan “Trablusgarp”
Senusî kabailine karşı sahilde bir tahşit yapıldığı
zannedilmektedir.

11 Nisan 36 Anzavur eşkıya çetesi takip
ve tenki le  memur Kuva-y ı  Mi l l iy e
kumandanlarından Ethem Bey’in raporudur.

Be-minhü teâlâ bu gün öğleden sonra
saat yedide ufak bir müsademeden sonra
Bandırma kıtaatımız tarafından işgal edildi.
Anzavur’un Dersaadet’ten getirdiği merkez
kumandanı ve saire gibi zabitan ve bed-
hahandan kaçmağa muvaffak olamayanları
der-dest ve tevkif edildi. Ânî surette ve ilk
olarak kasabaya giren keşif kollarımız vapura
iltica etmek üzere gördüğü eşhas-ı malûmeye
ateş etmişler ve vapur hareket edinceye kadar
ateşlerine devam ederek vapurun hareketini
tesri eylemişlerdir. Hain ve alçak Anzavur
maiyeti efradından birkaç kişiyi alarak bir
rivayette Edincik istikametine bir rivayete göre
vapura binerek firar eylediği beray-ı malûmat
arz olunur.

2- Ajans Hevas’ın Atina’dan aldığı
malûmatta Yunan menakılat nazırı Papa
A na s t as y o 'n u n  ş i md i l i k  İ s t a n b u l
guvernörlüğüne (valiliğine) tayin edildiği
bildirilmiştir.

3- Fransız matbuatında Yunanlıların
yüzsüzcesine müddeiyatına karşı hissedilir
derecede bir tebdil-i efkâr müşahade olunuyor.
Fransız gazeteleri bilhassa Venizelos’un Yunan
arabasını Büyük Britanya’nın galip tekerleğine
bağladığı yolunda kati bir lisan istimaline
başlamışlardır.

4- Müteakiben varit olan telgrafnameler
de ber-vech-i âtidir:

Balye bugün 19. 4. 36 Kuvvetlerimiz
Bandırma’nın beş kilometre cenubunda eşkıya
ile müsademe ederek şakileri dağıttıktan sonra
Bandırma’ya girmişlerdir. Balye mıntıkasında
haiz-i ehemmiyet bir şey yoktur. Harekâtımız
mürettep plân dairesinde muvaffakiyetle
cereyan etmektedir. Anzavur’un bade’l-
müsademe Gönen’e veyahut Ferit Paşa
tarafından Bandırma’ya gönderilmiş olan iki
gambotlardan birine firaren iltica etmiş
olduğunu zannediyorum. Henüz mufassal
rapor almadım. Bursa’dan hareket eden
kuvvetlerimizin bu gün Mihaliçe muvasalat
etmiş olmaları muhtemeldir. İşbu kuvvetlerin
ve cephe-i azimet ve suret-i hareketleri
kararlaştırılmıştır. (İzmir Şimal Mıntıkası Umum
Kumandanı Miralay Kâzım)

5- (Bandırma) Anzavur melununun bu
havalide yalan yere iftira suretiyle padişaha
istinat ettiğini söyleyerek icra etmediği zulüm
ve itisaf gasp etmediği mal ve menal ve irtikâp
etmediği cinayat kalmamıştır. Kuva-yı Tedibiye
Bandırma’yı abluka ettiği esnada bu canilerin
firarını teshil etmek üzere İstanbul’dan iki
Osmanlı gambotu gönderilmiş olması ve bu
suretle kaçırılan canilerin merkez-i hilâfet
namına himaye edildikleri fikri efkâr-ı umumiye
üzerinde büyük bir sû-i tesir hasıl etmiş ve
padişaha melunun istinat ettiği iftiraya kanaat
hasıl etmek derecelerine gelmekle bütün
havalinin galeyanda olduğu ve gayr-i meşru
kabinenin alet-i icraiyesi olan bu gibi cani ve
namussuzların himaye edilmemesini telgrafla
mabeyn-i hümayuna bildirilmesi umumen
mukarrer ise de vesait-i muhabere mevcut
olmadığı cihetle bu cihetin teminine delâlet
ve himmetlerini bu havali ahalisi namına rica
ederim. (Umum Kuva-yı Tedibiye Kumandanı
Ethem)

Suruç 19 Nisan
Seftek istasyonundan bu sabah hareket

eden iki tren derunundaki 500 piyade ve 150
süvari ve birçok makinalı tüfenklerle Arappınar
istasyonuna gelen Fransızları ve Kenkan
aşiretine mensup hain Nasıravî aşireti ile
Arappınar istasyonunun garp sırtlarında
bade’z-zeval saat yedide

Gözyaşları
Nazlı Sivas İçin:

Nazlı Sivas; bir gelindin yıkıldı mı ocağın,

Geyik kadar çevik kanlı yavruların ne oldu,

Yırtıldı mı yüzündeki penbe atlas duvağın,

Şu kimsesiz yavrucaklar hangi elden koğuldu?..

Gözü yılmaz, geri dönmez evlatların var iken

Dağın, taşın ovaların; bahasızdı, azizdi..

Hep bu arslan yavruları sana her dem yar iken

Sinen, özün, ırmakların sema kadar yetmezdi…

Nerde kaldı kucağında beslediğin arslanlar,

Acep nerde o kahraman yiğitlerin mezarı.

Hangi elde uğrumuza kurban oldu o canlar

Geçti mi ah! O gençlerin güller açan baharı?..

Nazlı Sivas; senin ölmez bir varlığın var idi

Tarih bunun her zamanlar bir levha-ı şanıdır.

Evladına cenk yolunda bütün dünya dar idi

Antalya’da, Adana’da akan kimin kanıdır?

O kanlar ki; hep Türklerin evladından akıyor,

Bir dolaptır başımızda lâ-tenahi dönmekte..

Âlem bize lâkaydâne bir nazarla bakıyor,

Her saniye kim bilir ki kaç bin ocak sönmekte!

Düşmanların gizli değil pek açıktır emeli:

İslamları mahveylemek ve Kuranı yırtmaktır

Bu hakikat apaşikar.. âlemce de bes belli

Ki, ortadan biz Türkleri hep kaldırıp atmaktır.

Kadın, erkek bırakmıyor girdikleri illerde

Pek insafsız hareket var aleyhine Türklerin

Namusumuz mahvoluyor o mülevves ellerde

Bu gidişle kalmıyor hiç tutunacak bir yerin!..

Bu kan uyku uzun müddet bizde devam ettikçe

Nazlı Sivas sende ayak altlarında kalırsın

Düşman sana yaklaşıyor memleketler gittikçe

Uyanmazsak pek matemli nasibini alırsın

Her tarafta bu milletin hep fedakar evladı

Silah elde doğrulursa düşman kalmaz emin ol..

Yeter artık bu zulümden İslam kalbi kanadı

Ölmek için hazırlıktan başka yoktur doğru yol.

Sivaslı: Cenap
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

b a h ş e d e n  1 8 7 1  t a r i h l i  L o n d r a
mukavelenamesinin ikinci maddesiyle teyit
edilmişti. Berlin muahedenamesi akdolunduğu
sırada Lord Salisbury Boğazlar meselesinin
muahedat-ı mevcude ahkâmı dairesinde zat-ı
hazret-i padişahînin rey-i hümayunlarına
bırakılmasını talep etmişti.

İşte şurası bir bedahettir ki 1 Teşrin-i Sani
1914 tarihinde harbe icbar edilen Türkler
Boğazları muhasım devletlerin donanmasına
açık bulundurmak vazifesiyle mükellef değillerdi.
Bundan maada onlar kapıyı hainâne bir surette
set ve bent etmiş olmağla da iltizam edilemezler.
Hatta hal-i sulhte bile Türkler nizamat-ı kadime-
i Osmaniyeye tevfikan ve muahedenamelerdeki
taahhüdata ittibaen Boğazları umum sefain-i
harbiyeye karşı mesdut bulundurmak
mecburiyetinde bulunuyorlardı.

30- Başvekilin şimdiki tavır ve vaziyetini
anlamaktan aciziz. Mister Churchill arazi tahliye
etmemek hakkındaki İngiliz düsturunun
muhafazasını i lt izam ediyor. Biz buna
inanamıyoruz. Zira böyle hareket İngiltere’nin
haysiyet ve şöhretine büyük bir leke iras
edecektir. Bir mahalli ……….. (silik) işgal etmek
ve sonra bu mahallin tahliye ……….. (silik)

31- İngiltere, Fransa, Amerika ve İtalya’nın
hilâfet-i muazzama-ı İslamiyeye karşı adalet ve
hürriyet ile muamele etmek vazifeleridir. Zira
âlem-i islâma verilen teminata mugayir olarak
makam-ı hilâfet umuruna vuku bulacak
müdahale âlem-i İslâma ilân-ı harp addedileceği
ve bunun netayic-i zaruriyesini dahi tevlit
eyleyeceği derkârdır. Şu kadar ki bir nehc-i şer-
i şerif her Müslüman her Hıristiyana karşı
gelmeğe mecbur olacaktır ki bu halin ne
neticelere de müncer olacağını tahmin
edemeyiz.

32- Boğazlar umum milletlerin sefain-i
ticariyesine açık bulunduğu cihetle bunların
beynelmilel bir hale ifrağı hem haksız hem de
bî-sud bir keyfiyet olacaktır.

33- Merkez-i hilâfet olan İstanbul’un
beynelmilel bir hale ifrağı bilcümle usul ve
kavaid-i adalete menafi, Müslümanlara i‘tâ
o lunan teminatı muhi ll ve b ilumum
Müslümanların hissiyat-ı diniyelerine bir hakaret
olacaktır ki şu ahval beşeriyetin terakkisine ve
Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında teşrik-i
mesai hususunda be-gayet vahim netayici ihzar
edecektir.

34- Matlub olan şey bu ve yahut şu
maha l l i n  mu r ak abes i  de ğ i l  b e l k i
muahedenamedeki taahhüdata riayet edilmesi
ve menabi-i iktisadiyenin tekâmül ve inkişafında
müzaheret-i dostanede bulunulmasıdır. Türkler
her an namuskârane hareket etmiş ve
taahhüdatlarına daima riayet eylemiş ve İngiltere
ile Fransa’ya her zaman ibraz-ı muhadenet ve
muhalasat eylemişlerdir

35- Bütün bu hakayıkı gözden geçirdikten
sonra zîrdeki neticelere dest-res oluruz.

1- Merkezi Dersaadet olan Devlet-i
Osmaniye'nin temami-i mülkisinin ve muhtelif
muahedenamelerle temin edildiği vechle
Boğazların murakabesinin kemakân idame ve
muhafazası.

2- Yunanistan’da ve diğer Balkan
hükûmetleri dâhilinde sakin Müslümanların can
ve mallarıyla namusları mutaassıp Hıristiyanların
merhametine tabi bulunduğu cihetle mezkûr
Müslümanların himaye edilmesi ve Balkan
harbinde mutazarrır olan Müslümanlara
tazminat i‘tâsı.

3- Devlet-i Osmaniye’nin temami-i
mülkisinin ibkası ve hilâfet-i muazzama-ı
islâmiyenin hukukunun muhafazası bir kat daha
temin edilmedikçe dünyada Müslümanlar ile
Hıristiyanlar arasında bir teşrik-i mesai esasının
tesisine imkân yoktur.

4- Devlet-i Osmaniye ile İngiltere, Fransa,
Amerika ve İtalya beyninde harpten evvelki
statüko esası üzerine akdedilecek ittifak bütün
âlemin inkişafat-ı sulhperveranesini temin
edecektir.

(36) Sulh Konferansının adalet ve
muahedat ahkâmı dairesinde ve Hindistan ile
sair memalikteki Müslümanlara verilen teminata
tevfikan Devlet-i Osmaniye ile hilâfet-i İslâmiye
hakkında ittihaz-ı karar edeceğini samimane
ümit eyleriz. Aksi takdirde korkarız ki bu
konferans âlemin sulh ve selameti için birtakım
mesaili hall  ve tesviye edecek yerde
………………….. bahsolacak bir......(silik)

İlanat

Habibzâde

Ahmet Turan Ticarethanesi

Sivas: Çarşı Caddesinde

Kırtasiye, Tuhafiye, Attariye, Kantariye ve her

nevi' muamelat-ı ticariye

Fiyatlar rekabet kabul etmeyecek

derecede ehvendir;

Yeni mallar gelmiştir; bir defa rağbet

buyuran muhterem müşteriler her halde

memnun kalacaklardır. Toptan siparişat büyük

tenzilâtla kabul olunur.

Sığırcızâde Biraderler

ve Şürekâsı Ticarethanesi

Telgraf Adresi: Sivas Sığırcızâdeler

(Sivas Hamamcıoğlu Han Numara 11,12)

Ham eşya üzerine her nev‘ muamelat-

ı ticariye ve komisyonculuk yapar, sürat ve

sühulet rehber-i muamelâtıdır. Gön, deri, av

derisi ve sair mevadd-ı ibtidaiye alıp satmak

arzu edenlerin bir kere mağazamıza müracaat

ederek tecrübe eylemelerini rica ederiz.

müsademe başlamış ve müsademe beş saat
imtidat etmiştir. Maiyetimdeki iki bin
miktarında bulunan aşairin bu müsademede
fevkalâde yararlıkları görülmüştür ve bütün
hâkim tepeler tarafımızdan işgal edilerek
düşmana küllî telefat verdikten sonra ricat
etmiştir. (Kuva-yı Milliye Kumandanı
Pehlivanzade Nuri)

Hususi Haberlerimiz…
1- Pozantı’daki tarafeyn vaziyeti ber-

vech-i âtidir:
Pozantı’nın etrafında ve dört grup

halinde birleşmiş olan düşman kuvveti 350 –
400 raddesinde tahmin olunmaktadır.
Düşmanın cephenin muhtelif nukatına tabiye
edilmiş bir hayli topu, iki makinalı on iki
otomatik tüfenk mevcut olup …………. (silik)

16. 4. 36 ………………. (silik) topçu
tarafından gözaltına alınmış ve mukabele
etmek isteyen düşman cebel topu iskat
edilmiştir. Pozantı’ya peyderpey Niğde, Bor,
Ereğli’den Kuva-yı Milliye vürut etmektedir.

1- Yunanlılar Adaların Müslüman
ahalisinden silâhaltına aldıkları efradı mücavir
karakollara yerleştirmişlerdir.

2- Salihli cephesinden dahi Yunan
kuvvetleri İzmir’e nakledilmektedir. İzmir’e
ancak işgal için geldiklerini ifade ile
muharebeden imtina eden Yunan askeri
Yunanîler tarafından kurşuna dizilmiştir.

3- Esaretden avdet eden iki zabitimizin
ifadesine nazaran Kerkük’te sekiz tabur
Merhal’de dört tabur piyade Zaho’da altı yüz
piyade ile iki toptan ibaret İngiliz kuvvetleri
va rd ır.  Bağdat hakkında  ma lûmat
verememişlerdir.

4- Ayıntap şehri içinde Ermeniler ve
Fransızlarla İslamlar arasında müsademe vardır.
Ayrıca bir Fransız müfrezesi Ayıntab’a dışarıdan
top ateşi icra etmektedir. Ahali-i İslamiye
fedakarâne müdafaa etmekte ve Kuva-yı Milliye
her taraftan muavenete şitab etmekte olduğu
müstahberdir.

Kollarımız Bağlı Esir miyiz?..:
Makam-ı mualla-yı hilâfetin kudret ve

nüfuzunu takviye(!) etmek bahanesiyle
İstanbul’u muvakkaten işgal ettiklerini dünyaya
ilân edip duran İngilizler halifesini bir baba
gibi seven bu milletin elini kolunu bağlamıştır.

7 Nisan tarihli İkdam Gazetesinden âtide
iktibas ve dercettiğimiz fıkra ne acı bir
hakikattir. “Haber aldığımıza göre divan-ı
harb-i örfice maznunen mevkuf bulunanların
muhafızlıkça mahbusîni divan-ı harbe sevk
edecek muhafaza kıtaatı mevcut olmadığından
bu talebin is‘af olunamayacağı bildirilmiştir”.

Şu fıkrayı okuyup da peygamberin
vekilini ve öğdüğü makamını kurtarmak için
can vermekten çekinmeyecek bir Müslüman
tasavvur edilemez.

Hintli Kardeşlerimiz Haklarımızı Ne Güzel
Müdafaa Ediyorlar.

Hariciye Nezaret-i celilesine Londra’da
(West Buren Gorou) sokağında 87 numaralı
mahalde ka’in Cemiyet-i İslamiye Reisi Seyit
Abdülmecit’ten varit olan 5 Kânun-ı Sani 920
tarihli mektubun tercümesinden mâ-ba‘d..

1856 tarihli Paris muahedenamesinin
onuncu maddesi marra’z-zikr muahedename
yerine kaim olmuş ve buna merbut
mukavelenamede asıl muahedename kadar
haiz-i hükm ve kuvvet bulunmuştu. İşbu
mukavelenamede hin-i hacette boğazları
küşade bulundurmak salahiyetini zat-ı
padişahîye

F. Salih Hintli Mehmet Hüseyin İranlı
S. Ali Han İranlı F. Jack İngiliz
M. Safder İngiliz Ali Abdullah Arap
Muhammet Abdu Arap Ali Hasan Arap
Ali Mürşit Arap Salih Muhammet Arap
Ahmet Seyfullah Arap Muhammet Naki Arap
Muhammet Salih Arap Muhammet Mesad Arap
Kaid Hasan Arap Salih Abdullah Arap
Amric Klayt İngiliz Abdurrahman Hintli
S. H. Sat Hintli M. Afar Hintli

M. T. Kadir Bahay Hintli         Bombay Ziyaü’l-İslam
        encümeni reisi

C. Vanfu Nevala Birmanyalı K.A. Rıza Hintli
Abdülhak Hintli Hacı Hasan Ali Somali
Hacı Hüseyin Somali Yusuf Muhammet Somali
L Emin İngiliz M. A. Hüseyin İranlı
Mirza Ali İranlı Abdülhak Hintli
K. K. A. Lala Hintli Seyyit H. R. Aldülmecit Hintli
A. Ahmet Hintli Hasan Muhammet Somali
Abdi Diyal Somali Ali Mestan Somali
Beralet Dila Somali Muhammet Ali Somali
Ali Muhammet Somali Yusuf İsa Somali
Muhammet Salih Somali Muhammet Diyale Somali
Ahmet Mahmut Somali Muhammet Ham Somali
İsmail Ham Somali Şart Liban Somali
Hacı Hasan Ali Somali

Âmâl-i Milliye

Düşman istilâsından son defa kendi hayat ve

namusunu salabet-i imanıyla kurtaran sevgili

Maraş’ta “Âmâl-i Milliye” namında bir gazete

intişara başlamıştır. Bu yeni yoldaşımıza en

har ve samimi tebrikâtımızı takdim ve devam-

ı muvaffakiyetini Cenab-ı Hak’tan tazarru

ederiz

Muhterem Abonelerimize..

1- Altı aylık abone müddeti hitama

ermek üzeredir. Birinci nüshadan itibaren

abone sahiplerinin kayıtlarının tecdidi için

şimdiden işar-ı keyfiyetleri ve bedelâtı

peşinen göndermeleri

ve

2-Varidatı mesarifini ancak koruyan

gazetemize ilk nushalardan itibaren abone

olan ve abonmanlarını halâ tediye etmeyen

zevat ve müessesatın abone bedellerini

idarehanemiz namına irsalleri intizam-ı

in t işa rımız namına r ica  olunur.
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ve ismeti karşısında yüreklerinde bir arzu-yı
nedim ve teessür duymayacaklar mı? Niçin
hissetsinler! Onlar bugün İngiliz dretnotlarının
topları, zümre-i haine süngülerinin lütf-ı ianet
ve himmetleriyle yine yerlerine geldiler. Ve
yüzlerce kıymettar azim ve namus ile müzeyyen
vatan evladının uzak diyarların muhit-i
meçhulüne gitmesini bir manzara-ı istihza ve
istihfaf ile takip ederek ne kadar malul ve
muhteris bir fikriyet-i reddiye sahibi olduklarını
bütün manasıyla gösterdiler. Tarih-i millimiz!
O meçhul diyarlara.. İçtihatını, istiklal-i efkâr
ve âmâli muhafaza ederek giden rical-i
muhtereme-i millete  en samimi ve mefharettar
bir sahife-i pakini tahsis etmek lüzumunu
mutlaka hissedecektir. Sadede gelelim:

Evet Fransız ihtilal-i kebiri vatanın düçar-
ı istila ve işgal olduğu bir zamanda bilerek
düşmanla uzlaşan herkes, bahusus rical-i
siyasiye ve mühimmeyi idam ile tecziye etmiştir.

Hatta: Hakimiyet-i milliyeyi tasdik
etmeyen düşmanlarla her ne suretle olursa
olsun uzlaşan akd-i mukavele eden kimselere
idam cezası verilmesi gibi pek mühim ve vatanî
kararlar ihtihaz ve icra ediliyordu. Fakat bizim
meclis-i millimiz cephe-i asil ve ubudiyeti
karşısında ecnebilerin namert ve kuvvetli
dretnotları kapılarında amade-i tasallut bir
kütle-i celladiyet… Sözleri üzerinde bile siyah
ve cebbar bir kabus-ı tazyik ve teftiş vardı.
Yoksa meclis-i millimiz erkanı… Tarih-i
meşrutiyetimizde pek nadir teşekkül etmiş
hamiyetkar afif ve halas-ı vatanla kalpleri
çarpan zevattan mürekkep ve kim bilir içlerinde
ne müthiş (Danton)lar  (Mirabu)lar
(Robespierre)ler mevcut idi. Ve heyhat ki bir
darbe-i na-meşru bu muhterem vekillerin
hüviyet-i hassase ve vatanperveranelerini
tamamen meydana çıkarmasına mani oldu.
Yine bütün bu tazyikata rağmen düşmanla
uzlaşan İzmir ve sair güzel memleketlerimizin
işgaline göz yuman malum kabinenin derhal
divan-ı âliye sevkiyle ceza-dide edilmesini karar
altına almak suretiyle cesaret-i necibe ve asliyesi
gösterdi. Yoksa meclis-i millimiz, Fransız
vatanını kurtaran Fransız mebusanı gibi serbest
her türlü kuyud-ı tebcir ve tahakkümden azade
bir surette icraatine devam etse veya kalsa idi
milletinin arzu-yı istiklal ve inbisatını tamamen
meydana getirecek nida-yı hakk ve hakikatiyle
cihan-ı İslamiyet ve beşeriyeti ikaz edecekti
ne çare ki bunu bilen ve azametlerini sarsacak
olan bu tehlikenin yalın olduğunu kemal-i
meraret ve teessüfle hisseden ecnebi
tahakkümü.. En nihayet asırlardan beri hiçbir
ecnebi ayağının basmamış ve kirletmemiş
olduğu müessesat-ı askeriye ve resmiyeyi
cebren işgal ve meclis-i milliyi padişah-ı
muazzamımızın değil İngiliz satvet-i fersude
ve mağduresinin verdiği bir emirle fesh ve
aza-yı müessesesini esir etti.

Bizde hayat ve efkâr-ı  mil l iye,
mevcudiyetini hutut-ı harbiyede eritmiş,
müfekkiresini istiklal-i vatan endişe ve
mesaisiyle çürütmüş birkaç ve güzide zümre-
i münevvere ve muhtesede hak ve teali ediyor.
Bu açık hakikati arz etmekle milletimi tahkir

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene      Perşembe:     17 Şabanü’l-Muazzam 1338 ve 6 Mayıs  Sene 1336    Numara: 39
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Birçok milletlerin tarih-i inkılâbı esas
itibariyle yek diğerine müşâbih… Fakat muhit,
asır ve fedakârlık cihetinden birçok tezat ve
eşkali muhtevidir. Şu sırada maruz ve müsadif
olduğumuz muhalik fakat neticesinden
mansur ve muzaffer çıkacağımıza iman
ettiğimiz eyyam… Aynen Fransa ihtilal-i
kebirinde istiklal ve namus-ı millî namına kıyam
eden zî-satvet bir milletin isyan-ı müsellah ve
muhteremine müşabih ve ihtimal aynen
vâkidir. Yalnız-zede bazen şeref ve zafer ve
bazen hezimet ve nekbet saçan beş senelik
medit bir harbin taab-ı gûnâgûnu ile ne yılmış
ve usanç getirmiş bir millet bulunduğu halde..
Fransa’da vatan tehlikesi görmemiş düşmanı
kapılarında karşılamamış zinde ve metin bir
kuvvet mevcut idi. Her şey yapabilir ve bütün
muhacim devletlere nefir-i âm suretiyle
topladığı ordularında başlarında meclis-i millî
vekilleri olduğu halde ana vatanı müdafaa ve
muhafaza için saldırtıyordu.

Fransa’nın sinesinden, ruhundan ve
memleketi çiğnetmemek duygularından
tahassül ve terekküp eden bu müdafaa-ı
milliye.. Bizde de aynen ve bir sene evvel
başlamıştı. Medeni ve muazzam tanınılan
hükûmet ler in  namuskâr  b i ld iğ imiz
mümessillerine saf bir itimat ile bağlanarak
imza ettiğimiz mütarekenamenin akdinden
sonra ortada bir sebeb-i meşru olmadığı halde
her türlü esasat-ı fazilet ve adaletin
çiğnendiğini ve mütarekeden maksat
silahlarımızın, toplarımızın en mühim ve
mutena kuva-yı müdafaamız ellerimizden
alınarak merkez-i hilafet ve saltanata yerleşmek
ve 1916 itilafnamesiyle mukarrer olan taksim
ve imha ameliyesine başlanmak olduğunu
anlayan ve bunun berahin-i katia ve zalimesi
olarak da İzmir Antalya, Adana, Musul, Maraş
ve diğer tarafların işgal ve istila kuvvetlerinin
tedricen dahile doğru ilerlemesini gören ve o
vakit ki hükûmetin bu ahvale seyirci ve la-kayt
bir vaziyette kaldığını takdir eden millet
hakkının ve son kabza-ı pakinde olsun şerefli
ve mesut bir surette ölmeyi arzu ettiği
toprağının müdafaasına, namus-ı tarihisinin
muhafazası için müsellahan kıyam ve cidale
mecbur oldu. Hakkını tanıtmayan la-kayt ve
atıl kımıldamayan milletlerin nasibe-i istiklalleri
izmihlal ve nekbet olacağını birçok ibretlerle
gözlerinin önüne getiren milletin bu
hareketine: Padişah ve hükûmet aleyhine
kıyam ve isyan namı takarak fevt-i fırsat
etmeden şerik-i âmâl ve efkârı olduğu
Avrupa’ya ilan ve iblağ eden o rical-i mahzul..
Bilmem ki bugün mahcup ve hakir bu hareket-
i milliye ve meşruanın ulviyet

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

ve tezyif etmiş olmuyorum. Bilakis sada-yı
telin ve tatinimi.. Miletini asırlardan beri zalam-
ı cehl ve hurafatı içinde bırakan müstebit ve
sefahetkar zımamdaran-ı merhum ve hazırın
nevasi-i na-mahcup ve şaibedarına fırlatmak
ve haykırmak istiyorum. Yoksa Fransa’nın tarih-
i inkılâbını yaratan millet ve mefkûre kadar ve
belki daha âlî ve daha şecaatkar harikalar ibraz
ve isbat edecek bir ırkın ve din-i mübinin
salikleri mevcut ve mütezahir olacak idi. Birçok
kan ve can isarından… Birçok memleketimiz
harap ve viran olduktan ve mevcudiyet-i
hayatiye ve istiklaliyemizin bu son tecelli-i
kahiriyle de inlerken bir de Osmanlı
hükûmetinin hücre-i harim ve serir-i hâkimiyeti
olan meclis-i millinin cebren istihsal edilen
hatt-ı hümayunla dağıtılması bu vakte kadar
uğradığımız devahi ve mesaibin bir zeyl-i faci
ve elimini teşkil eder

“Türkün tarihinde kahpelik yoktur” diyen
yüksek bir racul milletin bu düstur-ı
namuskarisini esas ittihaz ederek milletin
masumiyet ve safiyetinden ve hain bazı
zımamdaranın kasten yumduğu gözlerin
işarat-ı caniyanesinden iktisab-ı cesaret eden
düvel-i itilafiye bugün birçok ana vatanı işgali
altında bulunduruyor. Halbuki bizde Fransa
tarih-i inkılabını –ister istemez- nokta-ı halas
ittihaz etmek himmetkarlığında bulunmuş ve
ona göre davranmış olsa idik bugünün
muvacehe-i levs ve denaetinde bulunmamış
olurduk. Bugün zavallı ve güzel İstanbul’un
hakime-i harekat ve istikbali olan İngiltere bir
vakitler şimdi müttefiki bulunan Fransa için
de aynı siyaseti tatbik etmiş idi. İngiliz reis-i
vükelesı (Pitt) demişti ki: “Fransa alem-i
insaniyetten tefrik edilmeli, berren ve bahren
taht-ı muhasaraya alınmalı, kendisine yalnız
bir şehir, yalnız bir limandan ibaret imiş gibi
muamele edilmeli”. Buna karşı Fransa’nın
büyük evladı (Barrer) millet meclisinde: (Bu,
mahsur denilen Fransa’nın kuvvetini göstermek
için bir kanun tanzim edelim. Ticaret-i bahriyesi
sayesinde temdid-i hayat eden Britanya’yı
batıralım. İngiltere mahvolmalıdır ve bu sözler
daima Fransa meclis-i millisinin her bir
emirnamesinde son cümleyi teşkil etmelidir.)
diyordu.

Acaba şimdiki Fransa: tarih-i ihtilal ve
inkılâbının a‘mak-ı şeref-âlûdundan kopup
gelen bu nidayı Barrer ve meclis azaları gibi
Fransa’ya halas, zafer, hürriyet getiren ecdad-
ı zî-şanının bu feryadını ve bu kıymetli,
muhallet vasiyetlerini işitmiyor mu? Bilmem.

Anzavur Tamamen Tenkil  Olundu:
Şaki Anzavur tamamen tenkil olunarak

şer ve fesadı camia-ı İslâmiyeden tart ve def
edilmiştir.

İtizar
Vilayet matbaasına ârız olan bazı

hususat sebebiyle gazetemiz geçen hafta
intişar edememiştir. Beyan-ı itizar olunur.

Mukavemet-i
Milliyemiz...Ve Fransa

İhtilal-i Kebiri.
[Meclis-i millî ecnebi bir hükûmetin Fransa
umur-ı dahiliyesine taarruzunu kabul
etmekten ise mahvolarak enkaz altına
kendini defnetmeği milleti namına beyan
eder.]

    Fransa İnkılab-ı Kebiri…
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ve millet ve padişahımızın selamet ve halası
duaları ref‘-i bâr-gahu’l-vehit kıl ındığı
yazılmaktadır.

Büyük Millet Meclisi
Küşat Edildi

23 Nisan

-Anadolu Ajansından:-

Büyük Millet Meclisi bu gün cuma
namazının edasından sonra ba‘de’z-zeval saat
ikide evvelce tamim edilen merasim-i fevkalade
ile küşat edildi milletin ve halife-i zîşanımızın
selameti hakkında bir dua-yı beliğ kıraatini
müteakip reis-i müsinn Sinop mebusu Şerif Bey
kürsi-i riyaseti işgal ederek zîrdeki nutku irat
eyledi.

Mebusan-ı kiram! İstanbul’un muvakkat
kaydıyla kuva-yı ecnebiye tarafından işgal
olunduğu ve bütün esasatıyla makam-ı hilafet
ve merkez-i hükûmetin istiklali iptal edildiği
malumunuzdur. Bu vaziyete ser-füru etmek
milletimizin teklif olunan ecnebi esaretini kabul
etmesi demekti Ancak istiklal-i tam ile yaşamak
lüzum-ı katisinde musırr olan mine’l-ezel hür
ve pür-âzâde milletimiz ….. kemal-i şiddet ve
katiyetle reddetmiş ve derhal vekillerini
toplamağa başlayarak meclis-i âlîmizi vücuda
getirmiştir. Bu meclis-i âlînin reis-i müsinni
sıfatıyla ve tevfik-i İlahi ile milletimizin dâhilî ve
haricî istiklal-i tam dâhilinde mukadderatını
bizzat deruhte ve idare etmeğe başladığını
bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini
küşat eyliyorum. Metbu‘-ı endişemiz olan bütün
Müslümanların halifesi ve Osmanlıların padişahı
Sultan Mehmet Han-ı sadis hazretlerinin kuyud-
ı ecnebiyeden tahlise ve ebedî payitaht-ı saltanat-
ı seniye olan İstanbulumuz ile işgal altında ve
enva-ı zulm ve fecayi içinde maddeten ve manen
bilâ-insaf imha edilmekte bulunan bilcümle
vilayat-ı malumemizin istihlasına muvaffakiyet
buyurulmasını Cenab-ı Haktan niyaz eylerim.
(Badehu Mustafa Kemal Paşa Ankara) söz alarak
İstanbul işgaliyle tahaddüs eden vaziyet üzerine
milletçe intihabat icra kılınarak el-yevm burada
içtima eden Büyük Millet Meclisinin bu hafta
intihap olunan mebuslara taht-ı işgalde bulunan
İstanbul’dan tahlis-i nefs ederek buraya gelebilen
mebusların da iltihakıyla içtimaı tabiî görülmüş
oldu. Ve zapta geçmek üzere bu noktayı teyit
etmek istediğini beyan etti. Vekiliyet meclisçe
müttefiken kabul edildi. Mazabıt-i intihabiyeyi
tedkik edecek on beşer kişilik iki encümenin
intihabından sonra meclis yarın saat onda içtima
etmek üzere celse tatil edildi.

24 Minh
Büyük Millet Meclisi bu sabah 24 Nisan

Cumartesi kable’z-zeval saat onda reis-i müsinn
Sinop mebusu Şerif Bey’in riyaseti altında ictima
ederek evvelâ mebusların encümenlerden gelen
mazabıt-ı intihabiyelerini tetkik ve tasdik eyledi.
Badehu Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin
mütarekeden beri geçen ahval ve hadisat-ı
mühimmeye ait verdiği izahatı istima eyledi.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu münasebetle irat
ettiği nutuk beş dakikalık bir teneffüs fasılasıyla
saat bire kadar iki buçuk saat devam ettikten
sonra henüz hitam bulmamış olduğu cihetle
yemekten sonra saat onda yine devam etmek
üzere celse tatil edildi. Saat üçte Meclisin
inikadını müteakip Mustafa Kemal Paşa sözüne
devam ile Ferit Paşa’nın son sükûtuna takaddüm
eden zamanlardan itibaren son günlere kadar
cereyan etmiş ahvali bütün ledünniyat ve serairi
ile şerh ve izah etti. Muhtelif yerlerinde medit
alkışlarla karşılanan bu pek mufassal nutk-ı
tarihî sonunda Mustafa Kemal Paşa bugün taht-
ı esarette bulunan hilâfet ve saltanatı ve taht-
ı tehditte bulunan mukadderatı kurtarmak üzere
işe fiilen milletin vaz‘-ı yed etmesine sıra gelmiş
olduğunu beyan ile bu esası tavzih eden bir
teklifname okudu. (Bu teklifname metni aynen
zîrdedir) Bir müddet müzakereyi müteakip
Mustafa Kemal Paşa’nın teklifi kabul olunarak
Büyük Millet Meclisi salahiyet-i teşriiye ve icraiyeyi
nefsinde cem etmek üzere bu dakikadan itibaren
mesalih-i umumiye-i milliyeye vaz‘-ı yed etmiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Millet
Meclisince Kabul Olunan Teklif Metnidir

Bugünkü müşkil vaziyet içinde vatanı tehlike-i
inhilâl ve izmihlâlden kurtarmak için ittihazı
lazım gelen tedabir b i ttabi  heyet-i
muhteremelerine

Büyük Millet Meclisinin Açıldığı Gün

-Sivas’ta-
Nisanın 23. Cuma günü Müslüman ve

Türk milletinin tarihinde şeref ve şan ile
kaydedilecek müstesna bir gündür. Azimkar
milletimizin din ve namusunun düştüğü
mehalike karşı avn ve inayet-i bârîye istinaden
gösterdiği bu varlık ve birlik harekatını bütün
cihan takdir ve sitayişlerle yad edecektir.

Sivas o günü cidden ehemmiyetiyle
mütenasip bir derecede ulvî ve mübarek
yaşadı. Dinimizin son fakat mühim ve
muazzam şulesinden ibaret Müslüman
halifeliğinin emr-i muhafazası yolunda umum
Anadolu ve Rumeli âfakında yükselen ya
istiklal-i hayat veya şeref-i memat için
hazırlanmış Müslümanların maddî varlık ve
hazırlıklarını ……………..takviye etmeleri
kalplere ümid-i âti ve zafer-i istikbal için
beşaretler getirmektedir.

Evet halifenin sadık evlatları “vatan
tehlikede” düşmana karşı canla başla arz-ı
mütavaat etmiş bütün hudutlarda …………
ve mukavemet göstermiş ve düşmanın son
ve feci darbesine karşı katiyyen irkilmeyip
Ankara’ya vekillerini göndererek esir olmağa
razı olamayacağını ve yaşayacağını bütün
âleme isbat ve izhar etmişti. Bu cihan-pesent
büyüklükleri gösteren millet-i necibe meclis-
i âlîsinin toplanış günü ……………….. ile
azm ……………. böylece itmam ve ikmal
ediyordu. Yatağından büyük âtiye bir inşirah
ve itminan-ı dinî ile tekrar bir nazarla bakan
herkes minarelerde müezzinîn efendilerin
tekbir ve tehlilleriyle camilere doluyordu.

Camide halife ve vatan ve milletin halas
ve selameti için okunan Buhari ve hatman-ı
şerife büyük bir hulus ile dinlenildi. Müteakiben
vaiz efendilerin hal ve zamana münasip
mevize-i mürşidaneleri yine müdrikane işitildi.
Felaket-i hazıraya karşı vazifeler bir daha
öğrenildi.

Esna-yı hutbede halife-i akdes ve
a‘zamımız Sultan “Mehmet Vahidettin” han-
ı sadis efendimiz hazretlerinin halas ve selamet
ve seadetleri duası tezkar edildi. Bunu
müteakip namazını ve duasını hitama erdiren
halk akın akın içtima mahalli olan Hükûmet
Meydanına toplandı. Kalabalık pek fazla ahali
pek hassas idi. Yapılan tertibat üzerine asakir-
i şahane ve jandarma ve mekatip talebesi ve
ahali mevki almışlardı.

Bu sırada vali-i âlî-i vilayet Reşit Paşa
hazretleri ve kolordu kumandanı vekili
beyefendi ulemâ-yı kiram ve ümera ve zabitan-
ı askeriye erkan-ı memurin-i mülkiye ve eşraf-
ı memleketten mürekkep bu heyet meydanlığa
gelmişlerdi.

Ba‘dehu halife-i zîşanımızın ve hulus-ı
şan ve şerefi milletimizin ve son şule-gah-ı
İslam olan vatan-ı mukaddesemizin halas ve
saadetleri dualarına amin-hân olunduktan
sonra üç defa “Padişahım çok yaşa” duası
ref‘-i bâr-gâh-ı ehadiyet kılınmıştır. Bu esnada
Mur Ali Baba hazretleri evlad-ı kiramından ve
ulemâdan Fazlullah Efendi hazretleri makam-
ı hilafetin müdafaa ve tahlisi lazım geldiğinden
ve meclis-i millînin ehemmiyet-i diniye ve
milliyyesinden bahs ile muhtasar ve veciz bir
nutuk irad buyurmuştur.Müteakıben bilumum
erkan ve ümera ve ulema ve rüesa-yı ruhaniye
ve eşraf-ı belediye ve memurin-i mülkiye ve
askeriye vali paşa hazretlerinin makam-ı
devletlerinde resm-i tebrikatı ifa eylemişlerdir.

Cenab-ı kâdir-i zü’l-celal hazretleri
meclis-i âli-i milliyemizin muvaffakiyetleri
esbabını ihzar ile din ü devlet ve milletimizin
halas ve selamet-i âtiyesini itmam ve ikmale
muvaffak ve müyesser buyursun. Amin

Amasya ve Tokat ve Karahisar-ı Şarkî
sancaklarıyla sair kazalardan alınan haberlerde
Büyük Millet Meclisinin yevm-i küşadı tebrikatı
ifa ve hatman ve Buhari-i şerife tilavet olunarak
mülk

ait olacaktır. Ancak bu hususta da kendi tetkikat ve
malûmatımıza istinat eden kanaatlerimizi Meclis-i
âlinize arzetmeği faydalı addetmekteyiz. Gerek
hukuk-ı esasiye kavaidi gerek tarihteki emsal-i adidesi
ve gerek zamanımızda aynı şerait-i elime altında
maruz-ı inhidam kalmış olan milletlerin teşkil ettiği
gayret-i müessireye nazaran memleketi inkısam ve
inhilâlden kurtarmak için derhal kuva-yı umumiye-
i milliyeyi esaslı teşkilat ile tersîn etmekten başka
çare yoktur. Bunun şekli ne olmak lâzım gelir işte
mesele buradadır. Gayr-i meşru ve gayr-i mesul
kuvvetlerin tahakkümüyle kuva-yı millet ve devleti
tevhit imkânı bulunsa dahi bunun temadisi kabil
olmadığını bilirsiniz. Esasen meclis-i âlinizin
mevcudiyeti de evvelemirde meşruiyet ve mes’uliyet
esaslarının milletçe vecibü’l-müraat görüldüğüne
en büyük delildir. Binaenaleyh meclis-i âlînizde
tekasüf eden irade-i âliye-i milliyeye istinat etmek
suretiyle meşruiyet ve kanuniyeti ve yine heyet-i
muhteremenizde tecelli eyleyen vicdan-ı milletin
muhakemesine merbut bulunmak cihetiyle de
mesuliyetini takdir ve tespit edecek bir kuvvetin
idare-i umur etmesi zaruridir. Bu kuvvetin şekl-i
tabiisi ise hükûmettir. Hükûmet teşkilâtının şekl-i
esası gayr-i mesul bir reisi tespit edilen nokta-i
tevazüne istinaden kuvve-i teşriiye vazifesiyle mükellef
bir heyet-i murakabe ile vazifede devamı bu heyetin
inzimam-ı itimadına mütevakkıf bir kuvve-i icraiyeden
ve bu kuvve-i icraiyenin vezaif-i milliyeye göre taksim
ve tensikinden ibarettir. Bu şekilde kuvve-i icraiye
reisi hükûmet tarafından müntehab ve kuvve-i
teşriiyenin itimat ve muvafakatine müstenit bir
kuvvettir ki milletin intihap ettiği heyet-i teşriiye ile
muvazeneti hükûmet riyaseti makamının teşkil ettiği
nokta-i vahdette bulunur. Hükûmet teşkilâtının bu
kuyud-ı esasiyesine göre içinde bulunduğumuz
buhran ve memleketimizin ahval-i hususiyesine
nazaran bizim için kabil-i tatbik olup olmadığını
düşünmek mecburiyetindeyiz. Bizim bu zemindeki
tetkikat neticesinde hâsıl ettiğimiz kanaate göre biz
idarenin bu şeklini mahzurdan salim görmemekteyiz.
Çünkü; Devlet-i Osmaniye herhangi bir devlet gibi
hükümdarının nüfuz-ı cismanisi etrafında müteşekkil
değildir. Makam-ı saltanat aynı zamanda makam-ı
hilâfet olmak itibariyle padişahımız cumhur-ı İslamın
da reisidir. Mücahedatımızın birinci gayesi ise saltanat
ve hilâfet makamlarının tefrikini istihdaf eden
düşmanlarımıza irade-i milliyenin buna müsait
olmadığını göstermek ve bu makamat-ı mukaddeseyi
esaret içinden tahlis ederek ulûlemrin salâhiyeti
düşmanın tehdit ve ikrahından âzade bırakmaktır.
Bu esasa göre Anadolu'da muvakkat kaydıyla dahi
olsun bir hükûmet reisi tanımak veya padişah
kaimmakamı ihdas etmek hiçbir suretle kabil-i cevaz
değildir. Şu halde reissiz bir hükûmet vücuda getirmek
zarureti içindeyiz. Hâlbuki bir nokta-i vahdette
tevazün etmeyen kuva-yı devletin aheng-i mesaisini
idareye dahi imkân yoktur. Diğer taraftan herhangi
bir makama kuva-yı devlet ve milleti tevhit ve tezavün
salâhiyeti bahşederek o makamı gayr-i mesul tanımak
mucib-i felâkettir. Halifenin bile mesuliyetini esas
olarak kabul etmiş olan İslamiyetin böyle suret-i
tesviyelere müsait olamayacağı aşikârdır. Bu şekil ve
yekdiğerine telifi imkânsız esasat içinde dûr u dıraz
tetkikat icra ederek nihayet İslamiyetin şerait-i
esasiyesine müracaatla meclis-i âlînizde teksif edilmiş
olan ve bütün cumhur-ı İslamın da muzaharet ve
muvafakatine mazhar buyurulan irade-i milliyeyi
bilfiil mukadderat-ı vataniyeye vâzi‘ü’l-yed tanımak
umde-i esasiyesini kabul ediyoruz. Aza-yı
muhteremenin bu nukat-ı nazar hülasaten tamim
olunarak intihabına delalet olmasını ve salâhiyet-i
fevkalâde kaydıyla intihap edilmiş bulunmaları ve
müntahapların da teksir ve tevsi olmasını esası
itibariyle bu umdenin milletçe de tamamen kabul
edilmiş olduğuna delildir. Binaenaleyh meclis-i âlîmiz
haiz olduğu salâhiyet-i fevkalâdeye binaen karşısına
çıkacak bir kuvve-i icraiyeyi yalnız murakabe etmek
ve mesail-i hayatiye-i millet üzerinde böyle bir heyetle
mücadeleye mecbur kalmamak gibi vaziyet-i
hazıranın münhatim olacağı mahdut bir vazife-i
teşriiye ile değil idare-i umumiye-i milleti fiilen deruhte
ve selamet-i memleket ve hilâfeti bizzat temin ve
müdafaa vazife ve salahiyetleriyle teşekkül etmiştir
ve artık meclis-i âlîmizin fevkinde bir kuvvet mevcut
değildir. Hilafet ve saltanat makamının tahlisine
muvaffakiyet hasıl olduktan sonra padişahımız ve
halife-i Müslimin efendimiz her nev-i cebr ve ikrahtan
âzade ve necabet ile hür ve müstakil olarak kendini
milletin ağuş-ı sadakatinde gördüğü gün meclis-i
âlîmizin tanzim edeceği esasat-ı kanuniye dairesinde
vaz‘-ı muhterem ve mübecceliyet ahz eden meclis-
i âlîmizin murakıp ve müdekkik mahiyetinde bir
meclis-i mebusan değildir. Binaenaleyh yalnız teşri
ve tazyik ile vazifedar gayr-i mesul bir mevkiden
mukadderat-ı milliyeyi nezaret altında bulunduracak
değil bilfiil onunla iştigal edilecektir. Nitekim fevkalâde
ahval içinde bütün milletler bu prensipleri terk ederek
ya kuvve-i teşriiyeyi tatil edip icra heyetlerine fazla
salahiyetler bahşederler yahut bütün milletin ârâ-yı
umumiyesine müracaatla ittihaz-ı mukarrerat eylerler.
Biz ittifak-ı cumhura her kuvvetten ziyade salahiyet
bahşeden İslamiyet esasatını nazar-ı dikkate alarak
meclis-i âlimizi kâffe-i umur-ı millette doğrudan
doğruya vâzi‘ü’l-yed tanımak taraftarıyız. Bu umde-
i esasiye kabul edildikten sonra daim meclis-i âlîmizin
heyet-i umumiyesini teferruat-ı umura kadar fiilen
tetkik ve müzakere imkânı bulunamayacağından
heyet-i muhteremenizden tefrik ve tevkil edilecek
azanın
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ve iman ile karar vermiş olan meclis-i âlînizin
riyasetine intihap edilmek suretiyle hakkımda ibraz
buyurulan eser-i itimat ve teveccühün müteşekkir
ve minnettarıyım. Hayatımın bütün safahatında
olduğu gibi son zamanların buhranları ve felaketleri
arasında dahi bir dakika geçmemiştir ki her türlü
huzur ve istirahatı ve her nev‘ şahsî nokta-ı
nazarlarımı milletin saadet ve selameti namına
feda etmekten zevk-yab olmayayım. Gerek hayat-
ı askeriyemin ve gerekse hayat-ı hususiyemin bütün
edvar ve safahatını işgal eden mücahedatımda
daima düstur-ı hareketim irade-i milliyeye istinat
ederek vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek
olmuştur. Bugün heyet-i muhteremenizin ârâ-yı
umumiyesinde tecelli etmiş olan itimad-ı milliyi
liyakatimin çok fevkinde görmekle beraber şahsım
için bir gaye olarak değil müştereken giriştiğimiz
mücahede-i mukaddesenin matuf gayelerini istihsal
için milletin bahşettiği bir istinatgah olarak telakki
ve kabul ediyorum. Bu ittihad-ı milletin bana tahmil
ettiği mesuliyeti biliyorum. Ve hepiniz de
biliyorsunuz ki çok ağırdır. Açıkta yaşadığımız
nadirü’l-emsal dakikaların vehametine rağmen bu
ağır mesuliyet-i milliyenin altında ancak heyet-i
muhteremenizin muavenet ve müzaheretinden ve
daima Hak yolundaki mücahidana refik olan avn
ve inayet-i Subhaniyeden ümitvar olarak
çalışacağım. Padişah-ı âlem-penah efendimiz
hazretlerinin sıhhat ve afiyetle ve her türlü kuyud-
ı ecnebiyeden âzâde kalarak taht-ı hümayunlarında
daim kalmasını eltaf-ı ilahiyeden tazarru eylerim.

25 Nisan
Büyük Millet Meclisi bu sabah saat üçte

içtima ederek divan-ı riyaseti intihabatının ikmaliyle
iştigal etmiştir. İkinci reis vekâtetine Hacı Bektaşi
Veli Çelebi Cemâlettin Efendi Hazretleri intihap
olunmuştur. Büyük Millet Meclisinin küşadı
münasebetiyle her taraftan gelen yüzlerce tebrik
telgrafları hakkında makam-ı riyasetten heyete
malûmat ver i lmişti r.  Sabah celsesinde
Beypazarın'dan varit olan bir telgrafname kıraat
olunarak müzakere ve münakaşa edilmiştir. Bu
telgraf Beypazarı ahalisi birkaç müfsidin saf ve
cahil ahaliyi iğfal etmesi neticesi olarak pek az
müddet için tahaddüs etmiş olan karışıklığın Kuva-
yı Milliye önünde derhal bertaraf olduğunu izah
ederek yeniden o tarafa gönderilmekte olan
kuvvetlerin ibraz-ı şiddet etmesine meydan
verilmemesini rica ediyorlar Hami-i bi’l-fesat olan
mücrimler müstesna olmak üzere hiç olmazsa bu
defa saf ve gafil ahaliye karşı insaf ve itidal ile
hareket edilmesi  esası kabul edilmişti r.

26 Nisan
Salih Paşa kabinesinde son harbiye nazırı

bulunan Ahmet Fevzi Paşa hazretleri bu gün
Ankara'ya muvasalat ederek istasyonda Büyük
Millet Meclis(i) reis(i) ile birçok azaları ve eşraf-ı
memleket tarafından istikbal olundu. Bir bölük
asker rasime-i ihtiramı ifa ediyordu. Müşarünileyh
istasyondan doğruca Büyük Millet Meclisine gelerek
müzakerata iştirak etmişler ve İstanbul işgalinin
safahat-ı hakikiyesi hakkında mufassal izahat
vermişlerdir. Paşa İngilizlerin millet-i Osmaniyeyi
yekdiğeri aleyhine sevk ve tahrik ile temin-i maksat
etmek istediklerini buna mukabil milletimizce
vahdet ve tesanüt muhafaza edilirse bu İngiliz
plânının suya düşerek vatanımızın bu badireden
dahi selâmetle kurtulması muhakkak olduğunu
söylemişlerdir. Paşa’nın izahat-ı mufassalası meclis
üzerinde pek amik tesirat husule getirmiş ve
beyanat-ı vakıanın tab‘ ve neşri ile umumun nazar-
ı ıttılaına vaz‘ı karargir olmuştur.

27 Nisan
Büyük Millet Meclisinin dün öğleden sonraki

içtimaı intihabat muamelatının en mühim aksamı
ikmâl edilmiştir. Büyük Meclisin payıtaht-ı hilafet
ve saltanatımızı işgal ve esaretten tahlis ile
memleketimize imkân-ı hayat bahşedecek ve
istiklâl-i millimizi temin edecek bir sulh istihsaline
kadar vaz‘ ettiği umur ve muamelat-ı umumiyemizi
nasıl tedvir edeceği esaslarını kararlaştırmak üzere
on beş kişilik büyük bir encümen intihap teşkil
edilmiştir. Bu encümenin süratle yürütülecek olan
mesaisi neticesine kadar muamelat-ı cariyeye
bakacak altı kişilik muvakkat bir icra encümeni de
intihap etmiştir. Bu muvakkat icra encümeni zevat-
ı âtiyeden müteşekkil bulunuyor. Celalettin Arif
Bey, Bekir Sami Bey, Hacı Bey, harbiye nazır-ı sabıkı
Fevzi Paşa, Hakkı Behiç Bey, Hamdullah Suphi Bey:

29 Nisan
Büyük Millet Meclisi bu gün hıyanet-i

vataniye hakkındaki kanun lâyihasının ikinci kıraatini
ikmâl ve heyet-i umumiyesini kabul

hükûmet teşkilat-ı hazırasına nazaran icap eden
taksim-i mesai esasına göre memur edilmesi ve
her birinin ayrı ayrı ve cümlenin müştereken heyet-
i umumiye huzurunda mesul olması temin-i
maksada kâfidir. Bu halde meclis-i âlînize riyaset
edecek zatın meclis-i âlînizi temsil etmesi itibariyle
tevdi-i umur edilen azâ-yı muhteremeden
mürekkep heyete de riyaset etmesi ve meclis-i
âlîniz namına vaz‘-ı imzaya ve tasdik-i mukarrerata
salahiyettar olması ve umur-ı icraiyeye ait mesailde
diğer azâ-yı muhtereme gibi heyet-i umumiye
nezdinde tamamen mesul bulunması zaruridir Bu
şekilde heyet-i icraiye meclis-i âlinizin lağvı ile tevkil
edilecek ve heyet-i umumiyeye karşı mesul olacak
azâ-yı muhteremeden ibaret olacak ve hatta isimleri
de vekil tesmiye edilecektir. Reis olacak zat vakıa
ağır bir mesuliyet altında bulunacaktır. Çünkü
heyet-i icraiye vekilleri ile heyet-i muhteremeniz
arasında bütün mesuliyet evvelemirde kendisine
raci ve bu mesuliyet hem meclis-i âlînizdeki hem
heyet-i vekiledeki riyaset makamının ikisine birden
saridir. İşte memleketimizin şimdiye kadar geçirdiği
buhranlı zamanlardan felâketlerden, kâh Avrupa’yı
taklit etmek kâh idare-i umur-ı devleti şahsi nokta-
ı nazarlara göre tanzim ve tensike çalışmak kâh
kanun-ı esasiyi bile ihtirasat-ı şahsiyeye baziçe
eylemek gibi pek elim neticelerini gördüğü
basiretsizlikten hasıl olan intibah-ı umumiye
tercüman olduğumuz itikadıyla şu müşkil ve
buhranlı devr-i tarihînin mücahedatını bu yolda
tensik etmek taraftarıyız. Bittabi hüküm heyet-i
muhteremelerinindir. Yalnız maruz olduğumuz
inhilâl tehlikesine ve umur-ı devlet ve milletin uzun
müddetten beri mercisiz kaldığına tekrar nazâr-ı
dikkati celbederek bî-lüzum nazâriyat arasında
devam edecek münakaşatın en fena idarelerden
daha ziyade sû-i taksirat tevlit edeceğini arz etmeği
de vazife-i hamiyet icabı görüyorum. Cenabı hak
muvaffakiyet ihsan buyursun.

24 Minh
Öğleden sonraki ikinci celse hafi olarak akt

edilmiş ve bu içtimada Mustafa Kemal Paşa
tarafından ledünniyat-ı ahval hakkında izahat
verilerek ona dair müzakerat cereyan etmiştir. Bu
günün ruzname-i müzakeratına dâhil olan
intihabatın yalnız reislere ait kısmı icra ve intaç
kılınabilerek Mustafa Kemal Paşa reis-i evvel ve
Celallettin Arif Bey reis-i sani intihab olunmuştur.
Birinci reis vekaletine türbe-i Mevlana post-nişini
Abdülhalim Çelebi Efendi Hazretleri intihab
olunmuştur. İkinci reis vekili ile divan riyasetinin
erkân-ı sairesi yarın intihap olunacaklardır.

Ankara mebusu Şemseddin Efendi ve
rüfekası tarafından ağnam resminin tenzili hakkında
müstaceliyet talebiyle verilen teklif son celsede
mevki-i müzakereye konarak resm-i mezkûrun
bilittifak sene-i sabıklarda olduğu vechle yalnız
dört misline tenzili karargir olmuştur. Riyasete
intihap olunan Mustafa Kemal Paşa kürsi-i riyasete
çıkarak nutk-ı âtiyi irat eylemiştir.

Reis-i Evvel Mustafa Kemal Paşa’nın
Nutukları

Milletin mukadderat-ı umumiyesine fiilen
ve tamamen vaz‘-ı yed ederek makam-ı hilafet ve
saltanatın düçar olduğu esareten tahlis ve
memleketin tamamiyet ve selameti uğrunda her
fedakarlığı iktihama büyük bir azim

Büyük Millet Meclis (i) İcra Vekilleri
Büyük Millet Meclisi kuvve-i teşriiye ve

icraiyesi nefsinde cem ve idare-i umumiye-i milleti
fiilen deruhte ile tefrik ve tevkil ettiği azasını icra-
yı vezaife memur etmiştir. Vekillerin her biri ayrı
ayrı ve cümlesi müştereken heyet-i umumiyeye
karşı mesuldür. Büyük Millet Meclis reisi aynı
zamanda icra vekilleri heyetinin de reisidir.

Şeriye ve evkaf sıhhiye ve muavenet-i
içtimaiye, iktisat, ticaret, sanayi, ziraat, orman ve
maadin, adliye ve mezahibe-i âliye ve rüsumat ve
defter-i hakani ve nafia dahiliye emniyet-i umumiye,
posta ve telgraf, müdafaa-ı milliye ve hariciye
erkan-ı harbiye-i umumiye işlerini görmek üzere
Büyük Millet Meclisinin on bir zattan mürekkeb
bir icra vekilleri vardır. İcra vekilleri Büyük Millet
Meclisinin ekseriyet-i mutlakasıyla azalarından
intihap olunmuştur. Her vekil deruhte ettiği umurun
mesul olduğu encümenin rey-i istişarisini alabilir.

Umur-ı şerriye vekili Mustafa Fehmi Efendi
hazretleri, müdafaa-ı milliye vekili Ferik Fevzi Paşa
hazretleri, dahiliye Cami, hariciye Bekir Sami,
sıhhiye Adnan, maliye Hakkı Behiç, maarif Rıza
Nur, umur-ı iktisadiye Yusuf Kemal Beyefendiler,
nafia vekili İsmail Fazıl Paşa hazretleri, adliye
Celaleddin Arif, erkan-ı harbiye-i umumiye riyaset
vekili Miralay İsmet Beyefendiler ekseriyet-i mutlaka
ile intihap edilmişlerdir.

 eylemiştir. Makarr-ı hilâfet ve saltanat ve zat-
ı hümayun-ı padişahî ile memalik-i mahruse-
i şahaneyi yed-i ecanibden tahlis maksadı ile
teşekkül eden Büyük Millet Meclisinin
meşruiyeti hakkında isyanı mutazammın gerek
fiilen ve gerek kavlen veya tahriren muhalefet
veya ifşaatta bulunanlar hain-i vatan
addolunuyorlar. Ve fiilen muhalefet ve ifsadatta
bulunanlar idam edilirler. Kavlen veya tahriren
muhalefet ve isnadatta bulunanların cezaları
muvakkat kürektir.

-Hıyanet-i Vataniyye Kanunu Suretidir:-
Madde - 1 Makam-ı muallâ-yı hilafet

ve saltanatı ve memalik-i mahruse-i şahaneyi
yed-i ecanibden tahlise ve taarruzatı def‘
maksadına matuf olarak teşekkül eden Büyük
Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı
mutazammın kavlen veya fiilen veya tahriren
muhalefet ve ifadatta bulunan kesan hain-i
vatan addolunur.

2- Bilfiil hıyanet-i vataniyede bulunanlar
selben idam olunur. Fer‘an zî-medhal olanlar
ile müteşebbisler kanun-ı cezanın kırk beşinci
ve kırk altıncı maddeleri mucibince tecziye
edilirler.

3- Vaaz ve hitabet suretiyle alenen ve
ezmine-i muhtelifede eşhas-ı muhtelifeyi sirren
ve kavlen hıyanet-i vataniye cürmüne tahrik
ve teşvik edenlerle işbu tahrik ve teşviki suver
ve vesait-i muhtelife ile tahriren ve tersimen
irtikâp eyleyenler muvakkat küreğe konulurlar.
Tahrikat ve teşvikat sebebile madde-i fesat
meydana çıkarsa muharrik ve müşevvikler
idam olunurlar.

4- Hıyanet-i vataniye maznunlarının
mahall-i muhakemesi îkâ‘-ı cürm edilen
mahaldeki bidayet ceza mahkemesidir. Ahval-
i müstacele ve fevkaladede maznunlar der-
dest edildiği mahal mahkemesinde icra-yı
muhakeme ve ita-yı karara salahiyettardır.

5- Hıyanet-i vataniye maznunlarının
muhakemesi bidayet ceza mahkemesinde
verilecek gayr-i muvakkat tevkif müzekkereleri
üzerine her halde mevkufen icra edilir.

6- Zabıta-ı adliye memurlarının tanzim
edecekleri tahkikat-ı iptidaiye evrakı daire-i
istintaka tevdi olunmaksızın mahallin en büyük
mülkiye memuruna ita olunur ve onun
tarafından dahi müdde-i umumiler vasıtasıyla
yirmi dört saat zarfında mahkemeye verilir.

7- Hıyanet-i vataniye maznunlarına ait
muhakemat bir sebeb-i mücbir olmadıkça
azami yirmi günde hükme raptolunacaktır.
Bu müddeti bila-sebeb-i mücbir tecavüz ettiren
mahalli zabıtası ile mahkeme heyeti kanun-ı
cezanın yüz ikinci maddesi zeyli mucibince
cürmün derecesine göre tecziye edilmek üzere
mafevki mahkemesince muhakemesi bilicra
azami y i rmi gün zarf ında  hükme
raptedilecektir.

8- İşbu kanuna tevfikan muhakimden
sadır olacak mukarrerat kati olup Büyük Millet
Meclisince bade’t-tastik mahallerinde infaz
olunur.Tastik edilmediği taktirde meclisçe
ittihaz edilecek karara tevfikan muamele
olunur.

9- İşbu ceraimin emr-i muhakemesi için
mahkemelerce istenilen şahsa celp ve davete
hacet kalmaksızın bilâ-hüküm ihzar
müzekkeresi tastir kılınır.

10- İsyana iştirak etmeyen eşhas
hakkında li-garazin isnadatta bulunanlar isnat
ettikleri cürmün cezasıyla tecziye olunurlar.

11- Haklarında gıyaben hüküm sadır
olan eşhasın der-destlerinde işbu kanuna
tevfikan yeniden ve vicahen muhakeme olunur.

12- İşbu kanun her mahallin idare
memuru tarafından nahiye ve kaza ve liva ve
vilayet merkezlerine ve köy heyet-i ihtiyariyeleri
müctemian celbedilerek ifham ve suret-i
tebliğini mutazammın heyet-i mezkure
azalarının imzalarını havi zabıt varakaları
tutularak idare meclislerince hıfzedilmekle
beraber kavaninin neşir ve ilanı
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

Maraş Ayıntab kıtal ler i ve onu da
felaketlerimizin en büyüğü olmak üzere
İstanbul’un işgali takip etti. Sonunda
yetiştiğimiz millet binlerce seneden beri cihanın
en muhteşem tahtlarına sultanlar yetiştirmiş
ve hür yaşamış olan millet saffetiyle bu hal
karşısında ne yapabilirdi. Padişahını bir harp
neticesinde ordularını kullanmakta memnu
ve mahrum gördüğü için kendi kendine silaha
sarıldı ve nerede ana vatanı tecavüze uğramışsa
oraya dini ve mal ve namusunu kurtarmak
için koştu. Padişahımız Kafkasya’nın İslam
kahramanları  babalarının ocaklarını
kendilerinden yüz kere kavi bir düşmana karşı
otuz senedir kadın erkek müdafaa ettiler.
Cezayir yirmi senedir bir devr-i şehamette
yaşıyor. Zavallı Fas on senedir ki Fransız işgalini
tanımıyor ve silahını teslim etmiyor. Trablus
bir avuç kahramanıyla aynı cidal içindedir.
Bugün İslam âleminin her bir köşesi silahından
tamamıyla mahrum bir halde iken zulm ve
hıyanetin boyunduruğunu atmak için isyan
ederken Abbas ve Fatıma hilafetlerinden
Selçukî Türklerinden biri hemen bin yüz seneyi
mütecaviz bir zamandır istiklal ve hürriyet ve
din için gaza eden büyük milletiniz Asya’nın
ve İslamın alemdarı diye cihan-şumül bir
şöhreti olan milletiniz halası canına susamış
düşmanlarının merhametinden bekler mi?

Şevketpenah efendimiz:  Mi l l i
m ü d a f a a m ı z ı  m ü b a r ek  m a k a m- ı
hümayunlarına karşı bir isyan suretinde
göstermek ve halkı iğfal için mütemadi çalışan
hainler var. Onlar milleti birbirine kırdırmak
ve düşman fütuhatına yolu açmak bırakmak
istiyorlar. Halbuki vuran da vurulan da hep
sizindir. Hepsi aynı derecede sadık evladınızdır.
Milli müdafaamızı düşmanların bayrakları
babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye
kadar terk edemeyiz. Her biri bir büyük
hakanımızın aşk-ı dinî ve ilahisine mutantan,
mehib bir delil olan İstanbul mabetleri
etrafında düşman askerleri girdikçe öz vatanın
toprakları üstünden yad adamların ayakları
çekilmedikçe mücahedemizde devam etmeğe
mecburuz. Cenab-ı Hak atalarının yurdunu
koruyan halife ve hakanının şeref ve istiklali
için uğraşan evladınızla beraberdir. Kendi
hükûmetimizin idaresi altında bedbaht ve
fakir yaşamak ecnebi esareti pahasına nail
olacağımız huzur u saadet bin kere
müreccahtır. Padişahımız kalbimiz hiss-i
sadakat ve ubudiyetle dolu tahtınızın etrafında
her zamandan daha sıkı bir rabıta ile toplanmış
bulunuyoruz. İçtimaın ilk sözü halife ve
padişahına sadakat olan Büyük Millet Meclisi
son sözünün yine bundan ibaret olacağını
südde-i seniyelerine en büyük tazim ve huşu
ile arz ederiz.

Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal

1 Mayıs
Büyük Millet Meclisinin on beş kişilik

lâyiha encümeni dün dahi kararlaştırılmıştır.
Memleketin bütün hükûmet işlerini deruhte
edecek olan vekiller meclisini heyet-i umumiye
intihap eyleyecektir. Vekiller, heyet-i umumiyeye
karşı münferiden ve müştereken mesuldürler.
Mesele bu gün heyet-i umumiyede müzakere
edilecektir.

2 Mayıs
1- Büyük Millet Meclisi dünkü içtimaında

icra vekillerinin suret-i intihabiyeye dair kanun
lâyihasının birinci müzakeresini bazı tadilat
ile ikmâl eylemiştir. Dünkü müzakere neticesine
nazaran dahi vekilleri Büyük Millet Meclisinin
heyet-i umumiyesi kendi azsı miyanında
intihap eyleyecektir. Bugün lâyihanın ikinci
müzakeresi icra kılınarak tayin-i esami ile reye
vaz‘ olunacaktır.

2- Dün akşam saat onikiden sonra Büyük
Millet Meclisinde bir celse-i hafiye akdolunarak
reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin vaziyet-
i dahiliye ve hariciye hakkında verdiği izahat
istima olunmuştur. Celse bir buçuk saat kadar
devam etmiştir. Reis paşa hazretlerinin vermiş
oldukları malûmat ve izahat meclisçe mucib-
i memnuniyet ve emniyet görülmüştür.

hakkındaki kanuna tevfikan ayrıca neşr
muamelesi dahi yapılacaktır.

13- İşbu kanunun icra-yı ahkâmına
Büyük Millet Meclisi memurdur.

14- İşbu kanun her mahalde tarih-i
tebliğ ve ilanından kırk sekiz saat sonra mer‘i
olacaktır.

30 Nisan
Büyük Millet  Mecl is inin dünkü

içtimaında birçok mebuslar Ferit Paşa
hükûmetinin ittihaz edeceği her nev tedabir
ve muamelat ve akd edeceği bilcümle uhud
ve itilafatın keenne-lem-yekün addedilmesi
lüzumu talep edilmiştir ve bu takrirler meclisçe
kabul edilmiştir.

Büyük Millet Meclisinin halife ve
padişahımız efendimiz hazretlerine sadakat
ve ubudiyeti matazammın olarak ihzar ve
keşide eylediği telgrafnameyi İngilizler
menetmişlerdir.

Ankara’da Büyük Millet Meclisi Riyasetinden
Zat-ı Akdes Hazret-i Padişahîye Keşide Edilen

Telgrafname Suretidir.
Halife ve hakan-ı akdesimiz efendimiz,

İstanbul’un işgali ve bunu takip eden fevayi
üzerine vaziyeti tetkik ve hukuk-ı saltanat-ı
seniyelerini ve istiklal-i millimizi müdafaa ve
temin etmek maksadıyla bu defada Ankara’da
Büyük Millet Meclisi halinde içtima ettik.
Anadolunun düşman istilası altında olmayan
her köşesinden gelen ve millet tarafından
salahiyet-i fevkalade ile terhis edilen mebuslar
müttefiken ittihaz ettikleri bir karar ile südde-
i seniyelerine bazı hakikati arz etmeği
kendilerine bir vazife-i sadakat ve ubudiyet
bildiler: padişahımız malum-ı seniyeleridir ki
hanedan-ı saltanat-ı hümayunlarının cedd-i
mübarek ve mübecceli olan sultan Osman
tarih-i millimizin mesut ve müteyemmin
gecesinde hatırası nesillerden nesillere intikal
eden bir rüya görmüştü. Avrupa’nın üç kıta
üstüne gölgesini salan ve altında yüz milyonluk
bir âlem barındıran kudsi ağacından artık
bütün dallar kesilmiş ve ortada yalnız
muazzam bir gövde kalmıştır. O gövde
Anadolu onun kökleri çok derin gitmek üzere
bizim kalplerimizin içindedir. Ecdad-ı kiramımız
Rumeli de mi kendi başına bir cihan olan
kıtaları feth ve istila ederken ordularını bu
Anadolu topraklarından davet eder. Uzak
memleketlerin büyük ana hatlarını askerî
yollarını muhafaza ettirmek üzere yine
Anadolu’dan davet ve celp ve en mühim
noktalara iskan ederlerdi. Bu halk kütleleri
Bosna Hersek ve Mora içlerine kadar yayıldı.
Basra körfezine kadar indirildi. Suriye, Filistin
yollarında taraf taraf yerleştirildi. Padişahımız
tahtgah-ı saltanat-ı seniyelerinin şeref ve bekası
için Anadolu halkı asırlardan beri baba
ocaklarından çok uzak harp yerlerinde ifna-
yı hayat etmeği kendisine en mukaddes bir
borç bilmiştir. Anadolu boşaldı Anadolu viran
oldu fakat iklimler ve uzayan hakanlarımızın
şevket ve kudreti için her mihneti her felaketi
cana minnet bildi. O bir toprak ki Macaristan
içerisinden Yemen çöllerine kadar Kafkas
eteklerinden Basra’ya kadar kuşak kuşak uzanıp
giden nâ-mütenahi şehitlerle muhattır. O
şehitleri her yerden fazla şimdi hürriyet ve
istiklali için yeni harp mücahidesi yapan bu
eski Anadolu verdi. Şevketli padişahımız İslamın
her tarafta düçar-ı hezimet olan bayrakları
gelip onun ufuklarında kendine en son penahı
ve necatı aradı.. İzmir istilası üzerine memalik-
i şahanelerinin en mamur en mesut bir kısmı
nasıl ateşlerle yağma ve kıtallerle baştan başa
harap oldu. Bilirsiniz ki hiçbir hakka istinat
etmeyen ve milletinizi son yurdunda düçar-ı
esaret etmeği emel eden bu vahşi akın üzerine
kalb-ı hümayunlarının duyduğu acı tesirleri
cihan matbuatına tevdi buyurmuştunuz. İzmir
işgali Adana fecayii

Büyük Millet Meclisinin Beyannamesi:
Anadolu’nun her köşesinden gelen

vekillerimizin teşkil etteği Büyük Millet Meclisi
olanı biteni dinleyip anladıktan sonra millete
hakikati söylemeğe lüzum gördü. İngilizler
tarafından satın alınan ve milleti birbirine
düşürmek maksadını güden bazı hainler sizi
aldatmak için türlü türlü vaatler söylüyorlar.
İzmir vilayetinin, Antalya’nın, Adana’nın,
Ayıntap, Maraş ve Urfa ve havalisinin
düşmanlar tarafından işgali üzerine silahına
sarılan milletdaş ve dindaşlarınızı yine size
mahvettirmek için padişaha ve halifeye isyan
sözünü ortaya atıyorlar. Millet meclisi halife
ve padişahımızı düşman tazyikından kurtarmak
Anadolu’nun parça parça şunun bunun elinde
kalmasına mani olmak payitahtımızı da ana
vatana bağlamak için çalışıyor. Biz vekilleriniz
cenab-ı Hak ve resul-i ekremi namına yemin
ederiz ki padişaha halifeye isyan sözü bir
yalandan ibarettir. Ve bundan maksat vatanı
müdafaa  eden kuvvetler i  aldat ı lan
Müslümanların elleriyle mahvetmek ve
memleketi sahipsiz ve müdafaasız bırakarak
elde etmektir. Hint’in, Mısır’ın başına gelen
halden mübarek vatanımızı kurtarmak için
İngiliz casuslarının sizleri aldatmak üzere
uydurdukları yalana inanmayınız. İzmirini,
Adanasını, Urfa ve Maraşını elhasıl vatanın
düşman istilasına uğramış kısımlarını müdafaa
edenler din ve milletlerinin şerefi için kan
döken kardeşlerinizi arkadan size vurdurmak
isteyen alçakları dinlemeyin ve onları millet
meclisinin kararı üzerine cezalandıracak
olanlara yardım edin. Ta ki din son yurdunu
kaybetmesin. Ta ki milletimiz köle olmasın.
Biz birlik oldukça düşman üzerimize
gelmeyeceğini resmen ilan etti. Onun candan
özlediği aramızda nifak ve şikaktır. Allahın
laneti düşmana yardım eden hainlerin üzerine
olsun ve rahmet ve tevfiki halife ve padişahımızı
millet ve vatanı kurtarmak için çalışanların
üzerinden eksik olmasın.

Büyük Millet Meclisi Emriyle Reisi
Mustafa Kemal

Feteva-yı Şerif Hakkında
Ka ra h i s a r  M üd a f a a - ı  H u ku k

Cemiyet inden Te lgra fla  B i ldir i l iyo r :
Selâmet-i milliye ve takbih ve tenkil-i

muhalifîn için teşebbüsat-ı milliyenin vücubuna
dair Ankara Müftülüğünden i‘ta ve ulema-yı
İslamiye tarafından tetkik ve tasvip buyurulan
feteva-yı şerifin muvafık-ı şer‘-i şerif bulunduğu
cemiyetimiz müracaat-ı mahsusası üzerine
efazıl-ı ulemadan Karahisar-ı Şarkî müfti-i
sabıkı Asım Efendi tarafından dahi tahriren
beyan ed i lmiş o lmakla arz o lunur.

Bursa vilayetinden bildirilen malûmatta
Ankara Müftülüğünden i‘tâ olunan feteva-yı
şerifenin Bursa ulemasından otuz dokuz zat
tarafından tasdik ve zîrine vaz‘-ı imza edilmiş
olduğu yazılmaktadır.

Ankara Müftülüğünden i‘tâ olunan
feteva-y ı şer ife  Sivas ve mülhakatı
müftülüğünce dahi tasdik olunmuştur. Sair
vilayet ve livalar müftülerince dahi tasdik
olunduğunu mevsukan haber aldık.

İlavemiz meccanendir: Müvezzi’lerden isteyiniz.
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Dağıtıp, kendi keyf ve arzularına münkad hain bir
hükümet teşkili ve nice zulüm ……… emirler isdar
ettirilmesi, fetvalar tertibi, Anadolu’nun saf ve
masum kenarlarına etek etek altınlar irsali, fesatçılar
izamı kuva-yı inzibatiye namıyla İngiliz emrinde
Türk ordusu teşkili vesaire gibi “tedabir” kelimesi
ile ifade edilen ve tarih-i insaniyet için ebediyen
bir şeyn-i hacalet olmaktan kurtaramayacak olan
ahval ve harekat-ı müessife ümitleri vechile “hüsn-
i letayic” hasıl (!) edemeyecektir.
Ve kendi ihtirasatının suhuletle saha-ı imkana
çıkarılması için İslâmiyetin son ışığını –maazallah-
 söndürmek için çalışan İngilizler iyice bilsinler ki
bugün Anadolu’da yaşayan halifenin öz ve sadık
kulları hilâfet ve saltanat makamının ve istiklâlinin
haris azimkârıdırlar. Onu hiçbir şey, hiçbir tedbir
(!) yıldırmayacak ve icab ederse din-i mübin-i
İslâmın son kurbanı bugün müttehid ve mütesanid
Anadolu olacaktır.

Vatanperver Erzurumluların intibah ve teyakkuzları
asarından olarak bu hafta Erzurum’da Çocuklar
Ordusu teşekkül ettiğini haber aldık. Temenni
olunur ki vatan ve din ve namusunu kurtarmak
için birleşmiş ve varlık göstermiş olan bütün
Anadolu bu pek muazzam müsmir eseri takip
etsin.
Biz hepimiz pek iyi biliriz, Bulgarlar, Yunanlılar,
vesaire gibi  bizden ayrılmış teb’alarımız
mekteplerinde çocuklarına verdikleri terbiye-i milliye
ve askeriye sayesinde kesb-i istiklâl etmişlerdir.
Halihazırda mekteblerin uyu8şukluğu bırakarak
istikbale zinde ve tüvana gençler yetiştirmeleri en
birinci ve mühim vezaifimiz cümlesindendir.
Erzurum’da teşekkül eden Çocuklar Ordusu
hakkında aldığımız tafsilatı ber-vech-i zîr derc
ediyoruz.
1- Bir Mayıs 36 günü Erzurum Çocuklar
Ordusu’nun teşkilatı yapılmıştır. Bu ordunun nizam-
ı harbi şimdilik dört gürbüz alayından mürekkeptir.
İsimleri ley-i ibtidai askeri kolordu sanay-i takımları
tesviyeci  demirci ve kuyumcu sanatlarını havi alay
mektebi şimendifer mektebi gürbüzlerinden
mürekkeb ve yekun-ı umumisi bin yüz gürbüz
olan birinci avcı gürbüz alayı yüz seksen
mevcudundaki ikinci sultani gürbüz alayı ve yüz
elli mevcudunda bulunan Albayrak Gürbüz Alayı
ve iki yüz yirmi mevcudundaki dördüncü yeşil
bayrak gürbüz alayıdır. Şüheda evlatlarından
mürekkeb olan birinci gürbüz alayının fahri
kumandanlığı Kazım Paşa hazretleri tarafından
deruhte buyurulmuştur. Sultani Alayının fahri
kumandanlığı Miralay Manastırlı Kazım. Albayrak
Alayının erkan-ı harb binbaşısı Mustafa. Yeşilbayrak
alayının da erkan-ı harb binbaşısı Fahri Beylere
tevdi edilmiştir.
2- Erzurum Çocuklar Ordusu Alaylarına Kars Kapısı
methali civarında bir talim meydanı intihab edilmiş
eşkal ve levazımat-ı fenniyeyi havi olmak üzere bir
de indahat poligonu tesis olunmuştur. Alayların
talim ve terbiyeleri her hafta Cuma günleri toplu
olarak hakiki top makineli tüfek üzerinde bilamel
tahta bomba ve süngü ile de talim yapılmasına
başlanmıştır.
3- Her alayın sancağını müteakip birer Osmanlı
Bayrağı vardır. İbtidailerden mürekkeb yeşil alayın
ise yeşil Osmanlı Bayrağıdır. Bu alaylar tahta
tüfeklerle mücehhezdir. Birinci avcı alayının her
türlü techizatı mükemmeldir. Bombaları tahtadır.
Bu alayın gürbüzleri leyl-i kolordu mekteblerinde
talim ve tedris edildiklerinden kışın terbiye-i
münferideleri mükemmel bir hale getirilmiş ve
mahir kızancıklar da yetiştirilmiştir.

İngiltere’nin cihanı esir yaşatmak isteyen

muhteris siyasileri galip çıktıkları bir harbin

sulh masasında her düşündüklerini yapmak,

her kuvveti kırmak, herkesin elini kolunu

bağlamak, ondan sonra gel keyfim gel,

dünyaya sellemehüsselam temellük ve

tahakküm etmek için çalışıyorlar.

Zir-i esaretinde bulunan müstemlekeleri için

bir tehlike addettiği Rusya’yı ihtilâle sevk ve

Almanya’yı mağlûb ettikten sonra en mühim

ve sonuncu kuvveti, Hilafet kuvvet ve kudretini

bazîce-i âmâl edinmek istiyor.

Acaba İngilizler bu emellerine muvaffak

olabilecekler mi?..

Zan etmeyelim ki Büyük Biritanya’nın bu

…………. Siyaseti müttefikleri bulunan Fransa

ve İtalya’nın rıza ve muvafakatlarına iktıran

etsin, harpten bir çok telefat ve zayiat ile

mağlup bir halde galip çıkan Fransa’nın her

an müterakkip fırsat Almanların taarruz ve

tecavüzlerine mağruz olması ve İtalya’nın

iktisadi ihtiyaçlarını derpîş ederek şimdilik

sükût ve ihmal siyasetini takibe mecburiyeti

İngiltere’yi bir zaman için o vadide serbest

bırakmaktadır.

İşte müttefiklerinin şerait-i Atife sayesinde

zaman itibarıyla sükûn ve itaata mecbur

olduğunu gören İngiliz siyaseti hadisatın son

aldığı renklere bakarak dünyada manevi

kuvvetlerin en büyüğü olan Hilafet kuvvetini

lehine icra-yı ahkâm ettirmek üzere İstanbul’u

işgal ile son kozunu da oynamak istemiştir.

Rusya İslâmlarıyla teşrik-i harekât eden

Bolşeviklerin dünyaya hürriyet ve saadet vaad

eden halaskâr muhacemat-ı cesime ve

müdhişesi İngiliz siyasiyûnunu pek derin

düşündürüp dururken Halife’nin nüfuz ve

kudret-i maneviyesinden istifade etmek ve

bu suretle Bolşevikliği, bu cereyan-ı mes’udu

ta kalbinden mahfetmek emelini üss-i hareket

ittihaz etmeleri kadar basit bir şey tasavvur

edilebilir mi?..

Hele bu harekâtın verdiği imkân dolayısıyla

yakın bir istikbâlde umum İslâmların Halifeleri

etrafında hem-dost-ı vifak ve ittihat olarak

tevhid-i harekât etmeleri ihtimali olanca

kuvveti bazuya vererek Halifeyi neye mal olursa

olsun esir ve münkad etmeyi amir değil midir.

Evet, onlar din-i mübin-i İslâmın bütün

Müslümanları bir birine kardeş bağlarıyla

bağladığını pek iyi tetkik etmişlerdir. Ekseriyeti

İngiliz zulüm ve tahakkümü altında inleyen

dindaşlarımızın nüfuz ve kudret-i hilafetin

te’yit ve muhafazası emrinde şimdiye kadar

ibraz edegeldikleri alâka ve merbutiyet bu

bağın en bariz bir delil-i garrası değil de

nedir?..

İşte kıran-ı celillü’ş-şanın bütün kulub-ı

İslâmiyyeyi bir noktada birleştirmesidir ki İngiliz

âmâl ve ihtirasatının

Sâha-ı husule çıkmasına engel ve hail teşkil eden

en muazzam bir keyfiyettir.

Bu muazzam kuvvetin ehemmiyetini tefahhus ile

zat-ı seniyye-i hilafet penahîyi iğva ve ikna ve daha

olmazsa tehdit ve tahvif ile emir-ül mü’mininin

vezaif-i kudsiyye-i emaretlerini lehlerine icra-yı

nüfuz ettirmek emeline düştüklerini kendi itirafları

pek güzel isbat eder.

Loyd Corc ahiran İstanbul işgali dolayısıyla Avam

Kamarasında cereyan eden bir münakaşada diyor

ki: “Türkiye Hükümetini Dersaadette bırakmak

demek onu sıkı ve şedid bir kontrol altında

bulundurabilmek demektir.” Bu sırada hatiplerden

birinin “Osmanlı padişahı İstanbul’da vezaif-i

ruhaniyyesini ifa edebilmelidir.” İddiasına karşı

cevaben “Böyle bir mütalaada bulunmak Halife’nin

nüfuz-ı manevisini anlamamak demektir. Halifenin

nüfuz-ı manevisi papanın aynı hüküm ve nüfuzuna

müşabih değildir.” Diyor. Tabiidir ki şu kuvvet ve

kudret-i la yuftayı iyice kavrayan ve bilen Loyd

Corc bu nüfuzun kesr ve imhası gayr-ı kabil

olduğunu söylemekle kalmamış ve bundan istifade

yolunu bir mecburiyet karşısında mühim ve elzem

olarak kabul etmiştir. İngilizler ……… hükm-i

celil-i hilafetten bi’l-havf “sıkı ve şedid….

bulundurabilmek” için lütfen (?) Dersaaadette

bırtaktıkları Türk Hükümetini ve onun Padişah-ı

Zişanını, değil Asyadaki Müslüman ve hatta

Anadolu’da istiklâli için çırpınan sadık teb’ası

aleyhinde evamir-i ısdarına mecbur etmişlerdir.

Fakat bu entrikalı dolapları, nasıl, Anadolunun

padişahı için her zaman sadık ve canını fedaya

hazır teb’a-ı hassası keşfetmişse bütün alem-i

İslâm da bu tezvirleri red ve takbih ile gaye-i

mukaddesesine koşacak ve bu son İngiliz kozu

da üryan ve hacalet-aver bir halde adem-i

muvaffakiyetle neticelenecektir.

Yurdunun saf ve samimi ana kucağında halas-ı

vatan ve millet ve istihlâs-ı makam-ı hilafet için

ölmeye hazır lanmış Anadolu vahdet ve

tesanüdünün yalan ve dolap ve şiddet ve tazyik

ile kuvve-i mukavemet ve azm-i merdanisinin

kırılacağı ümidini izhar eden şu kısım beyanatı da

okuyalım.

“Zat-ı Şahanenin Anadolu’daki Türk hükümet vfe

me’murini üzerine icra-yı tesir ve nüfuz edemediği

ve bu memurların ancak kendi arzuları ile hareket

ettikleri ve zat-ı şahaneyi düvel-i müttefikanın

nezaret ve mürakabesi altında bulundurmak hükm

ve nüfuz-ı humayunlarını kesr ve tenkîse badî

olduğu kaziyen tahakkuk ederse düvel-i müttefika

bütün vaziyeti yeniden tetkike razı olacaktır.

(Dikkat, dikkat sedaları)… Mamafih ümit ederim

ki buna lüzum kalmayacaktır. Öyle zannediyorum

ki Dersaadetin işgali ile burada ittihaz edilen

tedabirden hüsn-i letayic hasıl olacaktır!.”

Bittabi cebr ve tahakküm altında bulunan

“Halife’nin Anadolu ahalisine tesir ve nüfuz

edemediği” yani İngiliz evamir ve tebligatını

müttehid ve mütenasit Türkler üzerine icra-yı tesir

edemediği takdirde vaziyeti tekrar tetkike

mecburiyetle hukuk-ı sariha-ı hilafet ve milleti

teslime (razı) olacaklardır. Bu mecburiyet ve rıza,

söyledikleri vechile “Dersaadetin işgali” ve “orada

ittihaz edilen tedabirden” yani harim-i kudsi-i

mi llet olan Mecl is-i Mebusan’ı  vahşice

-Loyd Corcun Bir Nutku Münasebetiyle-

Erzurum’da Çocuklar Ordusu

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.
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…… gizli tutulmasından dolayı memleketimizde
adem-i hoşnudi ve şüphe uyandırdığı beyan
ettikten sonra gizli muahedat yapılacağını evvelce
beyan eden mistır Loyd Corcun parlementoya bu
mesele hakkında mağlumat verilmesinin bir hata
teşkil eylediğini söylemiştir. Yine azadan Kolonel
Mari dahi İzmir’e ait vekayiin açıktan açığa işar
edilmesini talep etmiştir. Kumandan ….. beyne’l-
milel komisyonun raporunun Avrupa matbuatında
neşredilip edilmediğini ve bunun İngiltere’de hiç
olmazsa iki gazetede neşredilmesi lazım geleceğini
söyledikten sonra meclis namına bu mesele
hakkında malumat istemiştir. Loyd Corc bu raporun
mütt e f i k l e r in  mezun i ye t i  o lmak s ı z ın
neşredilemeyeceğini ve o civarda zaten mevcut
olan heyecan ve fecayii tezyit etmemek için
malumat veremeyeceği gibi neşriyat da
yaptırmayacağını söylemiştir. (Anadolu Ajansı)
Makam-ı hilafeti takviye ve tersîn (?) eylemek
maksadıyla işgal ettiklerini ba-beyanname bildiren
İngiltere hükümeti baş vekili Lord Corcun
Müslüman halkın hayat ve mevcudiyetine ne
derecelerde ehemmit verdiğini şu ifadesiyle
anlamak ve takdir eylemek lazımdır.
4. Ermeni Cumhuriyetine Türk milliyetperverleriyle
Bolşeviklik arasında ordusundan teşekkül bir duvar
tesis eylemek üzere İngiltere’den istediği esliha,
cephane ve levazım-ı harbiyeyi İngilizler vermeye
razı olmuşlarsa da bugünkü Kafkasya’nın vaziyetine
nazaran Türkler ve Tatarların eliyle mahvolmamaya
veyahut bir Bolşevik idaresine girmeye karar
vermişlerdir. (13 Nisan tarihli Tayms’tan)
5. İstanbul’un yevm-i işgalinin onuncu fırka musıka
bölüğünde hal-i nevmde öldürülen efradı taymıs
gazetesi inkar ederek yalnız fırka kumandanı Kemal
Bey’in tevkifiyle iktifa edilip hiçbir neferin
öldürülmediğini beyan ediyor.
6. İrlanda istiklaline taraftar olan Amerikalı kadınlar
sokak nümayişlerinden men edildiğinden
teyyarelerine binerek Waşington’dan İngiliz sefareti
binası üzerinde dolaşmışlar ve tehdit amiz
beyannameler atmışlardır ve diğer taraftan
Bolşeviklerin mümaneatına rağmen kadın
nümayişçiler de duvarlara beyannameler
yapıştırmaktadırlar.
7. Yeni Arnavut hükümeti Tiran’da teşkil etmiştir.
Bu hükümetin Sırplarla anlaşarak teşekkül ettiği
rivayet ediliyor. İtalyan himayesi altında Müfit
Bey’in başta olduğu eski hükümet yeni hükümete
ilt ihak etmiş ve Müfit Bey istifa etmiştir.
Arnavutluk’a bütün şimalî İber iltihak eylemiştir.
Eski hükümetin İtalyan kumandasında olan 800
neferden müteşekkil ordusu Olonya’da 500
neferden müteşekkil Arnavut kuvveti ber-medide
İtalyanların evvela silahlarını almışlar ve bir hayli
de cephane ve mitralyoz iğtinam eylemişlerdir.
Aynı kuvvet köylere giderek Arnavut hükümetinin
tanınmasını talep ve İtalyanlar da bila hadise o
havaliyi tahliye ediyorlar.  Arnavut keşif kuvvetleri
İtalyan hatlarının gerisinde bulunan  hudutlara
takarrup etmektedirler.

9 Mayıs
1. Moskova telsiz telgraf istasyonu 3-5 36 tarihinde
tebliğ ediyor:
Elif.- Memalik-i ecnebiyede bir mayıs bayramı
parlak tezahuratla fakat sükunetle icra edilmiştir.
Paris’te grev her yerde tevessu etmiş mamafih
tramvay, otobüs ve demiryolu faaliyeti az miktarda
memurîn  ta raf ından temin ed i lmiş ti r.
Londra’da amele büyük kalabalık halinde azim
nümayişler ve akdedilen içtimalarda hükümete ait
olan maden ocaklarının millete terkini talep
etmişlerdir. İngiltere’de bütün fabrikalar maden
ocakları amelesi kamilen grev ilan etmişlerdir.
Cim.- Berlin’de Bir mayısta umumi grev yapılmıştır.
Bütün dükkanlar kapanmış ve demiryollarında
işleme umuru tatil edilmiştir.
Dal.- Nerval’da bir mayıs bayramı muvaffakiyetle
icra edilmiştir. Cenubî Rusya burjuvazilerinin tayini
mutavassıt sınıf halkının Türkiye’ye hicret etmek
üzere râkib oldukları 14 vapur Karadeniz’de
tutuldukları büyük fırtınada kamilen batmıştır.
He.- Rus Sovyet hükümeti küçük çocuklar için bir
senatoryum açmıştır. Burası mukaddema Rusya’da
zadegana mahsus idi ve Rusya’da …beravksi’de
çocuklar için beşbin çocukluk küçük bir şehir
tanzim olunacaktır.
2. 6-7-5 36 gecesi Sinop civarında bir kayıkta
Rusya’nın Kırım cihetinden münhezim Denikin
ordusuna mensup 20 Çeçen yakalanmıştır. Bunların
Moskova telsiz telgrafında bildirilen mağruk on
dört vapur derunundaki muhacirlerden olduğu
anlaşılmıştır.

4. İstanbul'da dâhiliye ve hariciye nazır ve vekilleriyle
evkaf nazırı gayr-ı kanuni tevkifatın aleyhinde
bulunduklarından kabinede ihlâf ve teşennüd
…….mıştır. Yapılan mühimmat sevkiyatına mani
olduklarından ve kuva-yı milliyeye cephane
sevkettiklerinden dolayı harbiye dairesi reisi Miralay
Ömer Lütfi ve Gülhane Cephane Ambarları müdürü
yüzbaşı Kemal Beyler tevkif  ettir ilmiştir.
5. İstanbul'da bulunan bilumum zabitan üç gün
zarfında muamelât-ı zatiyeye müracaat etmedikleri
takdirde haklarında harpten firar edenlere mahsus
ceza tatbik edilmek üzere divan-ı harbe
verileceklerini harbiye nazır vekili Damat Ferit Paşa
ilan etmiştir. Bu suretle milliyetperver zabitanın
muamelât-ı zatiyece tanzim ettirilen defter
mucibince bir kışlada hapsedilecekleri haber
veriliyor.
6. Moskova telsiz telgraf istasyonundan: Denikof
ordusu bakayasından olup Suçi Mıntıkasını
müdafaya çalışan atmışbin nefer kıtaatımıza teslim
olmuştur. Teslim olanlar meyanında General
Okronof ile General Morosof vardır. Bunların hayat
ve hürriyetleri bahşedilmiştir. Otuz Nisanda
kıtaatımız ……. şehrine vasıl olmuştur. Kırgız
Türklerinden mürekkep kıtaatımız Ermenistan
hududunda toplanmaktadır. Kırım havalisinde her
iki taraf filosu arasında bombardıman vardır. Uzak
denizi mıntıkasında düşman sefain-i harbiyesi 2
Mayıs'ta Marinpol limanını bombardıman etmiştir.
7. Moskova telsiz telgraf istasyonunun 1 Mayıs
Bayramı'nın mahiyeti hakkındaki tebliğidir.
Ameleler! 1 Mayıs'ta elinizdeki çekicinizi örs üzerine
ve beynelmilel burjuvazi üzerine vurunuz. Büyük
amele ordusunun askerleri için çekiç balta lazımdır.
Sanayi adamları! 1 Mayıs'ta kendiniz için yeni bir
hayatın başlangıcı esasını taht-ı imkana almalısınız.
Dülgerleriniz …..nizle kırmızı cumhuriyet binasını
inşa eyleyesiniz. Demirciler büyük mesai
taraftarlarına son düşman aleyhinde de silah
hazırlamalısınız. Makineciler, açlığa ve sefalete
karşı amelelerin mücadele edebilmeleri için müstait
çıraklar yetiştirmelisiniz. Şimendiferciler, siz
katarlarınızı büyük harbin mevcut olduğu tarafa
tahrik ediniz. Köylüler, inkişaf eden gençlik için
sizin ekmeğiniz, kan ve kuvvet ihzar edecektir.
Muharrirler ve şairler, avam muharebesi hakkında
dünyaya tehdit-âmiz bir mısra okumalısınız ve
serbest mesai için, meserret-âver şiirler inşat
etmelisiniz. Kırmızı askerler, silahlarınız elinizde
olduğu halde sosyalistlik aleyhine davranan
düşmanınızla son harbinizi bitirmelisiniz.
8. Biga’da Anzavur taraftarları tarafından düçar-
ı garet olan emvâl-i emlâk ve nukûd birer birer
kâsıplar elinden alınarak sahib-i aslîlerine iade
edilmektedir. Köylü şiddet-i tatbikattan ve İngilizlere
âlet olan erbab-ı fesâdın temizlenmesinden
fevkalade memnundur.
9. Evvelce Şile’ye çıkarıldığı bildirilen İngiliz efradı
üçyüz Hintliden ve bir miktar Rum ve Ermeni'den
ibarettir. Bunlar, kasabanın kenarını seprotol (?)
örgüleriyle meşguldürler. Kefken istikametine
doğru gittiği bildirilmiş olan ikinci gemi İstanbul'a
derunundaki efradıyla birlikte avdet etmiştir.
10. Son dakikada alınan malumat-ı muvaffakaya
nazaran İstanbul'da yeniden gayet mühim tevkifat
yapılıyor. Karadeniz boğazı topçularıyla Selimiye
Garnizonu'ndaki üserâ ve topçular hükümet
tarafından kuva-yı milliyeye karşı sevkedilmek
istenildiğinden dolayı mütemadiyen firar ediyorlar.
11. İstanbul matbuatı Anadolu hakkında heyecan-
âmiz neşriyatta devam ediyor. Teflit-i efkar-ı mûcib
yalanlar ihtira ediyorlar.
12. Damat Ferit Paşa asker tedarik ve sevkinde
fevkalade düçar-ı müşkilat olmasından nâşi külliyetli
parayı hamilen bir hayli eşhas Anadolu'ya
sevketmektedir. Memleketi İngiliz menâfiine âlet
etmek isteyen bu şirrîrin propagandacılarına
ehemmiyet verilmemesini  tavsiye ederiz.

1. Memleketimizi parçalamak ve memleketimizde
Rum ve Ermenileri hakim kılarak alem-i İslamı
makam-ı mukaddes-i hilafetten mahrum ve hem
de hilafet-i celilenin musallah muhafız ve nigahbanı
olan Anadoluda mümekkin müselman anasırı
mahfeylemek gayesiyle İngliliz âmâl ve icraatına
alet olan Damat Ferit ve avanesi güya Büyük Millet
Meclisini dağıtmak, kuvva-i milleyeyi imha eylemek
maksadıyla musannığ bir takım kuvvalarla halkı
iğfal eylemek, Karadeniz sahilinde suret-i
mahsusada taayyün eyledikleri adamlarla bir takım
beyannameler irsal eylemekde ve propagandalar
yaptırmaktadırlar.
Bunların gayesi Rusya’da Bolşevizm aleyhine taslit
ettikleri denikin kolçak ve general Podni ordularına
müşabih ordu meydana getirmek ve beyne’l-İslam
sefk-i dimayı mucip iğtişaşat-ı dahiliyeyi hasıl
eylemektir. Halka muteyakkız bulunmalarını tavsiye
eyleriz.
2. İngilizler,Rus Bolşevik kuvva ve …. Larıyla bir
ticaret mukavelesi akdetmek üzere fevkalade sarf-
ı mesai ediyorlar. İngiliz matbuatı bu mesele
hakkında uzun uzadıya neşriyatta bulunuyor.
3. İngiliz parlementosunda Mistı r Öbri
Herbertgeçen senenin on beş mayısında
Yunanlıların İzmir’e asker çıkarması neticesi olarak

4.- Ayrıca masaj, bisiklet, futbol ve her türlü idman
harekâtı  vesair mi llî  oyunlar da vardır.
5. Bütün Erzurum çocuklarında pek büyük bir
şevk ve arzu uyandırmış olan bu teşkilat ve ilk
defaki  ….. çocuklar da görülen eser-i …. Bu
hayırlı teşebbüsten çok feyizli semeratın iktitaf
edileceğini göstermiş tekamül ve inkişafatımız için
beslenen vatanperverâne emel ve ümitler bu
suretler bir kat daha uyanmıştır.

6 Mayıs
1- Hükûmât-ı muhtelife hariciye nezaretleriyle
Amerika hükûmatı ve bî-taraf hükümetler hariciye
nezaretlerine büyük millet meclisi reisi Mustafa
Kemal Paşa tarafından verilen nota suretidir:
Nâzır Efendi: İstanbul şehrinin itilaf kuvvetleri
tarafından bilâ-mucip haksız işgali üzerine Osmanlı
Milletinin halife ve hükümetini esir telakki ederek
Büyük Millet Meclisi Cemiyetine tevessül ve vâsi
mikyasta intihap icra etmiş olduğunu zât-ı Âlilerine
arz ile kesb-i şeref ederim. Büyük Millet Meclisi
23 Nisan sene 336 tarihinde vuku bulan resm-i
kuşâdında halife ve sultanı ve ebedî payitahtı
ecnebî işgal ve hâkimiyetinde kaldıkça vatanın
hâlen ve istikbâlen mukadderatını eline almış
olduğu alkışlarla taht-ı karâra almıştır. Büyük Millet
Meclisi mütârekename ahkâmına mugayir olan
sulh konferansı netâici hakkında millet-i
osmaniyenin bedbinliği müeyyit bulunan bu keyfî
hareketin bilcümle âzâ tarafından şiddetle protesto
edildiğini zâtı- âlilerine arz ve iblâğa bendenizi
memur etti. Bilcümle milel-i mütemeddine
tarafından mukaddes addolunan parlamento hâl-
i ictimada iken duçar-ı tecavüz olmuş mebusanın
şiddetli protestosuna rağmen milletvekilleri meclisin
içinde İngiliz polisi tarafından mücrimler gibi tevkif
edilmiş âyân ve mebûsan âzâ-yı askeri
kumandanları muharrirler, hanelerden tevkif
olunarak ellerine kelepçe vurulmuş ve tazip
edilmişler velhasıl resmî ve hususî müessesatımız
ancak cebir ve tahakküme isnat olunarak süngü
kuvvetiyle işgal edilmiştir. Bilcümle hukukuna vaki
olan tecavüze ve hakimiyetine indirilen darbeye
binaen Osmanlı Milleti vekillerinin emriyle meclisten
intihap ettiği bir icra heyeti memleketin idaresini
ele almıştır. Zat-ı âlilerine bâladaki mevâddı ârız
ve millet tarafından 23 Nisan sene 336 celsesinde
kabul ve beyan olunan nukât nazarını iblâğ ile
kesb-i mübâhât ederim.
Makarr-ı hilâfet ve saltanat olan İstanbul ile İstanbul
Hükümeti, Osmanlı Milleti tarafından müttefiklerin
esiri ve binaen aleyh İstanbul'dan sadır olacak
emirler, fetvalar keenlemyekun addedilmektedir.
Sükûn-ı dâim ve itidali muhafaza ederek ve hür
bir devlet halinde hukuk-ı mukaddesesini
müdafaaya azm etmiş olan Osmanlı Milleti haklı
ve şerefli bir sulh akdi arzusunu beyan eder. Ve
kendi namına taahhüdat akdi hakkını ancak kendi
mümessillerine bahşeder. Osmanlı Hıristiyan
anasırıyla memleket dahilinde mukim anasır-ı
ecnebiye milletin himayeti altındadır. Mamafih
bunlar vatanın emniyet ve asayişi aleyhinde hiçbir
harekette bulunmamalıdırlar. Osmanlı Milletinin
mutâlâbât-ı muhikkasının hüsn-i kabul buyrulacağı
ümidiyle teyit-i ihtiram eylerim.

1- Ecnebi hükümetleri mümessillerinden biri
Bolşevik kıtaatının Azerbaycan'da Gence şehrine
dahil olduğu ve kuvvetli Bolşevik kıtaatının her
taraftan Gürcistan hududuna takarrub eylediğini
ve Tiflis'e doğru da bir kolun ilerlemekte
bulunduğunu ve Gürcistan hükümetinin
Bolşeviklere karşı seferberlik ettiğini söylemiştir.
2- Sulh Konferansında İtalyan murahhası Batum'un
tahliyesini teklif etmiş ise de Lord Gürzon bu
teklife karşı Batum'un müdafaası lüzumunu iddia
etmiştir.
3. Batum'da Ermenistan'a sevk edilmek üzere
vagonlara yüklenen cephaneler tekrar boşadılmıştır.
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yişlerinin Fransa ve İngiltere’de ihtilal-amiz
tezahuratı hâlâ devam eylemektedir.
10. Şimdi alınan malumatta kuva-yı milliyeyi teşkil
etmek üzere İstanbul’dan Süleyman Sefik Paşa
kumandasında İzmet’e sevkedilen kuva-yı
askeriyeye Türk kardeşlerine silah atmaktan imtina
ve İngiliz amalina hadim olmayacaklarını beyan
eylediklerinden İngilizler tarafından silahları alınarak
dördüncü üsera garnizonuna nakledilmişler ve tel
örgüler içinde hapsedilmişlerdir. İngiliz amalina
hadim olan Damat Ferit Paşa tarafından ihzar
edilen bu kuvveti teşkil eden efrada mahiye otuz
lira ücret verilmekte idi. Bunlara kumanda eden
nigehbancı zabitana da yüz elli liraya kadar maaş
veriliyordu. Alem-i İslam’ın büyük kuvvetler halinde
Erzurum hududlarına yaklaştığı ve önlerine geçen
bütün mevanii kırıp atladığı bir zamanda
İngilizlerein Anadolu’da beyne’l-İslam sefk-i dimayı
ve iğtişaşatı tevlid ve gayret etmeleri mücerret
şarktan ilerleyen Müslüman ordularını Anadolu
halkını işgal suretiyle kendi hesaplarına durdurmak
ve alem-i İslam’ı hal-i esarette ve kendi teferrüzleri
altında bulundurmak ve biz de dahil olduğumuz
halde heyet-i umumiyemizi esir ve mahrum-ı istiklal
eylemek maksadına müsteniddir.

Rusya’da Sovyet Bolşevik idaresi ile birleşmiş ve
alem-i İslam ve Hindistan havalisinde büyük bir
nam almakla beraber Denikin ve Kolçak ordularının
mahv ve perişan olmasında en ziyade haiz-i tesir
olup fedakarlık gösterdiklerinden naşi umum
Bolşeviklerin hürmetlerini kazanan şarktaki İslam
ve Türk hükümetleri hakkında elde edilen malumat-
ı muhatasıra ber-vech-i atidir:
Tatarlar kısmen Sibirya kısmen Avrupa-yı Rusya’da
sakindirler. Fa’al ve münevver ve zengin ve güyur
ve çalışkandırlar. Bolşeviklerle birleşmişlerdir.
Türklüğe ve İslamiyete pek ziyade merbutturlar.
Teşkilat-ı mükiyye ve ilmiye ve askeriyeleri vardır.
Kırgızlar Sibirya-yı garbinin cenubundan ta
Türkistan’a kadar vasiğ arazide sakindirler. Maarife
ehemmiyet vermişlerdir. Mektep görmüş gençleri
ve uleması halkın tenvir ederek Bolşeviklerle ittifak
etmişlerdir. Merkez idareleri ……… şehr-i meşhuru
olmak üzere el yevm müstakildirler. Teşkilat-ı
askeriyeleri kuvvetlidir.
Başkırtlar –ulu dağları üzerinde ve cenubu civarında
sakin muhterem ve dindar bir kitledir.  Samara’dan
geçen ve bahri hazara dökülen “büyük il” nehrinin
havzası bu mıntıkadadır. Ofa, hazan, nize, balastil
meşhur şehrlerir. (?-----) Rusları bile içlerine
soktukları cihetle pek büyük bir izzet-i nefsi milliyeye
malik vakur bir kavimdirler. Münevver gençleri ve
ulama-yı mukteremesi teşvik ederek on dört kanton
dahilinde olmak üzere istiklallerini ilan etmişler ve
tasdik ettirmişlerdir. Mülkiye ve askeriye teşkilatları
mazbuttur. İttifak ve muavenet-i askeriye şeraiti
altında Bolşeviklerden her türlü muavenet görmekte
ve mekteplerini her tarafta tezyid ve tesis
etmektedirler. Ordularının techizat ve teslihatı el
yevm Rus ordularından yüksektir. Nüfusları on
milyondan ziyadedir. Türklüğe ve İslamniyete pek
ziyade merbutturlar.
Sartlar- Buharaya kadar olan arazide sakindirler.
Eski şark medeniyetinin merkezinde bulunurlar.
Yaşayışları daha muntazam ve daha medenicedir.
Gençliği tahsile teşnedir. Bunlar dahi diğer kısımlar
gibi Bolşeviklerle bazı şurut ve tekalif ile birleşmiş
ve istiklallerini tanıtmışlardır.
Türkmenler- Aşkabat, …………. Ve kısmen İran
mıntıkasındadırlar. Teke, göldelen, bumut--------
namıyla üç kola ayrılırlar. Bu üç koldan Tekeler
başlarına Çarlık Rusya’sı zamanında esarette
bulunan müntehap ümera ve zabitanını alarak
kendi şuralarıyla teşkilat ve hakimiyetlerini idare
etmektedirler. Bunlar da Bolşeviklerle birleşmişlerdir
ve hasetsen Afganistan ve Buhara hükümet-i
İslamiyyeleri ile beraber Hindistan ve alem-i İslamın
halas ve necatı namına kuvvetlerini birleştirmişlerdir.
Türkmenlerin heyet-i umumiyesinin 600000 kişilik
silahşörleri vardır. Bunlar Bolşeviklerin muavenet-
i fevkaladesi ile peyderpey tensık ve aslak
bulunmaktadır. ……mutlar daha bedevi ve hayme-
nişin olup Türlüğe aşık bir kavimdir. Bunların bir
kısmı da İran hududunda bulunuyorlar. Fakat
İranlılar ile münasebetleri pek az olup kendi anane
ve terbiye-i milliyerlerine daha ziyade merbut
bulunuyorlar.

Bilmediğin halde, yine utanmadan şaklabanlıkta

ibiş-i cedid etrafına istihkakıyla  ferid mabeynciler

bularak, gizli gizli mercimeği fırına atan o bîvefanın

düşman kucağında arsız bir mesti-i zevk ve sefa

ile kırıtmasını nasıl çekebileceksin? Hani senin o,

saf ve masum fakat, kılına dokunanı kırk yaran

kabadayılığın?.. Anadolu’nun baykuş öten

harabelerine ağlamak için mi yaşamak istiyorsun?

O harabeye yaş dökmekle Bizans’ta tutuşan ırz

ve namus yangını sönemez.

Davran! Yaralı arslan gibi kükre er meydanına atıl!

Nedir bu uyuşukluk? Irak’taki ayağında İngiliz;

Suriye’deki bacağında Fransız; İzmir’deki göğsünde

kahbe Yunan, bilmem… Ne oluyorsun? Bacağını

kolunu topla! Başın elden gidiyor.

Davran! Davran ki gün İslam günüdür. Korkma!

Karşındaki düşman senin yardımcındır. […..]

hadisini hatırla! “Bu dini İslam, bir gün gelecek,

bu dinden olmayanlar sayesinde kuvvet bulacak!”

buyuruyor. Ne zannediyorsun? Düşman elinden

tutup gaf let çamurundan çıkaracak mı

sanıyorsun!.. Başına vuracak gayretini uyandıracak!

İşte başına da vurdu. O başın ki: İstanbul’dur. O

başın ki: Hz Muhammed (SAV) mihrab-ı hilafetini

üzerine nasbetmek istedi. Hz Fatih; o, hem nam-

ı celil-i nebevi, bu istek için destinde karada gemi,

denizde at yürüttü.

Emin ol! Bizans’ta divan hakimiyetini kuran

Mehmed-i Saninin tahtgah-ı ruhunda, tabl-ı

hazreti Muhammed kudsiyet-nişin-i maneviyet

idi. O maneviyet ki Avrupa ile Asya’nın minber-i

bala-yı tabiatında İslamiyet’in beşeriyete getirdiği

nimet-i vahdetin tazammun ettiği beşaret-i saadet

ve medeniyeti bağırıyordu: Hakiki adalet, hilesişz

müsavat, ahlaki hürriyet, tabiî uhuvvet…

Beşeriyetin sımah-ı intibahında çınlayan bu kudsi

nidanın aksi sedası şimalden işitilmeye başladığı

bir sırada sen o minberden nasıl indirilebilirsin?

Korkma! İngilizlerin İslamiyetten geçerek insaniyete

kasdeden bu ihaneti karşısında Hazret-i Rasul-i

mücteba azm-i manevi-i Mustafa’sıyla piş-i

akdamında ba-kemal-i içtihat yürüyor. Bu nur-ı

içtihat karşısında Avrupa derebeyinin demir setleri

yıkılacaktır. Toplar hicabından yere girecek; zırhlılar

utandığından denize dalacak; yalnız ufk-ı beşerde

batmaz bir güneş nur saçacak: İnsaniyeti,n

İ s l a m i y e t t e k i  m a n a - y ı  s a a d e t i

 Gürün-Yusuf İzzet

İslam menatıkına tek İngiliz,Gürcü, Denikin ve

Ermeni kuvvetlerini hiçbir suretle sokmayacaklarına

ahdettiklerini beyan ve Gürcü kuvvetlerini Gürcistan

hududları dahiline ricata mecbur eylemişlerdir.

6. 30 Nisanda Gürcüler tarafından müteaddit

otomobillerle sevkedilen erzak Acara civarında

ahal-i İslamiyye tarafından müsadere edilmiştir.

7. Gürcistan’da Müslüman Gürcülerle gayri Müslim

Gürcüler arasında şayan-ı dikkat teşennüt-i efkar

vardır. Müslimler Gürcistan hükümetinin İngiliz

amaline hadim olmalarını alem-i İslam’ın zararına

bir hareket olarak telekki eylemekte ve bu suretle

iğtişaşat-ı dahi liye tezayüt etmektedir.

8. Gürcistan hududlarında yeniden Bolşevik kıtaatı

tecemmu etmiştir. Tiflis üzerine diğer iki koldan

yürüyen kuvvetler hakim tepelerin tutmuşlardır.

9. Son dakikada alınan malumata göre Bir Mayıs

nüma

Boğaziçinde; dünkü hisar, bugünkü mahsurun

girift ormanları arasında hayat-ı ihzarını ihtizar-ı

elim ile ikmal eden Fikret’in bu terkib-i bakirinde

çırpınan endişe-i istikbal; işte bugün, hisar-ı

Bizans’ın afak-ı nifakdarında küşade-bal bir baykuş

halinde; girye sedasıyla cebin-i intibahımıza; [Bîve-

i Bakir!..] diye bağırarak dolaşıyor.

[Bîve-i Bakir] Ne derin bir tabir-i mütefekkir?!..

Milleti için bir çağlayan gibi ağlayan Fikret’in

Fıtrat-ı Şairanesi’nde İstanbul’un iki kelime ile

hülasa edilen iki bin senelik tarih-i leamet ve

sefahati ….. başka bire dimağ böyle harika-ı îlad-

ı istiğdadıyla fasihdar-ı inf irat olamaz.

Bîçare! Diyeceğim! Çünkü çaresizliğin mana-yı

millisi, bütün meraretiyle, ruh-ı Fikret’te bir yılan

gibi kıvranırdı. İşte [Bîve-i Bakir] tabiri de o yılanın

lisan-ı Fikret’e akıttığı, iştikaî, bir zehr-i telmihi idi.

Fikret’in, kesif, hisar ormanları arasındaki, aşiyan-

ı melalinden; münzevî bir nazarla, İstanbul’a –

Bizans’a – bakışı, o bîve-i hezar sevdanın gamze-

i dil-fikarına şikar olan diğer, gaflet gözlerine

benzemez idi.

O, Bîve-i Bakir’in mukadderat-ı hilafet ve İslamiyette

oynayacağı bekaret hiyel ve desaisten mülhem

bir lerzeş-i vicdan ile âlûde hüsran idi .

Nasraniyet’in papalığını ikiye ayırmak kudret-i

sehharesini gösteren; bin bir değil yüz bin bir

gaile-i siyasiyat ve inkılabata cilvegah-ı tesadüm

olmuş iken hâlâ tabiî taravet ve zerafette serfiraz-

ı bekaret olan; hezar aşina, Bizans’ın; bir ismi de

[Beld-i Tayyibe] olduğunu, sevk-i cehl ile, tegafül

eden dindaş ve milletdaşlarına; bir gün, büyük

bir istihza ile sırıtıp kırıtacağını biliyor idi. Onun

için demek istiyor idi ki:

-“Sakının! İstanbul koca değiştirdikçe kızlaşır.

Dikkat edin! Ki metanet bikrini sizde de tecrübe

etmesin!...

Fakat eyvah! Kulaklarımız bu nasihate tıkandı.

İşte “Bîve-i Bakir” şimdi de İngilizlerle hem dem-

i sefahet…

Ey Müslüman! İman ve îkan et ki arsız dostun

düşman kucağında; onun sadr-ı ibtikarında

celaletnişin-i hakimiyet görmek istediğin hilafette

ağuş-ı ihtiyalinde sernigun-ı elem ve sükûn… Ya

senin mertliğin nerede? Hani senin, din, ırz,

namus; denince ateşlenip ölüm saçan kıskançlığın.

Milyonlarca evladının kemiklerini kapısında

3. Batum’da münteşir İslam Gürcistan gazetesinin

4-5-36 tarihli nüshasında yazılıyor: Azerbaycan

hükümet-i cedidesi Azerbaycan kızıl askerinin

Ermenistan üzerine yürümek ve Anadolu’daki

Osmanlı Türkleri Kuva-yı Milliyesi ile birleşmek

üzere harekete başladığını i lan etmiştir.

4. Azerbaycan İslamlarının Bolşeviklerle iştirak

harekatı ve İngilizlerin tazyik ve iğfali ile Gürcistan

hükümetinin Bolşevik aleyhtarlığı icar ahvalindeki

İslam ahalinin memleketlerini İngiliz ve Gürcistan

tahkim ve istilasından kurtarmak arzularını

şiddetlenmiştir.

5. Otuz Nisanda 3350 kişilik bir Gürcü

müfrezesinin Çürüksu civarında bir karyeyi işgal

etmesi üzerine o mıntıka ahalisinden altı bin silahlı

ve dört bin silahsız İslam kuvveti derhal toplanarak

Gürcü müfrezesini muhasara etmiş ve öz

memleketleri olan ve makam-ı mukaddes-i hilafetle

Anadolu’ya la-yetezelzel bir hürmet ve

sadakatlarıyla merbut bulunan

3. Sayfa İrâde-i Milliye                                 13 Mayıs
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Bu felaket-i elime-i mağruzaya kısmen bir çare-i

basite olmak üzere ancak merkez vilayette bulunan

Memleket Hastanesini …… görebiliriz. Her biri

bir milletin pençe-i mevt-alûdunda inim inim

inleyen eshab-ı emrazdan birçokları kendilerini bu

daruşşifanın ağuş-ı …….atıyorlar. Yalnız ki her bir

işin vasıta-ı husul ve …….yetini ve bir mecra-yı

intizamda devam ve cereyanı miktar-ı kafi paranın

vücuduna mütevakkıf bulunduğu gibi bu hastane

dahi iade-i sıhhat ve selametleri uğrunda bezl-i

himmet ve kudret eylediği masumîn ve mağlulîne

daha başka bir fevkaladelikle bakabilmesi ve mevcut

olayan malzeme-i sıhhiyesinin ikmali için bittabi

varidatının yükselmesine arz-ı ihtiyaç eyliyor.

Varidat-ı umumiyesi mahalli belediyesi ile muhacirin

komisyonu ve muhsebe-i hususiyeden verilen bir

meblağ-ı gayr-ı kafiye ile muhtaciinin gayreti

hastalardan alınan ücret-i tedaviye münhasır

kalmakta bulunan hastanenin yine intizam-ı hazırı

şayan-ı takdir ve mustahdiminin de görülen mesai

sezaver-i teşekkürdür. Kendim de uzun müddetden

beri ocağ-ı mütemadiyesinden muzdarip

bulunduğum  “hissiyat-ı külliye” keyifsizliği tedavisi

için meskur hastaneye şitap etmiştim. Orada

kaldığım müddetçe kısm-ı azamı fukara takımından

ve birçokları dahi harb-i umumi esnasında ana ve

babasını gaip etmiş muhacirin eytamından olup

taht-ı tedavide bulunan yüze karib kadın ve

erkekten en vahim ve en korkunç keyifsizliklere

musâb hastalardan birçokları hastane heyetinin

himmet ve gayret-i fevkaladesiyle ikmal-i afiyet

eylediler.

Her vakit ve her türlü ianatda hamiyet

müsabakasına koyularak en uzak yerlerde bulunan

dindaşlarına karşı iyad-i muavenet ve müzaheratını

ulaştırmayı bir vazife bilen halkımız bilhassa

mukteza-yı kadrle mahal ve meskenetten efrad-ı

ailesinden ayrılarak kimsesizlik yüzünden her biri

bir illetin taht-ı hakimiyetinde kalarak Türklük ve

Müslümanlık namına kendilerini bu daru’t-tedaviye

atan bedbahtların s ıhhat ve selamet-i

bedeniyelerine bir merce-i mahsus bulunan hastane

mesar ifa t ı  i ç in  v i layet  ve mülhakat - ı

hamiyetmendanın mikdar-ı kafi iane cem’i

hususundaki himmet ve gayretleri insani ve vatani

en büyük hizmetlerden ma’dut bulunacağı tabiidir.

Ey darüşşifa?

Harbin o acı sahne-i kahharına dalmış yurtsuz,

yuvasız bikes  ve bi-aile kalmış yüzlerce alilin merce

ve me’va-yı asili -sensin: Sana yok dense de mader-

i şefiki erbab-ı hamiyet sana yardım, sana hizmet-

 etmekliği bir borç, bir vacibe bilmeli elbet.

Şehr-i Kışlalı M. Rasim

Dünkü gün mektebimizi ziyaret bulunan belediye

reis-i muhteremi Rıza Beyefendinin çocuklarıma

gösterdikleri nevazişe ve hakkımdaki iltifatlarına,

müessesenin birçok noksanlarına bi’l-müşahede

anlayarak ilk nakdi bir teşebbüs-i Hayri olmak

üzere teberru buyurdukları onbeş liraya arz-ı

teşekkürat eylerim. Müessesenin birçok noksanını9n

ikmali için bu emr-i hayrın memleketin diğer

zenginlerine ve bütün ahali-i hamiyetmendanına

bir numune-i intisal olmasını yetimlerim namına

temenni eylerim.

Sivas İnas Daru’l-Eytam Müdiresi

Makbule Rıza

10 Ağustos Sene 334 tarihli ehliyetnamemi zayi

ey led im. Diğer ini  a lacağımdan evvelk i

ehliyetnamenin hükmü kalmadığı ilan olunur.

Niksar Kazası İnas Muallime Muavimesi

Zehra

[Sivas: Vilayet Matbaası]

değildir. Avrupa’nın cihan harbi yüzünden nikbin
bir hale gelmiş olan  milletleri de ellerini bize
uzatmışlardır. Kezalik Avrupanın meşhur
yağmagirlerine asırlarca esir olan büyük Hindistan
dahi kendi mebuslarını intihab ederek ve menhus
esareti yıkarak ve şark akvamını hürriyete davet
eyleyerek kendi eliyle isyan bayrağını kaldırmıştır.
Yağmakarlıkların ayağı altındaki emperyalizm
tuzağı yatmaktadır. Rusya’nın şarkın İslamları o
camileri, ibadethaneleri, mektepleri tahrip ve
hakları gasb edilen kimseler, sizin dininiz ve
adetleriniz milli ve medeni hürriyetiniz serbest ve
…… bir halde kalacaktır. Serbestçe ve manasız
olarak hayat-ı milliyenizi tanzim ediniz bun hakkınız
vardır. Bilmelisiniz ki Rus inkılab-ı kebirinin
Sovyetleri sizin hukukunuzu bütün kuvvetiyle
himaye edecektir. Binaen aleyh inkılaba ve onun
selahiyetdar hükümetine yardım ediniz. Şarkın
Müslümanları, Türkler, Araplar, İraniler, Hindliler
kendi memleketleri malları, hayatları taksim ve
harap edilmek üzere bulunan kimseler sükut eden
Çarlık tarafından tanzim edilen İstanbul’un cebren
işgal muahedesi bitirilmiş ve mahvedilmiştir. Rus
Cumhuriyeti ve millet Sovyetleri memleketlerinizin
cebren işgalini red ile ilan eder ki, İstanbul
Müslümanların altında kalacaktır. Türkiye’nin
taksimine ve Türk arazisinden bir Ermenistan
teşkiline dair olan muahede de yırtılmış ve
mahvolmuştur. Yine ilan ederiz ki; İran’ın imhasına
dair yapılan muahede de yırtılmıştır. Yağmakarları
memleketlerinizi boyunduruk altına alan zalimleri
tart eyleyiniz. Artık susulacak devir geçti.
Memleketlerinizin efendiniz kendiniz olunuz.
Arkadaşlar, kardeşler dünyanın esir milletlerinin
tahlisini bayraklarınıza yazalım.

Bilimum telgraf ve posta baş müdüriyetleri ile
posta müdür memurları bilimum vilayat ve elviye-
i  müs taki le  müdafaa- ı  hukuk heyet- i
merkeziyelerine ve evliye-i heyet-i idarelerine:
Hakimiyet-i Milliye gazetesinin muntazaman
alınamamakta olduğuna dair her taraftan
gelmekte olan şikayat calib-i dikkat bir dereceyi
bulmuş ve hatta geçmiştir. Milletin hukuk-ı meşrua-
ı mukaddesesini müdafaya azmettiği şu müstesna
günlerde Anadolu’daki matbuat-ı milliyenin ve
bu meyanda bilhassa hürriyet-i temsiliyeden sonra
şimdi de Büyük Millet Meclisi ile yakından temasta
bulunan Hakimiyet-i Milliye gazetesinin sürat ve
intizam ile ve bir büyük tefeyyüd ve ihtimam ile
sevki sadece bir vazifenin ifasından ibaret bir
keyfiyet değildir. Belki fazla olarak bir vazife-i
hamiyettir. Bu gazeteye ait hususatın izahat-ı
mjeşruha dairesinde layık olduğu ehemmiyetle
telakki ve takibine itina kılınması tavsiye olunur.
Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal

Aynıyla gazetemizin adem-i vürudundan şâkî bir
takım mektuplar alıyoruz. Hakikati bütün
dindaşlarımıza iblağ ve necat ve halas yollarını
irae için sarf-ı mesai eden gazetemizin dahi
postalarca ziya’ ve tehirine meydan verilmemesi
bilvesile ricay-ı faideli addettik.

İhtiyacat-ı içtimaiyemizin en mühim ve en
mübremlerinden birisi de memlekette eser-i
tababetin taammüm edememesi hususu teşkil
eyliyor. Senelerce doktor ve tedavi görmemeklik
yüzünden her biri maraz ve mühlik bir illetin
mahkum-ı ebedisi olup ot kökü, saman suyundan
başka suret-i tedavi bilmeyen köylerde halb-i
meşrum-ı zailin eser-i nuhuseti olarak birçok
hastalıklar daha peydah oldu ki bu belay-ı müthiş
binlerce halkı mesai-i maddiye ve maneviyesinden
muattal bıraktı ve bırakmaktadır.
Bu halin devamı heyet-i umumiyeden nice sağlam
ve zinde vücutların kırık, çürük makineler gibi
terk-i faaliyet etmesine ve bunun da nesl-i hazır
ve evlad-ı istikbal için bir sadme-i  tedenni, bir
darbe-i noksaniyet teşkjil edeceğinde tabii şüphe
olunamaz.

Türkmen mıntıkasında son senelerde mekteplere

fevkalade himmet verilmektedir. Pek çok mektepler

açılmış ve Taşkent’te bir de zabit yetiştirir Harbiyeleri

vardır. Mekteplerde Bolşeviklerin son derece

muavenet ve tedviyetleri görülmektedir.  …….

Ekserisi harb-i umumide Çarlık Rusyasında esir

kalmış olan Türk umera ve zabitanıdır. [1] Her

tarafta tetkikat yapılıyor.

Erzurum’dan bildiriliyor:

1. Bolşevik kuvvetleri Tiflis ile Gence demiryolu

üzerinde Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan

hudutlarının birleştiği mıntıkanın şimalinde Salaklı

istasyonuna vasıl olmuşlardır. Tiflis’in otuzbaş

kilometre şark-ı cenubisinde bulunan Karayazı

istasyonundaki Gürcü kuvveti o mıntıkadaki İslamlar

tarafında tart ve Tiflis’ten çıkmaya mecbur

edilmiştir.

Karadeniz sahilinden ilerleyen Bolşevikler de

Gürcistan’ın hududu dahilinde Gagarin’e

yaklaşmışlardır.

2. Batum’da çıkan İslam Gürcistan gazetesinin 4

Mayıs tarihli nüshasında okunduğuna göre

Ermenistan’a taarruz etmek üzere Karabağ-Gence

şosesi ile Bakü-Gence demiryolunun birleştiği

mıntıkada tecemmû eden Bolşevikî kıtaatı Hamit

Sultanref’in kumandasındadır.

3. Meskur tarihli gazeteye nazaran Gürcistan

Meclis Müessesanı Bolşevikler’e mukabeleye karar

vermiştir. Tiflis, Ahıska ……. Borclı mıntıkasında

idare-i örfiye ilan edilmiştir.

4. Gürcistan seferberliği pek bıtî ve muaffakiyetsiz

olarak cereyan etmektedir.

5. Ahal i  Bolşev ik ler lehinde tezahürat

göstermektedir. Batum’daki gaz depolara vaziyet

eden İngilizlerin yapmak istedikleri nakliyata

Batu8m Bolşevik Komitesi mani olmuştur.

6. Gürcülerin Batum’u işgal teşebbüsleri Çürüksu’da

toplanan yerli İslam ahali karşısında akim kalmıştır.

Çürüksu mıntıkasını yerli milisleri teşkil ederek

hududu bu kuvvetlerle işgal ettirmişti r.

7. Batum’daki Rum ve Ermeni tüccarları eşyalarını

İstanbul’a kaçırmak için fevkalade telaştadırlar.

Ameleler katiyen taşımamaya karar verdiklerinden

dolayı bütün eşyalar gümrüklerde yığılıp kalmıştır.

Bolşev ikler  Dünyaya Neler  Söy lüyorlar

Erzurum’dan bildiriliyor:

Rus Millet Komiserliği Sovyeti’nin ahilen elde edilen

tamimi suretidir:

1. Rusya’nın ve şark Müslümanlarına Kolçek

ordularının ve Denikin ordularının mahvolmasından

daha ehemmiyetli bir mesele esbabı bütün akvam

ve milel-i Mu8hammediyenin uyanması ve harekete

gelmesidir. Şarkın taksimi için başlayan kanlı

muharebelerin sonu gelmek üzeredir. Dünyanın

bütün akvamını kendi boyundurukları altına alan

İngiliz yağmacılarının kudretleri, seferberlikleri

sükût etmektedir. Artık Rus inkılab-ı kebirinin

darbeleri sayesinde dünyada kölelik ve esaretin

eski binaları yıkılıyor. Hükümetler milletler eline

geçecektir.

Rusya’nın alın teri ile kan pahasıyla çalışan bütün

milletleri dünyanın esir milletlerine hürriyet

kazandırmak için şerefli bir sulh akdettirecektir.

Rusya yalnız bu mukaddes gaye peşinde

[1]. Camii Kebir mahallesinden  Yıldızzade Hafız

Efendinin mahdumları binbaşı Rıfat bey hakkında

gönderdiği bir ….. da elyevm Semerkant’ta daru’l

- muallimin yaptığının yazılması bu fıkrayı tamamen

teyit eder.
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Bolşevik Harekat-ı Ahiresi

BolşeviklerDünyaya Neler Söylüyorlar

İrade-i Milliye

Memleket Hastanesi

Alenen Teşekkür
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Bakınız: Bugünkü vakayi, fatiha-ı makal
olarak serdettiğim ahvalin bütün manasıyla
bir şekl-i feci ve elimdir. Muhafaza-ı istiklal
kaygısıyla topluluk gösteren Anadolu’nun, saf
ve namuslu evladı bir tarafta; bunu
hırpalamak, arzu ve irade-i milliyeyi boğarak
yerine bir bina-yı zulm ve istibdat kurmak
emeliyle bin türlü vesait-i sefiheye müracaat
etmekten, her zilleti, her meskeneti kabul
eylemekten çekinmemek ve makam-ı
mukaddes-i hilafeti, hulul-ı tedrici düstur-ı
siyasisini takip edenlerin elinde bir (Vatikan)
mevkiinde bırakmak isteyen hizb-i muhalih,
mukabil cihette:

Biz ne ist iyoruz: Memleketimiz
kurtulsun, istiklâliyetini saklasın milletimiz
serbesti-i inkişafını kendi kendine temin etsin
mukaddes halifemiz muazzez padişahımız
esarette kalmasın. Muhalif cihet ne arzu
ediyor:?

Hayır onlar bağiydir, asidir, mahvolsunlar
memleket inhilal ve infisah etsin, münevver,
mütefekkir kimse kalmasın tek kendileri ecnebi
altınlarının kırmızı lemanı içinde bir servet-i
sükun ve huzur temin etsinler!...

İşte madalyanın beri ve ters tarafları
böyle değil mi?

İstanbul işgaliyle yığılan enkaz-ı fecaat
ve şenaat arasında Balta Limanı yaranının kanlı
ve muhteris parmakları saklı mı kalıyor? Hayır
mı? Öyle ise: Payitahtında eazım ve ricalden,
müellif ve mütefekkirlerden bugün kim
mevcuttur? Hani ya: Askerliğin en mübeccel
ve muvakkar uzuvları, Ahmet İzzet, Çürüksulu
Mahmut Paşalar, hani ya nesrin en büyük
üstadı; Süleyman Nazif, Celal Nuri Talha, Velid,
Ahmet Emin, Süreyyazade Sami Beyler; hani
ya Hamidiye’nin kahraman ebediyü’ş-şanı;
Rauf ve Sivas’ın muhterem mebusu Kara Vasıf
Beyler?

Edirneli Eşref, amele mebusu Numan
ve daha kim bilir kaç binlerce mebus,
mütefekkir muharrir ve vatandaşlar hani ya,
hani ya? Bunlar Hint ihtilalini müteakip esarete
düşman ve (Himalaya) Dağları eteğinde hala
inim inim inlemekte bulunmuş olan Hint
vatanperver lerin in akıbet ine maruz
kalmayacaklar mı? Çanakkale’nin tarihî ve pür
şan ve şeref boğazından çıkan ve Akdeniz’in
sath-ı kebudu üstünde uçan torpidolar her
gün bir vatandaş ve dindaşı pek sevdiği
memleket inden,  ev lad u ı yal i nden
uzaklaştırırken daha mı ne olduğunu anlamak
istiyoruz?

Dünya kurulalı hiçbir milletin meclis-i
mebusanı ecnebi süngüleri altında inhilal
ettirilmiş mi? En eski meşrutî bir milletin
askerine bu mu yaraşırdı? Daha ziyade misal
olarak bir silsile-i şenaat ve fecaati saymağa
lüzum görmüyorum. Bu kadarı bir milleti
kışkırtmağa, her türlü fedakârlığı göze
aldırmağa kâfi birer esbab-ı mücbiredir.

Evet efendiler, evet; itidal ve basirette
pek ziyade tefritte

Gönderilecek evrak müdîr-i mes'ule
gönderilmelidir. Dercedilmeyen evrak

iâde edilmez.

Sâhib-i imtiyaz ve müdîr-i mes'ulü: Salâhattin
Adresi: Sivas - İrâde-i Milliye

Nüshası 3 kuruştur.
Seneliği: Üç yüz kuruştur.

Altı aylığı: Yüz altmış kuruştur.

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

Birinci Sene    Pazartesi: 6 Ramazanü’l-Mübarek 1338 ve 24 Mayıs  Sene 1336       Numara: 41
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Ramazan geldi, müjdeler olsun, fakat
Ramazan bize feyzan-ı mağfiretu’l-lahı
mübeşşir olmakla beraber ulvi dinimizin çektiği
bugünkü fecaat-engiz ahvalini de sımah-ı
ikazımızda tekrar etmiştir.

Evet, bu mah-ı gufran bize bütün İslam
dertlerini düşündürdü.

Hazret-i Muhammed’in bu din-i mübini
kurduğu günden beri Müslümanlar böyle bir
matemli Ramazan geçirmiş mi: Düşman,
dinimizin temeline el atmış maazallah İslam
adını yerden kaldırmağa çalışıyor, Kuran
dünyadan kaldırılmalı diyor.

Bir taraftan, Kabe, Beytullah (Allahın
evi) Medine (Ravza-ı Nebi) düşmanın kirli
ellerinde, Müslümanlardan imdat bekliyor bir
taraftan makam-ı kudsi-i hilafet ve zat-ı akdes-
i saltanat esir ve zebun bir kısım İslam
kardeşlerimiz yurtlarından koğulmuş,
hânümânları, hanedanları söndürülmüş,
İslamın bir kısım ekseri salibe boyun eğmeğe
tekapû etmeğe mecbur bir vaziyette, işte
İslamlar ve Müslümanlık bu acıklı esaret
hayatını yaşarken ve bu esaret hayatı da çok
görülüp yer yüzünden kaldırılmak isteniliyorken
hiçbir mümin tasavvur buyurulabilir mi ki
Ramazanı eski zamanlar gibi şen ve şatır
geçirebilsin. Allah’a huzur-ı kalp ile ibadet
edebilsin (İrâde-i Milliye) Umum karilerine
mübarek Ramazanı tebrik ve tebşir ederken
İslamı  kurta rmak  için  müdafaa ve
mücahedenin elzem ve ehem feraiz-i
İslamiyeden olduğunu bir daha tekrarı bir
vecibe bilir.

Vezaif-i Milliye, Vecaib-i Vataniyye
Geçirmekte olduğumuz müstesna

günlerin dehşet ve fecaati karşısında hangi
dûr-endiş dimağ tasavvur edilebilir ki: bir hiss-
i teessür ve teellümle mütehassis olmasın?

Tarih, makes-i hadisat ve vakayi
olduğuna ve asırların bin türlü seyyiat ve
ihtirasatla memlu edvar-ı âfata mirat-ı
gûnâgûn bulunduğuna göre; sahife-i şuununa
şöyle bir fevkaladel ik kaydetmişt i r.

Bilmem: Son bir asır zarfında, hasseten
on üç senelik hayat-ı meşrutiyetimizde ne
gördüğümüz felaket, ne de çektiğimiz meraret
kalmadığı halde mütenebbih olmak şöyle
dursun, yine didişmek, yine boğuşmak
emelinden bir türlü tenzih-i fikr edemiyor ve
bir kabiliyet-i teyidiyesi kalmayan, daha
doğrusu kullana, kullana artık eskimiş,
yıpranmış bulunan fırkacılık müessiratıyla bir
cereyan-ı muhalefet açmaktan; yahut hırs-ı
cah, temin-i mevki emeliyle iş başına geçmek
isteyenlerin açtığı muhalefet cereyanına
kapılmaktan bir türlü men-i nefs edemiyoruz.

Aklı başında, münevver bir millet olsa
idik bittabi ne şu cereyanlara kapılır, ne de
kimsenin baziçe-i ihtiras ve âmâli olurduk!..

Haftada iki defa neşrolunur.

İrâde-i Milliye

kalıyoruz. Bu, Fransa milletine reva görülse
idi; 16. Louis’nin memuriyetini meclis
huzurunda tahkir eden (Mirabu)nun ahfadı
tarafından herhalde böyle karşılanmazdı!
Anglo-Saksonlar, Cermenler ve hiçbir millet
bu hakarete bizim gibi tahammül etmezdi ve
edemezdi.

Şimdi şu hakikat karşısında hepimize
tereddüp eden bir vazife-i milliye, bir vecibe-
i vataniye var! Her şeyden evvel muhtelif
cereyanlara kapılmamak, nifak ve şikakı terk
ederek el birliği ile şu güzel memleketin reha
ve istiklaline çalışmak ve büyük meclisimizde
ne konuşuluyor, ne karalaştırılır ise ona bila-
tereddüd muti ve münkat olmaktır. Ufak
yerlerde ve iki cereyandan birisine kendisini
kaptırmak mecburiyeti olan muhitlerde efkâr-
ı umumiyeyi idare etmeğe, vahdet-i milliyeyi
temin eylemeğe çalışanlar da bu esasdan
uzaklaşmamalıdırlar. Pek dikkatli ve müteyakkız
bulunmalı. Tefrika ve nifak tevlit edecek
ahvalden, bilhassa istibdad-ı efkârdan katiyen
ihtiraz ve içtinap etmelidirler. Bu hususda
Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyetlerine daha
büyük vazifeler tereddüp ediyor. Âmâl-i
milliyeyi tatyib ve tatmin edecek, milleti iyi
veya fena istikametlere sevk eyleyecek
bunlardır. Mahdut zevatın mahdut ve meşbu
dimağları hiçbir iş göremez. Adeden,
kemiyeten ne kadar kalabalık olursak iş ve
hünerde o nispette fazlalaşır. Bu memleket
bir adamın değil ve bütün bir milletin mal-ı
müşterekidir. Hepimiz de bir hisse-i temellük
ve tesahibe malikiz! Rast geleni rencide
etmekte mana yok; erbab-ı irfan ve
tefekkürden istifade edilecektir. Her gönülde
bir arslan yatar kavl-i meşhurunun revaç
bulduğu bir an-ı tarihîdeyiz. Hüsn-i idare
maksadın mülayim ve müsait bir şekilde
husulünü temin ve teshil eder. Aksi ise
karanlığa tabanca atmak kabilinden menfi bir
netice doğurur.

Havzalı: F. Dervişoğlu

Mardin Mebusları İle Mülakat
-Türk ve Kürt Kardeştirler- Musulda Zavallı

İslamlar- Irak ve Araban Ne Halde?..

Büyük Mil let Meclisine Mardin
Livasından mebus intihap edilen Mardin Ziraat
Bankası Müdürü eşraftan Necip ve Koçhisar
Müdürü eşraftan Derviş, eşraftan Mithat,
Hasan, İbrahim ve Esat Beyefendiler şehrimizde
iki gün kaldıktan sonra geçen cumartesi günü
An kara ’ ya  mütevec c ih en ha r eke t
buyurmuş lard ı r.  Cenab- ı  zü ’ l -ce l al
mücahedelerinde muvaffak buyursun Amin.

Zevat-ı müşarün-ileyhime arz-ı hoş-
âmedi etmek üzere nezdlerine giden sahib-i
imtiyazımızla miyanelerinde Mardin ahval ve
vaziyeti hakkında ber-vech-i âti muhavere
cereyan etmiştir:

-Muhterem mebuslar, geçirmekte
olduğumuz felaketler muvacehe

Matemli Bir Ramazan
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Hakikati olanca çıplaklığıyla anlayarak
din ve namuslarını kurtarmak için mücahede
ve gazalarda bulunan Araban ve aşayirin pek
yakında inayet-i Subhaniye ile çok büyük
muvaffakiyetlerini göreceğimizi ümit ederim.

- Mardin’de asayiş ne merkezdedir?
- Mardin ve havalisinde emniyet ve asayiş

ber-kemaldir. Ufak bir hadise bile vuku
bulmuyor. Bilhassa guyur, mücahit ve afif
kumandanımız Kenan Beyefendinin mesai-i
harikuladeleri cidden şayan-ı şükrandır.
Hıristiyanların can ve malları mahfuz ve emin
olduğu gibi İslamlar tarafından pek büyük
muavenet bile görmektedirler. Onlar da ecnebi
işgallerini İslamlarla birlikte red ve takbih
etmektedirler.

Bu malumat-ı sabıkayı diğer arkadaşları
dahi tamamen tasdik buyurdular. Bunun
üzerine sahib-i imtiyazımız teşekkürlerle veda
etmiştir.

Büyük Millet Meclisinin İslam Âlemine Hitabı
Büyük Millet Meclisinde kabul edilen

beyanname hülasasıdır.
Cenup çöllerinin bir köşesinde arzın

seslerini dinleyerek yatan peygamber-i zî-şanın
ruhlarını ruhlarımız ile birleştirdiği İslam
kardeşlerimiz, din-i mübinimizin son askeri
mahsur bir kale içinde size hitap ediyor:

Her tarafından üstümüze hücum ederek
Osmanlı vatanını boğmak isteyen ölüm
kuvvetleri ortasında tehlikeler ile muhat bir
ada içinde kalmış gibiyiz.

İslamın son darü’l-hilafesi İstanbul’da
düşman silahlarının gölgesi altına düştü.
Nihayet kıblegah-ı İslamı ve ravza-ı nebeviyeyi
taşıyan Hicaz ve Yemen hıttaları ve Filistin ve
Irak ve Hindistan müntehalarına kadar Asya
dahi İngiliz saltanatının engin, nihayetsiz bir
şehrahı oldu, kurun-ı vusta muharebeleri şimdi
aynı maksat ile Anadolu’ya karşı tatbik ediliyor.
Ta ki mahkum Hindistan’ı mahkum Mısır’a
raptederek yeni esir memleketler yeni İngiliz
müstemlekeleri Anadolu içinden gelen tehdide
maruz olmasın. Bunun için on asırlık bir
zamandan beri mevâ-yı İslam olan Anadolu’ya
taraf taraf istila ordusu çıkardılar ve Yunan
ordusu ismini taşıyan eşkıya sürülerinin kahir
bir Türk ekseriyetiyle meskun olan mamur ve
mesut bir vilayetimizi vurgunla yangınla
kesmesine ıssız ve viran etmesine karşı ses
çıkarmadılar. Beynelmilel bir heyetin mutantan
bir ilamı Yunan ordusunu cürm-i meşhut
halinde kana bulanmış bir katil gibi yakalamış
ve cihana karşı teşhir etmiş “İşine devam et,
sana biz itimat ediyoruz” dediler.

Defter-i âmâlinde bütün Mora ve Teselya
Müslümanlarının cenubî Arnavutluk,
Makedonya ve Girit Müslümanlarının katli
yazılı olan bu sefil orduyu daha fazla muta
kılmak için başına bir İngiliz generalini
kumandan tayin ettiler. O bize “Cephelerinizi
geri alın yüzlerce köyü, Yunan işgaline terk
ettiniz” dedi. Bunun için Adana, Maraş,
Ayıntap, Urfa gibi en kadim İslam memleketleri
Fransız zabitlerinin idaresinde Ermeni kin ve
gayzına Ermeni ruhunun mütearrız galazat
ve husumetine yenecek. Parçalanacak bir av
gibi terk edildi. Bu sebeple aile ocaklarımızda
eski gazalardan yadigar kalmış silahlarımızla,
atlarımız, kız kardeşlerimiz, çocuklarımız ve
ihtiyarlarımız ile her taraftan düşman
karşılanarak bir halk mücadelesine başladık.
Hükûmetlerimiz İngiliz cebri altında birer birer
mevkilerini terk ettiler Rıza ve Salih Paşaların
hükûmetleri hakkında halife ve milletin
emniyeti tamamıyla tezahür etmiş iken istifa
ettirmek suretiyle iskat ettiler. Balkan
muharebesinde yakılan köylerin, şehirlerin,
meşum ölüleriyle ve mazlum bir halkın kanıyla
boyanmış kızıl korkunç

sinde Mardin’in vaziyet ve ahvalini lutfen izah
buyurur musunuz?.. Arkadaşlarının tensibi
üzerine Necip Beyefendi cevap verdiler:

Mardin’in Kürt mebusları sıfatıyla
söylüyoruz Mardin ve havalisi ahali ve aşayiri
müttehit ve müttefik ve müsellah bir halde
makam-ı celil-i hilafet ve saltanat ve vatan ve
din-i eazz ve akdesimiz için canla, başla son
damla kanlarına kadar savaşmağa katiyyen
âzim ve müheyyadırlar. Şurasını da söyleyeyim
ki o havalide tek bir ecnebinin bile vatan-ı
Osmaniyeye ayak bastırılmaması için ahd ve
peyman edilmiştir. Belki duymuştursunuz
Mardin’e gelen General Norman ahalinin
galeyan-ı feveranından güç bela hükûmetin
tavassutuyla yakayı kurtarabilmiştir. O gün
ahali ve aşayirden mürekkep elli bin kadar
Kuva-yı Milliye Mardin’e tecemmü ile ibraz-ı
mevcudiyet etmeseydi muhakkaktır ki muazzez
memleketimizde Ayıntap gibi sahne-i mezalim
ve fecayi-i gûnâgûn olacaktı. Ayıntap’a
medeniyet getirmek iddiasıyla giren Fransızların
yaptıkları asar-ı vahşet ve zulüm beşeriyet için
ebediyen bir leke teşkil edecek mahiyettedir:
Harap bir şehirde ölülerine ağlayan felaketzede
bir halk.. İşte medeniyet(!!). Bu şayan-ı nefret
netice-i vahşet-nümundan Hıristiyanlar da
mutazarrır ve müsebbiplerine lanet-hândırlar.

Şunu da söyleyeyim ki Mardin ve
Kürdistan havalisinde din ve vatan ve hilafetin
halasından başka hiçbir emel perverde
edilmemektedir. Birtakım pes-mayelerin, İngiliz
altınlarının tesiriyle söyledikleri vechle hiçbir
Kürt camia-ı Osmaniye’den ayrılmağı katiyen
aklına getirmemektedir. İngilizlerin sırf bizi
kolayca yutulacak bir lokma haline getirmeğe
matuf hareketleri memleketlerimizde katiyen
sem‘-i kabul bulamamış ve bulmayacaklardır.

- Muhitinizde teşkilat ve istihzarat ne
merkezdedir.

- Umum ahali ve aşayir kamilen
müsellahtır. Yalnız tevhid-i âmâl ve harekat
edilmiş ve bu da kafi gelmiştir. Şuracıkta halas-
ı vatan için cansiperane çalışan birkaç
mücahidin isimlerini söylemeği bir vazife-i
kadir-şinas bilirim: Eşraftan ve ulemâ-yı
meşhureden Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Reisi
Mardin Müftüsü Hüseyin, eşraftan Abdülkadir
Paşa Belediye Reisi Kasım Çelebi Hacı Faris
Çelebi Hızır Çelebi, Şeyh Mehmet Ali,
Abdürrezzak Çelebi, Hacı Abdurrahman Çelebi,
Molluzade Eyüp, İshak, Kolağasızade
Abdülmecit Ensarizade Şeyh Kasım Efendiler
hazeratı peygamber-i pesendane bir surette
aha l i  i le  b i r l i kte  çal ışmaktad ır la r.
Hareketimizden mukaddem teşkil olunan
“Millet Sandığı” için dercolunan iânatın yekunu
iki gün zarfında nefs-i Mardin’den olmak
üzere bin beş yüz altın lira-yı Osmanîyi bulmuş
idi. Bittabi şimdiye kadar birkaç misline vasıl
olmuştur.

- Musul ve havalisinde İngilizlerin ahaliye
muameleleri ve ahalinin İngilizlere karşı
vaziyetleri hakkında malumat alınabiliyor mu?..

- İngiliz zulüm ve tahakkümünden kaçan
kimselerin söylediklerine nazaran Musul’da
işgalden beri bütün eşraf ve münevveran ve
hamiyet-i milliye sahipleri birer birer haps ve
tevkif ve nefyedilmektedir. Yollarda taş
kırdırmak gibi bin türlü mihen ve meşşak ile
zulüm gören halk ve aşayir hukuk-ı sariha-ı
diniye ve milliyelerine vuku bulan tecavüzler
üzerine hal-i galeyan ve feveranda iseler de
silahların kısm-ı azamı evvelce İngilizler
tarafından toplanılmış bulunduğundan
mütemadiyen firar edip himaye-i Osmaniyeye
iltica ve silah tedarikinden sonra memleketlerini
kurtarmak için mücahedeye atılmaktadırlar.

Silahlarını vermekten imtina edip İngilizi
memleketlerinden tardeden Zur Sancağı
Araban ve aşayiri Irak’ta Bağdat’a doğru ve
devam eden ahali ve aşayir ile tevhid-i hareket
etmişlerdir. Osmanlı Kuva-yı Milliyesiyle de
teşrik-i mesai etmek emelidindedirler.

Aheng-i Teselli

Altın yurttan, kızıl yakut tepelerden çıkarsın

Bazen uslu bazen böyle deli deli akarsın

Hangi semte gidiyorsun bana anlat derdini

Kesilmez mi varlığını tanıttıran bu sesin?

Hep ölmedi kenarına hürmet ile diz kuran -

Arslan gibi yan bakışlı, servi boylu kahraman-

Yavruların daha çok var.. Kaffesi kan istiyor

Bu erlerin azmine mi işarettir o tuğyan?

İki kardeş.. İkiniz de bir şahsınız indimde

Size karşı bir itaat, bir hürmet var kendimde

Çünkü sizin feyzinizle bugüne dek yaşadım

Aranızda ölmek benim hatırımda, yâdımda

İsminizin sıfatları bile pek çok âlîdir

“Kızıl” kana “yeşil” dine işaretle mâlidir

Bu illere baştan başa hayat veren sizsiniz

Mutluyuz ki yollarınız düşmanlardan hâlîdir

Kızılırmak; bu sırada iniltiyi kesmişti

Munsabından geliyorum bize biraz küsmüştü

Kucağında (tir-i müjgan) gelin gibi yatıyor

Acep ona ne taraftan kara yeller esmişti?

Şimdi uslu bir çay gibi yavaş yavaş akıyor

Düşmanların taşkınlığı sinesini yakıyor

Hür yaşamış valideler, temiz kanlı babalar

Ordumuzun sülün gibi kalkmasına bakıyor.

Kesme sen de iniltiyi munsabına akarken

Huzurundan geçen düşman sana yan yan bakarken

Keder etme sizi bizden alan eller bulunmaz

Büyük Türkler vakurane ayaküstü kalkarken

Bir millet-i müsellaha şeklinde hep hazırız

Bekçisiyiz ülkemizin, mecranıza nazırız

Kan dökmekten hiç yılmayız.. Tarihimiz bellidir

Düşmanları yan vurmağa her zamanlar kadiriz

Amasya:  2 Nisan 36    Sivaslı Cenap

bir salib önünde fevç fevç yurtlarından dışarı

uğrayan muhacirler henüz Anadolu

topraklarında hastalıktan, açlıktan perişan bir

halde sürünürken arkalarından eski katilleri

yetiştirdiler, başlarına tekrar musallat ettiler.

İşte parçalamak, dağıtmak istedikleri

memleket-i İslamiyetin birçok bedbaht evladına

bağrında yeniden hakk-ı hürriyet ve hakk-ı

hayat veren bir memlekettir. İçeride her gün

biraz daha büyüyen tesir ve nüfuzunu her an

biraz daha artıran halkın mukavemetini kırmak

için İngiliz siyasetçileri tarafından her çareye

baş urmağa karar verildi. Türk payitahtının

Türklere terk edileceğini halife ve saltanatın

İstanbul’da ifa olunacağını Hindistan’a resmen

tebliğ eden İngiltere aradan on gün geçmeden

bu taahhüd-i alenîsini bilfiil nakz etmekte

hiçbir beis görmedi. İstanbulu işgal-i askerî

altına aldı. Askerimiz gece uykusu arasında

yataklarında bastırılmak suretiyle şehit edildi.

En maruf rical-i mülkiye ve askeriyemiz, erbab-

ı  kalemimiz birçok mebus ve âyan

tahassüngahında haydut yakalar gibi tevkif

ve nefyettiler. İstanbul’da İngilizler idare-i

örfiye ilan ettiler. Bunun üzerine millet meclisi

ecnebi tahakküm
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mağlup oldu. Fakat Furkanımızın vesayasına
ittibadan geri durmaz isek Avrupalıların bu
defa attıkları zarı istikbalde lehimize tahvil
ettirerek telafi-i mâfât ederiz. Ye’s ve hırmana
hiçbir zaman kapılmamalı. Ye’s ve fütur-ı ebedî
hüsrandır. “İzâ ye’sü’l-insan….”. Binaenaleyh
ye’se düşmeyerek istikbali emin hatvelerle
takip etmek ehl-i tevhit için farzdır. Bir camia-
ı küll ve millet-i vahide olan âlem-i İslamın
sema-yı tab-nakinde dolaşan kara bulutlar
birgün parçalanacak, bu devr-i muannitten
bârân-ı bela yerine şihab-ı İslamiyet ve berk-
i lâmi yağacaktır. Furkan-ı mübinimiz, bu ezelî
ve ebedî delilimiz; bizi hiçbir zaman
aldatmamış ve aldatmayacaktır. Dünya
yüzünden Kuran-ı azimü’ş-şanımızın kal‘ ve
kama‘ına bütün kuvvetleriyle teşmir-i sak-ı
ihtimam eden lecüc “Gladstone” ve lâ-sima
rüfeka-yı mesaisi onun nur-ı hidayet ve lamıhı
karşısında lal ve ebkem kalacaklardır. Ancak
be-ancak çalışmak, “Leyse lil-insani illâ mâ-
seâ” düstur-ı hikmet nisabına tabiyyet etmek
lazımdır. Çalışan hiçbir vakit mükafaatsız
kalmaz, Halık-ı kevn ü mekan ashab-ı mesaiyi
semerat-ı sa‘yinden mahrum ve mehcur
bırakmaz. Hazine-i ihsanı pek geniş ve semihtir.

Bugünkü şevket ve satvetleriyle gözleri
kamaştıran bütün milel-i mütemeddine ve
müterakkıye vaktiyle bu gibi beliyyata maruz
kalmışlar; her sadmeden birer hisse-i intibah
alarak tarik-i teâlîyi bulmuşlardır. Ve yine
vaktiyle galip hükûmetlerin, zalim guşum
hükümdarların pazu-yı kahr u gazabı altında
istiklalini kaybeden milletler bir zaman vakfe-
i intizarda kaldıktan sonra vakt-i merhunun
hululiyle iade-i istiklal ve mevcudiyet etmişlerdir.
Tarih binlerce vakayiiyle bunlara şahid-i zî-
hayattır. Biz ise hamden sümme hamden
istiklalimizi zayi edecek bir dereke-i pestîye
sükut etmedik ve etmeyeceğiz. Beka-yı istiklal
için ca-be-ca milletimizin gösterdiği azim ve
irade-i metinane elhak şayeste-i takdir ve
tebcildir. Metalibat-ı muhikka ve meşruasını
istirdada delil-i kavi ve katîdir. Yeter ki siyasi
cereyanlar, fırka münaziatı gibi anî fırtınalar
millet-i İslamiyeyi hatt-ı ma‘kabından
çevirmesin, basireti kapatmasın. Millet bu
buhranlardan mütenebbih olarak malen ve
bedenen bütün kudret ve kuvvetiyle şimdiye
kadar çalıştığı gibi bundan sonra da çalışsın.
Cenab-ı resul-i kibriya tevfikini bize rehber
edecektir.

Delilimiz Kuran, rehberimiz adalet ve
insaniyet, istinadgahımız cenab-ı Rabb-i lâ-
yezal ve resul-i ekremi server-i kainat olduktan
sonra gaye ve hedefe beheme-hal vasıl
olacağımıza kaviyyen emin olalım. Netice-i
mesude yakın, iktitaf-ı semerat pek yakındır.
“Allahümme ente ilâhün men fi’s-semâi ve
ilâhün men fi’l-ardı lâ ilâhe fîhimâ gayruke
Allâhumme ente meliku men fi’s-semâi ve
meliku men fi’l-ardı lâ melike fîhâ gayruke.
Nes’eluke Allahumme bismike’l-azîmi ve
vechike’l-kerîmi en tec’alenâ gâlibîne alâ
a‘dâinâ a‘dâi’d-dîn. Ve elkı fî kulûbihimi’r-
ru‘be yâ erhame’r-râhimîn ve’l-hamdu lillahi
rabbi’l-âlemîn”.

Nebâle Aşairi Müftüsü
Abdullah El-Gafikî

Habur Vadisi
   25. Mart. 336

Siverek

Millet-i İslamiyeye Bir Hutbe

93 seferinde Ruslar Kars’ı işgal ettikleri
vakit önünde mütakahirane şehre giren Rus
kumandanını istikbal için sekene-i mahalliye
şehrin haricinde bir mahall-i münasipte içtima
ettiler. Müteazzım kumandan huzzarı
selamlayarak saf-ı müctemiin ibtidasından
intihasına vasıl olur. Müstakbelîn miyanında,
safın en sonunda pejmürde kıyafetli, sakin
tavırlı, mütevazı bir şahs-ı âferidede ahz-ı
mevki etmiş bulunur. Enf-i gururuyla kendisine
göklerde mevki arayan mütekebbir kumandan!
M ü n t e h a - y ı  s a f a  v a s ı l  o l u n c a
müstakbelînedönerek “Kul hatû burhanekum
in kuntüm sadıkîn” hitabında bulunur. Huzzar
miyanındaki miskin nüfuz-ı nazar ve ilmiyle
kumandan-ı müteazzımın zamirini derhal
keşfetmiş olduğundan bir şihab-ı sakıp gibi
ortaya atılarak:

“Burhânunâ Furkânunâ entüm ve
âbâukum lefî dalâlin mübîn”

Cevab-ı müskitini i‘tâda tereddüt etmez.
Serir-i tekebbürü önünde kendisini ve milletini
tahkire cüret gösteren bu şahs-ı mütecahizin
hüviyet-i müslimesine vakıf olmak için şehre
duhulünde ilk evvel huzur-ı azametine! Bu
miskini celbettirir. Kendisinin ne söylediğini,
aldığı cevabın neden ibaret olacağını bu
cüretkârdan sorar.

Müteşebbis miskin; “Kuranınız, bir
İslamın on kâfire muadil olduğunu söylüyor.
Siz de buna kanaat-ı kâmile-i vicdaniye hâsıl
ederek bugüne kadar onun delalet, telkinat,
vesayasıyla âmil bulunuyorsunuz. Eğer bunun
hakikat olması lazım gelseydi sizin galebeniz
icap ederdi. Hâlbuki bî-aman bir surette
mağlubiyete düçar oldunuz. Kuranın sıhhat
ve tahakkukuna edall başka edilleniz var
mıdır!” Sual-i müzeyyefanesinde bulundunuz
ben de cevab-ı mâ-beliğinizi i‘tâda tereddüt
göstermedim mukabelesinde bulunur. Rus
kumandanı bu zat-ı âlî-kadrin faz ve kemaline
meftun olarak elbisesini değiştirmek, karnını
doyurmak, cebine para koymak suretiyle tatyib-
i hatırına çalışır.

A y n ı  z a m a n d a  “ B u r h â n u n â
furkânunâ...” cümlesinin mana-yı batınîsini
kendi tefsirine nazaran şerh ve tafsil etmesini
fakirden ısrar eder. Bu zat-ı fezail-sımat mana-
yı batınîyi şu vechle tefsir eder: “Bizim en
büyük delilimiz Furkan-ı hakîmimizdir. O hiçbir
vakit yalan söylemez. Gerçi bugün mağlubuz,
fakat bu hal Kuranımızı tekzibine delalet
etmez. Çünkü harp bir kumardır, ikbal bugün
size teveccüh etmiş ise yarın yine bizimdir. Siz
çürük akaidinizle ecdadınız gibi daima dalalete
ve binaenaleyh ölüme mahkumsunuz”. Bu
cevap kumandanın daha ziyade hoşuna
gittiğinden ikinci defaki ihsanıyla miskini nimet-
i dünyaya garkeder.

Bu harpte de bir mesai-i medide ve
müta‘beden sonra âlem-i İslam

eden milletimizin dava-yı istiklaline manevi teyit
ve müzaheretinizi bir saniye eksik etmeyin ta
ki İslamın güneşi tekrar âlemimiz üstünde
ışıldanmağa başlasın. Selam ve hidayet her
zaman din kardeşlerimizin üzerine olsun.

Vekiller Heyeti Beyannamesi
Büyük Millet Meclisi huzurunda icra

vekilleri heyeti namına maarif vekili Sinop
mebusu Rıza Nur Bey tarafından okunan
beyanname ber-vech-i zîr telhis olunur:
Beyannamenin mukaddemesi şöyledir:

Milletin maruz bulunduğu ahval-i
fevkaladeden dolayı nazarı karışık ve uzun süren
mesai ve muamelatı muhill olmadığı malum-ı
âlîleridir. Meclis-i âlî namına işe başlamış olan
heyet-i icraiyemizin deruhte ettiği mesai vatanın
selameti ve hilafet ve saltanatın istiklal ve
masuniyetini milletimizin pür-şan ve şeref bir
tarih-i zafer ve temeddüne istinat eden beka
ve mevcudiyeti gaye-i ulvîsine matuftur. Bu
itibar ile deruhte ettiğimiz vazifeyi bu
gayelerimizin istihsaline kadar milletin vahdet
ve tesanüdüne güvenerek atıldığımız bir cidal-
i diniye kabul ediyoruz. Bu cidalde en büyük
silahımız milletin istiklaline matuf olan hakk-ı
meşru-ı tabiîsini müdafaa emrindeki azim ve
sebatıdır. Bu azim ve sebatın tecelligahı da
meclis-i âlinizdir. Siyaset-i hariciyemizde istihdaf
ettiğimiz maksat bugün payitahtımızı esaret ve
tahakküm altında bulunduran devletleri evvelce
İstanbul’da in‘ikad etmiş olan son meclis-i
mebusanın müttefikan tanzim ve tatyip ettiği
ahd ü mîsak-ı millî dairesinde istiklalimize
hürmetkar kılmaktır. Mukarrerat-ı sulhiyenin
kabul ve tasdik-i nihaisi bittabi heyet-i
muhteremenizin ittihaz buyuracağı karara
tabidir. Siyaset-i dâhiliyemizde bütün mesaimizin
hedef-i müştereki milletin vahdet ve
tesanüdünün muhafazası ve emniyet-i
umumiyenin tesisi ve takriridir. Tesvilat-ı hariciye
ve dâhiliye ile ihdas edilen vukuat-ı hainanenin
bir suret-i müessirede izale ve imhasıyla asayişin
her yerde ve acilen teminini en büyük bir vazife
telakki etmekteyiz. Emr-i idarenin her vechle
şayan-ı emn ve itimat eyadi-i azm ve iktidarda
bulunması cümle-i emelimizden olmakla meclis-
i âlilerinin bunu âmir ve müeyyed olarak tanzim
edeceği mukarrerat bittabi azim ve şiddetle
tatbik olunacaktır. Gerek siyaset-i hariciye ve
gerek vaziyet-i dâhiliyemizin istilzam edeceği
tedabir-i askeriye bir mecra-yı salimde cereyan
edebilmek için kuva-yı milliye teşkilat-ı
muntazımeye ilhak edilerek resmî bir mahiyete
konmak üzere tedabir-i mukteziyeye tevessül
edilmiştir. (Beyannamenin bundan sonrasını
şöyle hülasa edelim) Siyaset-i maliyede halkın
refah ve saadeti düşünülecektir. Dost devletlerin
menafi-i iktisadiyesini kabul ederiz. Umur-ı
nafiada ancak yolların tamiratıyla iştigal
olunacaktır. Umur-ı sıhhıye ve muavenet-i
içtimaiyyede azami fevaid-i sıhhıye ve içtimaiye
namına firengi ile sıtmanın tehdid-i mazarratına
çalışılacaktır. Maarif işlerinde çocuklara dinî ve
millî bir terbiye vermeğe ve mevcut mekatibi
hüsn-i idareye bakılacaktır. Teşkilat-ı adliyede
ahkâmın terfihi ve hâkim-i münferit usulüyle
cürm-i meşhutlarda üç kişilik hâkim-i müçtemi
usulü tercih olunacaktır. Ve adalet halkın ayağına
kadar götürülecektir.

Urfa
İnayet-i Bârî ve ruhaniyet-i peygamberî

ile Suruç kuva-yı milliyesinin şecaat ve gayret
ve himmeti sayesinde Suruç kazası Fransız
kıtaatının yed-i zalimanesinden istirdat edilmiştir.
Düşman her zaman olduğu gibi Suruç’ta da
efal ve harekat-ı vahşiyesini ibrazdan geri
kalmamıştır. Ez-cümle hükûmet-i mahalliyeye
olan tecavüzatı pek ileri götürerek evrak-ı
hükûmet kâmilen yanmış ve mahkeme-i
şeriyyede ellerine geçirdikleri Kuran-ı azimleri
parça parça ederek o mukaddes yaprakları
dinsizlerin bile kabul edemeyeceği surette
muamele-i melunane ve nâ-layıkada bulunarak
ayak altına atmışlardır. Düşman âdiliğini ve
hissiyat-ı insaniyeden külliyen mahrum olduğunu
dükkan kilitlerini sökmek suretiyle bile izhar
etmiştir. Şu asırda insaniyet ve medeniyete
yakışmayacak bu hal ve efallerini setretmek
niyetiyle Suruç telgrafhanesinde telgraf
makinesini dahi gasp edip götürmüşlerdir. Bu
âsilerin dükkanları ve emval-i ahaliyi yağma
ettiklerini söylemek tabiî fazlardır. Zalimlerin
harekât-ı vahşiyanelerinin bilvasıta düvel-i âdileye
tebliği pek münasiptir. Makhur düşman şeci
Kuva-yı Milliyemiz karşısında inşaallah
Arappınarı’ndan dahi rezaletle firar edeceği
şüphesizdir. Yakında avn-ı Hak’la pek
muvaffakiyetli haberleri tebliğ ve tebşir etmekle
iftihar edeceğiz:

Urfa ve Havalisi Kuva-yı Milliye
Kumandanı Pehlivanzade

Nuri

ve tazyikından hür olan bir kısım memlekete

çekilmeğe mecbur oldu. Her şeyi Garpın adalet

ve merhametinden bekleyecek kadar anlayışsız

ve iradesiz bir adam yeniden sadarete getirildi.

Anadolu mukavemetini kırmak için kendi

hükûmetimizi kendi milletimiz aleyhine teslit

etmek makam-ı ifnayı şeref-i İslam için kanını

akıtan mücahitlerin aleyhine kullanmak gibi

iblisane bir fikri de saha-ı tatbike koydular sizi

hakikatten haberdar etmek istedik. Zira

öğrendik ki Mısır’da ve Hint’te olduğu gibi

İslamın bağını İslamın eliyle onlar bizi halifeye

âsi ve günahkar bir zümre olarak tanıtmak

istiyorlar. Bugünde İslam âlemine karşı deruhte

ettiği muazzam vazifeye sarsılmaz bir iman

ile sadık olan milletimiz düşmanların tezvir ve

iğfaline kapılmaktan şerrî tahzir eder.

İslamın son yurdunda son kurtuluş

cihadını

yapan kardeşlerimize karşı düşmanların cebr

altında neşrettirdikleri fetvalara cevap olarak

Anadolu’nun her tarafından din-i mübinin

sada-yı hakikisi yükseldi. Yüzlerce müfti ve

müderrisin müşterek imzalarıyla ısdar ettikleri

fetvalar doğru yolu milletimize ve cihan-ı

İslama işaret etti. A‘da-yı Müslimîn olan düvel-

i muhasama tarafından fiilen işgal edilen

makam-ı hilafette cuyuş-ı  Müslimîn

silahlarından tecrit devair-i hükûmete vaz‘-ı

yed ve idare-i örfiye ilan ve hukuk-ı hilafet

gasp edildikten sonra halife-i Müslimînin

istihlası hususuna kudret-i mümkinelerini sarf

etmek bilumum müslimîne farz olduğunu

ulema-yı dinimiz tebliğ ve tamim ettiler. İslam

birliği fikrinin muahhar en büyük mümessili

olan Yavuz Sultan Selim’in dediği gibi İslam

gönüllerinin toplu olması için kendisini perişan
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[Sivas: Vilayet Matbaası]

Anadolu’ya karşı olan bu hareketinin İngilizlerin
İstanbul’da hakim olduğundan beri başladığını
12 Nisan sene 920 tarih ve 42882 numaralı Times
yazıyor.

Suriye’de Bolşevik teşkilatı yaptıklarından
dolayı Arap hükûmeti sekiz kişi tevkif etmiştir. Bu
meyanda kaimmakam Sami Şefik Beyler vardır.

Son malumata nazaran Arabistan Hicaz
Şam Bağdat olmak üzere üç hükûmet inkısam
eyleyecektir. Emir Faysal’ın biraderi İngilizleri
Bağdat’tan tarda karar vermiştir.

Fevkalade bir celsede dün Büyük Millet
Meclisinde bütün aza ve bütün samiîn fevkalade
bir saat içinde bir saadet ve rikkat gözyaşları
dökmüşlerdir.

Brest-Litovsk muahedesi mucibince halkın
reyine müracaat edilerek Osmanlı memleketine
iade ve ilhak edilen 93’te cebren ve kahren bizden
ayrılmış Elviye-i selase namına bu defa Büyük
Millet Meclisine intihab kılınan iki mebustan Oltu
mebusu Yasin Efendi muvasalat etmişti. Reis
Mustafa Kemal Paşa mumaileyh ile kürsü üzerinde
meclis namına musafaha etti. Yasin Efendi Evliye-
i selasenin Türk ve Müslüman kardeşlerinden
ayrılalı beri çektikleri elemleri ve halas gününe
intizardan fariğ olmadıklarını ve Osmanlı ordusunu
ne kadar şevk ve safa ile karşıladıklarını kendisine
mahsus tatlı ve mütevazi bir şive ile ifade ve
Osmanlı birliğinden asla ayrılmayacaklarını tekid
eyledi. Her cümlesi alkışlarla karşılanan bu nutuk
bütün huzzarı tatlı yaşlarla ağlattı. Hâkimiyet-i
Milliye Gazetesine aynen dercolunacaktır.

1- Halep’te 18 yaşından 28’ine kadar 30
bin asker toplanılmış ve muhtemel olan Fransız
işgaline karşı mevaki-i lazıme tutulmuştur. Halep’te
umum eşraf dâhil olduğu halde Fransızlara karşı
fevkalade galeyan vardır.

2- Hama ve Humus’ta Arap kuva-yı milliyesi
pek mükemmel teşkilat yapmışlardır. Bunların
hedefi Trablusşam olacaktır.

3- Fransızlar bol maaşlarla Beyrut civarına
Dürzîlerden jandarmalar getirmişlerse de bunlar
on gün îfa-yı vazifeden sonra kamilen firar
etmişlerdir.

4- Şam hükûmeti Huranlıların askere
alınmasına karar vermiş ise de bunlar karar-ı vakie
itiraz ve Nuri Eş-Şilan’a iltihak eyleyeceklerini
beyan etmişlerdir.

5- Beyrut’ta çıkan El-Berk Gazetesinin 18
Nisan 920 tarihli nüshasında Kudüs’te İngilizlerin
teşvikiyle Araplarla Yahudiler arasında iştişaş
zuhur ederek Yahudilerden 160 maktul ve birçoğu
da mecruh düştüğü yazılıyor. İngilizler şiddet-i
muaheze ve Kudüslülerin nazar-ı dikkatleri celp
olunur.

6- Trablusşam’a tabi Attar kazasıyla
havalisindeki Nusretler ve Vendeşliler Trablusşam’ı
muhasara eylemişler, ve Fransız askerleri şehirden
harice çıkamamakla beraber ahaliden İslam ve
Hıristiyan hiçbir fert dahile bırakılmamakta ve
kaçak suretiyle gidenler ele geçirilip idam
olunmaktadır.

7- İrlanda da Bolşevik hareketinin
başladığını 27 Nisan tarihli Times yazıyor.

8- İngiltere parlementosunun 31 Nisan
içtimaında İrlanda hakkında pek hararetli ve
mühim münakaşat cereyan etmiştir. Azadan Lord
Robert Sasil İrlanda’nın bugünkü ahvalinin iki
asırdan beri görülmemiş bir itişaş ve vehamet
irae ettiğini ve İngiliz hükûmetinin yanlış bir
siyaset tuttuğunu ve İrlanda ile hal-i harpte imiş
gibi harekât-ı askeriye işi idareye çalıştığını
söyledikten sonra gelip hitaben siz kemal-i itişaş
ve hezimetle bir İrlanda Cumhuriyetine doğru
yürüyorsunuz. Bu ahvali halasa kudretiniz yok
ise çekiliniz yok eğer İrlanda Cumhuriyetinin İngiliz
İmparatorluğuna muzır olacağına kani iseniz
İrlanda’yı adam akıllı idare ediniz demiştir. Büyük
bir acz ve tereddütle cevap veren hükûmet İrlanda
ahvalin in sekiz yüz senedir bu kadar
fenalaşmadığını itiraf etmiştir.

9- İngiltere hükûmeti Cenubî Rusya’daki
Denikin ordusu bekayasına aff-ı umumi ilan
edilmesi için Bolşevik hükûmetine müracaat
etmişlerse de Bolşevik hükûmeti İngiltere
hükûmetinin Lehistan ile Rusya arasında sulhun
iadesi avusturya’da mahpus olan sabık Macar
Bolşevik hükûmeti reis Bilato’nun tahliyesi Rus
Sovyet sefiri Litonbu’nun İngiltere’ye kabulü
mukabilinde aff-ı umumi ilan edeceğini cevaben
bildirmiştir.

10- Lehistan hükûmeti ve Lehliler Lloyd
George’un son zamanlarında Bolşeviklere
mütemayil görünen vaziyetinden dolayı İngilizlere
ka rş ı büyük bi r  adem-i memnuniyet
göstermektedir.

11- Gürcistan hükûmet-i cumhurisi
karargâh-ı umumisinin harp tebliğ-i resmidir.
Batum ve Ardahan istikametlerinde tebeddül
yoktur Kırmızı

Urfa’dan
Suruç’tan ricat ederek Arappınarı’na

sokulan düşmana karşı şeci Kuva-yı Milliyemiz
tarafından 15. 5. 36’da yapılan bir keşif
taaruzunda düşmanın üç cebel topundan ikisi
tahrip edilmiş ve on sekiz hayvanı iğtinam
edilmiştir. Düşmanın zayiatı müthiştir. Fransızlar
maktul ve mecruhlarının üzerine salib-i ahmer
bayrakları çekmeleri üzerine Kuva-yı Milliye henüz
muvakkat bir müddetle ateş kesmiştir. Düşmanın
zayiatı miktarı henüz tayin etmemiş ise de 600,
700 mevcudundaki bu düşmanın vesaiti kamilen
imha ve kendisinin harekete muktedir olmayacak
surette perişan edilmiş olduğunu tebşir ederim.

Pehlivanzade
Nuri

Anadolu Ajansları
Karamürsel Kuva-yı Milliye tarafından işgal

edilmiştir.
G e ç e n l e rd e  s e k i z  m i t r a l yö z l e

Beylerbeyi’nden hareket eden Kuleli İdadi-i
Askeriyesi talebesinden Yetmiş Efendi Küçük
Çamlıca’da bir jandarma süvari kuvveti tarafından
abluka olunarak bir müddet mukavemetten
sonra heyet-i umumiyesi tevkif ve tevkifhane-i
askeriyeye sevk edilmişlerdir. Küçük yaştaki vatan
yavrularının dinî ve millî mücahedatımıza iştirak
etmek üzere gösterdikleri teşebbüsat-ı
vatanperveraneyi tarih-i inkılâbımız için kıymettar
bir  vesika olarak muhafazaya mecbur
olduğumuzu ve müddeiyat-ı meşruamızın
mektep sıralarına varıncaya kadar hâsıl ettiği
tezahüratı kayd ve ilan ederiz.

Kozanlılar Fransızların himayesi altında
Ermenilerin î‘kâ ettikleri mezalim ve ta‘diyatı ve
Fransa memurîn-i resmiyesinin bu çetelere karşı
gösterdikleri sahabet-i gayr-i meşruayı delailiyle
ve pek hazin bir lisanla Büyük Millet Meclisine
telgrafla bildirmişlerdir. Telgrafın sonunda cihan-
ı medeniyete hitap ederek bu mezalimin bî-taraf
ve muhtelif bir heyet tarafından beheme-hal
tahkik ve aksi takdirde muhafaza-ı mevcudiyet
namına akılacak kanların mesuliyetinin Avrupa
ve Amerika medeniyetine râci olacağını beyan
eyliyorlar.

Cenubî Rusya’nın burjuvazi tabakasına
mensup ahaliyi hamilen Kırım şibh-i ceziresinden
hareket eden 14 vapurun Karadeniz’de fırtınadan
battığını geçenlerde Moskova telsizi tebliğ
ediyordu. Bu vapurların Karadeniz’de ani bir
surette zuhur eden mahiyeti gayr-i muayyen
tahte’l-bahir filosu tarafından batırıldığı
anlaşılıyor. Diğer bir ihtimale nazaran da
Bolşevikliğin galebe-i katiyyesi karşında içtimaiyatı
tezelzüle uğrayan bu büyük kütle-i beşerin garp
ile temaslarını ve ora efkârında mucib-i teşettüt
bir hadisenin zuhurunu men için İngilizlerin
hıyanetine uğradıkları kaviyyen melhuzdur.

Avrupa mehafil-i siyasiyesi yeni vakayi
muvacehesinde karma karışık bir zihniyetin taht-
ı tesir indedir. Reis Wilson’un Türkiye
musalahasında Rusya ile Almanya’nın da rey ve
mütalaasına müracat edilmesi hakkındaki ısrarı
da Avrupa’nın aleyhinde olduğu nispetinde
lehimizde bir hareket-i fevkaladedir. Wilson
kendi prensiplerini şarktaki müdahalatıyla temine
sâi olduğunu bu kere daha ciddi bir surette
göstermiş oluyor. Bu son hareket Avrupa’ya
karş ı binnet ice en kat i bi r darbedir.

İstanbul hükûmeti Anadolu’ya karşı icra-
yı harekat için para ve insan tedarik etmeğe
uğraşıyor. Damat Ferit Paşa bu harekat için
birkaç milyon liraya ihtiyaç olduğunu İngiliz
mümessiline söylemiştir. İstanbul hükûmetinin
bu yoldaki bütün çalışıp uğraşması hep akamete
uğramaktadır. Ahmet Aznavur Biga’dan firar
ederek İstanbul’a gelmiş Damat Ferit Paşa ile
görüşerek maiyetinde yalnız altmış kişi olduğu
halde İzmit’e gitmiştir.

Hicaz’ın istiklali tanınmıştır. Hicaz kralı
Hüseyin’in oğlu Emir Abdullah Londra’dan
General Ellenbi’ye iade-i ziyaret etmiştir.

Hindistan’ın Bombay şehrinde Halife
Cemiyeti tarafından büyük ve umumi bir içtima
daha yapılmıştır. Bu içtimaa Hint Mecusileri de
iştirak etmiş Vezu Reis Fazsi de hilafetin tahlisi
ve İstanbul’un makarr-ı İslam olarak bırakılması
ve Türkiye’nin adem-i taksimi mesaili hakkındaki
mukarreratı Lloyd George’a beray-ı tebliğ
Londra’ya hareket etmiştir.

Arnavut lar ı  Yunan  hududundaki
taarruzlarından vaz geçirmek ve aralarında bir
itilaf temin edilmek üzere Yunanlılar teşebbüsat-
ı mühimmede bulunuyorlar.

Son zamanlarda Kabil’da bulunan Bolşevik
heyetinin Afganlıların mürur-ı harekatına tesirleri
olduğunu ve İngilizlerin o heyet orada kaldıkça
Afganistan’la uyuşamayacağını Times yazıyor.

Kendisine ahiren paşalık ünvanı tevcih
edilen Anzavur’un da şimdiye kadar şaki Aznavur
diye takip edildiğini ve kendisine bu ünvanın
Türk milliyetperverleriyle muharebe için verildiğini
ve Türk hükûmetinin

Köprü civarında Bolşevik ve Azerbaycan
müttefik kuvvetlerle kıtaatımız arasında
muharebat başlamıştır. Boylu Köprüsüne
mayısın dördüncü akşamı taarruz eden
düşman müfrezesi muhafızlarımız tarafından
püskürtülmüş ve ertesi günü düşmanın bir
zırhlı treni köprüye takarrüb eylemiş ise de
ateşle mukabele görmüş ve köprü askerlerimiz
tarafından ber-heva edilmiştir. Anadolu Ajansı
Boylu Köprü Tiflis’in seksen iki kilometre cenub-
ı şarkîsinde ve Azerbaycan ve Gürcistan
hududu üzerindedir..

Tiflis Bolşevikleri mayısın ikinci gecesi
otomobillerle Tiflis’in büyük caddelerinde
dolaşarak yaşasın Bolşevik diye bağırmışlardır.

Belediye Reisimiz
Şehrimiz belediye reisliğine vekaleten

tayininden beri hal-i hazır müşkilatını müsaade
edebildiği derecede sarf-ı mesaiden bir an
geri durmayan Muhasebecizade Rıza
Beyefendinin bu defa kıdemat-ı mesbukasına
binaen asaleten tevzif buyuruldukları
memnuniyetle haber alınmıştır. Kendilerini
tebrik ile muvaffakiyetler temenni ederiz.

Sinema Küşadı
Memleketimizin terbiyevi ve medeni

noksanlarından biri de sinemadır. Sinemanın
malumat ve terakkiyat-ı halk üzerine olan
tesirat ve tehzib-i vasii elbette inkâr olunamaz.
Bugün Avrupa hükûmetleri teşekkül eden
şirketleri teşvik ve teshil ederek bu faydalı
mektebi köylere kadar tevzi etmektedir.

Sırf bu faide-i içtimaiyeyi kendilerine
hedef-i âmâl ve harekat ittihaz eden
şehrimizdeki “Sinema Şirketi” memleketimizde
ilk müteşebbis bir müessese olduğundan elhak
alkışlara sezadır. Sinemanın makinelere ve sair
teferruatı sipariş edilmiş olduğundan pek
yakında irae-i menazır edeceği mevsukan
haber alınmıştır. Müteşebbislerini tebrik ederiz.

Altı Aylık Abonelere:
İlk nüshalardan başlayan altı aylık

abonelerimizin müddeti hitama ermiş ve bu
günden itibaren gazeteleri kat‘ edilmiştir.
Tekrar talip olanların bâ-telgraf idarehanemize
işar ile aboneleri esmanının peşinen irsalleri
lazım geldiği gibi şimdiye kadar tediye
edemeyen abonman ashabının tesviye-i deyn
etmeleri rica olunur.

İlanat
333 senesinde darü’l-muallimat ana

kısmından almış olduğum şehadetnamemi
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin
bir hükmü olamayacağı ilan olunur.

Darü’l-Eytam Ana Kısmı Muallimesi

Fatıma Abbasiye

Havza’da: Mesudiye Oteli
Havza’nın meşhur olan kaplıcalarından

sıhhi ve civarındaki ormanın manzara-ı letafet-
bahşasından tabiî bir istifade görmek isterseniz
bu kere bir suret-i mükemmelede tamir ve
tefrik edilen Maarif Hamamının üstündeki
Mesudiye Oteline nazil olunuz. Fiyattan,
hizmetten, nezafet ve taharetten memnun
kalacaksınız.
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Müdür-i Mesul: Halis Turgut
Telgraf Adresi: Sivas İrade-i Milliye

Şehr-i Ramazan Ma’firet -nişan

Sâhib-i imtiyazı: Selahattin
Bir hafta evvelki nüshalar on guruştur

Nüshası her yerde 100 paradır

İdarehane: Matbaa-ı Vilayette Daire-i Mahsusadır

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

İkinci Sene Numara: 68

İrâde-i MilliyeSivas 11 Şaban          1339
                                  1337
Pazartesi 19 Nisan  1921

Cuma ve Salı gününden maada her gün neşrolunur

Tarih-i tesisi 14 Eylül 1335

Abone şerâiti  3 Aylık 125
                       6 Aylık 250
                           senelik 500

İrade-i Milliye: Hulûli mü’minîn ve

mü’minât için bâis-i rahmet ve

gufran olan Ramazan-ı şerifin

bilumum milletimiz hakkında

mes’ud ve müteyemmin olmasını

Cenâb-ı Hak’dan niyaz eyleriz…

Bu defaki intişarının bu yevm-i

mübareğin ilk gününe tesadüfünü

mücâhede-i âtiye-i milliyesi için

berâet-i  ist iblâ l addederiz.

Nûr-efken oldı ufuk reyyânında bir hilâl

Dillerde etdi tâire-i hürmet-i iştiâl

Bir bir tezâhür eyledi âsâr u ceded-i şevk

Gûyâ hakîkat oldı bu âlemde bir hayâl

Her şeyde bir nezâhet kerrûbiyâne var;

Her zerre feyz-i aşk ile gûyende pür-meâl

Mecd ü celâl-ı dîn-i mübîn-i Muhammedî

Gûyâ cihânın üstüne açmış da perr ü bâl

Gark eylemiş bu köhne zemîni safâsına

Sermiş siyah sâhasına nurdan zılâl

                      Hayri Lütfullah

* On sene evvel yazılmış bir kasîde girizgahıdır.

 ve nezih sütunlarını telvîs etmek,

onun lekesiz tarihine îrâs-ı levs

eylemek düşüncesiyle hırsızca derc

edi lmiş kahren ve cebren

neşredilmiş şeylerdir.

Evet; niçin saklayalım.

Vilayet matbaasının cebbar amirleri

gazetenin sırf kendi yollarına

çalıştırmak hevesiyle, mesleğine

tecavüz ettiler.

Çünkü: o gün kuvvet onlarda idi

Çünkü: “İrade-i Milliye” memleketin

selameti namına onların oturduğu

makama iht iram ediyordu.

Teessüf olunur ki: kanunun

tatbikine memur olanlar onu

ayaklar alt ında ç iğnedi. Ve

gazetenin kanunen mahfuz olan

hakk-ı hürriyetine tecavüz etti.

Şu izahattan bundan iki buçuk ay

evvel çıkan (67) numaralı gazetenin

“İ rade-i  Mi l l i ye”  olmad ığı

anlaşılmıştır.

O, şahsiyât ve müfteriyâtın

tercümanı olan ve yalancı bir

maskeye bürünen gazete parçası

“İrade-i Milliye” değil vasıta-ı iğrâz

olan Gaye-i  Mi ll iye’nin ilk

nüshasıdır.

İddiamızın isbatında şüphe edenler

Gaye-i Milliye(!)nin ateşler kusan

ilk nüshalarını okusunlar.

Şurasını da söyleyelim ki: safvet ve

ulviyetini muhafaza için izzet ve

ikbal ile meydan-ı intişardan çekilen

“İrade-i Milliye”ye şerrü’l-halef olan

Gaye-i Milliye (!) gazetesi müddet-

i intişarınca yüksek namını pek alçak

hevesât ile kirletmiş; bu güzel namı

pûşîde-i müsâvî edenler lehü’l-

hamd bu gün erkân-ı asliyesiyle

yıkılıp gitmiştir.

Evet Sivas’ın sâbir ve hakikat-perest

halkı Gaye-i Milliye’yi hevesât-ı

şahs iyyeye a l et  edenl er i n

yuvarlandığını, zulmün yıkılıp

Hakk’ın galebe ettiğini bir daha

seyr ve temaşa etmişlerdir.

Şunu Cenab-ı Hak’dan tazarru‘

ederiz ki:

Memleketimiz bir daha böyle

çürümüş ve kokmuş mefkurelere

sahne-i vücûd olmasın. Ve Sivasımız

bu bedbahtlığı tekrar görmesin.

Sözümüze nihayet verirken ilk

mevled-i mücahedesi olan Sivas’ı

pek çok sevdiğini gösteren Büyük

Millet Meclisi’ne ve onun büyük

hükümetine ilâ nihâye tahiyyât ve

teşekkürâtımızı takdim eder ve

idare- i  memleke t yo lunda

k e n d i l e r i n e  p e k  b ü y ü k

muvaffakiyetler temenni ederiz.

Hususi Haberler

Türkistan’da Şimendifer

Taşkent – İki senelik hummalı bir

faal iyet sayesinde Taşkent,

Karasnoyarsk arasındaki şimendifer

inşaatı hitama ermiş ve sefere

başlamıştır.

Rusya’da Hayat-ı İktisadiye

Volga şehrindeki tersaneler 105

adet buharlı sefâin inşasına

başlamıştır.

Novroski l imanına hamûlesi

manifatura, kösele, eczâ-yı tıbbiye,

elektrik levazımatı olmak üzere

Fransız bandıralı Albatros nâm

vapur Rus şura hükümeti namına

vürûd etmiştir.

Şekerden 180 Defa Kuvvetli

Moskova – Amerika-yı cenûbîde

Paraguay Cumhuriyeti’nde tatlı

nev’inden bir ecza ihtira’ olunmuş,

bu madde lezzet itibarıyla şekerden

180 defa kuvvetlidir. Eczanın ismi

“kahoni” mahallî ismiyle yâd ve

tesmiye edilmiştir.

Vilayet Haberleri

İhtiyatsızlığın Kurbanı

Dün gece Dikilitaş mahallesinde

Sağır Ömer oğlu İbrahim ağanın

icarında bulunan kahvenin cadde

cihetindeki duvarı gece kahvede

yatan yedi kişinin üzerine yıkılarak

zavallılardan bir tanesi enkaz

altında ölmüş diğerleri güç hal ile

kurtarılabilmiştir.

İrade-i Milliye

Kabahat Belediyede mi, evde mi?

Yıldırım Düşmüş

Geçen Cuma günü Yenihan’da

yağan şiddetli yağmur esnasında

…. İsrafil’in hanesine yıldırım isabet

ederek evde bulunanlara hafifce

tesir icra eylemiş ise de hayatları

tehl ikeli  o lunmadığı haber

alınmıştır.

 Ramazan [*]

-Niçin Gizli Kalsın-

Kâri’lerimizce mâlumdur ki: İrâde-

i Milliye tarîh-i intişârını takip eden

fırtınalı ve azgın devirlerde Sivas’ın

âgûş-ı vefâkâratta toplanan bir

avuç erbâb-ı şehâmetin, o âzim ve

fedakar kahramanların milletin

ruhundan aldığı can ve kan ile

cihan-ı garb ve şarka sedâ-yı

intikam ve müdafaasını bağıran ve

yollayan tarihî ilk alemdarıdır.

Bu kıymetli alemdarın mill i

mücahedatı nasıl başlamışsa – ara

sıra vaki olan sekene-i intişardan

sarf-ı nazar – öylece devam etmiş

ve tarîk-i mücâhedede hiçbir

kuvvetin esir ve zebunu olmamıştır.

Binaenaleyh “İrade-i Mill iye”

Anadolu’nun ilk kahramanı,

milletin Anadolu’da ilk lisan-ı

müdafaa ve intikamıdır.

Bir milletin kahr ve tedmîrine

yürüyen hain kuvvetlerin karşısında

ilk sedâ-yı itirazı yükselttiği o mehîn

kuvvetlere ilk darbe-i intikamı

konduran yine “İrade-i Milliye”dir.

Maa’t-teessüf “İrade-i Milliye”nin

pâyân-ı ihmal olmayan tarihî

hizmetleri; ona yabancı olan ve

onun kıymetini idrak edemeyenler

tarafından ara sıra unutulmuş ve

tarih-i intişarında iki defa sekte-i

ta‘tile uğramıştır ki : bundan dolayı

gazetemiz millet nazarında mes’ul

olmasa gerektir.

İrade-i Milliye Niçin Susmuştu?

“İrade-i Milliye” hiçbir kuvvet ve

şahsiyet karşısında mesleğinden

inhiraf etmez ve edemezdi.

İki buçuk aylık sükut ……… deyü

mebrûr

mesleğinden inhiraf etmemek

gayesini takiben ihtiyar etmiştir.

Hakikat bu devre-i sükut “İrade-i

Milliye”ye daha hür ve azimkar bir

surette çalışmak için millet

nazarında büyük bir mevki ihzar

etmiştir.

Çünkü: onu mesleğinden çevirmek

isteyen kuvvetler gayr-i millî ve bî-

şuûr idi, bunu bizimle beraber

bütün bir memleket idrak etmiş ve

bu gayr-i muhîtî kuvvet karşısında

te’sir ve nefretini gizlememiştir.

En nihayet “İrade-i Milliye”nin tarîk-

i mücahedesinde bir hâil ve hail

olmak isteyen o ma‘hûd kuvvet

kurumuş ve sönmüştür.

Maksadımız şahsiyât değildir. Yalnız

“İrade-i Milliye”mizi ve onun pak

ve nezih hukukunu müdafaa

etmektir.

Kari’lerimizden rica ederiz; bundan

iki buçuk ay evvel çıkan (67)

numara l ı  “İ rade-i  Mi ll i ye”

serlevhasıyla çıkan gazeteyi

okusunlar:

Birinci sahifesi kudsî bir vazife-i

misafirperverinin özeyip bezediği

bir levha-ı ihtiram… Bu sahife-i

bâlâ-terîn tamamı tamamına İrade-

i Milliye’nindir.

Bi r de ikinci  sah i feyi

çevirsinler “Muhâsebe-i Vilayetin

İçyüzü” serlevhası altında i‘râz-ı

şahsiyyenin millet ve memleket

zararına ihtira‘ ve icad edilen

müfteriyatın ma‘kes-i şütûmu…

İşte bu sütunlar dolduran erâcîf

“ İ r ade - i  M i l l i y e ” n in  p âk
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tasmîm edilmiştir. Bunun üzerine
… Ermeni komitelerinden üç
Ermeni’yi Üsküdar’a celb ve orada
Kızıl Hançerciler nezdinde akd-i
ictima ederek evvel emirde İzzet
Paşa’nın bilahare diğerlerinin
katline karar vermişlerse de bu
kararlarını mevki-i katle îsal
edememişlerdir. Gizli faaliyetlere
devam edilmekte olduğu haber
alınmıştır.

Çaldığını Satarken
Ece mahallesinden ve istihkam

taburu efradından Hacı Ömer oğlu

Salim Sipahi Pazarı’nda dâi-i şüphe

bazı eşya sattığı zabıtanın nazar-ı

dikkatini celb ederek tahkikata

başlanmış ve neticede Derbab oğlu

hanesindeki ziraat anbarından

çalınan eşyalardan bulunduğu

anlaşılarak merkum derdest

edilerek adliyeye tevdi’ edilmiştir.

Gidenler – Gelenler
Maarif müdürü Tevfik bey bera-yı

devr ve teftiş Yenihan’a,

Ser mühendis Emin bey Tokat-Sivas

yo l lar ı  üzerinde tetkikatta

bulunmak üzere Tokat’a gitmişler,

Tabip kaymakamı Hüseyin Hüsnü

bey Ankara’dan, Binbaşı İsmail

Hakkı, Tabip Binbaşı Rıza beyler

Amasya’dan şehrimize gelmişlerdir.

Bekir Sami Beyin
Hıristiyanlara Bir Nasihati

Çağadamar’dan: Ankara hey’et-i

murahhasası reisi Bekir Sami bey

şehrimizden müfarakat ettiği

esnada tanıdığı bir Hıristiyan’a

tesadüf etmiş ve : “Anadolu’nun

havasını teneffüs edip o hava ile

yaşıyorsunuz binaenaleyh hepimiz

Anadolu’nun evladıyız. Harici

muavenetler sizi bizden daha

ziyade alakadar edemez” demiştir.

                                             Vakit

Bursa Rumları
Türk Bayrakları Hazırlamışlar …

İstanbul’dan gelen bir zat ifade

ediyor. “Anadolu ordusunun Bursa

kıyılarına dayanması üzerine

Rumlar, pencerelerine Türk

bayraklarını asmışlar, ekseri Rum

ticarethaneleri de, Mustafa Kemal

Paşa hazretlerinin resimlerini mevki-

i ihtirâma koymuşlardır.

Bursa’da tahliye hazırlıkları devam

ettiği müddetçe “Rumlar” İslam

ahaliye karşı hürmetkar bir vaziyet

takınmışlardı. Elyevm bayraklarımız

Rum evlerinde pencerelere yakın

ve hazır duruyor”.

                                      Açık Söz

İngiltere’nin Bir Talebi
İngiltere hükümeti Bekir Sami beye

Fransa ve İtalya murahhasları

beyninde akdedilen itilaf nameden

ma’lumatdar edilmesi arzusunu

izhar ettiğinden Fransa hükümeti

Türk-Fransız itilaf namesini de

İngi ltere’ye tebliğ etmişti r.

İtalya yalnız itilaf namenin hutût-

ı esâsiyesinden ma’lumat vermiştir.

                                     Aks-i Seda

Ankara – 8 Mayıs – İstanbul’da
İngiliz Muhibleri Cemiyeti ile
Hürriyet ve İtilaf, Etniki Eterya
Ermeni komitelerinin iştirakiyle akd
olunan bir ictima’da Anadolu’ya
muhib olan ve ordunun ihtiyâcâtını
tehvin için sarf-ı mesai eden zevat
i le  vüke ladan o lup f ik ren
Anadolu’ya taraftar bulan İzzet ve
Salih Rıza paşaların imhası

Resmî Tebliğ
8 Mayıs 37:

-Cephelerde sükunet vardır.

Lloyd George
Gazetelere Ne Demiş

Ankara – 8 Mayıs – İzmir’den
bi ld i r i ld iğ ine göre Londra
Konferansı’nda hararetli münakaşât
cereyan etmiştir.
Bazı Yunan gazetelerinin neşriyatına
göre İngiliz baş vekili Lloyd George
Türk Yunan ihtilafına müdahale
edilmeyeceğini neticenin harple
t a y i n  e d e c e ğ in i  ga z e t e
muhabirlerine beyan etmiştir.

Atina’ya Avdet Etmiş
Ankara- 7 Mayıs – İzmir’e azimet
etmiş olan Yunan baş vekili Gotaris
Atina’ya avdet etmiştir.

Lord Gürzon’un Kardeşi
İ n g i l i z l e r  M a l t a ’ d a k i
vatandaşlarımızı serbest bırakmak
hususundaki gösterdiği taallüle
mebni İngiltere’ye avdetine
müsaade edilmek üzere şehrimize
getirilmiş olan İngiliz nezaretten
Lord Gürzon’un biraderi Miralay
Ravolstun Cumartesi günü bir zabit
kumandasında bir müfrezenin taht-
ı muhafazasında olarak Erzurum’a
iade kılınmıştır.

İstikbal

Açık Muhabereler

Samsunlu
“Aks-i Seda” Refikimize

Sen ey, her kelimesinden hakiki bir
vatan aşkı fışkıran “Anadolu Sesi”
.. Biz bir zamanlar sükutu ihtiyar
etmiş iken muhterem yazılarında
Anadolu kardaşına yaraşır tuhfe-i
tesellî sunmuştun.. minnet ve
ihtiramlar..

Ankara’dan

Hakimiyet-i Milliye Refikimize
Acaba sustuğumuzun ertesi günü
Yeni Gün’le beraber sana da
çektiğimiz telgrafı almadığından
mı derc etmedin?
Aynı anadan biri büyük, biri küçük
iki kardaş vazîfe-i uhuvveti
unutmamalıdır zannediyoruz.
Telgrafımızı alamadınızsa o vakit
telgrafçıların kulakları çınlasın
demekten başka bir diyeceğimiz
kalmaz…

Ankara’da
“Yeni Gün” Refikimize

İrade-i Milliye’nin sana yazdığı
telgrafa serlevha olarak yazdığın
“İrade-i Milliye’nin Başına Gelenler”
ibaresi hiç şüphe yok pek çok
manayı ifade ediyordu. Biz bu
manada bir meslektaş kalbinin
sızladığını hissetmiştik. Bununla
beraber daha fazla alakadarlığı
“Anadolu’da Yeni Gün”den
beklerdik… ihtiram ve selamlar…

Sayfa 2             İrâde-i Milliye

Tam Birbirlerini Bulmuşlar
İngiliz Muhibler Cemiyeti – İtilaf Fırkası – Etniki Eterya  – Ermeni Komitesi

İzzet Salih Paşaları Öldüreceklermiş

İngiliz Bî-taraflığı
Anadolu sahillerine Rum çeteleri çıkarılıyor, fecâyi’ ‘ikâına sevk olunuyor

Son Londra Konferansı’nda ve son Yunan taarruzundan beri İngilizler
birkaç defalar bî-taraflığını söyleyip durdular. Bu yalancı bî-taraflığa
inanacak bir Müslüman kalbi tasavvur etmemekle beraber bî-taraflığı ihlal
eden lâ-yuad misaller arasında Anadolu Ajansı’nın verdiği atideki haberi
bir kere okumak da kafidir.

Ankara – 8 Mayıs – Rum âmâl-i
imhâkârânesini tervîc için İngilizler
İstanbul’dan ve Trakya’dan bir
takım Rum çetelerini Anadolu
sahillerine çıkartmak hususunda
teshîlât-ı mümküne irâesinden geri
durmuyorlar Şile’den çıkarılan
Yunan kuvvetlerine yardım etmek
üzere Trakya’dan Silivrili Haci
Bandiralı oğlu

Apostol ve Beykoz’da yeni köyler,
Karayani namındaki şakilerin riyaseti
altındaki çeteleri Yunan motorlarıyla
Şile’ye ihrac edilmiş ve bunlar icab
eden esliha ve mühimmat ile teçhiz
edilerek bir çok fecayi‘ îkâına sevk
olunmuştur. İngilizler İstanbul
hükümet in in müracaat ve
şikâyâtına karşı “takip” ediniz
cevabını vermişlerdir.

Musul Aşâiri
Ankara – 8 Mayıs – 37 : Musul
havalisindeki aşâir İngiltere’ye karşı
h a s ı m â ne  b i r  v a z i y e t t e
bulunmaktadır.
Havâli-i mezkûrede büyük bir
nüfuza malik olan Şemr aşâiri
şeyhü’l-meşâyihi Acemî’nin hafîdi
Vehhâb’ın da İngiliz aleyhtarları
meyanında bulunduğu haber
alınmıştır.

Bir Hain Daha
Ankara 8 Mayıs [A. A] İstanbul
polis müdürü Tahsin teşkil ettiği
(Başkım Arnavudla) kulübü
vasıtasıyla Arnavutlara vermiş
o l du ğu  t a l i m a t  ü z e r i n e
İstanbul’dan eli silah tutan otuz
bin Arnavut’un daima kendi emrine
amade bulunduğunu ve bunların
İngilizler tarafından verilecek emir
üzerine harekâta müheyya
olduklar ını ve Beşiktaş’taki
hanesinde akdettiği içtimada
med’uven hazır bulunan İngiliz
heyeti erkanına temin eylemiştir.
Bu ictima‘da Anadolu harekatı
aleyhine şiddetli bir surette idare-
i lisan edilmiştir.

(Filistin)de İngiliz Parmağı
Ankara 8 Mayıs : Kudüs’teki İslam
v e  H ı r i s t i y an l a r  Ya hu d i
muhaceretine ve İngiliz arzusuna
karş ı mücadele iç in el ele
vermişlerdir. Corcilik beyanatını
protesto etmek üzere içtimalar
tertip edilmektedir. Bu hususta
Avrupa’da sarf- ı mesaî için
gönderilecek heyete Arap Kongresi
tarafından on iki bin lira tahsis
edilmiştir.

Kâfirâne Bir Muhafızlık
Ankara 8 May ıs  : [A .  A]
Müstahberât-ı mahsûsamıza
nazaran İngilizler Yunanlıların

hezimeti üzerine güya Bursa’da

katliam yapılmasına mani olmak

ve bî-taraf mıntıkalarda bulunmak

bahanesiyle Mudanya’ya bir alay

İngiliz askeri göndermişlerdir.

Halbuki: Bu askerle bir çok

mühimmat ve cephanelerini

Yunanlılara teslim etmiş ve

askerlerinin bir kısmını geri

çekmişlerdir. İzmit cephesindeki

Yunan hezimetinin izalesi için

İngi l iz ler İzmit’e de asker

göndermişler ve Boğazlar mıntıkası

dahilinde bulunmasını vesile ittihaz

ederek Yunanlılara top vesait

vesaire vermişlerdir.

Muhterem Abonelerimize

1- Adresleri tebeddül edenlerin yeni

adreslerini bildirmeleri

2- Gazeteleri gelmeyen zevatın

iş‘âr-ı keyfiyet eylemeleri

3- Abone bedellerinden borcu

olanların göndermeleri

4-  Yeniden abone  o lmak

isteyenlerin adreslerini açıkça yazıp

abone bedelini peşin göndermeleri

rica olunur.

Vilayet Matbaası’nda tab’ olunmuştur.

Pazartesi 9 Mayıs    1 Ramazan

Ezanî          Zevâlî

Evkât-ı Şer’iyye D S D S

Tulû’ 39 9 46 4

Öğle 5 6 12

İkindi 55 8 4

Akşam 1 10 10 7

Yatsı 47 1 54 8

İmsak 44 7 49 2

Ramazan Takvimi
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-Hâlâ Usanmamışlar-
Ankara 4 Haziran: Yunanlılar işgal
ettikleri menâtıkatta umumî bir
mahiyette irtikâb-ı şenâata
başlamışlar.
Tire kazasında 18, Ödemiş
kazas ında altmış,  Akhisar,
K ı rkağaç ,  Soma, Görde s
kazalarında seksen üç İslam

köyünü ve sekiz yüz haneyi
Kayacık nahiyesini kamilen
yakmışlardır. Binlerce halk mesken
ve me’vâdan mahrum kalmıştır.
Kayacık’ta bu fecâyi‘den tahlîs-i
nefs  edebi lenl er  dağ lara,
ormanlara iltica etmişlerdir.

(A. A.)

Avrupa siyasetinin bizim için
tuttuğu yol tahrik ve ifsat yoludur.
Bu güne kadar cereyan eden bu
politikanın gün değiştikçe safhası
değişir ve her gün yeni bir şekilde
tecelli eder. Son asrın tarihi tetkik
edilirse hududları Avrupa’nın
göbeğine kadar dayanan Osmanlı
ülkesinin tedricen düşman ellerine
intikal etmesinin en başlı sebebi
ve amili bu tahrik ve ifsat
politikasıdır.
Zaten Şark memleketlerinde
bilhassa İalam vatanında Avrupa
medeniyetinin her asırda tatbik
ettiği bu usul-i ihâta Romalılar
zamanından beri Avrupa için bir
prensip ve bir gaye olmuştur.
Onlar [Asya’nın barbarlarını] Şark
milletlerini öldürmek vatanlarını
parçalamak ve en nihayet hukuk-
ı medeniyyelerini gasp ederek
kendilerini esir haline koymak için
pek eski zamanlarda bu yolu
kurmuşlar “Divide e tpara” [Tefrika
düşür sonra zaptet] usulünü vaz‘
etmişlerdir.
İ ş te  bu  usu l ;  Af r ika ’n ın ,
Hindistan’ın hülasa Avrupa
müstemlikâtının hepsinde tatbik
edilmiş ve en câniyâne ve
gaddârâne şekli memleketimiz,
vatanımız için düşünülmüştür.
Bir asırdan beri devam edip
Romanya’nın, Bulgarya’nın,
S ı r b i s t a n ’ ın ,  Bo s n a ’n ı n ,
Arnavutluk’un ve en nihayet
Arabistan’ın idâre-i Osmâniye’den
çıkmasına sebep olan bu usûl-i
kadîmin el-yevm bizim hakkımzda
tatbiki zaruri bir kanun halinde
devam ettiğini görüyoruz. Ve el-
yevm Ermenistan, Kürdistan,
Kilikya, Trakya Pontus vesair
nâmlarla vatanımıza sokulan fitne
ve fesat ocaklarının körüklenmekte
olduğuna şahid oluyoruz. Bunlar
yetişmiyormuş gibi Anadolu’da
yuvasını muhafazaya uğraşan
arslanlar gibi düşmanların
tehâcümüne göğüs geren ve
me v c u d i y e t - i  m i l l i y e s in i
kurtarmaya azmeden bir avuç
Türk bile

onların nazarında çok görülüyor
da kendi içimizde öz milletimiz
arasında da tefrika îkâına
çalışıyorlar. Ve avn-i Bârî ile artık
bu tür bu mefsedetlerin künhünü
hakikatini idrak etmiş olan
hükümet-i milliyemizin mukabil
tedbirlerle bu entrika ocaklarının
söndürülmesine mâtuf olan
gayret ve mesaisi onları olanca
kuvvetiyle kışkırtıyor. Bu cümleden
olarak İngilizlerin memleketimizde
yeni bir takım uygunsuzluklar
çıkarmak vesâitine teşebbüs
ettiğini anlıyoruz ki bu da Rusya
ve Asya içerilerinde bulunan bazı
vatandaşlarımızı Anadolu’ya
göndererek aksi propagandalar
yaptırmak ve bi’n-netice hükümet-
i milliyemizi ikinci bir ihtilal-i dâhilî
k a r ş ı s ın d a  bu lu n d urm ak
h a k k ı n d a k i  k a r a r  v e
teşebbüsleridir.
Biz bu haberi kayd-ı ihtiyatla
telakki etmekle beraber bütün
cihana karşı açıkça söyleriz ki artık
m il l et  kendin i  koruyacak
mukadderât ve mukaddesât-ı
milliyesini idare ve muhafaza
edecek şekl-i idareyi kurmuş ve
bu idarenin menâfi-i milliye-i
umûmiye-i milliyeyi takipte
gösterdiği celâdet ve kudreti bi’t-
tecrübe idark etmiş olduğu için
bu idarenin aleyhinde icra edilecek
p ro p a g a n d a la r a  k at i y en
ehemmiyet vermeyecek ve bilakis
müteşebbislerini bütün ruhuyla
te l ’ in edecektir.  İngi l iz ler
anlamalıdır ki cahil ve barbar
dedikleri ve öyle gördükleri Türk
milleti aldanmaz bir seviyeye
gelmiştir. Onun ruhundan men‘-
i mefkuresini nez‘ edecek hiçbir
kuvvet kalmamıştır. Ve bundan
sonra kılavuza da ihtiyacı yoktur.
Bu hakikattir ki iddia ve ispat
istemez. Biz büyük bir kanaatle
söyleriz  ki  bundan sonra
düşmanlarımız başlarını hangi
taşa vursalar bence kendileri için
hüsran olacaktır.
                           H. L.

5 Haziran 37
Garp Cephesi:
Çivril mıntıkasında bir müfrezemiz düşmana taarruzla Giralan’ı istirdâd eylemiştir.
Aydın mıntıkasında Nazilli’nin 15 kilometre cenub-ı garbisinden Menderes’i
geçmek isteyen bir düşman keşif kolu maktullerini terk ederek firara mecbur
olmuştur.
Adana ve Elcezire cephelerinde sükunet vardır.

Umumî Bir Mahiyette İrtikâb-ı Şenâat

Ağır Ceza Görüyor

Adana’da tevkif edilen zevâttan

bir kısmı memleketin asayiş ve

idaresini ihlale teşebbüs ettikleri

bahanesiyle Fransız divan-ı harb-

i askerîsi tarafından muhtelif

cezalarla tecziye edilmiştir. Ez-

cümle sanayi‘ müdürü Vehbi bey

dört, muallim Tahsin altı, Gergeri-

zade Ali efendi üç, Altıkulaç-zade

Osman bey iki, Mustafa efendi

b i r  a y  h a p s e  m a h k u m

edilmişlerdir.

Diğer mevkuflar da tecziye

ed i lecekleri  müstahberdir.

                            (A. A.)

Fransız Suriye fevkalade komiseri

Ge n e r a l  ( G u r o )  İ n g i l i z

kumandanına iade-i ziyaret için

Mısır’a azimet etmiştir.

Adana’da Fransız kuvâ-yı işgaliye

kumandan ı  ia ş e buhran ı

dolayısıyla hariçten Kilikya’ya vuku

bulacak un ithalatının men‘i

hakk ındak i  kar a rnamenin

feshedildiğini hayvânâtın iaşesine

yarayan kuru otların Kilikya’dan

ihracına müsaade edilmeyeceğini

mübeyyen bir tebliğ neşretmiştir.

Trabzon Belediye İntihâbâtı

Tarbzon 3 Haziran: Trabzon

belediye intihâbâtı hitam buldu.

Bu intihâbda en fazla reyi eski

belediye reisi almıştır.

Moskova’dan avdet eden heyet-

i murahhasamız azasından Rıza

Nur bey İtalya

vapuruyla İnebolu’ya müteveccihen
hareket etmiştir.               (A. A.)

Mutlu Babanın Gazeli
Ser-fürû etmem cihanda yâr için ağyâre ben

Ol sebebdendir ki kaldım vâlih u âvâre ben

Hoş geçinmek isteyenler hoş görünsün âleme

Küstüm aslında zaten tâli‘-i gaddâra ben

Hak yolunda uğrasam da bin belâya titremem

Anlamam bir kimseyi kim var ise esrâre ben

Yel dokunmuş zülfüne yârin sihâm-ı hâmeden

Hiç dokunmak istemezdim yoksa zülf-i yâre ben

Dalkavukluk isteyenler varsa benden aldanır

Etmedim ömrümde zîrâ intisâb ol kâre ben

Tab‘a lezzet vermemiş hey mutlu aktarlıklarım

Mutlaka yârânı da‘vet eylerim aktâra ben

- Saz Takımları -
Vah… haline şehrin, gülmez şansa da vak… vak

Seller gibi, bârân-ı Hudâ inse de vak… vak

Feryadımıza kızsa da bir bir rıza pek çok

Beledi kahvesine, Afyon’a, İkbâl’e de vak… vak

Sel sarsa da şehri coşarak her taraftan

Mısmıl gibi, mundar gibi hem Pünzürük’ünden

Vak… vak ile haykırmadayız sayelerinden

Vak… her biri âzâ vü reis pâyelerinden

Vak… vak… günler âh ile feryâd ile doldu

Hep ahlarımız vak… ile aktâra saz oldu

Son yağmur ile gölcüğümüz bir deniz oldu

Balçıkla sıvandı kafalar hep sağır oldu

Değmez bize vâh.. eyleme endişemiz hep boş

Bizler gibi kuyruksuz olan çöpçü çavuşmuş

Temmuz’a kadar da bize yok korkulu bir düş

Geçsin halimiz saz ile vak… vak ile pek hoş

Vakfın bu güzel arsasına öyle kurulduk

Ahenk ile hep sazımıza öyle sarıldık

Merkezdeki zabit ü kumandan diyemezdik

Vak… çöpçü çavuş zevk alıyormuş bunu duyduk

Vak… vaklarımız sardı bütün şehr-i Sivas’ı

Göçmez buradan kurbağalar yok ya kirası

İndir keseye çöpçü çalış uyku kirası

…lere ait imiş sanki verâsı

                                     - K…m

Resmî Tebliğ

Adana Münevverâtı

Kilikya Ne Halde

Rıza Nur Bey

Aktarlık

Müdür-i Mesul: Halis Turgut
Telgraf Adresi: Sivas İrade-i Milliye

Sâhib-i imtiyazı: Selahattin
Bir hafta evvelki nüshalar on guruştur

Nüshası her yerde 100 paradır

İdarehane: Matbaa-ı Vilayette Daire-i Mahsusadır

Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdâfiidir.

İkinci Sene Numara: 84

İrâde-i MilliyeSivas 29 Ramazan    1339
                                     1337
Pazartesi 6 Haziran  1921

Cuma ve Salı gününden maada her gün neşrolunur

Tarih-i tesisi 14 Eylül 1335

Abone şerâiti  3 Aylık 125
                       6 Aylık 250
                           senelik 500
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Dâru’l-Eytam Müdüriyetinden:
.... .....kanesi Eytam Müdüriyetine
Hacı Bey füruş .... buyurmak
suretiyle fiilen ibraz buyurulan
eşrâf-ı muhtereme ve Hacı Ali bey
ve Kamil beyefendi hazretlerine
mahsusan dahi arz-ı teşekkür ve
minnetdârî ederim.

Yeni borçlara üç yüz kuruş lutfetmek
s u r e t i y l e  h ü sn - i  n i y e t  v e
isabetkâranesini ibrâz edilen  Eytam
müdürüne arz-ı şükranımızın .......
buyuru lmas ı  müteme nnad ır.

Ankara 5 Haziran: İçel’de halkı
tenvir ve irşâd için Birlik Yurdu
namıyla bir mahfil açılmıştır.

Bir mütâlaa salonunu ihtiva eden
yurt dahilinde memleketin ihtiyacıyla
mütenasip bir kütüphane tesisinse
çalışılmaktadır.

Rumlarla Beraber Olmak İçin

Ankara 5 Haziran: Mukaddemen
İstanbul’dan İzmir’e gelen beş yüz
kadar Ermeni Yunanlılar tarafından
kısmen cephelere sevk edilmiş
kısmen de her kaza ve karyeden
tesis olunan gizli komite teşkilatı
efradı meyanına dağıtılmıştır.

Gizli komiteye İzmir metropoliti
tarafından riyaset edilmekte olup
komitenin maksad-ı teessüsü Türk
münevverân ve erbâb-ı servetini
imha ve emlâk-i İslamiyeyi tahrip
ve emvâl-i nukûdu gasp ve yağma
ve bakir İslam kızlarının namusuna
tecavüz ettirmektir.

Bu komitenin Müslümanlardan
gasp ettiği nükûd metropolit-
han eye t evd i ‘  ve t e s l im
olunmaktadır.

Ankara 5 Haziran: Erivan’dan
avdet eden Şark-ı Karîb Amerikan
Salîb-i Ahmer heyeti reisi Gürcü
ajans muhabirine beyânât-ı
âtiyede bulunmuştur: Erivan’ın
bugünkü vaziyeti pek … …
Zur’dan beş bin muhacir çıplak
hasta ve sefil bir halde Erivan’a
gelmiştir. Bunlara yardım etmek
müşküldür. Şimdiki Ermeni
hükümetiyle müştereken sarf-ı
gayrete çalışıyoruz. Gümrü’deki
muhacirlerde açtır. Kara Kilise’de
toplanan ve Tiflis’e gitmeye çalışan
bir çok muhacir vardır. Bunların
çoğu hastadır. Sârî hastalıkların
Tiflis’e de sirayetine mani olmak
için bunlar Tiflis’e gönderilemiyor.
Bütün mesaimizi elimizden geldiği
kadar Ermenilere yardım etmeye
inhisar ediyoruz. Aç ve muhtaç
Ermenilerin miktarı beş yüz bindir.

Ankara 5 Haziran: Almanya’da ilk
harp mücrimi olarak bir … zabit
…. Mahkemesi tarafından on ay
hapse mahkum edi lmişt i r.

(A. A.)

Ankara’dan avdet eden Rus sefir-
i sâbıkı Mösyö (Medyoni)
şehrimize geldi.
                               (Trabzon)

Gürcü Sefaret Heyeti

Tiflis’te bulunan Bolşevik Sefirinin
muvaseletine intizar edilmektedir.

(Trabzon)

Konya’da Resm-i Küşâd

Konya 2 Haziran: Bugün merkez
Dâru’l-Eytâm’ının resm-i küşâdı
pek mutantan bir surette icra
kılınmıştır.

Merasimde vali ve erkân ve umerâ-
yı mülkiye ve askeriye ile eşrâf-ı
belde hazır bulunmuşlardır.

Hamiyet-perverân ahali tarafından
Dâru’l-Eytâm için on beş bin liralık
vesâit-i nakliye mazbataları hediye
edildiği gibi aynen de bir çok
teberruat vuku bulmuştur.

Mülhakatta tahsis edilen iânât ve
teberruâtın yekunu henüz tespit
edilememiştir. Yalnız Kadınhanı
dahilinde aynen bin iki yüz koyun
ve üç yüzü mütecaviz keçi ihdâ
edilmiştir.

Nakden vuku bulan teberruâtın
yekunu yirmi yedi bin beş yüz
liraya baliğ olmuştur.

Konya ahalisi Babalık gazetesinin
teklifi üzerine Cuma günlerini
Hilâl-i Ahmer günü olarak kabul
etmiştir.

Cuma günleri herkes iktisada
riayetle artırdığı parayı Hilâl-i
Ahmer’e teberru edecektir.

Şimdiye kadar bu suretle yapılan
teberruâtın miktarı beş yüz lirayı
geçmiştir.
                                       (A. A.)

Erzurum Meclis-i Umûmîsi

Ankara 5 Haziran: Erzurum vilayeti
meclis-i umûmisi ictima eylemiştir.

Simav Teâvün Yurdu

Ankara 5 Haziran: Simav’da
teşekkül teâvun yurdu Simav
çocuklarına elbise yaptırmıştır.

Vâsi‘ Bir Hareket-i Askeriyye

Ankara 5 Haziran: İzmir gazeteleri
İbni’s-Suud tarafından Hicaz emiri
aleyhinde harekât-ı askeriyyenin
vâsi‘ bir şekil aldığını ve İbni’s-
Suud kabâil ve kıtaâtının Mekke
istikametinde harekâta başladığını
Paris’ten haber alıyorlar.

(A. A.)

Vah!. Zavallı Kardeşlerimiz Vah!.

Kurûn-ı ûlâdâ bile tesadüf edilmeyen vahşetler şenâatlerle Müslümanlar,

Türkler imha ediliyor, köyleri yakılıyor. Bu komitelere Rum papazlar riyaset

yapıyor?

devam edilmekte olduğu varid
olan ma‘lûmât-ı mevsûkadan
anlaşılmaktadır.
Ankara: Yunanlılar Uşak’ın Yar
karyesini yakmışlar ve köy ahalisini
on dört kişi müstesna olmak üzere
şehit etmişlerdir.
Ankara: Yunanlılar Çivril’i işgal
ettikleri esnada şehri üç gün
mütemadiyen yağma ve bütün
vesâit-i nakliye ve zahireyi gasp
ile İzmir’e sevk etmişlerdir.
Çivril’den yirmi altı Müslüman
sûret-i fecîada şehit etmişlerdir.
Ahali ölümle tehdit edilerek
beyân-ı memnuniyetini müş‘ir
mazbatalar istihzarına çalışılmıştır.

Ankara 5 Haziran: İzmir’de Rum
ekseriyeti meydana getirmek ve
bu suretle maksatlarına vasıl
olmak isteyen Yunanlılar Mayıs’ın
on dördüncü ve on altıncı
günlerinde (Vize) civarında
bulunan Dum Pınarı, Kırk Kilise,
Mehmedler ve daha on üç köyü
ihrak ve ahalisini  katl iam
etmişlerdir.
Türk unsurunun asr-ı hâzır-ı
medeniyette değil kurûn-ı ûlâda
bile tatbik edilmeyen ve işitilmeyen
bir tarz-ı vahşiyânede imhasına

Yunanistan Belaya Düştü
Arnavutlar – Sırplar Bulgarlarla Her Taraftan Tehdit Ediliyor

a t f ed i l m ek te d i r.  Bu l g a r
komitecilerin yeniden Makedonya
h u d ud l a r ı nd a n fa a l i y e t e
başlamaları üzerine Yunan
hükümeti Bulgaristan nezdinde
ş i d d e t l i  t e ş e b b ü s a t t a
bulunmuştur.

(A.A.)

Müslümanlar Namaz Kılarken
Boğazlanıyor.

Yunanlılar Manisa’nın Bitik karyesi
eşrafından Mahmud ve Konyalı
Ahmed ağaları camide teravi
namazı kılarken almışlar evlerini
soyduktan sonra her ikisini de
camiye  get irer ek cemaat
müvâcehesinde şehit etmişlerdir.

Yazılı karyesinde beş kişi kesilmiştir.
Manisa istasyonu ve hattı
civarında bir buçuk mil mesafe
dahilinde görülen Müslümanlar
bilâ-sual soyulup katletmektedirler
bu yüzden kimse işinin başına
gidemiyorlar.
                                       (A. A.)

Mühim Bir Devreye Dahil Oldu

Ankara 2 minh. Suriye hukukunu
Fransızlara karşı müdafaa etmek
ve icabında tedâbîr-i musallahaya
tevessül ile Suriye’yi tahlîse
çalışmak üzere Amerika, Avrupa
ve Mısır’dan avdet eden bazı
Suriyelilerin Mısır’da ictima ile
müzâkerât etmekte oldukları ve
Fransızlarla harp etmek üzere Şerif
Abdullah kumandasında toplarla
mücehhez … kıtaâtıyla aşâirden
mürekkep bir kuvvetin Şam
hududlarında tahannüd etmekte
o l d u ğ u  B a ğ d a t ’ t a n
bildirilmektedir.

Atina’dan bildirildiğine göre
Yunan meclis-i nuzzarı Gonaris’in
riyaseti altında uzun ictima akd
etmiş ve Arnavutluk vaziyeti
hakkında tedâbîr ittihaz edilmiştir
bu ictimadan Sırp sefiri başvekil
Gonaris ziyaret etmiştir bu ziyarete
bir ehemmiyet

Söke’nin Bağ Arası nahiyesi ahali-
i hamiyyetmendânı tarafından
Milli Ordu’ya yüz takım yazlık
elbise ile 97 çift yemeni ve bir çok
çadır ve çamaşır takımları hediye
edilmiştir.
                                    (A. A.)

Selzya Meselesinde
Uyuşacaklar mı!.

Ankara :  Ajans ı  es te fan ın
Berlin’den aldığı malumata göre
İngiltere’nin Berlin sefiri Alman
başvekili ile bir mülakat yapmış
İngiltere hükümeti tarafından
Yukarı Selzya vekâyii hakkında
ittihaz olunan tedâbîre dair şifahi
tebligatta bulunmuştur. Sefir
İngiltere hükümetinin dört İngiliz
piyade taburundan maade sunûf-
ı muhtelifeden mürekkeb daha
altı müfrezeyi Yukarı Selzya’da
İngil iz mümessilinin yerine
göndereceğinden başveki li
haberdar etmiş Fransa ve İtalya’nın
da  İng i l tere g ibi  hareket
edeceklerini ve pek yakında eski
vaz iyetin iade olunacağını
bildirmiştir.
                                  (A. A.)

(Havas) Fransa hükümeti Yukarı
Selzya meselesi için Polonya’da
ictimâı mukarrer konferans
hakkındaki nokta-ı nazarını müş‘ir
bir nota vermiştir.

Bu konferans Yukarı Selzya’da
sükun ve intizamın iadesini
müteakip  ictima edecekti .
                                       (A. A.)

Sökelilerin Fedakârlığı

Fransa - İngiltere

Manisa Faciaları

Suriye Kıyamı

Rus Sefiri

Şâyân-ı Gıpta Hamiyetler

Hicaz Emiri Aleyhine

Ermenistan’ın Hali

Beş Yüz Ermeni

İç İl Birlik Yurdu
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İrâde-i Milliye

Rus sefir-i cedidi (Taçeranos)

cenapları bu gün Büyük Millet

Meclisi reisi Mustafa Kemal Paşa

hazretleri tarafından kabul

edilmiştir.

Sefir müşarün ileyh reis Paşa

hazretlerine itimat-namesini

takdim eylemiş ve bu vesile ile her

iki dost ve komşu hükümetin

m ü n â s e b â t - ı

muhâdesetkârânelerinden bâis

nutuklar teati  olunmuştur.

Rus sefiri (Taçeranos) cenapları

itimat-namesini takdim ederken

Türk ve Rus  mi l let lerin in

mü n âse bâ t - ı  mâ z i ye  ve

hâliyelerinden bahisle hülaseten

demiştir ki:

Ayasofya kubbelerine salip rekz

etmek Rus kavminin değil

müstebit hükümdarların fikr-i

zâtîsi ve zâdegân sınıfının fikri idi.

Cereyân-ı hâdisâtla Rus milleti

Çarlık muâhedâtını ke-en lem

yekun addederek haric iye

siyasetini cezerî bir surette tebdîl

etmiş.

Ne Demiş

Atina'dan İzmir'e bildiriliyor:

Fransız başvekili ve hariciye nazırı

Beriyan parlementoda vaki olan

bir istizâha cevaben Fransa'nın

yeni sergüzeşlere ... olmadığı ve

kendini menâfii vikâye ile beraber

şarkta tesis-i sulh için sarf-ı mesai

etmekte olduğunu beyan etmiştir.

(A.A.)

düşmüş olduğunu söyleriz, ümit

ederiz ki kendileri bu hakikati

anlayarak bizi kendi halimize terk

etmeyi münasip görürler. Burası

Hindistan değildir..

Türkün öz vatanı can evidir.

H.- L.

ve serbest-i istiklali için harp eden

Türk milletinin müttefik-i tabiîsi

olmuştur.

Kahraman Türk ordusunun kemâli

faziletle kendi hayatını kendi

arzusuna göre tanzim edeceği

zaman uzak değildir.

Mustafa Kemal Paşa hazretleri

cevaben bugünkü Rus ve Türk

m ü n â s e b â t ı n ı n  s û r e t - i

inkişâfından bahsettikten sonra

ber-vech-i âtî idâre-i kelâm

etmişlerdir.

En mukaddes ve en meşru

hukuku için kıyam eden milletimiz

bu gün yalnız kendi hakimiyetine

müstenit bir hükumet kurmuş ve

mukadderatına bizzat hakim

olmuştur. Ve hakim kalacaktır. Bu

arz idare memleketimizin ahval

ve şerâite muvafıktır.

Hukûk-ı meşrûamızı tamamen

istihsâl edeceğimize dair izhar

ed i l en i t imat- ı  ka t ' î  ve lâ

yetezelzeldir.

Son Mısır vukuâtında seksen sekiz

kişi telef olmuştur. Bunlardan elli

dördü yerli on iki Kıptî üçü Suriyeli

üçü İtalyan ikisi Fransız ve on

dördü Yunan tebaasındandır.

İzmir ve havalisinde Yunan

mezalimi bütün şiddetle devam

etmektedir. Ahali tarlalarına ve

işlerine gidenler yolda yakalanarak

katl ve tehcir ediliyorlar. Her gün

el leri bağlı  olarak ell i beş

M ü s l ü m a n  İ z m i r ' e

götürülmektedir.

Zaman zaman Türk köyleri taharrî

olunmakta ve bu vesile ile ahâli-

i ma'sûme tazyîk ve tedhîş

edilmektedir.

Bundan on asır evvel kraliçe
Elizabet Hindistan İngiliz şirketinin
ticarî imtiyazını vermiş ve bir alay
İngiliz erbâb-ı fesâdını Hindistan
sahillerinde ticaret etmek için
göndermişti..Bu şirket-i ticâriye idi
ki İngiliz krallarının başına
Hindistan İmparatorluğu tacını
giydirdi.. İşte bu şirketler idi ki
İngiltere'nin Şark siyasetini "Evvela
tefrika düşür sonra zapt et"
nazariyesini vücuda getirdi ve
Hindistan'ın saf ve temiz ruhuna
lekeler îrâs ederek Hind racalarını
yekdiğeri aleyhine teşvik eyleyerek;
Hind topraklarında mütemadi
kanların akmasına ve yerli
hükumetlerin yekdiğerini ifnâ ve
imhâ ederek kocaman Hint
kıtasının İngilizlerin yed-i gazap
ve idaresine geçmesine sebep ve
amil oldu.
Bu bir misâl-i târihîdir ki: Sonra
Avrupalılar için bir siyâset-i sâbite
halini alan ve el-yevm devam
etmekte bulunan hulül ve ifsat
politikasına esas olmuş, şarkın saf,
latif ve zengin topraklarının birer
müstemleke halini almasına ve
Avrupa azamet-i siyasiye ve
ticariyesinin bugünkü şeklini
tevlîde bâis olmuştur. Tarihin
hakâyık-ı tabiiyyesi sırasında
bulunan bu meselenin tuhaf bir
ş ek i l  i l e  bu  g ün  ken di
memleket imizde tatb ik ine
uğraşıldığını söylesek pek de garip
gö rü nmez za nnedi yo ru z.
Geçen makalemizde mevzu-ı bahs
ettiğimiz vechile memleketimizin
her köşesinde bu İngiliz ticaret
şirketine benzeyen bir Amerika
şirket-i hayriyesi yerleşmiş aynı
gaye ve aynı usül ile bir hulül
politikası icad ve takip etmektedir..
Maa't-teessüf gözümüzün önünde
yapılan bin türlü tecrübeler, bin
türlü ifsâdâtı görüp dururken bu
sahib- i  hayr müesseselere
maksatlarının tarihi bir şeklin
yeniden ihyası olduğunu anladı
ğımızı anlatamıyoruz. Bu şirketin
bizimmemleketimizde takip ettiği
maksat ve gaye kemâl-i emniyetle
söyler ve ısrar ederiz ki Hindistan
ticaret şirketleri gayesinden başka
bir şey değildir. Mukayese edelim..
1- İngiliz şirketleri Hindistan'a
ticaret için girmişlerdi. Amerikan
şirketi de bizim memleketimize
icrâ-yı hayır ve hasenata geldi.
Hakikat on asır evvelki ahvâl-i
rûhiyeye

göre bugün Amerikalıların hayır
ve hasenat politikası her halde
bu işte İngilizlerden daha ziyade
düşündükler in i  an la t ıyor.
2- İngilizler Hindistan'da bir tarafın
hukukunu muhafazayı deruhte
ederek diğer tarafı boğdurmak
ve sonra tuttukları tarafı da kendi
elleriyle imha etmek yolunu
tutmuştu. Amerikalılar da bizim
memleketimizde sözde hayır ve
hasenat namına tebaamızdan bir
kısmını kendilerine bend ve esir
ederek onları metbu'larından
soğutmak, onların ruhuna gizli
bir takım hülyaları sokarak
bazılarını terfîh, bazılarını tehdit
ederek esâsât-ı siyasiyelerini ihzar
ediyorlar.
3- İngiliz şirketleri Hindistan'da
asker ve ordu tedarik etmişler, ve
yekdiğeri aleyhine sevk ettikleri
tevâif-i mülûktan galip olanları
da bunlar vasıtasıyla imha
ederlerdi.
Amerika şirket-i hayriyesi de bu
gün bütün manasıyla asker
yetiştirmek ordu ihzar etmek
gayeleriyle meşguldür. Bu mesele
hakkındaki meşhûdâtımızı ve
malûmâtımızı bu gün açıkça
söylemekten vicdanımız bizi men
ediyor.
Hülasa: Sivas'ta, Harput'ta,
Maraş'ta, Ayıntab'ta Merzifon'da
ve daha bir çok yerlerde açılan
Amerikan şubeleri - Hıristiyan
milletleri sâye-i himâyelerine
alarak metbu'larına düşman
olarak yetiştirmek onlara -bilahere
e l ler inden almak şart ıy l a
sermayeler vermek.. Bilmem neler
yapmak suretiyle memlekette
fesat îkâına uğraştığı gibi bununla
da kalmayarak, Kürtleri ve hatta
Türkleri bile ifsada uğraştıklarını
gözlerimizle görüyor, ve bi't-tabi
müteessir oluyoruz. Şuna emin
olalım ki bütün bu icraları bizimle
beraber memleketin havas ve
avamı taktir etmiş ve efkâr-ı
umûmiye bu gün bu mesele ile
pek alakadar surette meşgul
olmakta bulunmuştur.
Binaenaleyh tekrar ederiz ki: Türk
ve Müslüman efkar-ı umumiyyesi
her propagandaya boyun eğecek
kadar kudretsiz gören ve bu
adem-i kudretten istifade etmek
isteyen Amerikan Cizvitlerine bir
demir kadar sert ve soğuk bir
l isanla kudret- i  ruhiye ve
fikriyemizi anlatmak ister ve
gayelerinin artık suya

On Asır Evvel - On Asır Sonra

Rus Sefiri Mustafa Kemal Paşa Huzurunda

Rus sefiri itimat-namesini takdim etti- teati edilen nutuklar- Rus sefiri Ayasofya

kubbelerine haç rekz etmek Rus kavminin değil müstebit hükümdarların ve

zâdegânın fikri idi" diyor - Şimdi Rusya Türk milletinin müttefik-i tabiisi olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa "Türk milleti hakim olacak ve hakim kalacaktır" diyorlar.

Beriyan
Son Mısır Vukuuâtı

Mezâlim ve Vahşet

Beriyan şarkta tesis-i
sulh etmek iç in sarf- ı
mesaî  etmekte olduğunu
söylüyor.  Par is  mukarrerât ı
mecl is-i  â lînin tasdik inden
sonra muteber olacakmış

Tarih-i tesisi 14 Eylül 1335

Sâhib-i imtiyazı: Selahattin
Müdür-i Mesul: Halis Turgut

Abone şerâiti
3 Aylık 125
6 Aylık 250
Senelik 500

Adresi: Sivas İrade-i Milliye

İkinci Sene Numara: 95

Nüshası 100 paradır

Cuma ve Salıdan maada her
gün çıkar.

Çarşamba29 Haziran 337
23 Şevval  339
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Avrupa’da genç hürriyetperverlerin
odalarından çaldığı mektupları ve
kart lar ı  ozamanki  mabeyn
hafiyelerine satmakla ekmeğini
çıkaran bu adam süfli ve pis
sanatlarda o kadar meleke peyda
etti ki büyük kahramanların ve
dahilerin hanedanı kendilerinde
başlatdığı gibi, Ali Kemal’in levsini
anlamak için de mülevves şeceresini
karışt ı rmaya lüzum yoktur.
Vatanın esareti lazım geldiği zaman
Ali Kemal meclis-i vükelaya girdi
idi. Bir gün istişare için heyete
çağırılan namuskar bir recül-i
hükümet ahbablarından birine
devlet için endişelerinden millet
iç i n  düşündüğü  ku r tu l u ş
çarelerinden bahsediyordu. Ahbabı
dedi ki: “Peki paşa hazretleri bu
sözleri meclis-i vükelada söyleyiniz!”
muhatabı yerinden fırlayıp bağırdı:
“Meclis-i vükelada mı? Fakat orada
Ali Kemal var. Son çareleri ona
yetiştirip de milleti büsbütün
silahsız mı bırakayım?
Zeka ve zevk ne kadar sefil ruhlu
bir insanda da olsa, seyyiatın bir
noktasındalar. Ali Kemal kadar fena
olabilmek için insana fazla olarak
ahmak da olmalıdır. Ali Kemal’e
bereket versin ki budala ve cahildir,
eğer Ali Kemal’de vukuatı üç gün
evveli sezecek kadar zeka (Pabilos)
ile her gün hemfikir olmaktaki ve
Konstantin ile günü gününe sevişip
ve Kostantin’le günü gününe
mahzun olmaktaki kıl ıksızlığı
hissedecek kadar zevk olsa idi, bu
vatanın (Peyâm-ı Sabah)’tan daha
birkaç sene çekeceği vardı. Halbuki
bilhassa bir seneden beri Ali kemal
deniz kenarında saçını bularak
ummana bağıran bir gülünç
çığırtkandır. Ummanın kulağı geniş
ameli bî-pâyândır, şimdi rüzgar her
gün bu dişlek ağzın kustuğu
muzahrafâtı alıyor ve insanlar
külfetten müteessir olmasın diye
tıpkı şehr-emanetinin düşüncesiyle
nâ-enginlerin kuvvetli akıntılara
bırakıyor.
Ali Kemal şimdi dişleri sökülmüş
bir yılandır, vakıan hâlâ zehir bu
çirkin ağzın yaralı etleri arasında,
bir köpek salyası gibi, mütemadiyen
sızıyor akıyor, fakat artık bu zehir
zarars ızdır, yalnız çöreğinin
kenarında birike birike hevâ-yı
nesîmiye bulaştırdığı koku belki
biraz burunlarımızı rahatsız ediyor
evet: artık (Peyâm-ı Eyyâm)
sütunları ancak burnumuza ve
midemize dokunup bizi uzv bir
surette müteessir eden lağım
çatlaklarından başka bir şey değildir.
                                        - F. Z.

Geçen gün Hakimiyet-i Milliye
gazetesinden naklen emlâk-ı
emiriye memurluğu ağşar katipliği
ve  tahs i l  me mur l uğunun
muvazene-i maliye encümenince
lağv edildiğini yazmıştık. Ahîran
istihsal ettiğimiz malumata nazaran
ya ln ı z  t ah s i l  memur l uğu
lağvedildiği ve diğerlerinin henüz
teyi t etmediği anlaşılmıştır.

Almanca, İngilizce, Fransızca
öğrenmek ve tahsil etmek arzu
edenler eczacı Ali Rıza beye
müracaat ederse gayet muktedir
ve usûl-i tedrisi mükemmel bir
muallim gösterilecektir.

Ali Rıza bey eczanesinde her gün
ba‘de’z-zeval hastalarını muayene
ve tedavi eder. Fukara meccanendir.

Gazinomuza gerek Sivas’ta çıkan
ve gerekse Yeni Gün, Hakimiyet-i
Milliye, İleri, Vakit, İkdam, Karagöz
gazeteleri gelmeye başladı. İnzâr-
ı kâriîne takdim kılınacağından teşrif
buyuracak zevat-ı kirâma ilan ve
arz eylerim
           Müste’ciri – Ahmet Hamdi

Meclisin Feshi Yakındır

Bir (Atina) gazetesinden naklen
İstanbul’da münteşir Rumca
(Proodos) gazetesi yazıyor:
Hükümet, vesâyâ şeklinde vuku
bulan tazyikattan gayr-i memnun
olmakla beraber, yalnız malî
müşkülat ve abluka karşısında
değil, gayr-i kabil itham-ı müşkülat-
ı hariciye karşısında vesâyâ-yı
mezkurey i  kabule  mecbur
kalacaktır. Diğer taraftan her gün
mütezeyyiden devam edegelmekte
olan ahalinin hoşnutsuzluğu pek
yakında meclis-i millinin feshini
intac edecektir. Binaenaleyh
hükümetin mevk ii  sağlam
olduğuna dair vuku bulan bütün
teminata rağmen yalnız bir kabine
buhranı değil, daha umumi bir
buhranın gizli gizli kaynamakta
olduğu muhakkaktır. Hakikaten
son günlerde, meclis-i millinin feshi
ile yeni intihâbâtın bî-taraf bir
kabine tarafından icrası ve Yunan
ahal i s i ne  bu  i n t i hâbâ t ı n
ehemmiyetinin anlatılması, (Sevr)
muahedesi meselesinde devletlerin
tevcihini celb edecek vasıtalar
olacağı hakkında ihtârât vaki
olmuştur. Bu yolda vesâyâ (Rallis)
başvekaleti zamanından beri vuku
bulmuş ve fakat mecliste ekseriyet
reisi (Gonaris) tarafından bu
muhalefet edildiğinden (Rallis) istifa
eylemiş idi, (Kaloberopolos) da
başvekaletinin bidayetlerinde
hariçten vuku bulan bu ihtârâta
muhalif idiyse de (Londra) ya
azimetten sonra bu ihtârâta
tabiiyet lüzumunu takdir etmiş ve
fakat bu tebeddül fikri kendi
başvekaletine mal olmuştur.
(Gonaris) de son zamanda bu
lüzuma kani olmuş ve İzmir
seyahatinden istifade ederek İzmir
komiseri (İstirkiyadis) ile iki defa,
ya lnızca mülakat etmiş ve
(İstirkiyadis)’i bî-taraf bir kabine
teşkiline irzâ etmek istemiş idi fakat
(İstirkiyadis) teklif-i vakii musırran
reddeylemiştir. Bunun üzerine
buhran, gizli kalmış ve mamafih
pek yakında, (Gonaris) Fırkası azası
mevki-i iktidarda kalmak üzere
(Gonaris)’i icbar etmekte devam
etmekle beraber, buhranın âsârı
görülmesi müsteb‘id değildir.

İstanbul’daki Akşam Refikimizde
Okunmuştur
Bekir Sami bey henüz Roma’da idi,
bu gün “Peyâm- ı  Sabah”
gazetesinde Ali Kemal’in, kendi
lehinde yazdığı birkaç satırı görerek
hiddet etti ve namuskar insanları
şüpheye düşmekten kurtarmak için
bana dedi ki: “Rica ederim”
İstanbul’a gider gitmez gazetenize
benim namıma şu fıkrayı yazınız:
L ond r a ’ d a  he n üz  he y e t
münakaşaları devam ettiği sırada
Ali Kemal’in dostlarından bir kaçı
bana “Peyâm-ı Sabah”ın Anadolu
murahhasları aleyhinde yazılmış
bir makalesinin ora gazetelerindeki
tercümesini gösterdiler, ve “Sizin
için en kıymetli tezkiye budur!”
dediler. Ali Kemal’e anlatınız, eğer
bu heyeti birkaç defa daha
medhederse yalnız yâr u ağyârın
değil,  b izim de kendimize
emniyetimiz kalmaz.”
Ali Kemal’in zemmi ise erbâb-ı
namus elinde su götürmez bir
cihettir. Bu vatana zerre kadar
faydası olup da Ali Kemal’in keskin
casus gözleri tarafından seçilmek
ve “Peyâm-ı Eyyam”ın kiralık
çerçevesinde teşhir edilmemek
mümkün değildir. Bu mahkemenin
insanlarını gayet dürüst bir tasnif
ile ayırmak için o makaleler o
fıkralardan başka sicil aramak
lüzumsuzdur. Mustafa Kemal’den
itibaren şu garip vatanın büyük
küçük ne kadar hayırhahı kalmışsa
mütarekeden beri patrikhane
ki lises iyle “Peyâm-ı Sabah”
sütunlarında aforoza uğradı.

Resmi Tebliğ

Türkler mağlup edilemez diyor
Paris’ten yazılıyor:
Alman generallerinden Leman Van
Sanders Doviçe Çaptokığ (??)
gazetesinde neşrettiğ i bir
m a k a l e s i n d e  T ü r k
milliyetperverlerinin mağlup
edilmesine imkan olmadığını ve
milli ordunun ilâ nihâye muharebe
edebilecek bir kudret ve kabiliyette
olmadığını beyan etmektedir.

(A. A.)

Bir hafta evvel Buldan’ın Tirebolu
karyesinde Kuvayi Milliye ile
münâsebettar olduğu bahanesiyle
eşraftan Emin oğlu Mustafa efendi
şehit edilmiş akabinde sekenesiyle
ve vasıl olduğu halde bütün köy
top ateşiyle mahv ve tahrip
edilmiştir. Kaçmaya muvaffak
olabilen ahaliden bazıları abluka
hattında yakalanarak öldürülmüş
veya darp ve tahkir edildikten
sonra  ger i  çevr i lmişlerd ir.

(A. A.)

Çete Teslîh, Müslüman İmha
Ediyor

İzmir metropoliti Hristomas’ın hat
boyunda teslîh ettiği Rumlardan
müteşekkil iki bin kişilik bir çete
Makedonyalı şâki Kavkin’in
kumandası altında olarak havâli-
i meşgûlede faaliyete başlamıştır.
Merkum avenesiyle beraber
Balıkesir’de bütün Müslüman
evlerini basarak silah taharrî etmiş
ve  b i r  ş ey  b u lama yın ca
Müslümanların geceleri dışarı
ç ıkma la rını  men etmişt i r.

(A. A.)

İzmir belediye reisi Hacı Hasan
Paşa Köylü gazetesi sahibi Re’fet
ve Islahat gazetesi sahibi Emin
Süreyya izhar ettikleri arzu üzerine
kral tarafından kabul edilmişlerdir.

(A. A.)

Müfrit Venizelosçu olan İzmir Rum
metropoliti Hristomas’ın kral
Kostantin’in İzmir’e geleceğini
haber alır almaz kendisiyle
görüşmemek için Edirne’ye
gitmiştir.

Meclis-i Âlînin Tasdîkine
Arz Edilecek

Bir  haftadan ber i Paris’ te
münhasıran şark meselesiyle iştigal
eden İngiliz hariciye nazırı (Lord
Gürzon) Fransa başvekili (Beriyan)
ve İtalyan’ın Paris sefiri kendi
aralarında meselenin suret-i
halline dair bir proje ihzar
eylemektedirler.  Bu babda
aldığımız müteferrik haberlerin
bazıları yekdiğerini nakz eylemekle
beraber heyet-i  umumiyesi
itibariyle İngiltere’nin Fransa ve
İtalya siyasetine mütemayil bir
vaziyet aldığını ihsas eylemektedir.
Fransa şarkta Türkleri memnun
edecek bir politika tesis edilmesini
istediği gibi revş-i İtalya bize karşı
daha müsaidkârâne bir vaziyet
almaktadır.
İ ng i l t er e bu  so n Yun an
taarruzundan pek büyük bir ümit
beklemekte idi. Fakat aylardan
beri ilan edilen bu haber henüz
teyit etmediği gibi revş-i halden
vuku bulacağı da bu kadar Yunan
ordusunun bir iş göremeyeceğini
anlayan İng i l tere nihayet
müttefiklerinin fikrine temayül
etmek mecburiyetini hissederek
hariciye nazırını Paris’e gönderdi
ve bir haftadan beri Paris’te
konuşulan bu mesele-i siyasiye
hakkında Türkiye ajansı havas şu
malumatı veriyor:
Gürzon, Beriyan ve İtalya sefiri
arasında tekarrür edecek proje
bilahare meclis-i âlînin tasdikine
iktiran ettikten sonra mevki-i
tatbike vaz‘ edileceğini haber
veriyor.

Ne Demiş

Londra’dan İzmir gazetelerine
bildiriliyor:
İngiliz nezaretinden (Cumburlayn)
avam kamaras ında İngi l iz
hükümetinin Yunanistan’a yardım
edip etmediğini soran bir çok
mebuslara nefy cevap vermiş ve
diğer bir suale cevaben beyânât-
ı âtiyede bulunmuştur:
Sulhun acilen takarrür etmesine
taraftar bulunduğumuzdan dolayı
her türlü müdâhelât-ı askeriyeden
müctenib bulunmaktayız. Fakat
hiç bir hükümet istikbalde vukuu
melhuz hadisat  hakkında
şimdiden taahhüdâta girişemez.

(A.A.)

İstifa Etti

Dahiliye vekili Ata bey istifa
etmiştir. Vekâlet-i mezkûre adliye
vekili Refik Şevket bey tarafından
vekaleten tedvir edilecektir.

(A.A.)

İrade-i Milliye
Dahiliye vekili Ata beyin istifasına
c idden mütee ss i r  o lduk .
Kendisinden büyük hizmetler,
muvaffakiyetler ümit ediyorduk.

Yunanistan’da Buhran
26 Haziran

Garp cephesi İzmit mıntıkasında keşif kolu musâdeleti olmuştur.
Bursa mıntıkasında Apolyont gölü şarkında bir müfrezemizle düşman
keşif kolu arasında vukua gelen musâdemede düşman maktul terk ederek
çekilmiş tarafımızdan silah iğtinam olunmuştur.
Adana ve Elcezire cephelerinde sükunet vardır.

İzmir Papası

Paris Müzâkerâtı

Cumburlayn

Dahiliye Vekilimiz

Lisan Muallimi

Krala Görünmemek İçin

Kral Huzuruna
Giren Hainler

Kuvâyi Milliyeci
Bahanesiyle

Liman Van Sanders

Ali Kemal Tahlil

Yalnız Tahsil
Memurlukları Mülga

Doktor Yüzbaşı Asım Bey

Afyon Gazinosu



3461.Sayfa118



İrâde-i Milliye

kâmile ile mücehhez kılarak meclis

riyasetinden başka bütün ordular

başkumandanlığına memur

eyledi.

Sizlere bu beyannameyi yazdığım

dakikadan itibaren inayet-i

Sübhaniye’ye ist inaden ve

müftehiren büyük ve şerefli

v a z i f e y i  i f a ya  b aş l a mı ş

bulunuyorum.

Bana bu vazifeyi tevdi‘ etmiş olan

Meclis’in ve o Meclis’te temessül

eden milletin irade-i kat‘iyesini

tavır ve hareketin mihrakını teşkil

edecektir.

Hiçbir sebep ve suretle ta‘diline

imkan olmayan bu irade-i kat‘iyye

behemehal düşman ordusunu

i m h a e t m ek  v e  b ü t ü n

Yu n a n i s t a n ’ ı n  k u v v e - i

musallahasından mürekep olan

bu orduyu anayurdumuzun

harîm-i ismetinde boğarak nâil-

i halâs ve istiklal olmaktır.

Memleket ve milletin maddi ve

manevi bütün kuvvetlerini bu

neticenin istihsali tarîkına sevk ve

imâle için hiçbir tedbir ve

t e ş e b b ü s t e  m ü s a m a h a

edilmeyecek ve ne zaman ile ve

ne de vatan mefhumu karşısında

tefer ruattan ibaret  kalan

mülâhazât-ı saire ile mukayyet

olmayarak düşman ordusunun

imhasından ibaret olan büyük

gayenin istihsali için muktezâ her

şey yapılacaktır.

Tevfik Allah’tandır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkumandanı
Mustafa Kemal

347 1.Sayfa

Büyük muharebeden çıktığımız
en zayıf zamanımızda tekmil
memleketi çiğnemek ve ahaliyi
mahvetmek için üzerimize hücum
eden düşmanlara karşı milletçe
birleştik ve pek kıymetli ordular
vücuda getirdik muhtelif ve
müteaddit cephelerde emsalsiz
fedakarlıklarla hukuk-ı milleti
müdafaa eden ve İnönü’nde
Yunanistan’ın istila ordularını iki
defa tepeleyen bu milli ordularımız
o kadar yüksek bir azim ve imanla
muharebe ettiler ki düşman garp
cephemizdeki ordumuza karşı
kralları başta olduğu halde tekmil
Yunan ordusunu Anadolu’ya
getirmeye mecbur oldular.
Garp cephesinde vukua gelen son
muhârebâtta  bu düşman
ordusunu pek muhtelif zayiata
duçar ettikten sonra ordumuzun
cevher-i aslisinden hiçbir şey zayi
etmeden bugünkü vaziyeti aldık.
Bu gün düşman ordusu menâbi‘-
i  as l iy es inden ve  üssü’ l -
harekesinden uzaklaşmış bir
vaziyette karşımızdadır.
Bütün mezâyâ-yı kahramânâne ve
evsâf-ı âliyesini  en mühim
muharebe  meydan la r ınd a
tanıdığım ordumuzun müdebbir
ve yüksek kumandan heyetiyle
fedakar zâbitânına ve kahraman
efrâdına ve cedlerimizden
mütevaris hasâil-i mümtâze ile
mütemâyiz bilumum millete hitap
ediyorum:
“Mukadderât-ı millete vâziu’l-yed
bulunan Büyük Millet Meclisi bu
g ü n  o r d u n u n  t e m î n - i
muvaffakiyetini kâfil  bütün
tedâbîrde salahiyet-i

bariz bir delili olduğundan benim için pek kıymetli bir taltiftir ve bunun

hayatımın en kıymetli mükafatı olacağını arz ederim; binaenaleyh bu

teveccühe kesb-i liyakat etmek için bütün mevcudiyetimi emeliniz

dairesinde sarf etmekten bir dakika ictinap etmeyeceğimi ve asla

tereddüt eylemeyeceğimi ehemmiyetle telakki ve kabul buyurmanızı

rica ederim [şiddetli alkışlar]

Efendiler! Zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları inâyet-i

Sübhaniye ile behemehal mağlup edeceğimize dair olan emniyet ve

itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır [şiddetli alkışlar]

Bu dakikada, bu itmi’nân-ı tâmı, hey’et-i celîlenize karşı, bütün millete

karşı ve bütün aleme karşı ilan ederim [şiddetli alkışlar]

Gerek hey’et-i celîlenizin ve gerek büyük ve şefkatli milletimden daima

büyük şefkat ve siyanete mahzar olacağıma dair olan emniyetim

büyüktür.

Binaenaleyh hey’et-i celîlenizden aldığım feyz ile bu dakikadan itibaren

başkumandanlık vazife-i fi‘liyyesine başlıyorum [şiddetli alkışlar ve “Allah

muzaffer buyursun” sedaları].

Mustafa Kemal Paşa hazretlerinden sonra Mudafaa-ı Hukuk
gurubu reis-i sanisi Edirne mebusu Şeref bey heyecanlı bir
nutuk irad etmiş Meclis’in Mustafa Kemal Paşa hazretlerini
başkumandan intihab etmesindeki isabet ve ehemmiyetten
bahisle demiştir ki:
“Vatanımızı istila eden düşman yalnız Türk milletini böyle kitle-
i vâhide halinde karşısında gördükçe eriyecek, düşecek ve Türk
milletinin çelik gibi azim ve imanı hain düşmanı denizlere
dökecektir. Allah’ın âtıfeti, Allah’ın zaferi; Allah’ın Kabesini ve
Kitabını müdafaa eden Türk milleti i le beraberdir.
Şeref bey şiddetle alkışlanan nutkunu Mustafa Kemal Paşa
hazretlerine hitap eden âtîdeki sözleriyle bitirmiştir:
Ey; büyük milletin büyük reisi Mustafa Kemal Paşa hazretleri!..
Milletin senin omuzlarına yüklediği bu muazzam yükü, bu
zaferi, bu milletin al bayrağını, ta ilerilere kadar sen götüreceksin.
Bu gün İzmir’de, Edirne’de, Balıkesir’de düşman elinde inleyen
biçarelerin namusunu, ırzını bu milletin azim ve imanıyla ve
Allah’ın inayetiyle sen kurtaracaksın ve namın tarihe altın
harflerle geçecek.

İrade-i Milliye

İnşallah

“Bütün mevcudiyetimi imkan dairesinde sarf etmekten bir dakika ictinap

etmeyeceğimi ve asla tereddüt eylemeyeceğimi ehemmiyetle telakki ve

kabul buyurmanızı rica ederim”. “Düşmanları inayet-i Sübhaniye ile

behemehal mağlup edeceğimize emniyet ve itimadım bir dakika olsun

sarsılmamıştır”.

Ankara: 6 Ağustos – Büyük Millet Meclisi’nin dünkü ictimaında ittifak-

ârâ ile başkumandanlığa intihab edilen meclis reisi Mustafa Kemal Paşa

hazretleri alkışlar arasında mühim bir nutuk irad etmişlerdir ve ez-cümle

demişlerdir ki:

“Muhterem arkadaşlar! Meclis-i âlînin şahsiyet-i maneviyesinde müncelî

ve mündemiç olan başkumandanlık vazifesini fiilen îfâ etmek üzere

bendenizi memur etmiş olduğunuzdan dolayı ayrıca teşekkür ederim;

bu teveccüh hey’et-i celîlenizin hakkımdaki itimat ve emniyetin

Muhterem Başkumandanımızın Beyannameleri

Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandanı
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Nutukları

7 Ağustos 37
Vahşi Düşmanın Yine Vahşetleri

Cephede keşif faaliyeti olmuştur.

Düşmanın süvari ve piyadelerden mürekkep bir müfrezesi Söğüt civarında

Serhace ve Dodoş Karyelerine gelmiş, ahaliye enva-ı mezalim ve işkence

yaptıktan sonra köyün bütün hayvanatını gaspederek avdet etmişlerdir.

En Son Haberler
Resmi Tebliğ

Şeref Beyin Nutukları

Edirne Mebusu

Kurban  bay ram ı  y ak l a ş t ı

bu  münase be t l e  gaz i l e r e ,

mazlumlara aç sefillere yardım

eden Hilal-i Ahmer’e yardımları

mızı, yollayalım.

Tarih-i tesisi 14 Eylül 1335

Sâhib-i imtiyazı: Selahattin
Ser Muharir: Hayri Lütfullah

Abone şerâiti
3 Aylık 125
6 Aylık 250
Senelik 500

Adresi: Sivas İrade-i Milliye

İkinci Sene Numara: 118

Nüshası 100 paradır

Cuma ve Salıdan maada her
gün çıkar.

Pazartesi8 Ağustos 337
4 Zilhicce  339
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Ankara: 4 Ağustos – Bugünlerde
bazı Avrupa matbuatında Ankara
ile Moskova münasebâtının gergin
olduğuna dair sık sık haberlere
tesadüf edilmektedir.
Evvel ve âhir tekzip ettiğimiz bu
asılsız haberleri bir daha red ve
tekzip ile ilan ediyoruz ki Ankara
Moskova hükümetleri arasında
evvelden beri kemâl-i samimiyet ve
ciddiyetle havî olan ve her iki
hükümetçe kabul ve tasdik edilmiş
bir ahidname ile de müeyyed bulan
hüsn-i münasebet en küçük bir
teşvişe uğramadan tamamıyla bu
gün her günkünden daha kavî ve
daha samimidir ve bu münasebât-
i hasenenin böyle …. … ….
Müteessir olmasına imkan yoktur.
(A. A.)

İzmir’den bildirildiğine nazaran
İngiltere ile Fransa arasında şark
meselesi yüzünden ikinci bir ihtilaf
çıkmış ve Fransa hükümeti
İngiltere’ye şedirü’l-milel (?) bir nota
vermiştir.
(A. A.)

Ankara: 4 Ağustos - Yunanistan’ın
her türlü insanî ve hukukî kuyûdu
ayaklar altına alarak memleketimizin
içerilerine kadar îfâ eylemekte
bulunduğu vahşet ve mezalimin son
sahnesinde milli davamız nokta-ı
nazarından bazı manevi faideler
istihsal ettik.
Bunlardan biri, öteden beri hukuku
bütün manasıyla görmekten imtina
e den  İ s t a n bu l ’ da k i  ba z ı
vatandaşlarımızın nihayet bizim gibi
hissetmeye ve bizim gibi düşünmeye
başl amış o lmak la  berabe r
İstanbul’da şimdiye kadar muhtelif
namlar altındaki maddî ve manevî
bir dava idâme eden bu gibi kimseler
son Yunan taarruzunu müteakip
bütün Türkler ve Müslümanların
fii lde ve amelde bir liğinden
bahsediyorlar. Düşmanlarımızın
çıkmaz bir yola girdiğini söylüyorlar.
Er geç her türlü müşkülatı yenerek
bizi mahvetmek isteyenleri avn-i
Hak’la mutlaka ezeceğimiz kararını
i z h a r  v e  i l a n  e d i y o r.
        (A. A.)

Ankara: 4 Ağustos – İstanbul’daki
Azerbaycan mültecileri Bakü’de
toplanan son … kongresine dair
ora matbuatına bazı şayan-ı dikkat
haberler veriyorlar.
Bu kongrede bir çok mukarrerat
ittihaz olunmuş ve ez-cümle reisi
doktor Ner..nof tarafından îrad
olunan nutukta Türkler hakkında şu
suretle idare-i kelam edilmiştir:
“Bazı politikacılar son zamanlarda
bizimle Türklerin arasını açmaya ve
her iki millet beyninde esasen
mevcut bulunan bir takım …lar
ihdasına çalışmışlardır. Bunların
hareketini şiddetle takbîh ideriz. Biz
Türklerin tabiî dostları ve tabiî
müttefikleriyiz.”
Kongre azası reisin hasseten sözlerini
şiddetle alkışlamışlardır.     (A. A.)

Ankara 5 – Tan gazetesi 26
Temmuz tarihli baş makalesinde
diyor ki: Avrupa müvâzenesi için
dost ve müstakil … …. Haiz ve
eskiden olduğu gibi … …. Sahip
bir Türkiye’nin ibkâsı zaruridir.
Fransa yeni … müştereken bu
zaruret i  müdafaa ed iyor.
Türk milliyetperverlerinin (misâk-
ı millî) programlarının tahmına ve
teminat münasebetinde idare ile
…. …. Esas itibariyle … bu …..
serbest bulduğumuz cihetle Büyük
Britanya ….. Türklerle ayrıca
a n l a ş m a m ı z a  m ü d a h a l e
etmemelidir.”

Ankara 5 – “….” Gazetesinin
Roma muhabirinden aldığı bir
telgraf-nameye nazaran umum
İtalyan gazeteleri İngiltere’nin şark
siyaseti aleyhindeki şiddetli
neşriyata devam ediyorlar.

Kendisine Pek Pahalıya Mal Olacak

“Honor Nale Deb.. ye” gazetesi
diyor ki:
İngiltere hükümeti şark siyasetini
te’sis-i sulha hadim olacak bir
surette tebdil için Yunanlıları
Anadolu’dan ihraç ve Türklerin
pek meşru olan davalarını teslim
ile Fransa, Rusya, Türkiye ve
Afganistan ittifakından sonra
İslam aleminde bir kat daha
mümâyân tezayüt edecek ve
mühim hadiseler ile Yunanlılar
Anadolu ve Trakya’da tutunmak
hata-yı fâhişinin kendisine pek
pahalıya mal olduğunu görecektir.

Ankara 5 – Britanya hükümeti
tarafından gönderilen cevabî
notayı tedkik etmek üzere Fransa
kabines i  uzun b ir  ic t ima
akdetmiştir.

Meclis-i Âl î’ye İşti raki  İçin
Ankara 5 – Avrupa’da bulunan
Amerikan rical ve mümessil-i
siyasisi reisicumhur Hardinh’a(?)
müracaatla Londra sefirinin
Amerika’nın resmî murahhas
sıfatıyla meclis-i âlî müzâkerâtına
iştiraki için müsaade ve salahiyet
verilmesini rica etmişlerdir.

İttifak Muahedesi Akdetmemiş
Ankara 5 – Çekoslovakya hariciye
nazırı kendi hükümetiyle Fransa
arasında … ve … bir ittifak
muahedesi akdedildiği haberini
resmen tekzip etmiştir.

Ankara 6 Ağustos. Büyük Millet
Meclisi’nin dünkü ictimaında
vazifesini büyük bir gayret ve
dirayetle ifa etmekte bulunan garp
cephesi kumandanı İsmet Paşa
hazretlerine Meclis’in beslediği
şükran-ı muhabbetin iblâğı
hakkında azadan biri tarafından
dermeyan olunan teklif alkışlarla
kabul edilmiştir.         (A. A.)

Tan gazetesinin meşhur askerî
münekkidi general Dolaferator (?)
Yunan harbine dair Tan gazetesine
yazdığı makalede diyor ki: “Türkler
Yunanlılarla temas-ı muhafaza
etmekle beraber evvelce mukarrer
planları vechile ikinci hatt-ı
müdafaaya çekiliyorlar. Burada
Yunanlılara karşı gelecekler ve
Yunan hücumunu kamilen
kıracaklardır.
General Dolaferator badehu
harbin suret-i cereyanını izah
ettikten sonra “Bu defaki Yunan
taarruzu dahi evvelki iki taarruz
gibi akamete uğrayacaktır” diyor.

Rus Şûrâ-yı Cumhuriyeti’nin
Trabzon konso los luğunun
istihbarat şubesi zîrdeki tavzîhatın
muteber gazetenizin bir köşesine
derce himmet buyurmanızı
zâtıalînizden rica eder.
İstanbul’da intişar eden yevmî
Vakit gazetesinin 12 Temmuz
1337: 129 numaralı nüshasının
ilk sahifesinde beşinci sütununda
“Rusya’da Yunanlıların Tevkîfi” ser-
levhasıyla Ennos’tan (?) iktibasen
“Odesa Sivastopol Norosbeski ve
cenubî Rusya’nın sair yerlerinde
Rumların kurşuna dizilmiş olduğu
neşrediyor” İşbu hadisenin veche-
i himmeti hakkında istihbarat
şubesi bir malumata destres
olmadığından resmen tekzip
edemiyorsa da malumât-ı âtiye
hakikatin inkişafına medar olur
ümidiyle inzâr-ı âmmeye vaz‘ını
vazife addeder.
Evvelemirde Rusya’da bu gibi
vekâyi‘ zuhur etmiş olduğunu farz
etsek bi le  bunu Rusya ve
Yunanistan arasında bir takım
eşhâsın tasnî‘ etmiş olduğu gibi
muhâsim bir vaziyet ihdas olmuş
göstermek ve bu surette vakâyi‘i
ve maksad-ı aslından çıkartarak
tahrif etmek muvafık değildir. Kat‘î
surette diyebiliriz ki her ne kadar
Türkiye ile müttefik isek de hiçbir
zaman Cumhuriyet-i Rum veya
sair …. hakkında tazyik ve imha
politikası takip etmez Sovyet usûl-
i idaresi

Dahili

Yine Hilali Ahmer
Heyet-i Fa’alenin teşkilini intizar
ediyoruz.
...., dünkü nüshamızda izhar
ettiğimiz ..... bilhassa arzu-yı
umuminin muhassalasıdır. Yine
ısrarla rica ediyoruz. Hükümet ....
bir heyet .... teşkil olunsun. Ve
gün geçmeden tertibat alınsın.
Bu hususta maaruf heyeti büyük
 ..... evvela .... bir maarif
mensubiyeti hem ....
hamiyetperver hem de adeden
çokturlar. Velhasıl maariften,
askeriyeden .... ve nereden bir
heyet teşkil olunsun ve ayrı ayrı
sahalarda tesis ve faaliyet edilsin.

milliyet-i muhasımanı ortadan
kaldırmıştır. Yine tekrar ediyoruz
ki Odesa Sivastopol ve diğer
şehirlerde .. .. .. boş ise de şu
tazyîk-i efkâr-ı siyâsiye dolayısıyla
Rum milleti aleyhinde olmayıp bir
takım şahs-ı muhıkkanın aks-i
inkılap, vesair gûnâ irtikap etmiş
olmadıkları cürm ve kanun-ı
müşkilâne harekâtından dolayı
tedip suretiyle vukua gelmiş
olabilir.

Rus Şuralar Cumhuriyeti Trabzon
Konsülü

Büyük Fırsat

Tenzilatlı Satış

Hasa, kaput, basma, pazen, fanilaların envaı ipekli çarşaf, ipekli
ve ipeksiz fasonlar, şal ve el yazısı yorgan yüzleri, İskoçya birinci
nevi yazmalar, hamsi alacaları (tireleri), siyah karamandol ve
laciverd dimiler, altı ve yedi ve sekiz çile Tosya kuşakları, elbiselik
kumaş la r,  mücedded fot in ler,  müstamel pa ltol ar.

Bayram ertesi mağazayı kapatarak İstanbul’a azimet edeceğimden
mevcut emtiamı pek dûn fiyatlarla satacağım cihetle muhterem
müşterilerimin hemen teşriflerini rica ederim.

Hamamcıoğlu Hanı’nda Haskizade Batumlu
Ahmed Hulusi

Moskova ile Ankara

İngiltere - Fransa

Yunan Mezalimi

Türkiye-Azerbaycan

Arasında Dostluk Cârîdir

Şark Meselesinden Bozuşuyor

Bize Ne Kazandırdı

Tabiî Dost ve Müttefiktirler

Avrupa Muvazenesi İçin

Dost ve Müstakil Bir Türkiye Zaruridir

Bir Fransız Münekkit-i Askerîsi
Türkler Yunan Hücumunu

Kıracaklardır Diyor

Umum İtalyan Gazeteleri
İngiltere’nin Şark Siyaseti Aleyhinde

İngiltere’nin Yaptıkları

Fransa’nın Britanya’ya
Cevabî Notası

Amerika’nın

Çekoslovakya - Fransa

İsmet Paşa’ya Şükran ve Muhabbet

Tavzîh

Müdür-i Mes’ul: Halis Turgut Vilayet Matbaası’nda tab‘ olunmuştur.

Yeni Maarif Müdürü

Sivas maarif müdürlüğüne tayin
edilen Nuri Bey Sivas’a muvasaletle
işe başlamıştır. Kendilerini....
gayretli bir maarifçi olarak tanıdık.
 Tebr ik . . . . .  Geçt i k l er i  . . .
memleketimizde bizzat .... dilhunu
olarak .... bulundukları vechile
memleketimize maarif büyük
himmet ve gayret .... arz .....
etmekte velaşey mesdabesinde
bulunan mevcut mekteplerimiz
de pek ...... bir halde can
çekiştirmektedir.
Mir mumaileyh kendisine hoş
amediye giden gazetemize
mensup bir zata söylediğimiz acı
... ları şerh etmişler. ..... maarifinin
tek acınacak bir vaz iyette
olduğunu söyleyerek bu hususta
maarif vekaletinin de etraflıca
malumat hasıl ettiği ve Sivas
maarifinin geriliklere binaen
terakki ve ... sı için her türlüğ
fedakarl ığı  yapmaya hazır
bulunduğunu müjdeledi ler.
İnşaallah ... muvaffak olurlar. Ve
maarif konusuyla kavrulan
yüreklere bir dest-i inşirah ve şifa
 uzatırlar.
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İrâde-i Milliye

Ağlayarak geldin, inleyerek gidersin,

Yaşıyordum dersin, fakat kendini yersin

Bir uykudur bu yaşayış sakın aldanma,

Aç gözünü; sen bastığın dalı kesersin

*

Yediğimiz, kolumuzun emekleridir

İçtiğimiz alnımızın soğuk teridir.

Yaşıyorum sanma! Desem bir bedir

Yaşayan görgüye borçlarını ödersin

*

Bastığın yer, anaların kuru başıdır

Evinin kerpiçleri mezarların taşıdır

Can yerine felek sana kanlar taşıtır

Bilemem kan denizinde nasıl yüzersin

*

Kim ne anlamıştır? Bu eğri büğrü işten

Kim bir nefes almış? Bu alemde genişten

Ben bir şey duymam, bu gelişten gidişten

Dünyada hoşlandım …….. ne dersin

*

Hey mutlu sözlerin karanlıkta derindir.

Uykudasın gerçek, yerceğizin serindir

Uyan da kendi alemleri yerindir

Ne bu! Dileklerin arkasını güdersin

Sivas: 11 Teşrîn-i Sânî 36

Hayri Lütfullah

etmeye uğraşan kuvvetlere karşı

itiraz bayrağını açmış ilk seda-yı

itirazı yükseltmiştir.

Bugün ordusuyla, azmiyle,

imanıyla, zalim bir düşmanın

karşısında vatan muhafazasına

uğraşan hükümet-i milliyenin

dünkü medar-ı üstadı behasız ki

İrade-i Milliye ve onun ihzar ettiği

efkar-ı umimiye idi.

Şu dakikada kahraman ordumuz,

hain düşmanı memleketden

kovarken ona bir seneden beri

yaptığı fecaiin, cinayâtın hesabını

verirken, İrade-i Milliye de üçüncü

sene-i devriyesine intikal

etmektedir. Bunu millet ve

memleketimiz için bir fâl-ı hayır

addederiz.

Gazetemiz bu neşe-i umumi ve

millî arasında tarihine bir sahife

daha ilave ederken şimdiye kadar

takip ettiği meslek-i millette daha

emin daha izzet-kar bir surette

devam edebilmek için Cenab-ı

Haktan muvaffakiyet milletten

muzâharat niyaz eder.

H-L

Bugün, baykuşların Türk ülkesinden

Korkup uçuşarak kaçtığı gündür.

O hasta adamın (!) silkinmesinden

Sefil kartalların uçtuğu gündür.

*

Hasmına aldanıp sulha söz veren

İnsanca kavgayı terk edip duran

Şerefle, merdane akına giren

Kılıçlar sıyrılıp çıktığı gündür.

*

Al bayrak en önde, Türkün elinde

İstiklal, hürriyet, halas yolunda

Bütün Türkiye'ye (Sivas) ilinde

"Kurtuluş" borusu çaldığı gündür.

*

Tarihi bir şahsın Allah uğruna

İslam halâsına, Türkün derdine

Devam bulmak için salip yurduna

İsyan ateşleri saçtığı gündür

*

Hâkim, hür yaşayan ezelden beri

Şarkın körpeciği nazlı dilberi

Yıktı esareti, kırdı çenberi

Bugün tarihlerin durduğu gündür.

*

"Antep" destanını Gümrü harbini

Şanlı (İnönü)'nü (Dumlupınar)ı

(Altıntaş) cengi en son zaferi

Hazırlayan ahdin doğduğu gündür.

**

11 Eylül: İstihbara-ı mevsuka ve

mahsusamız da Yunan canilerinin

işgal sahasında ve ez-cümle Aydın

civarında vâsi kıyasta vahşet ve

şenaatler irtikap etmekte oldukları

teyit ediyor. 9 Eylülde Aydın havali-

i meşgulesinden ekserisi kadın ve

çocuk olmak üzere ikiyüz otuz kişilik

bir kafile-i mazlûmin Koçarlı

nahiyesine iltica etmiştir.

Yunanlılar Tire havalisini yakıp

yıkmakta ve dağlara iltica eden üç

bine yakın kadın erkek ve çocuğun

pek feci bir akıbete maruz kaldıkları

anlaşılmaktadır.

İzmir'de ahali arasında Yunan

ordusunda yorulduğu haberleri şayi

olmuştur. Yunan mevaki kumandanı

bu kabil şayialar çıkaranların idam

edileceğini mübin bir beyanname

neşretmiştir.

(Â, Â)

Sivas'ta inkişaf eden cereyan-
ı millinin lisanı olarak intişara
başlamış "matâlib-u âmâl-i
milliyenin müdafii" olduğunu
âleme ilan etmişti.

İşte bu dakikadan itibaren
mücahede-i milliyesine başlayan
gazetemiz bin türlü cereyanlar,
bin türlü hadiseler içinde hayat-
ı mücahedesinde devam etmiş
ve bir dakika olsun meslekinden
ayrılmamış, menafi-i milliyenin
icap etti cereyanları ihzara, âmâl-
ı milliyenin teminine has-ı mesai
etmiştir.

İrade-i Milliye hayat-ı
mesaisinde pek çok dikenlere,
pek çok manialara tesadüf emiş
fakat onları bilâ pervâ çiğnemiş,
kırmış, mücadelesine devam
etmiştir.

Bu meyanda İstanbul
hükümetinin katl ve idam
tehditlerine karşı bile göğüs
açmış ve o tehditleri yüksek
sedasıyla kuvvetli kanaatiyle
reddetmiş, çekinmemiş,
korkmamış, adımlarını bilâ pervâ
atmıştır.

İrade-i Milliye tarihte ilk
sahifesini Sivas'ta açan, ve bugün
-Allaha şükür olsun- azmiyle,
imanıyla bir hükümet teşkil eden
hükümet-i milliyenin ilk tarihi
gazetesidir. Bundan dolayı pek
büyük bir kıymet-i tarihiyesi
vardır. Bunun takdirini tarihin
doğru sözlü sahifelerine terk
ederek; mevzuumuza intikal
ediyoruz.

İrade-i Milliye, hayat-ı mesaisi
içinde düşmanların takibatına
maruz olduğu gibi bir iki kere
de kendi zemin-i mesaisinde
kardeş darbesine de maruz
olmuş ve iki kere sekte-i tatile
uğramıştır. Birinde vali Reşit
Paşanın kahrına, diğerinde Cemal
Beyin garazına uğramıştır.

Reşit Paşa, Cemal Bey bu iki
zatın takdirsiz darbeleri İrade-i
Milliyenin tarih-i mesaisinde birer
fasıla bırakmış ve hayat-ı intişarını
sektedâr etmiştir. Bu meseleyi de
haliyle tarihe terk etmek
zaruretindeyiz.

Hulasa: İrade-i Milliye, vatan
ufuklarında kanlı bulutlar
dolaşırken memleket ve Milet
izmihlale felakete sürüklenirken
şarkta da Erzurum'da neşr-i feyz-
i ziya etmeğe başlayan milli
güneşin tulûu ilk defa alkışlamış
ve bu güneşi çamurlarla setr

Gazetemiz bu gün artık üçüncü
sene-i devriye-i intişarına vuslat
etmiş oluyor. İki senelik hayat-ı
mesaimizi mazinin kucağına
atarken velev bir dakika olsun
arkamız dönmek, tarihe karışan
safahat-ı hayatımızı bir an için
tahattur etmek mecburiyetinde
bulunuyoruz.

14 Eylül. Bu tarihî gün; bizi pek
kıymetli hatıralara terk ederek
maziye intikal ediyor. Hayalimizi,
bu tarihî günün arkasında
bıraktığı yeni senelik hadisat-ı
umumiye etrafında gezdirecek
olursak, bu günün yalnız İrade-i
Milliyenin yevm-i intişarına
tesadüf etmesiyle değil hayat-ı
umumiyeye olan tesiri itibariyle
pek kıymetdar olduğunu idrak
edeceğiz.

Şu halde maziye doğru umumi
bir nazar çevirelim. Yeni sene-i
evvelisi günde idi ki: İrade-i Milliye
Sivas'ta ilk sada-yı mücahedeyi
yükseltmiş ve Anadolu cereyân-
ı milliyesinin ilk müdafi kahramanı
olmuş idi.

İstanbul'un iki dakikalık bir âtiyi
idrak edemeyecek derecede
gözleri dumanlanmış olan rical-
i hükümeti memleketin vatanın
mukadderatını tarihimize nihayet
vermek isteyen, milletin karar-ı
idamını hazırlamağa uğraşa
İngiliz siyasetinin bahçesi, ecnebi
entrikalarının şuursuz, vicdansız
bir aleti olmuş ve Anadolu'yu
baştan başa istila ve taksime
uğraşan kuvvetlerle el ele vermişti.

O dakikalara ve hatta maruz
olduğu mehleke-i izmihlalden
kurtarmak azmiyle Erzurum'da
toplanarak mücahede-i milliyenin
ilk zeminini hazırlayan bir avuç
mücahit –Mustafa Kemal Paşa ve
rüfekası- Sivas'ta umumi bir
kongre yapmak azmiyle
memleketimizi teşrif etmişlerdi.
Bu vatanperver mücahitler burada
bir hain-i vatan gibi İstanbul
hükümetinin taakkubuna maruz
olurken ve bu….. hükm-i idamı
ihzar e tebliğ edilirken Sivas bu
muhterem mücahitleri rehakar
bir kuvvet olarak kabul etmiş,
onlara sinesini büyük bir
muhabbet ve hürmetle açmış idi.
İşte o dakika idi ki İrade-i Milliye

İrade-i Milliyenin Yevm-i İntişârı
14 Eylül sene 37

Yaşayış Destanı
-Hayyam'ın Ruhuna-

Bugün
- 14 Eylül 335 -

Yunan Canilerinin
Tüyler Ürperten Vahşetleri

İzmir Müslümanları
Yunan İnhizamını haber aldı.

Yunan’ın son hezimeti

üzer ine bütün Yunan gazete

ler i  Başvekile hücum edi

yor lar ve hesap istiyorlar.

Yakında mühim müjdeler alacağız.

Tarih-i tesisi 14 Eylül 1335

Sâhib-i imtiyazı: Selahattin
Ser Muharir: Hayri Lütfullah

Abone şerâiti
3 Aylık 125
6 Aylık 250
Senelik 500

Adresi: Sivas İrade-i Milliye

Üçüncü Sene Numara: 134

Nüshası 100 paradır

Cuma ve Salıdan maada her
gün çıkar.

Çarşamba14 Eylül 337
12 Muharrem 339
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2. Sayfa 14 Eylül 37

Teberrüken birinci nüshamızdan aldığımız büyük Halas-kârımızdan

Kongrenin inikadı günü kongre reisi Mustafa Kemal Paşa

Hazretleri tarafından irat olunan nutk-ı iftitahı
Muhterem Efendiler! Vatan ve milletin halâsını inhidâf eyliyen sevâik-i

mücbire; sizleri bunca meşâk ve mevâni' karşısında Sivas'ta topladı. Celâdet-

perver azminizi tebrik ve beyan-ı hoşâmedî eylemekle bahtiyarlığımı

arzederim.

Efendiler! Muhterem hey'etiniz, rehâkâr müzekkirâtına girişmeden evvel

bazı  ma ' rûzâtta bulunmama müsaadeniz i  r ic a  ederim.

Malumdur ki milliyetler esâsına müstenit vaatler üzerine 30 Teşrin-

i Sânî 34 tarihinde düvel-i i'tilâfiye ile mütareke aktedildi. Milletimiz âdilâne

bir sulha nâil olacağını ümit etti. Hâlbuki mütarekenâme ahkâmı, vatan

ve milletimiz aleyhinde her gün bir suretle suistimal ve nakz ve icbar

suretiyle tatbik edildi.

Düvel-i i'tilâfiyeden kuvvet alan memleketimizdeki anâsır-ı hristiyaniye

milletimizin haysiyetini kesr ve ihlal mahiyetinde çılgınca harekâta koyuldu.

Garbî Anadolu'da İslam'ın harîm-i ismetine dâhil olan Yunan zalimleri,

düvel-i i'tilâfiyenin enzâr-ı tesâmuhu karşısında canavarca fecâyi ilka etti.

Şarkta, Ermeniler Kızılırmak'a kadar tevessü' hazırlıklarına ve şimdiden

hudutlarımıza kadar dayanan katliam siyasetine başladı. Karadeniz

sahillerimizde Pontus Krallığı hayalinin tahakkukuna bile çalışıldı.

Adana, Ayıntab, Maraş ve Konya havalisine kadar Antalya işgal ve

Trakya da işgal mıntıkasına idhal edildi.

Payitaht-ı saltanat ve makarr-ı hilâfetin ise hükümdar saraylarına

kadar boğucu bir tarzda işgali suretiyle kalbgah-ı devlette ecnebi inhisar

ve tahakkümü teessüs etti.

Ve bütün bu hakşiken tasaddîlere karşı hükümet-i merkeziye ihtimal

ki tarihte bir misli daha görülmemiş surette, tahammül etti ve daima hafif

ve aciz bir mevkide kaldı. İşte bu ahvâl milletimizi şedît bir intibâha sevk

etti.

Artık milletimiz pek güzel anladı ki: Düvel-i i'tilâfiye bu vatanda mukaddesat

ve mukadderatına sahip bir kudret ve irâde-i milliye mevcut olmadığı

zehâb-ı bâtılına kapıldı! Ve bu zehâb yüzünden cansız bir vatan, kansız

bir millet nelere müstahak ise bî-muhaba onların tatbikatına koyuldu.

Buna karşın tevekkül ve teslimiyetin inkırâz-ı tâm fâciasından başka bir

netice vermeyeceği kanaati teeyyüt etti.

Efendiler! Milletimizin, sizler gibi, münevverân ve hamiyetperverânı

manzaranın elemli karanlıklarından nâ-ümit olmadılar! Çünkü onlar bilirler

ki tarih bir milletin varlığını, hakkını hiçbir zaman inkâr edemez! Çünkü

onlar kuvvetli bir iman ile kani'dirler ki bir nikâb-ı batıl arkasından vatan

ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanâatlar muhakkak

iflasa mahkûmdur!

Efendiler! İ'tilaf devletlerinin haksızlıkları ve hükümet-i merkeziyenin

za'f ve aczi karşısında, milletimizin mevcudiyetini ispat ve fiili tecâvüzlere

karşı namus ve istiklâlini bilfiil müdâfaa hükmünü vermekte muztar kaldı.

Matlup olduğu veçhile: Şarkta, harb-i zâilin her türlü meşakkat ve elemlerini

görmüş ve bilhassa Ermenilerin vahşet ve zulümlerine sahne olmuş

mâtemzede hudut vilayetlerimiz namus ve istiklâl-i millîyi kurtarmak

maksadıyla müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye, Muhâfaza-i Hukuk-ı Milliye

Cemiyetlerini teşkil eylediler.

Şarktan ve cenuptan tehlike hisseden Diyarbekir vilayetimizde de

müdâfaa-i Vatan Cemiyeti teşekkül etti.

Garpta Yunanlıların tecavüzü ihtimaline karşı teşekkül eden

müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Yunanlıların sevgili topraklarımıza

ayak basması üzerine ilhakı fiilen redde kıyam etti.

Trakya'da, Klikya'da ve her tarafta millî cemiyetler teşekkül etti.

Hulasa garptan ve şarktan yükselen sada-yı millet Anadolu'nun en ücra

köşesinde ma'kes buldu! Binaenaleyh millî cemiyetler, düşmanların

esaret boyunduruğuna girmemek kasdiyle millî vicdânın azim ve

irâdesinden doğmuş yegâne teşkilat oldu. Bu sayede asırlardan beri

müstakil yaşayan milletimiz mevcudiyetini âleme göstermeye başladı!

Efendiler! Milletçe, çare-i halâsın, ancak kendi ruhundan ve kendi

taazzuvundan doğacağı kanaati tahakkuk edince; bariz tehlikeler

karşısında bulunan Şarkî Anadolu Vilâyâtı

"Erzurum Kongresine" davet etti. Bu sırada idi ki cereyan eden muhâberât

ve sâik olan hâdisât ve zarûrât ile de halâs-ı umumî-i vatanı istihdâf

eyliyen "Sivas Kongresi" bugün hey'et-i muhteremenizin vücuda getirdiği

umumî kongre 21 Haziran 35 tarihinde karargîr olmuştu.

Efendiler! Burada azîm teessüflerle hey'et-i âlîyenize arzedeceğim

ki: Memleketin ve milletin mukaddesatını teminde aczü meskenetten

başka bir kudret göstermemiş olan hükümet-i merkeziye, sada-yı milleti

boğmak, revâbıt-ı müştereke-i milliyeyi kırmak ve bu suretle milleti

daima mağlup göstermek gibi ancak düşmanlarımızın hesab-ı menfa'atına

kaydolunan harekât-ı mezbuhane ve mütehâlifede bütün celâdetini

takındı.

Bu hâl, tarih-i millîmizde, bittab'i hükümet-i merkeziye hesabına

pek şâibedâr bir fasıldır...

Teşekkür olunur ki, efendiler! Millet ve kudret-i milliyenin tamamen

mazâhiri olan namuskâr ordumuz, hükümet-i merkeziyeyi ikaz suretiyle

zararlar ta'kîm edilmiştir. Maahâzâ, sû-i te'sîrler bazı mertebe teahhurâtı

bâdî olmuştur.

Hatırlarda olacaktır ki Sivas umumî kongresine teşrifleri için 22

Haziran'da vuku bulan davetnâmede Erzurum Kongresi'nden bahsedilerek

10 Temmuz in'ikâd için esâs-ı itibar edilmişti.

Garbî Anadolu murahhaslarının bu zamana kadar Sivas'a vâsıl

olabilecekleri tahmin olunarak Erzurum Kongre Hey'eti'nin de Sivas'ta

umumî içtimâa dâhil olunabileceğine imkân tasavvur edilmişti.

Hâlbuki Sivas Kongresi'nin in'ikâdı ancak bugün müyesser oldu.

Aradan bir ayı mütecaviz zaman geçti. Bu uzun müddet zarfında

Erzurum Kongresi hey'etinin intizâr etmesinden ise zaten malum ve

müşterek olan makâsıd-ı asliye ve nukat-ı esâsiye üzerinde icrâ-yı

müzâkerât ve ittihâz-ı mukarrerat eylemesi münasip görüldü ve sonra

da murahhasların mahalli intihaplarına avdetleriyle mukarreratın fiilen

tatbikâtına başlamaları tercih edildi. Fakat Kongre Hey'et-i umumiyesi

ve Binaenaleyh Şarkî Anadolu namına Sivas Kongresi'nde hazır bulunmak

üzere hey'et-i temsîliyeden bir hey'etin tevkîline karar verdi.

Erzurum Kongresi 'nin, beyanname ve nizamnamesi

muhteviyâtından başka hafî kalmış hiçbir karar yoktur. Yalnız Sadrazam

Ferid Paşa'nın Paris seyahatinden avdetinde Anadolu'da şûriş olduğuna

dair vuku bulan bir ta'mimi, kongrece büyük teessüflerle okunmuş ve

muhalif-i hakikat ve menâfi-i memleket ve millete muzır bu gâfilâne

tebliğin derhal tekzibi şiddetle kendisinden talep edilmiştir. Bir de

intihâb-ı mebusânın tesrîi talep olunmuştur.

Erzurum Kongresi, yalnız Şarkî Anadolu murahhaslarından teşekkül

etmiş bulunduğu için selahiyetini bu daire dâhiline hasretmek

mecburiyetini nazar-ı dikkatte tutmuştur ancak Garbî Anadolu ve Rumeli

murahhaslarının iştirakiyle tecelli edebilecek âm ve şâmil salâhiyetin

isti'mâlini hey'et-i muhteremenizin huzûriyle meşrût ve mukayyet gördü.

Hatta bu sebepledir ki Şarkî Anadolu'daki millî cemiyetlerin birleşmesinden

hâsıl olan kitleye unvan verirken Şarkî Anadolu kaydı konuldu. Alelıtlâk

"Anadolu müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti" yahut "Anadolu-Rumeli müdâfaa-

i Hukuk Cemiyeti" unvan-ı umumîsi istimal edilmek ve bütün milletin

hukuku namına kendi kendine selâhiyet vermek doğru olamazdı. Bu

takdirde İstanbul'da vuku bulduğu gibi beş on kişinin bir araya gelerek

bütün milletin sâhib-i selâhiyet vekilleri imiş gibi indî ve sâhib-i aslî olan

milletle alakasız bir teşebbüs mahiyetinde olabilirdi.

Bununla beraber efendiler! Erzurum Kongresi, bütün memleket

ve milletin ittihat ve ittifak noktasında Şarkî Anadolu Vilâyetlerince

vilâyât-ı sâire ile her nokta-ı nazardan iştirâk-i mesâi temini emel-i katidir.
Üssülesâsını kabul eylemiştir.

Bittab'i, huzûr-ı âlînizle mün'akit işbu Sivas umumî kongremizde
vatanımızın yekpare, milletimizin yekvücut olduğunu lüzumu gibi ifade
ve ispat edecek esâsât vaz' olunur.

*
*   *

Efendiler! Millet Meclisi'nin toplanması için öteden beri gösterilen
âmâl-i milliye karşısında hükümet-i merkeziyenin bidâyetinden beri aldığı
ihmalkâr ve bilahere mütemerridâne ve kanun-u esâsiye külliyen mugayir
etvârı son günlerde, cereyân-ı millî te'sîrâtıyla mümaşatkâr bir vaziyete
girmiştir. İntihâbâta emir verildiği malumunuzdur.

Bunun tahakkukunu inşallah azm-i celâdetiniz vücuda getirecektir.
Ancak buna takaddüm eden safha-ı vakâyi'de müteaddit veya münferit
ecnebi mandaterlikleri gibi doğrudan doğruya hayat ve istiklâlimizle
alakadar bir mesele mevzu-ı bahs olmaktadır.

Meclis-i Millî'nin henüz toplanmamış olduğu bir sırada mahsur ve
istiklâlini zayi

İlk Tarihî Nutku

353 2.Sayfa134



3543.Sayfa134



3. Sayfa 14 Eylül 37

Hastane oldu. Her taraf mecruhları
dolmuş.

İzmir'den İstanbul'a gönderilen bir
mektupta hastane ittihazına Salih
bütün evlerin, cebren işgal edilerek
yaralı doldurulmakta diğer taraftan
mecruhların adalara ….. edilmekte
olduğunu bildirilmektedir. Yaralılar
Türklerin pek korkunç bir surette
harp e tmek te  o l duk l ar ın ı
söylüyorlar.

Yunan taarruzun akametle netice-
lenmesi üzerine Yunan matbuatı
birbirine düşmüştür. Hükümet
taraftarı  matbuat muhteli f
gazeteleri hıyanetle  itham etmekte
ve …….. gazetelerin neşriyatı
Yunanistan'ın yeni bir ihtilale doğru
yürüdüğü hissini vermektedir.

Paris'ten İzmir bildirilmiyor Fransa
Hükümeti Şark Meselisinin acilen
halli için milletler nezdinde
teşebbüste bulunmağa karar
vermiştir.

A l m a n y a ' d a  v a z i y e t i n
vahimleşmekte ber-devam olduğu
Paris'ten de teyit olunuyor. On beş
on ……… tatil edilmiştir. Bütün
Almanya'da idare-i örfiye ilan için
rüesa arasında müzakerat cereyan
etmektedir. Şimdiden bir mahkeme
fevkalade teşkil etmiştir.

Selanik'te zuhur eden iki müthiş
yangın neticesinde çarşı kısmen
büyük bir askeri erzak deposu
kamilen mahvolmuştur.

Pozantı: Ordunun tezyid-i kuvveti
i le temin-i  zaferi emrinde
başkumandanlığından verilen
evamir Adana vilayetinin merkez
tekal i f- i  mil l i ye komisyonu
tarafından vakt-i muayyenden evvel
tamamıyla infaz olunduğu
Pozantı'dan bildirilmiştir.
(Bolu) (Belfin) (Burdur) (…..) …..
Fethiye) (Denizli) (Marmaris)
(Divriği) (Bakır Madeni)  ….
(Seydişeh i rden) var it  o lan
telgraflarda mukaddesatını yıkılmış,
kitabını ç iğnenmiş, görmek
istemeyen bütün halk köylerden
kasabaya üşüştü. Ruhlarından
biriken feryad-ı muzdaribaneyi
bütün cihana ilan için tebrik-i zafer
ve vahşetine isyan ile çoluğumuz,
çocuğumuzla ve memleketimizle
bu mücadele-i mukaddesi takviye
ve ordumuza arz-ı şükran ve
ihtirama karar verildi. Keza bütün
mahalliyeden birçok imzalarla
bildirildi.
(A.A)

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Lüle, lüle türrelerini yoldun

Matem evi gibi figanla doldun

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

...…..

…….

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

Evlatların eski evlat değil mi

Yapıların eski bina değil mi

Zevku sefa yine muad değil mi

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

Evlatların sohbetinden bezdi mi

Yoksa eller onları hep ezdi mi

Yabancılar üzerinde gezdi mi

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

Gelin kızlar, dul kadınlar ne olmuş

Meyhaneler sakilerle dolmuş

Pembe güller, karanfiller hep solmuş

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

Vatanımsın, ana yurdumsun benim

Kucağındır benim güzel meskenim

Yeryüzünde seni en çok sevenim

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

Ben derdinin bir ortağı olayım

Senin gibi sararayım solayım

Yahut eski ........ yolayım

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

Güzel İzmir, nazlı İzmir, İzmir'im

Toprağındır benim maddem bilirim

Bilki bende ........ didişirim

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

........ yoksa Yunan mı bastı

Minarelerine çanlar mı astı

Türk elinden seni almak mı kasdı

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

Minareleye çan astıramayız

Camilere ….. bastırmayız

İslamlığı puta bastırmayız

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

Dertlerinin dermanı olacağım

Ben sevdamın kurbanı olacağım

Halâsın fermanı olacağım

Söyle İzmir, güzel İzmir, ne oldun

Rengin uçmuş, niçin sarardın soldun

Ş. Özdemir

Muzaffer Ordunun Temadi Nusretlerine

Dua Edilecek.

9 Eylül: Cuma günü bütün minarelerde

tehlil ve tekbir verilecek ve camilerde

İslam'ın selamet ve saadeti için dua

edilecek mevlitler okunacak.

olunmuş ve badehu tercüme edilerek

cemaate anlatılmıştır. Hazır bulunan

cemaat üzerinde büyük bir tesir câvidânı

husula getiren işbu hutbeyi ber-vech-i âtî

Arapça ve Türkçe olarak neşrediyoruz.

Bütün hutbelerin ve ulemayı kiramın işbu

esere iktiza eylemeleri temenni olunur.

Hutbe-i Mutlak
1. el-Hamdu lillahillezi vahhadene

fi noktati'l-îmân.

2. ve refe'a dînina bi-sevki'l-cuyûşi

ve techîzi'l-cunûd ve bi-teshîli's-

suyûfi ve's-sinân.

3. fe-Subhânellezi eğâse aba

kemâ vakaa fi kal'ati's-Sultân

neşhedu

4. ilahun vâhid la sâlise lehu vela

sanin (ve neşhedu)

5. ellezi emera ümmetehu bi'l-

itâ'ati ve lev kâne li-âmirin abden

ve habeşan el-Meliki'l-Mennân

(sallallahu aleyhi vesselleme)

6. i'lemû eyyuhe'l-ihvân enne's-

salîb kad azeme bi-ref'i'l-Kur'ân

ve tahakkumi hukûki ehli'l-îmân

7. eyne'l-emîr ve eyne's-saltana

ve eyne'l-emâne, eyne's-sultân

8. fentebihû an kavmil gafleti vel

keslân

9. feşemmirû sâkakum listirdâdil

evtan liennehun vedîatul ecdâd

vel hillân fi mukâbeleti dimâiş

şuc'ân

10. ve sâri'û bi-ahzi's-silâh ve

ta'lîmi'r-ramy ve seddi'-s-sağr ve

tahkîmi'l-buldân

11. festemi'û enîne'l-acâiz vel

erâmil veleytâm tekûlûne elem

yebka fi âl-i Osmân

12. Ve tel'anûne'l-fârrîn mine'l-

a'dâi fi hâzihiz zemân

13. velâ tahâfû inne'l-havfe min

ad'afe'l-îmân lienne’llahe teâlâ

beşşera nebiyyena bi'n-nusreti fi

leyleti'l-mi'râc ve sâiri'l-zemân.

14. velâ tekûnû muhtâcîne min

ashâbil-uhud ve’l bedr fi yevmi'l-

haşr-i ve'l-mîzan

15. ve sallallahu ala nebiyyin

sebete fi'l-musâdemeti hatta

teskuta sinnehu mine'l-esnâni

(Lâ en e'ûzü besmele)

16. hel zâde’l ihsânu ille'l-ihsân

1. İman noktasında bizi birleştiren
vacibu'l-vücûda hamdu senalar olsun.
2. Ordu tanzimi, asker teçhizi, kılıç
parıltısı sayesinde dinimizi yükseltti.
3. Ümitsiz zamanda kullarına imdat
gönderen hâlika tesbih ederiz.
(Nitekim Çanakkale'de olmuştur).
4. Allah birdir üçüncü ve ikinci bir
daha yoktur. Ve neşhedu
5. Öyle bir nebiyy-i zî-şân ki ümmete
itaatle emir buyurdu. Âmiri Arap köle
dahi olsa Sallallahu
6.
7. Emir nerede, saltanat nerede,
emanet-i resul nerede, padişah
nerede kaldı.
8. gaflet, atalet ve uykusundan
uyanınız.
9. Vatan istirdadı için inkarınızı ve
kullarınızı ………. Zira vatan binlerce
şehidin kanı bedeli olarak ve
emanetullahtır.
10. Silah başına, indaht talimine, siz
hazır - memleketimizi müdafaa haline
irca etmeğe gayret ediniz.
11. İhtiyar kadınlar dul kadınlar ve
öksüzler, çocuklar iniltisi dinleyin
Osmanlı erlerinden hiç mi kimse
kalmamış diyorlar.
12. Şu zamanda düşmandan firar
edene lanet okuyorlar.
13. Ey ehl-i iman, korkmayın. Korku
iman zayıflığındandır. Zira Halik,
miraçta sair zamanlarda nebi-i
zişanımızı nusretiyle tebşir etmiştir.
14. Ey ehl-i iman, Ashab-ı Uhud,
Ashab-ı Bedir'den ...... mahşerde
utanmayın.
15. Hususan nebi zi-şanımız ki,
musademenin en buhranlı
dakikasında bile sinn-i saadetleri şehit
olduğu halde sebat etti (ne yüzle
şefaat umarsınız.)

Cuma namazında okunan
hutbelerden maksat, Cenab-ı Hakka
dua değildir. Dinin emrettiği bu
hutbeden maksat, zamanın milli, dini
harb mesaili teşrih ile halka anlatmak
ve onları günün vazifesine sevk
etmektir. Maatteessüf hutbeden
maksut olan kavaid-i asliye unutulmuş
ve bugün yalnız Allah’ı birleme bir
takım dualar okuyarak iktifa
olunmaktadır. Hatta hutbenin Arapça
olması dahi meşrut değildir. Zira bu
suretle hatip efendiler hitabeleriyle
halka söyledikleri şeyleri anlatmaya
muvaffak olamamaktadırlar.
Bu defa atide derc-i sütun ettiğimiz
hutbe 27. Süvari Livası imamı Hasan
Efendi tarafından tertip ve Cuma vakti
camii şerifinde kıraat

Güzel İzmir’eetmiş olan hükümet-i merkeziyenin münferit ve gayr-i meşru bir kararı
veyahut âmâl-i milliyeye muhâlif bazı tekâlif-i hâriciyeye inkıyâd ve serfürû
etmiş gibi emrivâkilerin ihtimal zuhûrâtına karşı Erzurum ve Sivas
Kongrelerinin ruh-ı millîyi temsilen ve birbirini takiben içtimâı muhakkak
bir fâl-i hayır ve selâmettir.

Ma'rûzâtım hitam bulurken: Vatan ve milletin fevz ve halâs gayesine
merbut olan hey'etimizin muvaffak bil-hayr olması temenniyâtını bargâh-
ı ilâhîye ref' eylerim.

Hitaben Yazılan Beyanname Sureti:
Mukarrer olan ……. Rumeli müdafaa-i Hukuk Umumi Kongresi Eylül'ün

dördüncü günü … bir surette Sivas'ta mekteb-i sultani binasında ilk içtimaını
akd ……… olacak zat-ı hazret-i hilafet-penahiye balada sureti münderiç
arîza…….. Bu suretin bilcümle nevahi ve kuraya kadar tamimini bilhassa rica
ederiz. ……. Ayrıca tebliğ olunacaktır.

Kongre Azalarının Yemini
Saadet ve selamet-i vatan ve milletten başka kongrede hiçbir maksad-ı şahsî

takip etmeyeceğime ittihat ve terakki cemiyetinin ihyasına çalışmayacağıma

Tercümesi

Bir Hutbe-i Beliğ

Cuma Günü

İzmir’deki Binalar

Yunan Matbuatı
Birbirine Düştü.

Şark Meselesi Hakkında Teşebbüsü

Fransa’nın

Almanya'nın Vaziyet-i Dahiliyesi

Vahimleşmekte

Selanik’te Yangın

Tezahürat-ı Milliye
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mütalaalarımızı bilahare şerh ve
tafsil edeceğiz.
---------
-------
-----
--

Faik Bey
Kayseri muhasebeciliğine tayin
buyrulduğunu haber aldığımız
sabık defterdarımız Faik Bey'i tebrik
ederiz.

Tayin
Matbaa-i Vilayet hesap ???
memurluğuna sultani
mezunlarından gaye-i milliye
müdir-i mesul-ı sâbıkı Zeki Ertuğrul
Efendi'nin tayin buyrulduğu cümle-
i müstahberatımızdandır.
Matbaanın bu gayûr gençten
istifade edeceği pek tabiidir.

Fukara ve Zuafanın
Meccanen Dişlerine Bakılıyor.
Niğde'nin Bor Kazası'ndan
şehrimizde dişçilik eden Fevzi
Efendi, Memleket Hastanesi'nde
Pazartesi günü müracaat eden
fukaranın dişlerini muayene ve
tedavi edecektir.
Mumaileyh'in bu hareketi cidden
şâyân-ı şükrân bulduk.

Hüsn-i Niyetle Sarf-ı Mesai
Edilmezse

Akim Kalacaktır.

İngiliz ……. dostluğunun iadesi
için İngilizler tarafından iade sarf
edilen mesai akim kalmış ve iki
hükümet arasında …… başlayan
müzarekat munkatı olmuştur.
(A.A.)

Lehistan Hükümeti
Siyazya Meselesi Lehine
Halledilmezse
Cemiyet-i Akvamdan Çekilecek
İzmir gazetelerinin Paris'te aldığı
malumata göre Silizya meselesi
lehine halledilemediği takdirde
Cemiyet-i Akvam'dan Lehistan
Hükümeti çekilecektir.
(A.A.)

İlan
Kıtaat-ı Askeriyece kesilecek koyun
ve keçi derilerinden kauçuk
yapılmak üzere işbu derilerin
dibağlanması mevk-i munakasaya
konulmuştur. İcap eden turşab ???
ve kepek menzilden verilecektir.
Meşhet yalnız çalışacaktır. Talip
olanların derhal menzil levazımına
müracaatları ilan olunur.

Kiralık Mağaza
Kepçeli mevkiinde vaki bab-ı taş
mağaza ile fevkani gazino icara
verileceğinden talip olanların Morali
Baba dergahı post-neşînine
müracaat eylemeleri ilan olunur.

Müdir-i Mesul: Halis Turgut

bu vaka Yunan doktorları
tarafından taht-ı tedaviye alınan
çocuk temsim edilmesiyle nihayet
bulmuştur.

İtalya Takdirkarlığı

Hamaset-i Milliyeyi Tavsif Ediyorlar.

Ankara 13 minhu: İtalya
matbuatından Teranika Gazetesi
Anadolu mutâlebatına hasr ettiği
bir makalede diyor ki; Peki Yunan
taarruzunun başlanacağında
neşrolunan Yunan tebliğleri Türk
Ordusunun mağlup ve perişan
edildiği ve Yunan'ın Ankara'ya
girmelerine mani olan son
engellerin de ortadan kaldırıldığı
zannı verdirecek bir surette kaleme
alınmıştır. Halbuki vakayii ile sabit
olduğu veçhile Türk Ordusu asıl
bu türden kudret ve kuvveti
göstermeğe başlamıştır. Bu ordu
istediği zaman ve mekânda
taarruza geçmek veya azami
mukavemet göstermek kudretini
muhafaza etmektedir.
(A.A)

Yardım Heyeti

İstanbul Müslümanlarının
Teşebbüsü

Ankara 12 Eylül: İstanbul'da bazı
zevat tarafından bir yardım heyeti
teşkil olunmuştur. Ahalinin
hamiyetine müracaat edilerek vuku
bulan teberruat Anadolu
muhtâcîn-i mecrûhîne tevzi
olunmak üzere Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'ne tevdi edilecektir.

Zafer Şenliği
Düşmanın hezimet haberleri
alassabah şehirde şuyua başlamış,
halk bütün gün ve gece icra-yı
şenlikler ve bütün mekâtip
talebesiyle mızraklı süvari bölükleri,
piyade efradı ve müteaddid musika
takımları iştirak etmiştir.

Evkaf Çalışıyor

Paşa Camiin bir zaman fena bir
hal kesp eden abdesthaneleri bu
defa daha muhik ve fena bir
surette ve eskisinden daha fazla
adette inşa ediliyor.
Ali Ağa Camii dahi suret-i lâyıkada
tamir ediliyor. Hülasa Evkaf Dairesi
çalışıyor ve bir şeyler yapıyor.
Malum olduğu üzere
memleketimizin evkafı pek mühim
ve şayan-ı istifade bir halde varidata
maliktir.
Evkaf Dairesi muntazam ve medîd
bir sa'y dairesinde çalışırsa
memleketi mutantan camiler, güzel
binalar ve mağazalarla tezyîn
edebilir.
Evkaf-ı hümân-ı diniyle bilir ki
memleketimiz

Almanya’da Son Vazaiyet
İngiltere hükümeti, Almanya'ya

verdiği bir notada harp mesuliyetle

lekedar olanlardan hiçbir kimsenin

Almanya'da mevki-i iktidara

gelmesine müsaade

edemeyeceğini bildirmiştir.

İngiltere Almanya'da cereyan eden

hadisâtı kemal-i dikkatle takip

etmektedir. Berlin'den intişar

olunduğuna nazaran ……… katili

sıfatıyla Kayser Wilhelm'in sâbık

yaverlerinden birisi yakalanmıştır.

Kaysarın Almanya'ya avdet için

çalıştığı kuvvetle tahmin

olunmaktadır

Londra'dan bildiriliyor: Mısır'ın

idaresi için İngiliz hariciye nazırı

Lord Gürzon ile Mısır murahhasları

arasında cereyan eden

müzakerenin en müşkil noktası

kıtalı muhafazaya memur edilecek

efradın …… İngiltere'nin

geçenlerde Mısırlılar tarafından

İskenderiye'de ordu yalılara vaki

olan tecavüzü ve Yunan

mağazalarının yağmasını ileri

sürerek İngiliz müfrezelerinin

ikamesi lüzumunu müdafaa

etmektedir.

(Gonaris) Serisi diyor ki:

"Galip düşman firar eder gibi

görünüyor"

Ankara 11 Eylül: İstanbul matbuatı

vasıtasıyla alınan malumata göre

Yunanistan halkının telaş ve

endişesi ve hükümet-i hâdıraya

karşı asabiyet ve öfkesi

artmaktadır.

Ezcümle Atina gazetelerinden

bazıları Gonayis'in şahsına vatana

karşı ateş püskürmektedirler. Bu

neviden olmak üzere

Patris Gazetesi'nin neşriyatından

âtideki satırları alıyoruz:

Gonaris saat dörtteki beyanatında

galip düşman firar eder gibi

görülüyor. Reis-i nuzzâr Efendi

daima iyi malumat alır. Nitekim

şemal işler meselesinde de böyle

olmuştu.

Vebro Beyana isimli gazete de

şöyle diyor: Anadolu cihetinde

büyük muharebeler oluyor.

İzmir'den gelen telgraflar ve

Avrupa matbuatı hep bundan

bahsediyor. Halbuki bu işle en

ziyade alakadar olması lazım gelen

Atina ve Yunanistan ahalisi henüz

resmi malumattan mahrumdur.

Halkın bu intizar ve heyecanına

dün küstah-âne bir tarzda bir iş'âr

vuku buldu. Halbuki hükümetin

tamimlerine rağmen hadisat

tahakkuk etmiştir.

Tamamen Kahrolmadıkça

Şefaat ve Vahşetten

Vazgeçmeyecek

Ankara 12 minhu: Yunanlılar

Nazilli ile Sarayköy arasında

Horsunlu Karyesine Türk köylüsü

kıyafetinde Rum ve Ermeni çeteleri

göndermiş. Bunlar … kları tazyik

etmemiş gibi güya çetelerin

firarından sonra karakola ihbar

ettikleri bahanesiyle hafif bir ceza

olarak heyet-i ihtiyariyeleri kulak

ve ayaklarından duvara çivilemek

suretiyle işkence etmişlerdir. Yine

bu köy zenginlerinden birinin

mahdumuna istasyon civarında

bir Yunan askeri tarafından

kurşunla cerh edilmiş ve kendisini

çetelerin cerh edildiğini söylemiş

aksi takdirde bütün ailesinin mahv

edileceği tehdit olunmuştur.

Herkesin gözü önünde cereyan

eden

Meydan Muharebesi Ordumuzun Tam Bir
Muzafferiyetiyle Nihayet Buldu.

Birçok esliha, eşya, malzeme-i harbiye, otomobil iğtinâm edilmiştir.
Düşman, yaralılarını taşımaya vakit bulamadı.

12 - 9 Eylül Tebliğ-i Resmîdir:
Birkaç günden beri devam eden mukabil taarruzlarımızla Sakarya
mıntıkasındaki düşman ordusunda binlerce maktul verdirilerek tamamıyla
mağlup edilmiş ve tayyarelerimizin dahi iştirakiyle her taraftan icra edilen
bir takip neticesinde muharebe meydanında ve ricat yolları üzerinde birçok
esliha, eşya ve malzeme-i harbiye ve otomobiller terk ederek ve hata
yaralılarını taşımaya bile vakit bulamayarak perişan bir surette çekilmeğe
başlamıştır.

Yaşasın Ordumuz

Resmî Tebliğ

Mısırlı Kardeşlerimizin
Mücahedesi Devam Ediyor

Şaşkınlık Alametleri

Parlıkarya Sorosunun Telaş ve

Endişesi
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Halife-i Müslimîn Abdülmecid Hazretleri Milletin
Hayatına Hakiki Tercüman Oluyor

İstanbul 26 – Halife Abdül-
mecid hazretleri Tanin gaze-
tesi muharririne beyanatta
bulunmuşlardır: Bu mesut
günleri idrak etmiş bir mille-
te mensub olmak hakika-
ten müstesna bahtiyarlıklar-
dandır. Devlet-i milletimiz
felaket ve zeval uçurumu-
nun içinde yuvarlanmaya
başlamışken milleti bu ..
uçurumdan kurtararak şu
.. .. ..
milletin bu uğurda sarf et-
tiği Hudâ-pesendâne azmi
ve millete rehber olan ulvî
umudun kanaat ve keyfiye-
tini ne kadar alkışlarsak yeri vardır. Cenab-ı Hakk’a
hamd ü sena olsun bu büyük günleri idrak edebildik.
Türk’ün sinesinden çıkan mukaddes bir kitle-i esasiyye
… ve istikbali kurtardı. Takdirat-ı Subhaniye’nin varide-
i tecellisi olan irade-i milliye ile bugün işgal ettiğim
mevkiimde en büyük emelim devlet ve milletin emniyet
ve saadette terakkisini görmek ve Türk Devleti’nin
terakki … kalbine işlemiş olan âmme-i mü’mininin
muhafız-ı hırz-ı can bilerek bütün kudretimle .. ..
çalışmıştır.
Ankara 27. Abdülmecid Hazretlerinin hilafetleri
Anadolu’nun her tarafında büyük bir memnuniyetle
karşılanmıştır. Merasim-i mahsusa ile tesmid edilmiştir.

Halife Hazretleri Heyet-i Mebusan şerefine bir ziyafet
keşide buyurdular.
İstanbul … akşam Heyet-i Mebusan şerefine Halife
Hazretleri tarafından bir ziyafet keşide olunmuştur. ..
.. .. Heyet-i Mebusan şerefine Müşir Fuad Paşa
tarafından mükellef bir ziyafet keşide edilmiştir.

Ecnebi süferası Halife Hazretlerini .. .. .. tebrik etmişlerdir.
İstanbul 28 Halife Hazretleri dün süfera-yı ecnebiyyeden
bazılarının tebrikatını kabul eylemek üzere saat iki
raddelerinde Beşiktaş Sarayı’ndan Dolmabahçe
Sarayı’na teşrif buyurmuşlardır. Resm-i tebrike gelen
süferadan evvela Papa vekili baade, Fransız fevkalade
komiseri general Pelle İngiliz sefareti maslahatgüzarı
Henderson, İran, İspanya, Hollanda, Danimarka, İsveç
sefirleri saat iki buçuktan itibaren kabul ile saat beşe
kadar saraya muvasalat etmişlerdir ve tebrikat müdürü
Murat Bey tarafından istikbal edilerek üst kattaki
salona isal olunmuşlardır. Mukırran teşrifat-ı umumiye
müdürü Memduh Bey delaletiyle huzura kabul
buyurularak ayrı ayrı arz-ı tebrikat etmişlerdir. Resm-
i tebrikat saat beş buçukta hitam bulmuş ve Halife
Hazretleri Dolmabahçe Sarayı’ndan Beşiktaş Sarayı’na
avdet buyurmuşlardır. Ermeni Patriği meclis-i ruhani
reisi .. kethudası bera-yı tebrik dün Beşiktaş Sarayı’na
isimlerini isimlerini defter-i mahsusa kaydetmişlerdir.

İdarehanesi ve matbaası Sivas: Vilayet MatbaasıÜçüncü sene; Numara- 254 - Nüshası her yerde 5 kuruştur.
Sâhib-i imtiyazı : Selahattin

Tarih-i Tesisi: 14 Eylül 1335

Türk milleti başladığı
inkılabı arzu ve emel-i
millisi dairesinde intac
ederek gaye-i millisini
birer birer iktidar ederken
yeni Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti’nin
ma kar r- i  id ares i  ve
programı ve ..... bir ifade
ile payitaht-ı milli neresi
olacağı hakkında bir çok
sual tevarüd eylemekte
ve bunun için ..... zihin
eylemekle beraber bütün
v i l a ye t  ve  l iv a la r ın
teşebbüsat-ı lazimede
b u l u n m a  y o l u n d a
o l d u k l a r ı  e v r a k - ı
havadiste görülmektedir.
Buna cevap verebilmek
iç in  ya p ı la n  ve  ne
d e r e c e y e  k a d a r
semeredar olabileceğini
tespit ve muhtelif liva ve
vilayetlerden vaki olan
te ş eb b ü s l e r i n in  ne
dereceye kadar muhik ....
mahiyet taşıdığı ........
alameti ve belki de nazar-
ı itibara olmak ..... fenni,
siyasi, ictimai, iktisadi ve
c o ğ r a f i  n o k t a - ı
nazarından tedkik ve .....
Bir gazete büyük bir
meseleyi ...... ile kıyam
eylemesi ve bu sual-i
varide derhal halen ....
cevap verebilmesinin ne
kadar cüret ve müşkil
olacağı malum olan bir
keyfiyettir.
Bunu mevzu-ı  bahs
etmekteki hikmet nedir?
Sualine karşı bugünkü
Türkiye’nin maziden ibret
behemahal ..... nazar-ı
itibara alarak böyle bir
n e t a i c  k a r ş ı s ı n d a
bulunduğumuza nazar-
ı dikkati ..... celb ederek
erbab-ı dikkati ve dehayı
ve mütefekkirîn ....... bu
mesele-i atiye arız-ı amîk
i s t i n t a k a  d a v e t
eylemekteler ve mil li
umdelere ..... istinat
ederek teessüs eden .....
vaka-yi milliden iktibas
edecek o yeni Türkiye’nin
l a y ı k  o l d u ğ u
ehemmiyetle .... mesailin
en başlıcalarından ve
b e l k i  b i r i n c i s i  b u
meseledir.
Gerçi misak-ı millimizin
henüz tamamen istihsal
eylemekte bulunduğu bir
anda değiliz. Yapılacak
d a ha  ç ok  m e s a i l - i
mühimme vardır. Fakat
Tanrı’nın yardımı ulu
mil let im izin  azim ve
c e l a d e t i  m e s a i - i
milliyemizi, gayelerimizi
istihdaf ve istihsal edici
bir şekl-i kaviyyeye ifrağ
eylemiştir. Onun için ....
m i s a k - ı  m i l l i m i z e
tahakkuk etmiş bir emr-
i  v a r i d e  ş e k l i n d e
bakabiliriz.
Payitaht-ı milliye ... henüz
tesiratı da mesele nedir?
Bunun üzerine imal-i fikr
ve neşr eylemek zamanı
henüz hasıl olmuştur.
Ama dünyanın bunca
mesail-i mihenne ....
Büyük Millet Meclisi ve
hükümeti .... mahlülünde
hail ve fasl  eder .....
ş i m d i d e n  b u n u n la
meşgul olmak beyhude
.... nazar-ı dikkate alacak
bir cihet varsa o da ....
sani yen  memleke tte
gözüken ..... ittilaına arz
i le he r . .. ..  nokta-ı
meçhule bırakılmaması
salisen böyle bir talebin
memleketin ve milletin
için daha nafi

İrâde-i Milliye

Sahib-i İmtiyazımız Gitti
G a z e t e m i z i n  s a h i b i
Mücahede-i Milliye’nin ilk
naşir- i  efkar ı  olmağla
ilelebet intişar edilecek olan
(İrade-i Milliye)’nin müdürü
Selahaddin Bey Pazartesi
günü deruhte ettiği yeni
vazifesine, Cebel-i Bereket
tahrirat müdürlüğüne

Cebel-i Bereket tahrirat
müdürlüğüne tayin buyurulan

sahib-i imtiyazımız
Selahaddin Bey

gitti. Gazetesi kendisine
selametler temennisiyle
b e ra b e r  s a h ib in d e n
ayr ı ld ığı  iç in  ..  …  . .
görmediğini maa’l-istizar
beyan eder. Mumaileyh bu
memlekete, millete lazım
olduğu gün hiçbir şey
düşünmeden … vücud
etm iş  bu güne  ka dar
çalışmış bugünden sonra
çalışacağına mübeyyen
iradesiyle işaret eylemiştir.
Uğurlar ve selametler
ederiz.

Memlekete hüsn-i hizmetle
vakt-i vücud eden Vilayet
Muhasebe-i  Husus iye
m ü d ü r i y e t i n e  t a y i n
buyurulan Hayri Bey evvelki
gün şehrimize teşrifle ifa-
yı  vaz ifeye mübaşeret
eylemişt ir. Beyan-ı hoş
amedi ile muvaffakiyetler
temenni ederiz.

Sivas Sultan i Mektebi
müdüriyetine terfian tayin
b u y u r u l a n  A m a s y a
Sultanisi müdürü Hasan
Fehmi Bey şehrimize teşrif
buyurdu ğu g ün le rd e
intizar edemediğimiz için
haklarında lazimeten hoş
âmedî ifa edilemedi. …
evvel k i  gün mek teb i
ziyaretle … olduğumuz ..
.. .. .. b ir  programla
i le r lemekted ir.  Tebrik
ederiz.

Ted r i s a t - ı  i b t i d a i y y e
müfettiş-i sabıkı Ali Âlî Bey
terfîen İstanbul .. .. .. tayin
buyurulmuştur. Mesleğine
aşık olan bu gencimiz de
şayan-ı tebriktir.

.. .. .. .. .. şahit olduğumuz
kı ym et l i  a rk ad a ş ımı z
Hikmet Bey’i tebrik ederiz.

Vilayet Meclis-i Umumisi
fevkalade bir  … .. ..
Pazartesi günü açılacaktır.
.. azaları birer ikişer teşrif
buyurmaktadırlar.

Devair-i hususiyye bütçeleri
encümen-i vilayetçe tetkik
edilerek umumi bütçenin
tevazüni için bazı tedkikat
icra ve icap eden aksama
da ilave edilmiştir. Hususi
istihbaratımıza göre bu
sene en ziyade ehemmiyet
ver i len  aksam yol ve
mekteptir.

Payitaht-ı Milli

olacağı kanaatı ve bu
kana atta d a icabet
edilmiş buluna bilinmesi
Büyük Millet Meclisi ve
hükümetinin vezaifini
teshil ve meselesini tenkıs
etmiş olur. Binaenaleyh
b ug ü n  S i v a s ’ ı n  v e
S ivas l ı la r ın  bununla
meşgul olması  heder
edilmiş bir mesai değil
memleketin menafi- i
a l i ye s ine  m atuf  b ir
teşebbüs olur.
Bu  vücub tahak kuk
edince bu meseleye ...
ibtidar olmak lazımdır.
Acaba bu lüzum ne için
ve kim için denirse bir
Türk olmak it ibar ıyla
bugünkü Türk iye’nin
saadet ve selamet-i atiye
ve müstakbelesi ve bir
S i v a s l ı  b u l u n m a k
d o l a y ı s ı y l a  d a
memleketin ve bütün
Anadolu’nun ümran ve
refahı (Sivas ) iç ind ir
derim. Hemşerilerimin

Halife Hazretlerinin Beyanatı

Halife Hazretlerinin Ziyafeti

Süfera-yı Ecnebiyyenin Tebrikatı

İntibaatı
İstanbul 28 – Taymıs gazetesine Paris’ten bildiriliyor:
Mösyö … Paris’e gelirken Mösyö Milran’ın vesayet ettiği
Meclis-i Nüzzar’a dahil oldu ve Lozan’da Senyör Mösyö
Lepni (?) Lord Gürzon İsmet Paşa ve Romanya ve
Yugoslavya mümessilleriyle mükalemeden hasıl ettiği
intibaatı meclise bildirdi. Mösyö .. .. aldığı teminattan
memnun göründüğü gibi Türklerle anlaşmanın mümkün
olacağı kanaatindedir. Senyör Mösyö Lepni ile Mösyö
Püvankar’e (?) arasındaki münasebetin pek kalbi ve
samimi olduğu ve müttefikler tarafından Türklere karşı
gösterilen nezaketin Türklerin endişelerini izale ettiği
burada …mektedir.
Musul meselesinin Fransız matbuatında tekrar mevzu-ı
bahs olunması biraz ifrat-perveranedir. İsmet Paşa’nın
Lord Gürzon ile münasebat-ı hususiyye bu mesele ile
alakadar olduğu zannını veriyor. İsmet Paşa Musul’a
kıymetli bir sevkü’l-ceyş noktası ve mühim bir ticaret
merkezi nazarıyla bakmaktadır. Bu babda .. .. şey söylemek
isteyen Tan gazetesinin Lozan muhabiri Musul’un
iadesinin İngiltere için Müslümanların dostluğunu tekrar
kazanmaya yegane bir vasıta olacağını işaret ediyor.
Böyle bir irade Türklerin müddeiyatı sebebiyle tahaddüs
eden emniyetsizlikten dolayı şimdiki halde istifade kabil
olmayan .. .. menbalarının isticarını da teshil eder ve bu
tarzda çalışmak onları bu mandanın nüfuzuyla sarf-ı
mesai etmelerinde müessir ve daha ferah-bahş olur diyor.
Fransız mehafili bunun münferit bir müzakere ile hallini
mümkün görüyor. Bununla Fransız matbuat-ı (?)
kavmiyyesine hüsn-i tesir edecek bir mevzu nazarıyla
bakmaktadır.

Yalnız Kilidü’l-Bahr’de Yunan Enkazından Bir Parça
Kalmıştır.

İstanbul 28 Müttefikîn karargahından 25 tarihiyle tebliğ
edilmiştir.
Müttefikîn generalleri ve Refet Paşa .. .. mütekabelenin
muhafazası maksadıyla Türkiye polisi ile müttefikîn
polisinin müştereken tarz-ı mesaisi hususunda ..
etmişlerdir.
İstanbul 28 Müttefikîn karargah-ı umumisinden tebliğ
edilmiştir.
Şarkî Trakya’nın Yunan ordusundan tahliye edilerek
mezkur mıntıkada Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti’nin iade-i mülkiye ve jandarmasının tesisi
hakkında .. akdedilen .. … .. pek mucip memnuniyet-i
ahval ve şerait dahilinde kuvveden fiile îsâl edildiği resmen
ilan edildi. Müttefikîn generalleri ile Türkiye erkanı ve
Yunan memurları arasında akdedilen .. … tamamen icra
edilmiştir. Bir taraftan Yunan memurîn-i askeriye ve
mülkiyesinin diğer taraftan Türk erkân-ı memurînin
dürüst hareket ve itidali sayesinde bu nazik devir ve ..
.. .. isal edilmiştir. Müttefikîn generalleri ve efrad-ı
askeriyesi .. .. .. .. için güzel semereler verecek olan bu
.. neticenin istihsali hususuna vasi‘ teşebbüslere iştirak
etmişlerdir.
İstanbul 27-28 tarihiyle müttefikîn karargah-ı umumisi
ber-vech-i âtî resmî … .. etmektedir.
Glibolu’dan Yunan mültecilerinin vapurlarla erkâbı
amel iyesi 23 teşrin-i sânîde ikmal edilmiştir.
Kilidülbahir’deki mültecilerin erkâbına devam edilmekte
ve yalnız Seddülbahir’deki mültecilerin .. kalmıştır.

Türkiye’nin Avrupa Hudutları – Garbî Trakya Meselesi

İstanbul 26 Yirmi beş sabahı Tür-
kiye’nin Avrupa hudutları hakkın-
da müzakerata devam edilmiştir.
İsmet Paşa ve Venizelos’un …
evvelce dermeyan ettikleri müza-
keratı teyid eylemişlerdir. İsmet
Paşa Garbî Trakya ’da îrâ-yı umu-
miyede müracaat hususundaki
mutabakat ibraz etmiştir. İstanbul
26 Lozan Konferansı arazi ve
askeri komisyonu cumartesi günü
.. .. bir mesele hakkında karar
ittihaz etmiştir. Komisyon … ara-
sında hususi mükalemeler icrası
suretiyle müşkilatı izaleye çalışmaktadır.

Bir İngiliz Gazetesi Ne Diyor
İstanbul 26 … gazetesi Vahdeddin için .. .. yüz İngiliz
lirası sarf edeceğinden bahsederek .. … .. İngiliz milletinin
kesesinden çıkacağından şikayet-âmîz bir lisanla
bahsetmektedir.

Refet Paşa ve Müttefikîn
Generallerinin Müzakeratı

Ankara 28 Refet Paşa ile
müttefikîn generalleri
arasında İstanbul’daki
müttefikîn kıtaatının yeni
Türk idares ine karş ı
vaziyeti ve münasebeti
hakkındaki cereyan eden
m ü t a l e a t  s o n
nokta lar ında ..  . . ..
olunmuştur.

Ankara 29 … telsizin dün
neşrettiği bir beyanatta
…  m a h a l l e r d e n
bazılarının Rum ahalinin
… maruz bulunduğu
beyan edilmektedir. .. ..
..  .. . . icra-y ı  te’ sir
maksad ıy la  . . . . bu
haberin asl ve esastan ârî
o ld u ğ u n u  i l a n  i l e
müfteriyat-ı vakıayı suret-
i katiyede .. ve tekzip
ederiz.

İstanbul’un Vaziyeti Tekzip

bu husustaki mesai-i
mevcudemize müzahir
olmalarını rica etmekle
beraber bu meselenin
S i v a s  i ç i n  f a y d a l ı
mesailden olduğunu arz
eylerim. Memleketin bu
babdaki faaliyet ve ....
tarihi, coğrafi, siyasi,
idari, ictimai, iktisadi, ...
meden i,  i lm i, fenn i
nokta-ı  nazar lardan
müdellilen irae ve ispat
e d e c e k  e f k a r  v e
i s t i h z a r a t a  b u n u
müteakip neşredilecek
diğer müta lealar ım ız
efkar-ı umumiyyeye arz
edilecek ve rü feka-yı
mesaimin neşriyatıyla da
mesele  daha ziyade
t e n v i r  v e  t a v z i h
olunacaktır. Mesai bizden
tev f ik  A l l a h ’ ta nd ı r.
H. Turgut

Tanin Gazetesi’ne beyanatta
bulunan aziz halifemiz
Abdülmecid Hazretleri.

Lozan Konferansı

28 Teşrin-i Sani 338 tarihli
tebliğ-i resmidir
Trakya’da Edirne şehriyle Keşan
ve  Ş a r köyü  ka sa b a la r ı
m em ur in - i  m ü lk i ye  ve
jandarmalarız tarafından …
teslim edilmiştir. Yunanlıların
Uzunköprü mıntıkasını tahliye
ederek Çıtırca ve Hamidiye
köylerini kamilen yaktıkları
anlaşılmıştır.
Çanakkale mıntıkasında bir
İngiliz tayyaresi hatt-ı fasılı
t ec a v üz l e  b i r  m ü d de t
Çanakkale Ez ine şosesin i
takiben Sarsak Köprü üzerinde
uçarak keşfiyatta bulunmuştur.

 27 Teşrin-i Sani 338 tarihli
tebliğ-i resmidir.
1- Kırcaali ve Çanakkale
mıntıkalarındaki hatt-ı fasılız
üzer inde ve dahil inde
müttefikinin tayyare faaliyeti
olmuştur.
2- .. .. şibh-i ceziresinin
ş im a l - i  g a rb i s in dek i
Marmara adasında dahi
hükümet-i milliyemiz tesis
etmiş jandarmalar ımız
ikame edilmiştir.

Edirne de Kurtuldu Tebliğ-i Resmi

Elhamdülillah Edirnemiz ve Trakyamız Kurtuldu

Lozan Konferansı ve Vaziyet

Firari Vahdeddin Hakkında

Kısm-ı Dahilî

Muhasebe-i Hususiye Müdürü

Sultani Müdürü

Ali Âlî Bey

Hikmet Bey

Meclis-i Umumî Açılacak
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Sivas
Pazar

13 Rebiü’l-Ahir 1341
3 Kanun-ı Evvel 1338
                             1922

Gün aşırı çıkar ............ gazetedir.

Abone şeraiti
Her nüshası 5 kuruş

İtibarıyla gönderilen para
kadar gazete irsal olunur.

İlanat ehven fiyata derc edilir.
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Kanun-ı Evvel 3 Sayfa 2

Yeni Yunan Hükümeti Harp Mes’ullerini İdam Ediyor

Ankara 26. Bordo neşriyatına nazaran Miralay
(Gokadas) tarafından teşkil edilen Yunan kabinesinde
harbiye nazırı hıyanet-i vataniyye mes’uliyetlerini
tahkike memur komisyon reisi general Yulgahoş ....
edilmiştir. İhtilal komitesinde yalnız miralay Balastras
kalmıştır. Fransız gazeteleri … … .. harp mes’ulü
sıfatıyla idam edildikleri takdirde Yunanistan ile İngiltere
aras ında münasebetin  inkıtaa uğrayacağ ın ı
zannediyorlar.
Ankara 29. Telsizde 28 tarşhiyle tebliğ ediyor: Divan-
ı harp bu sabah hiyanet-i vataniye cezasıyla müttehim
olanlar hakkındaki hüküm ve kararı vermiştir. Sabık
kabine erkanından … … ile sabık baş kumandan …
… idama ve general … ile … müebbet küreğe
mahkum edilmişlerdir. İdam cezaları derhal icra ve
infaz edilmiştir. Bundan maade … 250 bin … 355
bin … 500 bin … .. .. iki yüz bin drahmi ceza-yı nakdî
i‘tasına mahkum edilmişlerdir.

İstanbul 27. Lozan umur-ı araziyye komisyonu İsmet
Paşa talebi üzerine Ankara’dan talimata … … tehir
etmiştir.
27, 28 Teşrin-i Sani Lord Gürzon ile İsmet Paşa suret-
i hususiyede görüşmüşlerdir. … .. beraber Türkiye’nin
Asya hudutlarıyla ez-cümle … dair müzakere cereyan
… ediliyor. Diğer taraftan Musul petrolleri hakkında
Vaşington ile Londra arasında hasılı olduğu rivayet
olunur. İngiltere ve Türkiye murahhasları arasında
Türkiye’nin Asya … efkar hasıl olduğu cihetle bu
babdaki müzakerat ta‘lik edilmiştir.
.. .. .. Asya-yı suğrayı üç devlet arasında menatık-ı
nüfuza … .. .. kain iken addedildiği te’yit etmektedir.
İngiltere murahhası .. .. .. vaki olan beyanat hükümet-
i metbu‘asınca kabul edildiği .. .. .. namesini iptale
mütemayil bulunduğunu söylemiştir.

Biz Bu Mücadeleyi Hakimiyet ve İstiklalimiz İçin Yaptık
ve Yapacağız

.. 27 (A. A.) İstanbuldaki düvel-i itilafiyye komiserleri
Refet Paşa hazretlerine verdiği 15 Teşrin-i Sani 338
tarihli notada, İzmir’de mukim müttefikîn ....
tabiiyetlerine ailelerin emval ve emlâke dair ma‘lumatı
hâvî bir beyanname i‘tası ve ikamet vesikası ahzi
mecburiyetinde bulundu. Müsaadesiz seyahat
icrasından men edildikleri hakkında Türk polisi
tarafından ittihaz edilen .. .. .. hukukun yeni bir ihlal
mahiyetinde addettikleri bu emrin ilgasını talep
etmişlerdir.
Hariciye vekaletimiz bu talebe karşı sureti âtîde 24
Teşr in-i Sani 338 tarihl i notayla mukabelede
bulunmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti İzmir’de
müdafaa-ı mahalliyenin ittihaz ettiği bazı tedâbîrde
bazı itirafı hâvî olarak düvel-i .. fevkalade komiserleri
tarafından gönderilen 21 Teşrin-i Sani 1922 tarihli
notay ı  a ld ığ ını  beyan ile kesb-i  şeref  eder.
Hükümet-i mezkûre müşarünileyhim komiserlerin bu
babdaki mülga kapitülasyon usulüne isnat ettirdiklerini
müşahede ile müteessif olmuştur. Senelerden beri
bil^-âzâd katı …eden geri durmamış olan Türk millet
ve hükümetinin aksa-yı maksadı olan istiklal-i tâmmı
elyevm efkar-ı umumiye-yi cihan ile düvel-i müttehidece
musaddak bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti .. ..yle Osmanlı İmparatorluğu’nun inkişafına
asırlarca .. hail olmuş ve imparatorluğu her türlü siyasi,
malî ve iktisadî terakkîden mahrum bırakan ve zaman-
ı hazırada … tarih teşkil edecek olan … ile kendi
kendini mukayyed …di bâhusus ki kapitülasyonlar
zâtü’t-tarafeyn mukavelat-ı düveliyyeden farz olunsa
bile müddetle memdud olmaz. Muahedelerin ebedi
olmayacakları tabiî olduğu kaziyesini nazar-ı dikkate
alarak ..bar şartıyla her zaman feshi kabil olabileceği
müesses bir madde-i hukukiyedir. ..rudat-ı atiyeye
nazaran Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin
düvel-i saire ile münasebatı hukuk-ı düvel-i umumiye
ahkamı ile müstakil her bir devlete kendi ülkesinde
bu gibi tedabiri tatbik selahiyeti hakk-ı tabiî olarak
bahşetmiş olduğundan müşarünileyhim komiserlerin
insaf ına ve ısrara  mahal o lmadığ ını  takd ir
buyuracaklarından Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti …dir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hariciye Vekaleti Vekili
Hüseyin Rauf

Bütün Acılarını Biçare Silahsız Müslümanlardan
Alıyor

Ankara 27 Teşrin-i Sani 28 Bugün istihbaratımıza
nazaran Yunanlılar işgal ve idareleri altında bulunan
havalideki Müslümanlara pek vahşiyane zulümler
yapmaktadırlar. Ez-cümle cenubi Arnavutluk’ta ..ak
kıtası ahali-i İslamiyesi Yunan istila ve idaresinin
tesisinden beri enva-ı mezalime maruz kalmıştır.
Yunanlılar bu zavallıları imha için her türlü vesaite
müracaat etmişler. Emlak ve arazilerini
Zapt ve memleketin
eşraf ve a‘yanını bila-
merhamet şehit eyle-
mişlerdir. Harb-i umu-
mi esnasında halkın
bir köyden diğer köye
azimeti şiddetle men
edilmek suretiyle kas-
ten açlığa mahkum
edilen ahalinin çoğu
bu yüzden telef olmuştur. Yunanlıların gerek kendileri
ve gerek Rum muhacirleri vasıtasıyla Müslüman ahaliye
yaptıkları zulüm ve vahşetler son günlerde .. kabil-i
tahammül bir şekil almıştır.

Rabbi yassır velâ tuassır
Rabbi temim bi’l-hayr.
Sade fakat zevk-i selîmi
okşar tarzda mefruş bir
y a t a k  o d a s ı n d a
bulunuyormuşum.
Fec irden b iraz  evve l
u y a n m ı ş ı m .  Y a n i
b a ş ı m d a k i  e l e k t r i k
düğmesini çevirdim. Karşı
duvarda çakılı olan lamba
parla d ı.  Yatağ ımdan
çıktım. Odanın içindeki
muslukta abdest aldım.
Üzerinde “Sivas Hatırası”
yazılı havluya silindim.
E l b i s e m i  g i y i n d i m .
Hizmetçi kız kahvemi
getirdi. Kahveyi bitirmek
üzere iken Allahu Ekber
nidasıyla müezzin sabah
namazına davete başladı.
Camie  g itmek üzere
i s t i ‘ ca l  e t t im .  E v in
kapısından çıkar çıkmaz
az ötede bulunan elektrikli
tramva y mevki indeki
hıncahınç dolu olan araba
hareket etmek üzere idi.
Ko ş tu m  m ü şk ü l a t l a
yetiştim. Ve bir kenarda
tutunabi ld im.  A raba
Meydan Camii önünde
tevakkuf etti. Bütün halk
arabayı terk ederek camie
girdik. Cami şimdiki gibi
çukur değil idi. Sakfı ve
tavanı yükseltilmiş idi.
K a p ı n ı n  a ğ z ı n d a
bulabildiğim bir yerde
eda-yı salat ettim.
K a p ı n ı n  a ğ z ı n d a
bulunuşuma ve camiin
bütün pencereler in in
açıklığına rağmen halkın
çokluğundan hasıl olan
hararet beni müteessir
ed i yordu.  Bel k i  onu
t e c a v ü z  e d e n
müezzinlerin tekrarıyla
a n c a k  n a m a z  e d a
olunabiliyordu. Camiden
ç ı k t ı ğ ı m  z a m a n
tanıdıklarımdan bir zata
tesadüf ettim. Ankara’da
bu lun an  Ş im end if e r
M e k te b i ’ n e  o ğ l un u
k a y de t t i rm ek  ü z e r e
Ankara’ya gideceğ ini
söyledi. Bu zatı bera-yı
teşyi‘ istasyona gitmek
üzere birlikte tramvaya
b i n d i m .  E t r a f ı m a
bakındıkça mütehayyir
ka l ıyo rdum. Es k iden
hayvan satılan zemini
gübre ler le mestur ve
ortasında … lara mahsus
b ir  k u lu be  b u lu nan
meydan şimdi takriben
yirmi metre arzında temiz
bir cadde olmuş. Etrafında
kargir yüksek binalar.
B ina l a r ı n  a l t l a r ı nd a
cepheleri yekpare camlarla
k a p a l ı  k o c a  k o c a
mağazalar.
Şimendifer vagonlar ı
görün me ye  ba ş l ad ı.
Halfelik Kabristanı’nın
k ö p r ü s ü n ü  g e ç t i k .
Tr a m v a y d a n  i n d i k .
Muazzam bir istasyon
binası . Kap ıs ının sağ
kenarına muallak bir levha
üz er ind e  S am s un  -
Erzurum ve Ankara – Sivas
yazılı ve sol kenardaki
levhada dahi hareket
c e t v e l l e r i  v a r  i d i .
B u l u n d u ğ u m u z
istasyonun garbından
ayrılan bir hat da cenuba
teveccüh ediyordu. Bu hat
Harput –  D iyarb akır
üzer inden İs tanbul –
B a ğ d a t  h a t t ı y l a
birleşiyormuş. Malatya
k ö p r ü s ü  c i v a r ı n d a
g ö r ü n e n  y e n i  b i r
istasyonun bu hatta ait
olduğunu anladım. Tren
hazırlandı. Arkadaşım
gi tt i .  B en  de tekrar
t r a m v a y a  b i n e r e k
b u g ü n k ü  H ü k ü m e t
Ca ddes i ’n in  önünd e
indim. Mihveri Hükümet
Meydanı’ndaki havuzun
sütunu ye rine ikame
edilmiş olan istiklal …
geçmek üzere geniş bir
Ç i f t e  M i n a r e ’ l e r l e
Hükümet Meydanını vasl
ediyorlardı. Etrafı akasya
ağaçlarıyla müzeyyen olan
bu caddenin  sağ v e
s o lu n d a  m u h te ş e m
yekdiğerine mütenazır ve
.. iki .. nazar-ı dikkatimi
celbetti. Sağındaki posta
ve telgraf hanesi imiş.
Biraz daha yukarı çıktım.
Sultani Mektebi önünde
gü ze l  b i r  o tom o bi l
duruyordu. Yandan bir kat
çıkarak otomobile

bindi. Kabak Yazısı’na
doğru gitt im. Tepenin
önünde kalan … ve …li ..
.. .. eski … bulunan bir
kapısı olduğu anlaşıldı. ….
A n la d ım  k i :  Su l t a n i
Mektebi binası Hay’et-i
Temsiliye hatıra gelerek
meclis reisinin ikametine
tahsis edilmiş. Derhal geri
döndüm. Ve Hükümet
Meydanı’ndaki mevkie
gelen … Büyük Millet
Meclisi levhası bulunan
tramvaya atladım. Kabak
Yazısı’na gidiyorduk. Bu
cadde diğerlerinden çok
geniş ve yine etrafı ağaçlı
ve sulanmış idi. Caddeyi
şirin manzaral ı binalar
ihata ediyordu. Sanayi
Mektebi önünde durduk.
Mekteb in  karş ısındaki
b u g ün k ü  h a s ta h a n e
binasını muhit olan güzel
bir bağçenin demir kapısı
üzerinde koca bir levha
üzerinde Tıbbiye Mektebi
yazılı idi.
Allah Allah acaba rüya mı
görüyordum. Tramvay
yürüdü. Diğer binalardan
farklı sarayları andıran
binalar arasından geçmeye
başladık. Aldığım izahattan
sağda sırasıy la Şer iye,
Sıhhıye, Mearif, İktisad
so lda Nafia, Dahi liye ,
Hariciye, Müdafaa-ı Milliye
ve Hay’et-i Vekiliyye binaları
o l d u ğ u n u  a n la d ı m .
Tramvay durdu indim.
K ı b l e y e  m ü t e ve c c ih
cephesiyle caddeyi kapatan
müzeyy eb,  müzeyyen
vakur binanın kapısının sağ
ve solundaki kubbeler
önünde birer po lis ve
kapısının üzerinde “Millet
Meclisi” levhası var idi.
Otomobil ler le, las t ikl i
arabalarla ve tramvaylarla
ge len  zevat po lisler in
selamları arasından binaya
dahil oluyorlardı.
O sırada tanıdığım bir
mebus geldi. Bir kartpostal
verdi. Samiîn salonuna
girdim. … .. .. .. kürsüye
çıktı. Zil çalındı. Müzakere
başladı. Bir zatın verdiği
takrirde müessesat-ı irfanın
Anadolu’ya dağıt ılması
evvelce talep olunmuş ve
kabul olunmuş ise de
kadrolarının darlığından
dolayı kafi gelmediklerini
binaen aleyh … lüzumunu
t a l e p  e d i y o r d u .
Anlayabildiğime nazaran
müessesat-ı irfan şu suretle
dağıtılmış:
Sivas’ta bir tıbbiye mektebi
ile bir mülkiye mektebi.
Siirt’te ve Zile’de birer
Ziraat ve birer makinist
mektepleri.
Samsun’da bir ticaret
mektebi.
Kon ya ’d a b i r  h uk uk
mektebi.
Erzincan’da b ir baytar
mektebi.
Erzurum’da edebiyat ve
ilahiyat kısımları.
Harput’ta bir mühendis
mektebi.
Trabzon’da bir bahriye
mektebi.
Daha bir çok mektepler.
Meclis tevsi’lerini kabul etti.
İkinci bir tahrir de Sivas –
Ünye caddesinin şimdiye
kadar neden ihmal edilmiş
olduğunu ve ne vakit ikmal
e d i l e c e ğ i n i  N a f i a
Vekaleti’nden istizaha dair
idi.
Teneffüs zamanı geldi.
Çıkt ım. Yine tramvaya
b ine rek avdet et t im .
Tr a m v a y d a  e v v e l c e
tanıdığım fuzaladan bir zat
var idi.
Sivas’ın eski haliyle yeni
vaziyeti arasındaki farkı
hayretle gördüğümü ve
hatta hakikatten ziyade
rüya gibi telakki ettiğimi
söyledim. Güldü.
Evet! Evvelce rüya idi. Fakat
makarr-ı saltanat olduktan
sonra hakikatt ir  dedi.
Uyandım. Sabah olmuş.
Ezan okunuyor. Hayırdır
inşallah.

Bacanahzade
Ziya

İplerini Elleriyle Çekiyorlar

İsmet Paşa – Gürzon
Hususi Görüşüyorlar

Hâlâ Anlamak İstemiyorlar

Yunan Hâlâ Mezalim Yapıyor

Yunan fecayi‘inden tüyleri ürperten bir levha

Rüya Çarşamba Günü Lozan’da
Ankara 27 …rinin … 17
k i ş i l i k  Ru s  heye t - i
murahhasası Cumartesi
Moskova’dan Rus heyet-
i murahhasasına riyaset
eden Rusya Şuralar
Cumhuriyet i hariciye
komiseri hareket etmiştir.
Çarşamba günü Lozan’a
m u v a s a l a t ı
beklenmektedir.

Mısırlı Müslümanların Bir
Talebi

Ankara 28 minh. (A. A.)
Mısır’ın ulema ve rüesa-
yı ruhaniyesi, tüccar,
a‘yan, etibba, mehami,
amele ve … hırfeti …
İngiliz baş vekili ile İngiliz
matbuatına keşide edilen
ikinci bir telgraf-namede
Britanya hükümetinin
şarka ve şarklılara ve
Türkiye’ye karşı harekat-ı
adavetkarlıklar protesto
edilmekte … umumiyeyi
işkal edecek ahval-i …den
tevakki olunarak bütün
… esasiyenin .. ve ..
e d i l m e s i  v e  Ş a r k
konferansında Mısır’ın
dahi temsil olunması
tavsiye kılınmıştır.
28 minh. (A. A.) Fransız
gazetelerinin

Musiki Muallimliği
Se ne le rd i r  mus i k i
muallimliğini ifa eden
Mustafa Efendi Kazım
Bey Numunesi müdür
muavinl iğine tayin
buyurulmuş ve bu
sebeple  i ‘ la l  eden
vazifeye de

genç musiki mualli-
mimiz Muzaffer tayin
buyurulmuştur. Her
ikisini de tebrik ederiz.

Küçük Havadisler

Musiki muallimliğine tayin
buyurulan Sanayi

muallimlerinden Muzaffer
Bey

Rus Murahhasları

Mısır’ın Müracaatı

Türk ekmeğiyle büyüyüp Türk vatanından kazandıkları
paralarla kurşun alıp Türkiye’nin, Türk’ün mahvına
çalışan ve vatanımızın en zengin aksamını yaktırıp
yıktırmaya ve kardaşlarımızın şehadetine vasıta olan
ve kahraman ordumuzun muzafferiyeti müteakip
vehime düşürerek vatanımızdan çekilip gitmekte olan
Rum ve Ermenilerin tebdil-i tabiiyet ederek dört ay
sonra daha dehşetli hırs ve intikamla memleketimize
gelmemiş ve arzu .. gidenlerden kalan iyi evlerini kendi
esnaflarımız ellerine teslim edebilmek gayesiyle tesis
eden [Türkiye İdhalat ve İhracat Anonim Şirketi’nden]
hisse almaya koşumludurlar.
1- Şirketten dört ay zarfında hisse alanlar her yirmi
liralık hisse için bir müessis hissesi kazanacaktır.
Müessisler yüzde yetmiş beş …den başka ayrıca yüzde
on da müessislik hakkını alacaklardır.
2 - Şirket Ziraat ve Bank-ı Osmani ile anlaştığından
bilumum bankalarca da kayıt muamelesi yapılmaktadır.
3 - Şirketin nizam name ve telhis namesini arzu edenler
müdür-i mes’ulümüzden ve Şeker-zade İsmail
Efendi’den isteyebilirler.
4 - Merkezimiz olan Ankara kayıt muamelesi Teşrin-
i Sani on beşinden ve taşraların kayıt muamelesi
Kanun-ı Evvel’in birinci gününden itibar edilmiş olduğu
ilan olunur.

T i c a re t ha n e m iz i n  ga y e s i  m uh t e re m
hemşehrilerimizi memnun etmek kışlık her türlü
eşyayı ucuz fiyatla satarak ihtiyaçlarını temin
eylemektir. Son defa celb edilen … kadın için
paltoluk, kışlık erkek pantolonları kışlık selanik
fanilaları, tüylü ve renkli pazenler, Rus lastikleri,
mendil fiyatlarıyla satılmaktadır.

Taşhan’da …raççı
Süleyman Nazif

Sanayi Mektebi ile Daru’l-Eytam şubelerinde imal
ve ihzar olunan ve Daru’l-Eytam … ındaki sergi
mevki-i …hte vaz‘ edilen her türlü yerli mamulat
hem ucuz fiyatla tedarik edilir hem de yetimlere
bir muavenet edilmiş olur.
Bir defa teşrif olunması kafidir.

Kışlık Her Nevi Eşya

Daru’l-Eytam Sergisi

Türkiye
Milli İdhalat ve İhracat Anonim Şirketi
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Acaba Nümayiş mi Yapıyorlar
?...

Son gelen havadislere nazaran, İngilizler İstanbul önüne
son sistem torpidolardan mürekkep bir filo göndermişlerdir.

Londra Konferansı’nda İstanbul’un makarr-ı saltanat
ve hilâfet olarak Türklerde kalması hakkında verilen kararı
takiben şu hareket dostane telakki edilse bile bir tehdit
manasını tazammun etmektedir.

Esasen bizimle akdettikleri mütareke ahkâmının
kırılmadık bir noktasını bırakmadılar ki bu hareketi de muhalif-
i kavaid icabından diye kabul edelim. Fakat işte nazar-ı dikkati
celb edecek bir mesele varsa o da şu hareketin konferans
kararını takiben vukua gelmesidir.

Harb-i umumi ve onu takip eden ve bizim için harb-i
umumiden daha elim safhalar gösteren devre-i mütareke
bütün dünyaya anlattı ki: Avrupa hükümetlerinde ahdin bir
hükmü; imzanın - ki namus-ı devlet ve millet demektir- bir
mahiyet ve ehemmiyeti yoktur. Kezalik o hükümetler için
sabit ve ananevi bir siyaset takip etmek caiz değildir. Bütün
gaye menfaat, hırs-ı istilâ, hırs-ı intikamdır. Zamanın icabına
göre siyasetlerde tebdil eder.

Biz bir iki kere tekrar eden vaatlerden anladık ki
Avrupa’nın sözleri, kararları ahd ü peymanları, hülasa her
şeyleri nakş-ı be-abdır. Onların iyi sözlerine, güzel vaatlerine
inanmak ne kadar beladet olur.

Binaenaleyh şu bahsettiğimiz hareketi gayet tabii ve
İngilizlerin siyaset-i hodgâmanesine ve cibilliyet-i idarelerine
pek muvafık bir hareket olarak kabul etmek tabii ve zaruridir.

İzzet Paşa kabinesini tevali eden İstanbul hükümetleri
şimdiye kadar düşmanlarımızın her hareketine boyun eğdiler.
Mütareke (*) namenin mevadd-ı mahsusa ve katiyesi ahkâmına
muhalif olarak, İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların hatta
Yunanlıların İstanbul’a asker ve kuvve-i inzibatiye ihracına
nazar-ı lâkaydi ile baktılar. Bunun neticesi idi ki Venizelos’un
lisan-ı tehdidi demek olan Averof.(**) O bizim en hunhar,
en gaddar düşmanımız. Toplarını Halife-i muazzamamızın
sarayını tehdit eder bir şekilde tutarak İstanbul sularında yan
geldi.

Bunun neticesi idi ki ecnebi kuvvetleri İstanbul’un
idare-i inzibatiyesini ele alarak bir avuç Rum’un makarr-ı
hilâfette küstahane hareketlerine kadar meydan vermişti.
Hatta bir zamanlar Ayasofya’nın mukadderatını mevzu-u
bahs etmek derecelerine varmışlar idi. İşte bu hareketlerin
hepsi mütareke ahkâmına muhalif idi.. İşte bu hareketlerin
cümlesi Avrupa’nın takip ettiği siyasetin en bariz birer delili
idi.

Hiç şüphe yok ki bütün bu hareketin saikı, müşevviği
bilhassa İstanbul hükümetlerinin. Avrupa'nın tehditkâr
hareketlerine karşı gösterdikleri mutavaat olsa gerektir.

İşte İngiltere’nin bu son hareketi, bu hareket-i
nümayişkâranesi da bu bahsettiğimiz halet-i ruhiyenin bir
netice-i tabiiyesidir.

Beşeriyetin fıtrat-ı asliyesindendir ki "eğilen baştan
yumruk eksik olmaz". Bilhassa bu darb-ı mesel bugünkü
Avrupa’nın umde-i siyasetidir.

Şu satırları yazarken büyük bir üstadımızın kürsü-ü
tedriste bize -talebelerine- medeni Avrupa’yı tasvir ve teşrih
ederken, 1330 senesinde, lâzım gelen resmi ve umumi
beyanatını ikmal ettikten sonra adeta fısıldayarak, elhan ve
bir kaç kelime ile ibham ettiği hitabeyi tekrar etmek isterim.
O zat diyordu ki "Efendiler size parlak , ve medeni bir surette
tasvir ettiğim Avrupa’nın bir de iç yüzü vardır ki ..Onun gayesi
menfaat, menfaat, ve menfaattir. Onun nazarında: dünya
barbar, beşeriyet vahşi; yalnız Avrupa medenidir."

O zaman vicdanımızı müteessir eden bu sözlerin bugün
zuhuriyeti beni pek acı bir surette ikna etti.

İşte şimdiye kadar her dakika bir suretle kırılmak istenilen
izzet-i nefs-i millimize İngilizlerin vurmak istedikleri darbeden
bir isi de şu bahsettiğimiz harekette mevcuttur.

Memleketimizin idare-i dâhiliyesine kadar el uzatmak
isteyen hodbin galiplerin bize ait tazyikleri tekmil ve tekâmül
ettikçe, biz de milletimizin, seri’ ve mantıki bir intibah ile
dostunu, düşmanını tefrik etmek liyakatini göstermekte
olduğunu iftiharlarla görmekteyiz.

Beşeriyetin hâlet-i ruhiyesini takip ve tetkik edenlerce
malûmdur ki: Zulüm ve tecavüz, izzet-i nefs-i miliyeye,
milletlerde bir intibah ve intikam hissinin uyanmasına bais
olur.

Londra Konferansı’nda hukukumuzun muhafaza
edilmekte olduğunu görmekle memnun olan efkâr-ı umumiye
-i İslamiyeyi, makarr-ı hilâfet-i uzmaya filolar göndermek
suretiyle tehdit ve tahvif etmek isteyen İngiliz hükümetine
karşı bu tehditlerin âlem-i İslamı yalnız rencide etmekten
başka bir mahiyeti olamayacağını anlatmak istiyor ve İslamiyetle
hoş geçinmek mukteza-yı menfaatinden olan hükümet-i
mezkûreye diyoruz ki:

Tehdit ve tahavvüf siyasetinin İstanbul’da tesir-i mahsusu
olsa bile, pek büyük maneviyatın masdarı olan pek uzak
mahallerde bilhassa üç yüz milyon Müslüman nazarında bir
kıymet ve ehemmiyeti olamaz.

Binaenaleyh: Müslümanları kazanmak arzu ederseniz
bu yolu değişt irmek ve bilhassa düşmanlarımızı
memleketlerimizden ve payitahtımızdan çıkarmak çaresine
tevessül edersiniz. O zaman biz Müslümanlar da İngiliz
dostluğunun uzak bir tebessümünü görmüş ve ona bel
bağlamış oluruz.

K.L.

1 Mart, 27. Sayı, 2. Sayfa

Bolşevik Korkusu ve İngiltere
P.M. Times Gazetesinden naklediyor

Her ne kadar Hindistan ve Mısır'a bazı imtiyazat verilecek
ise de garnizonlarımızın adeden terki mümkün olmayacaktır

Türkiye İmparatorluğunun büyük bir kısmında Filistin,
Irak, ihtimalen Ermenistan ve Boğazlar üzerinde mesuliyet
kabul ederek asayişi muhafazaya mecbur kalacağız.

Filistin hudutları harekât-ı askeriye için gayri müsait
olduğu gibi Irak’ta bir hudud-ı tabiiyeden mahrum vasi' bir
memlekettir.

Bizim vazifemiz, bize muhasım olan bugünkü Rusya
muvacehesinde pek güçleşiyor. Harb-i ahirde Asya'nın
sevkulceyş vaziyeti  esasından ..... uğramıştır. Kraliçe Viktorya
zamanında biz Türklerle dost ve müttefik idik. Rusya İslam’ın
ve Hindistan'ın düşmanı idi. Hindistan'a ilerleyecek Rusları
Müslümanlar da yandan vuracaklardı. Fakat bugün Türkiye
kavi düşmanımızdır. Ve Türkiye'nin düşmanı, Müslümanlık
âleminin de kendisinden en ziyade şüphe ettiği İngiltere'dir.

Bu sebepten Rusya ile Müslümanlar arasında bir
ittifaktan havf eyleyemeyiz. Viktorya zamanında Afganistan
ve Acemistan'ın müstakil olması bizim için elzem idi.

Bu gün Irak da mesuliyeti kabul edince, siyaset-i sabıka
sükût etmiştir. 1917 de Hindistan’a doğru Alman- Türk
cereyanı, bugün daha ciddi bir safhaya girmiştir. Karadeniz
ile Bahr-i hazar arasındaki hat bizim için pek ziyade kesb-i
ehemmiyet etmiştir.

O ha lde  muntazam bi r  o rdu bes lemek
mecburiyetindeyiz. Ve bu ordu Türk Nasyonalistleri ile Rus
Bolşeviklerinin ittifakına karşı koymalıdır. Bunun için 160 bin
kişiye ihtiyacımız vardır.

Hulasaten en çok fedakârlıklar ihtiyarına mecburuz.
***

Suriye'de Vaziyet
"Times" Gazetesinin Londra Muhabiri İşar Ediyor
Times'ın Portsaid'deki muhabirinin işarına göre "....."

in 35 kilometre  şarkında  ve Nehr-i Şeria'dan  16 kilometre
mesafede  bulunan  Elmuttali'de Fransızlarla Araplar arasında
 bir müsademe olmuştur. Fransız kıtaatı birçok top zayi ederek
ricata mecbur kalmışlardır. Telef ve mecruh olanların adedi
de 60 kadardır. Ayni telgraf, muharebenin dâhilde devam
etmekte olduğunu bildirmektedir.

***

Şark Taht-ı Tehlikededir
"Morning Post" Gazetesinden
Bu kederengiz hezimet, şarkın karib sulhunu tehdit

etmektedir.
Bolşeviklerin şimdi Asya’yı Sagir’de ahz-i mevki etmiş

olan Türk milliyetperverleri ile temas hâsıl edecekleri
muntazırdır.

Türk meselesi hâl ve tesviye edilince, yeni şerait Türklere
nahoş görüldüğü takdirde yeni bir hâl-i kesp etmek tehlikesi
vardır.

***
Newyork Times gazetesi Meclis-i âlinin Rus meselesi

hakkında ittihaz ettiği karar hakkında bir başmakale
neşretmiştir.

Bu makalede diyor ki : " 20 milletin politikası bir adam
tarafından idare olunmaktadır."

27. sayılı gazetenin Türkçeye
çevirilmiş hali Mevhibe Gül
KESKİN’den alınmıştır.
(*) Mondros mütarekesi
(**)Averof. Yunanlı bir iş
adamının adını taşıyan
Yunan gemisi, Osmanlı para
ve sermayesiyle tedarik
olunduğunu ihtar etmek
isteriz.(İrâde-i Milliye)
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Müteferrik Haberler
İhrak bi’n-Nar
Şam'da neşr olunan  "El-Ârden" gazetesinin 66.

Nüshasında yazıldığına göre,"H...." kazasındaki işgal ordusu
"...." kabilesi rüesasından Ahmet bin Hüseyin Ağa'yı
refikasıyla beraber diri diriye ihrak bi’n-nar eylemiştir.

***
Mısır'da "Zaver" Paşa'nın hanesinde elli altı

murahhastan mürekkep ve müşarünileyhin riyaseti altında
içtima' eden kongre heyeti Mısır’ın istiklâlini ilân eylemiştir.

Hint Hududunda.
"Temps" Londra Muhabirinden
Hindistan’ın Şimal-i Garbi hududundaki kabail-i

mütecavizeye karşı bulunan İngiliz kıtaatı ahiren müsademeye
başlamışlardır.

Ajans Roiter'in işarına göre şiddetli bir muharebeden
sonra İngilizler üç yüz seksen telefat ve mecruh vermişlerdir.
Bunlar meyanında sekiz zabit telef olmuş, altı zabit
yaralanmıştır. Yerli zabitandan altı telef ve altı mecruh vardır.
Karşı tarafın zayiatı dokuz yüz kişidir. Bunlardan yüz otuzu
telef olmuştur.

***
Afganlıların Türkistan'la müttefiken İngilizler aleyhinde

hal-i harpte olduklarına dair haberler alınmaktadır.

Mühim Bir Makale,        
      İkdam Gazetesi’nden

Düvel-i İtilafın, yarın Rusya ve İslam meseleleri karşısında
vaziyeti ne olacaktır? Yeni Hükümetin, kendisine irad etmeye
karar verdiğimiz bu iki suale mümkün mertebe sarahatle
cevap vermesi icap eder.

(Mösyö D...) nazırlara en mühim vazifelerinin memlekete
hakikati bildirmek olduğunu söylemedi mi?

Ruslarla münasebatımızda her gün muhtelif bir karar
karşısında bulunuyoruz. Dünkü kararda Moskof kooperatifleri
ile münasebat-ı ticariyeye girişilecekti ve bu, sulhun az çok
bir neticesi idi.

Bu gün gazeteler bize, bir İngiliz ordusunun Karadeniz
sahiline ihracını ve müttefik donanmanın mezkûr denize
sevkini, Rus cephesindeki Leh ordusunun takviyesini
bildiriyorlar.

Artık kati bir karar vermek lazımdır. Hâlâ, muasır
medeniyete karşı olan bu hareketle cihan harekât-ı
iktisadiyesinin akamete uğratılması devam edecek mi, yoksa
şarkta meydana gelen büyük içtima ve siyasi infialin inkişafına
müsaade olunacak mı?

Müslüman ve Arap memleketlerinde cereyan eden
hadisat, sulh-u umumi için daha az ehemmiyetli değildir.
Fransa hükümeti için mühim olan şey Suriye meselesini
halletmektir. Bu meselenin hatt-ı esasiyesini hulâsaten
zikredelim.

1915-1916 Fransa-İngiltere-Rusya itilafı bize Asya-i
Sagir'de Kürdistan’a ve Acem hududuna kadar temadi eden
bir nüfuz mıntıkası veriyordu.

Rus imparatorluğunun inkırazından sonra İngilizler,
Fransızlar bu arazinin taksimi için mücadeleye başladılar. Ve
bu dakikada bize verilen kısım için diplomasi hiç bir şey
söyleyemiyor.

Muhakkak olan bir şey varsa o da General Gouraud’un
(*), bundan bir kaç ay evvel Suriye’ye, Meclis-i Mebusanca
meçhul bulunan bir salahiyetle gitmesidir. Yine muhakkak
olan bir şey varsa, oda çakan şimşeklerle ecnebi gazetelerden
anladığımıza göre, oralarda Türklerden kurtulan Arapların
bâdema tamamıyla müstakil yaşamak üzere bize kıyam
etmeleridir.

Acaba Hükümet Suriye’ye Asker mi isal edecek. Bunu
millete ihbar etsin.

Bu iki deliliğe karşı biz bütün kuvvetimizle hücum
edeceğiz. Fransa ile Araplar arasında bir harbi ve hareketi
kim müşahede etmiyor, bu dakikada Suriye’de silahlar patlıyor,
müsademeler birbirini takip ediyor.

Araplar hizmet-i mecburiye-i askeriyeyi kabul etmişlerdir.
100 000 den fazla asker çıkarabiliyorlar. Zaten yorgun olan
memleketimizin yeni bir gaileye takat ve tahammülü yoktur.

 (*) Gouraud (Henri Eugene): Fransız General. Çanakkale
savaşlarında sağ kolunu kaybetti. 1919-1923 yılları arasında,
Suriye Yüksek komiserl iği  görevinde bulundu.

Fener Alayı
Serlevhanın ifadesinden iyi günlerimizde milletin ikmal-

i zevk için müracaat ettikleri gece âlemleri hatıra gelmesin.
O günlere benden, samimi ruhumdan bir ah-ı tahassür ve
iftirak..

Bu mebhasta söyleyeceğim sözler, acı bir derd-i
içtimaiye, müthiş bir tereddi-i ahlâkiye aittir.

Bilmem ki , bizim kendini yüksek bir mevki de gören
ve hükümete vergi vermek suretiyle bu hakkı; bu yüksekliğin
nazariyesini resmiyete iktiran ettirmekle itibarlarını pek
yükseklere kaldıran,büyük ailelerin safdil evlâtları , başlarını
belediyenin yahut başka bir daire-i resmiyenin kapılarına
çalmaktan ne izzet-i his ederler?..

İşte yine Belediyenin intihab devresi geldi... Görseniz
memlekette neler , ne haller cereyan ediyor.. İhbarın, istiharenin
haddi hesabı yok... Elinde birer pusula, parti parti herkes
sokakları dolaşıyor. Kapıları çalıyor, ricalarda, istirhamlarda
bulunuyor... Belediyeye için hakk-ı intihaba haiz olmak üzere
isimlerini çıkardığı, mahdut eşhasa gelen intihab pusulalarını
takiben bir iki de liste geliyor : "Rica ederim bunlar bizim
arkadaşımızdır; şöyle soyludur, böyle boyludur, bu kâğıtlara
bu isimleri yazınız" .

İkinci bir zat da başka bir liste ile aynı nakaratı tekrar
ediyor.

Bilhassa bu işler geceleri görülmekte ve icap eden
yerlerde meclisler, şûralar teşkil edilmekte olduğundan biz
bu harekete "Fener Alayı" demekten kendimizi alamıyoruz.

Hakikaten bu bir fener alayıdır.. Hele meclisler
müzakeratı ikmâl ettikten, ehibba  işlerini bitirdikten sonra
muvaffakiyetin verdiği şevk ve şetaretle rollerine dağılan eli
kandillileri bir kere görün..

Kışın üşütücü havası, ayaklarına pek büyük bir seraet
vermiş olan, ağzı, başı sarılı mahlûkatın karlar üzerinde
gıcırtıları husule getirecek koşuşları hakikaten seyr etmeğe
değer. Ben bilhassa seyre pek meraklıyım.. Yolda tesadüf
eden, kardaki ihtiyar koca başıların, intihap için çektikleri
zahmeti gördüm de öyle tatlı tatlı seyrettim ki... Doğrusu
belediye reisi veya azası olmak değil dünyaları bağışlasalar
ben bu kadar zevk ihtiyar etmezdim.

Gülünç bir vaziyet.. Bu bir noksanlıktır. Bir noksan-ı
içtimai ve kanunidir, biz şimdiye kadar bu suretle intihab
olunan belediye reisi ve azalarından memleketimize bir
menfaat geldiğini görmediğimiz için şu hareketi takbih
etmemek elimizden gelmiyor. Belediye intihabatı gibi mühim
ve memleketin hayatına müteallik bir meselede bu derece
gayr-i ciddiyete pes doğrusu...

İntihab-ı kanuninin memleketin ihtiyacını temin
edemeyen kuyut ve şurudunu tetkik ve tayin etmeği bir tarafa
bırakalım, elde bulunan kanunun hüsn-ü tatbiki acaba kimlerin
vazifesi dahilindedir?.

Ufak bir misalini size gösteriyorum. Belediyenin duvara
astığı bir levhada "....." mahallesinde hakk-ı intihaba haiz
olmak üzere ... ağası zade Osman ağa namında mevhum
bir şahsı aday gösteriliyor. Hakikatte bu zatın bu mahallede
bulunduğu muhakkaktır. Fakat hangi senede?. Her halde 93
senesinden evvel.. Şimdi bu zatın ismi de cismi de bu
mahallede yoktur. Bu işi yapanlara sorarım .. Belki hemen
her mahallede vukuu melhuz olan bu hareketi ihtiyar etmekteki
maksat nedir, doğrusu ben anlayamadım.

Belediye kanunu mücibince hakk-ı intihabımız yoksa
kanun-ı tabii meşruiyet muktezasında hakk-ı kelâmımız
mahfuzdur. Binaenaleyh bu işlerin tetkik ve teftişi vazifesinde
bulunan makamatın nazar-ı dikkatini celbetmek bir vazifedir.

Filhakika kanun belediyeye, müntahiplerini tehdit etmek
ve bu suretle milletten istediğini intihab ettirmek hakkını nez'
etmiş ise de kanununun tatbikinden lâkaydiyi de tecviz
etmemiştir.

Kendi memurlarının maaşına yetişemeyen belediyeye
aza veya reis olmak için tehalük gösterenlerden rica ederiz
ki kanunun mukteziyatını nazar-ı itibara almazlarsa hiç
olmazsa efkâr-ı umumiyeyi nazar-ı dikkatten uzak tutmasınlar..

Artık millet iyi ve kötü işleri tefrike muktedirdir.
Hayri Lütfi

Millet Sandığı
Bir millet sandığına müteallik vezaifi ve bilhassa teali

ve terakübü hususundaki azim ve mesaiyi,  muayyen program
altına alarak istihsal edeceği gayeye sevk etmedikçe ve bütün
olarak kuvve-i mevcudesini tevhiden bu gibi hususata hasr
ve tahsis etmedikçe, asrın icabatına lâyık vaziyet ihdasına
imkân yoktur
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Hakikati öteden beri takdir eden memleketimiz halkı
bu babdaki emel ve maksadını istihsal etmek ve yekvücut bir
millet olarak tevasuk-u içtimaiyelerini itmam eylemek üzere
ahiren bir millet sandığı vücuda getirmeğe karar vermişlerdir.

Memleketimizin en fakirinden en ziyade servet sahibine
kadar bütün eshab-ı hamiyet bu emr-i hayra birer duhuliye
ve muntazaman verilmek üzere birer  de mahiye kabûl
eylemek suretiyle iştirâk etmektedirler.

Bu sandıkta terakûm edecek meblağ ihtiyacat-ı acile-
i milliyeye sarf edilecek ve milletin Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
namı altındaki teşkilatıyla ve bütün dünyaya ilân eylediği
esasat dairesinde maksadının husulünü temin ettikten sonra
bu sandık kemakân devam edecek, millet ve memleketimizin
nevakıs-ı içtimaiye, milliye ve sanayiyesinin ikmaline yardım
edecektir.

Milletimizin vahdet ve tesanüdüne en bariz bir delil
olan şu emr-i hayrın mülhakata tamim eylenmesini temenni
eder ve muvaffakiyetlerini Cenab-ı Hakdan dileriz.

Hamiyet sahibinin isim ve miktar-ı teberruunu bervechi
ati teşekkürlerle ilân ediyoruz.

Tüccarandan Hacı Ahmet biraderi Adıgüzel Ağa
20 000 Kuruş

Tüccarandan Sarı Hafızzade Müctebi Efendi
15 000 Kuruş

***
Şehrimiz Millet sandığından 200 000 Kuruş

felâketzedegânına gönderilmiştir.

Büyükler Alıyor ya ! ...
Maaşlar verilmez, para yok, para yok... Zavallı

muallimler biçare küçük memurlar başvurdukları kapıdan
dilenci gibi kovuluyorlar.

Öyle ya ! Ne beis var??!.. Bunlara paranın ne lüzumu
var?... Erkân-ı kiram, Rüesa-yı âzam ve ...güzar-ı kâm alıyor
ya... Ötesi ne lâzım... Biz de duralım bunlardan hizmet
bekleyelim...

İstikbâlin irfan ordusu çarh-ı idarenin bu faal kolu
nasıl işler?...

"Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar."
Aziziyelilerin teberruları
İzmir muhacirini için Aziziye kazası ahalisinin Dört bin

yüz otuz kuruş toplayarak Dersaadet Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne
gönderdikleri ve diğer kazalarda da derc-i ianata çalıştıkları
memnuniyetle haber alınmıştır.

1 Mart 27 sayı, 3. Sayfa,

İnanmak ve Uyanmak İhtiyacı!
Mukadderata doğru......

Âfak-ı mukadderatımız; yine muannit bulutların soluk
renkleriyle, müphem hareketleriyle meşbûdur. Kâh açılıp kâh
kapanan bir bahar havası gibi.

Hadisatta şu anda da bir istikrar yoktur. Ağızlar başka
şeyler söylüyor, eller ve ayaklar başka hareket yapıyor! Sözler
ve işler yekdiğerine o kadar mütegayir ve mutenadi ki insanın
hiç bir şeye inanacağı gelmiyor.

Garp âleminde fevkalâde bir ciddiyet ve bir riyaziyat-
ı katiye ile ölçülüp biçilen mazlum şarkın mukadderatı hâlâ
tayin edilemedi.

Paris ile Londra arasında dolaştırılmaktan yorulan
mukadderatımız; son günlerin ehemmiyetli hadisatı karşısında
Londra’ya nakledildi, bir müddetten beri Konferans Meclis-
i âlisinin huzurunda ve isticvap sandalyesinin üzerinde
hırpalanmaktadır. .

Dört yüz küsur günden beridir ki: her türlü itab ve
hitaba müstahak görülen! Zavallı bir milletin hayat-ı esasisi
ve ebediyesiyle bu kadar sürekli bir surette oynamak
istenildiğindeki garabete nasıl şaşıp kalmayalım.

Muvazene-i âlemin merkez-i sıkletinin, Şark ile Garbın
birleştiği boğazlardan geçtiğini ve bir zamanlar şarkın,
tecavüze ve ihtirasa maruz deniz kapılarında bekçilik eden
Osmanlının, elbette bir kıymet-i tarihiye ve coğrafyası olduğunu
takdir ederler. Avrupa-ı garbîyi tehdit eden Moskof nazarına
karşı ne mühim ve ne ağır bir tahammülat altında
bulunduğunu henüz unutacak kadar zaman geçmedi.

Bir çok muahedeleri altüst eden bu nigehbanlıkta
bilhassa İngiltere Hükümetince mazhar-ı tasvip olarak himaye
edilmiş, ihtirastan ve istilâdan âzade duran ve ancak; harici

tecavüzlerle dâhili ihtilâllerin hadisat eylemesiyle uğraşan
Şark anasıriyesinin sulh-ı cihan için yegâne çare-i istinat
o lduğu da bütün â lemce takdir olunmuş idi .

Her nasılsa ve katiyen kendisine bir rehber-i siyaset,
bir gaye-i emel ittihaz edemeyen ol şümul vaziyetimiz; vakitli
vakitsiz serzede-i zuhur vukuat ve muharebatla müştereken
zedelendi. Münhasıran, her hadise önünde! evvela bir elçi
sıfatıyla sonrada endişe-i beka kaygısıyla meydan-ı mübarezeye
atlaması da başlıca sebeb-i zail ve sükûtu oldu.

İşte; isteyerek ve istemeyerek sürüklendirildiğimiz
mezkûr cidallerden kurtulmaya ve göz açmaya zaman ve
imkân bulamadığımız bir sırada bu cihan harbinin zuhuru
ki yine aynı talihsizliğin arifesinde, yine ayni sahipsizliğin
murakabesinde bulunmak suretiyle bu muharebeye sevk
edildik.

Sulh-ı cihanı ihlâle sevk eden manzumelerin kuvvetleri
ve hareketleri arasında; bu bedbaht millet için vesile-i halâs
ne olabilirdi. Her tecavüze sebep, her ihtirasa bir geçit teşkil
eden boğazların bitaraflığı nasıl muhafaza olunabilirdi.

Şimdiye kadar bu mühim noktayı sarahaten tespit ve
tayin edecek bir sahib-i insafın sesi işitilmediği gibi siyasetin,
mani-i gayri müsbitesini ve cereyan-ı medhulesini bilenlerin
de asla işine gelmedi.

Yalnız fırkacılık hırs ve gayzlarıyla vaki münazarat ve
münakaşattan bir netice -i sahiha elde edilemedi.. Bütün
mağlubiyetler, bütün kabahatler, bütün haksızlıklar bu masum
milletin düş zaafına yükletilmekle ikt ifa edild i.

Bu nasıl insaf, bu nasıl mürüvvet! Yekvücut, yek ahenk
olmayan mülkümüzün, şu maznun ve menfur didişmeleriyle
kalpgâhından vurulan ve en ağır surette cerihalar alan yine
vatan; eğer ortada gayr-i samimi gayr-i mantıki bir hata var
ise onu düzeltmek, onu tamir etmek icap etmez miydi?

İnsan sözünde ve iddiasında bir hak kazanmak için
çaba göstermek lâzımdır. Yoksa boş söz ve kuru iddia ile
taleb-i hak edilecek körlük devri geçmiştir. Zira tehlike
meydanda, hasta ise hal-i ihtizardadır. Yalnız mühlike-i
mevcudiyetimizi bir tavafla atlatmak, hastayı bir perhizle
diriltmek mümkün olmayacağı pek aşikârdır.

Yazık ki; bu malûm hakikat; bade’l-mütareke on beşi
mütecaviz olarak tebdil edilen kabinelerde, hemen ekserisinin
taziyane-i ihtirası olmaktan başka bir netice vermedi. Ebvab-
ı mesdude önünde tesaüb eden acizler gibi rızk ve kısmetinde,
Garptan uzanacak bir dest-i muavenet ile temin edileceği
zan olundu. Milletin zararına olan bir takım şahs-i ihtiras ve
menfaatler arkasında koşularak miskinane intizardan başka
bir şey yapılmadı.

Milletin tüyü bitmemiş yetimlerinin hakk-ı istiklâlinde
menfaat ve şahsiyet gözetenlerin sandalyeleri ,birer ,birer
devrildi ise de; arada geçen eyyam-ı .........; bir çok hadisat-
ı masumanenin tahaddüsüne, mukadderat-ı milletin mahavf
uçurumlara sürüklenmesine sebep oldu.

........................................okunamadı......................
..........................................

Mağlup olmakla beraber; bütün haktan ve hukuktan
edilmekliğimiz elbette lâzım gelmezdi. Şimdiye kadar taleb-
i hak hususunda hâle ve zamana göre bir tarik-i sevap takip
edilmiş olsaydı elbette bu gün maruz kaldığımız haksızlığa
tamamıyla istihkak-ı kesb etmezdik. Sulh-u müselematla
cihanı tanzime uğraşanların huzurunda da bu kadar sürekli
istinablara; bu kadar devamlı tehlikelere duçar olmazdık.

Şu bir kaç günden beri artık Şarkın vaziyetini tespit ve
tayin ihtiyacını hissetmiş olan konferans meclis-i âlisinden
münteşir bazı esasatı ajanslardan ve saireden istihbar ediyoruz.
Doğru olacağına şüphe edilemeyen bu nukat-ı esasiyede
şayan-ı teemmül pek karanlık pek müphem ve muğlâk cihetler
var.

Esasat böyle olunca kim bilir teferruatta ne baş
döndürücü tuzaklar ve dolambaçlar var. Meselâ hilâfet ve
saltanatın İstanbul’da kalması, boğazların beynelmilel bir
komisyon tarafından şedit bir murakabe altında
bulundurulması, İstanbul hududunun Çatalca’dan veyahut
Midye-Enez hattından tahdidi. Türkün gayri anasırları ayırmak
ve ayrı yaşatmak, İstanbul Türk’lerde kaldığı halde müstakil
bir Ermenistan teşkilinin temini ile Karadeniz’den ve Bahr-i
sefidden birer mahreç verilmesi, Suriye, Filistin ve Iraktan
hâkimiyet-i Osmaniyenin kaldırılması, Kilikya ve saire için
daha bazı kuyudat ve tahdidatın serdi gibi pek de gayr-i varid
olamayacak mütalâatın zemin-i esas ittihaz edilmek üzere
bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bir taraftan da hadisat-ı harici bahane edilerek
payitahtında İngilizler tehdidat-ı mutazammın nümayişler
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yapıyor, Yunanlılar İzmir, Fransızlar Adana havalisindeki
kuvvetlerini tezyid ve teksif eyliyor. Kim bilir daha neler, neler
düşünülüyor ki: Bu musavver ve belki de mürettep ve tahakkuk
etmiş halet-i hakimiyenin, hakk-ı tarihimize ve hukuk-u
hükümranlığımıza külliyen mugayir olduğu ve Osmanlı
İmparatorluğunun en elim bir akibetiyle hayat-ı istiklâlisine
hatme verilmek istenildiği pek sarihtir. “Davul bizim
boynumuzda, çomak başkalarının elinde” kabilinden böylesine
muğlâk, müphem ve gayri emin bir vaziyet ile tamamiyet-i
mülkümüz nasıl beka bulur? Acaba!

Garp ile Şarkta bir istikrar-ı hayat devam edebilir mi?
Bu kararlar, bu hükümler şüphesiz kâğıt üzerine kalır.

Atinin, hadisat ve müsaadatından doğacak mevaidat
da pek çabuk bozulur ve kavim zeval olur. Bu yüzden asayiş-
i cihan tekrar muhtell olmak şansızlığına müncer olur ki:
Haksızlığın akıbetindeki bu buhranla cihanda biz başka bir
muvazene-i âlem hissediyoruz.

Ancak pamuk ipliğine bağlanmış ve daima kırılmaya
ve çözülmeye müsait bulunmuş olan bu günün ferdasına
karşı müsebbib bizim olmamaklığımızı temenni ediyoruz.
Şarkta vaziyetimiz ne kadar emin, istikbal ve istiklâlimiz ne
mertebe salim olacak olursa ve Müslüman âlemi içinde
siyasette hadim ve müessir bir amil olacağımız pek tabiidir.

Bakiye-i enkaz-ı vatan ana ıslaha ve terakkiye muhtaçtır.
Bu ihtiyacat-ı azime haricinde arzu ve emel eylemekliğimiz
zaten muhaldir. Zira ölmek değil, yaşamak arzu ediyoruz.
Öyle ise bizim hakk-ı sarihimizi versinler, bize tutunmasınlar
bizi rahat bıraksınlar ki: bizim derdimiz bize kâfidir.

Askeri hal  karş ısında da meskenet ve zati
boyunduruklarını kırarak, son bir akıbet-i elemiyenin vicdansız
ve dehşetengiz feryadıyla her zaman bad-abad! diyerek ya
namusuyla solmak veya namusuyla yaşamak cihetini iltizam
eylemekliğimiz de hem varlığımızın ve hem de
mukadderatımızın en bariz bir hakkı olacaktır.

Binaenaleyh: Hükumet-i hazıramızın; milletvekilleri ile
birleşerek, konuşarak şu günlerde mukadderat-ı atiyemiz
hakkında kat’i bir karar vermek telaş ve heyecanı gösteren
âli meclisten adil bir sulhun teminini talep eylemelerini, milleti
hudut ve hakanı etrafında toplamak istemeyen düşmanların
nokta-i nazarlarını bil teami selamet-i atiyemizi taht-ı temine
çıkarmaların ı  can-u yürekten i st i rham ey ler iz .

Milletin vekilleri ile vekillerin beyan-ı itimat ettiği bir
hükümet mevcut iken şimdilik millete düşen itidal daima
sabır ve sükûndur.

Bu masumane intizarın hayırlı bir  akıbetle
neticelenmesini evvela. Cenab-ı haktan sonrada namuskâr
mebuslarımızın iyi niyet ve gayretlerinden bekleyerek
muvaffakiyetler dileriz.

Cenub-i Rusya'da
New York Herold yazıyor
"Gürcistan'ı, Bolşevik istilâsına karşı müdafaa etmek

için Kafkasya'ya müttefik kıtaatından 200 bin kişi göndermek
mevzu-ı bahsdir. Bu fikir General "..." ile "....." tarafından teyid
olunmaktadır. Mahalli orduda iyi tertip edilmiş fakat toptan,
tüfekten, erzak ve mühimmattan mahrum 50 bin kişi vardır.

Bu kabil bir ordu Garptaki Bolşeviklere karşı
gönderilecektir."

İtalya gazetelerinin verdiği havadise göre Bakü’de elde
edilen Kerenski, idama mahkûm edilmiş ise de Lenin kendisini
rehin tutmak üzere idamın tehir ini emretmiştir.

***
Fransızlar Muvafakat Etmemiş
Batum, Tiflis, Bakû hattının işgali için İngilizlerin Van

şehri havzasından getirmek istedikleri kuvvetlerin sevkine
Fransızlar muvafakat etmemiştir.

1 Mart, 27. Sayı, 4. Sayfa

Lloyd George'un Mühim bir Nutku
Dörtler meclisinde Lloyd George atideki beyanatda

bulunmuştur
"Türkiye meselesi bu hafta zarfında  hal olunacak, bu

hal olunacak mesail meyanında İstanbul'un  mukadderatı,
boğazların murakebe ve sefain-i ticariyeye  tekrar küşadı
İstanbul  ile Bulgaristan arasındaki arazinin hakimiyet ve
idaresi; Anadolu'da Türkiye'nin atisi ve Türkiye'nin elinde kalan
 arazide hakimiyetin  mahiyeti ve keyfiyet-i idaresi; İzmir ve
Adana işgalleri meselesi; yeni müstakil bir Ermenistan  ihdası

ve Karadeniz  ile Bahr-i Hazer arasında  zuhur eden hükûmet-
i mustakilelerin tesisi gibi mesail ile Kilikya, Suriye, ve Filistin
 ve Irak mesaili, ahalinin ihtiyacına göre  hal ve tayin olunacaktır
" demiş ve bizzat  Türkiye'nin müstakil idaresiyle  maruz
kalacağı murakebenin derecesi ve borçlarının tediyesi için
verilecek  teminat ile ekaliyyetlerin hüsn-ü muhafazası gibi
mesailin de mavzu-u bahs olunacağını söylemiştir.

"Bunlardan maada Panislamizm, Pantürkizm üzerinde
nazar-ı dikkatimizi celb eylerim ki: bu şeraitin üzerinde mühim
tesirata haiz olacaktır

Biz dünyanın bir kısmına nakabil-i kıyas bir suretde
herkesten ziyade alâkadarız. Biz Türkiye ve Rusya'nın ahvalini
tetkik edeceğiz.  Düvel-i Muazzamanın Türkiye'de vazifesi
Türk olmayan anasırı ayırmak ve ayrıca yaşatmaktır."

(*)Alexandre Millerand: Fransız siyaset adamı (1859-
1943).20 Ocak-23 Eylül tarihleri arasında Fransa Başbakanı
daha sonra 1920-1924 tarihleri arasında Cumhur Başkanlığı
görevlerini yürüttü. 1925-1940 tarihleri arasında Senatör
olarak parlamentoda bulundu. Bu tarihten sonra ölünceye
kadar ikinci planda bir rol oynadı.(Meydan Larausse)

İtalya Baş Vekilinin Beyanatı
İtalya Başvekili "Nitti" Türkiye'ye karşı  takibettiği siyasetin

 esbab ve avâmilini izah ederek , İtalya siyaset-i esasatının
Türkiye  tamamiyet-i mülkiyesinin muhafazası, ve Padişahın
İstanbul'da ibkası ile  beraber Türk hukuk-u milliyesinin
muhafazası ve Asya-yı Sagir'in inkişaf-ı iktisadiyesini te'min
edecek bir tarz-ı halin bulunulmasını taharri eylemekte
olduğunu söylemiştir

***
Venizelos Aleyhinde..

Yunanistan vaziyet-i dahiliyesinin buhranlı olduğu ve "Gavaris"
ve Kral taraftarlarının Venizelos aleyhinde  tahrikat

yaptıklarından zabitan ve efrattan büyük bir kısmının
muhalifler meyanında bulunduğu, İzmir'deki Yunan

ordusunun  kuvve-i maneviyesinin pek bozuk olduğu ; Garbi
Trakya'dan  İzmir'e sevk edilecek Yunan kıtaatı efradının sevke
itaat etmedikleri, Trakya'da  Yunan tahribatının devam etmekte
olduğu , ahali-i Osmaniye’den  olup Yunan ordusunda askerlik
etmek üzere  Yunanistan'a  gönüllü olarak giden Rumların
firar etmekte oldukları müstahberatımız cümlesindendir. 

***
Alman Mücrimini
Times gazetesi, mücrimin hakkında Almanya’ya bir

nota gönderildiğini ve evvelce dermeyan olunan metalib tadil
olunarak harp mücrimlerinin Alman mahkeme-i alisinde icra-
yı muhakemelerine muvafakat olunduğunu yazıyor.

Zayi
İtibar-ı Milli Bankası’nın 20 228 Numaralı bir kıta hususi

senedini gaip ettim. Yenisini alacağımdan hükmü olmayacağını
ilân ederim

Bulan şu adrese getirsin:
Sultani Mektebi
Ser Hademesi

***
Sabuncuzade biraderleri ve şürekâsı Ticarethanesi
Sivas Hamamcıoğlu Hanı  Numara 11-12
Ham eşya üzerine her nevi muamelat-ı ticariye ve

komisyonculuk yapar. Sarahat ve sühulet rehber
muamelâtımızdır.

Yün-deri, av derisi ve sair mevadd-ı iptidaiye alıp satmak
arzu edenlerin bir kere mağazamıza müracaat ederek tecrübe
eylemelerini rica ediyoruz.

Mühr-i Zayi
Arif Hikmet bin Şevket ismindeki mührümü bundan

15 gün evvel gaip ettim. Mezkûr mühürle bir kimseye medyun
olmadığım gibi ilândan itibaren hakkettirdiğim Arif Hikmet
bin Şevket, 336 tarihli mührüme itibar edilmesi ilân olunur.

Arif Efendizade Arif

***
Diken

Türkiye'nin en nefis, muhteviyatça en zengin mizah
gazetesidir.

Seneliği: 200, Altı aylığı:100, Üç aylığı: 60 kuruşdur.
Bu istifadeli eseri karilerimize şiddetle tavsiye ederiz.
İdarehanesi: Bab-ı ali caddesinde daire-i mahsusadır.
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Göbeklizâde Nuri Efendi, 89
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Gökabat, 307

Gökboza, 65

Gökçe Efe, 115
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Gökoðlan oðlu Ali Bey, 91
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Gölcükler, 101

Gördes, 339
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Göynük, 75

Gözlüklü Pomak Ýbraim Aða, 89
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Gülek Boðazý, 131
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Gümrü, 341, 351
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Gürcistan, 73, 113, 115, 125, 133, 149, 157, 

197, 205, 217, 221, 223, 229, 285, 

Hacý Sýdýka Haným hemþiresi Hayriye Haným, 
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Hacý Totor, 93
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Eþraftan Cami-i Kebir Ýmamý, 45
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Hakký Efendi, 279
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Dava vekili, 279
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Eþraftan, 73
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121, 123, 131, 133, 137, 181, 185, 

333

Halfiye, 205

Halide Edip Hanýmefendi, 281

Halil Bayraktar oðlu Mehmet Celalettin, 169
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Eskiþehir Müdafaa-ý Hukuk Reisi, 279
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Halim Telgraf Müdürü, 45
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Kâhya Emin Aða Oðullarýndan, 169, 245
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Halit Efendi
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Kadý, 59
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Hamdullah Suphi Bey, 291, 315

Hamidiye, 91

Hamit Bey

Aþiret rüesasýndan, 81
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Dâhiliye Nazýrý, 239
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Hazraðazade Mehmet, 237
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Hendek, 53

Her Müllon

Alman hastanesi ser-tabibi, 253

Herat, 229
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Metropolit, 293

Hýrkof, 181

Hýzýr Çelebi Efendi, 329

Hýzýrilyas, 97

Hicaz, 149, 329, 333, 341
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Hikmet Bey, 359
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Kangal Müdafaa-i Hukuk-ý Milliye Heyeti 

Reisi, 177, 179

Kaymakam Vekili, 43

Ziraat Müdürü, 35

Hindistan, 41, 97, 105, 107, 115, 137, 157, 

173, 185, 193, 205, 213, 217, 223, 

229, 237, 243, 287, 297, 299, 309, 
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Hisartepe, 99

Hive, 223

Hoca Ahmet Efendi'nin haremi haným, 277

Hoca Ýzzet Efendi'nin haremi haným, 277

Hoca Müfit Ali Cevdet Efendi, 271

Hocazade Ahmet Reþat Efendi

Gemerek müderrisîninden, 295

Hokant, 223

Horozköy, 75

Horsunlu, 357

Hostal, 97

Hrisantos

Trabzon Metropoliti, 157

Hukuk Reisi Bey'in haremi haným, 267

Hulusi Efendi

Encümen azasýndan, 279

Erkân-ý Harp Yüzbaþýlýðýndan Müstafi, 

279

Hulusi

Dava vekili, 83

Mamuretülaziz Polis Müdür-i, 147

Humus, 105

Hurdacýzade Ali, 169

HustatÝngiliz Kaymakamý, 121

Hüseyin Avni Efendi, 107

Hüseyin Devriþ Paþa

Evkaf Nazýrý, 133

Hüseyin Efendi

Mardin Müftüsü, 329

Hüseyin Hüsnü Bey

Tabip Kaymakam, 337

Hüseyin Necati

Levâzým Ýkinci Þubeden Kolaðasý, 93

Hüseyin Rauf

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hariciye 

Vekaleti Vekili, 361

Hüseyin

Belediye Reisi, 43

Malatya Müftüsü, 235

Mütehayyizandan, 107

Hüseyin'in oðlu Emir Abdullah

Hicaz Kralý, 333

Hüsnü oðlu bakkal Þuayip Aða, 91

Hüsrev Sami Bey

Heyet-i Temsiliye Azasýndan, 279

Hüsrev

Trabzon Mebusu, 281

I

Iðdýr, 59, 81, 133

Irak, 15, 47, 51, 129, 133, 139, 163, 173, 

187, 205, 213, 221, 237, 287, 291, 

Hamza

Zeynelabidin Medresesi Müderrisi, 303

Adamanlý Aþireti Reisi, 161

Han Aðasýzâde Mustafa

Yenihan Azasý, 257

Hancý Ýshak Aða, 83

Hancý Mehmet'in zevcesi Emiþ, 297

Hanefi

Darende Azasý Müderrisînden, 257

Haným, 267

Hapishane Müdürü Hamdi Efendi'nin Haremi

Haralambos oðlu Yurdanaki, 93

Haralambus, 79

Harcan oðlu damadý Hüseyin Efendi, 89

Harcan oðlu kerimesi Penbe, 89

Hardinh, 349

Harmandalý, 75

Harput, 17, 21, 23, 27, 29, 39, 55, 57, 59, 

105, 121, 139, 185, 343, 361

Hart, 165
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Hasan Basri Efendi

Müftü, 89

Hasan Bey, 327

Hasan Efendi

Zeytûn nahiyesi müdürü, 181

Garbikaraaðaç Müftüsü, 271

Hasan Fehmi

Ankara Medresesi Müderrisi, 303

Hasan Haydar

Meclis Ýdare Azasýndan., 59

Hasan Hilmi

Reisü'l-kurra, 303

Hasan Hüseyin Efe, 187

Hasan Kâhya oðlu Ali Aða, 109

Hasan Muhammet, 309

Hasan Mustafa

Hasan Talat

Maarif Müdürü, 35

Hasan Tevfýk

Tüccar, 59 

Hasan

Beþiri'nin Sengân Aþireti Reisi, 73

Eþraftan, 73

Ulemadan Müdür, 73

Ziraatbank Müdürü, 45

Kaymakam, 45

Mahkeme Azasý, 59

Meclis-i Beledî Azasý,59

Haskizade Batumlu Ahmet Hulusi, 349

Hastahane idare memuru Tevfik Efendi'nin 

Haremi Haným, 277

Hastazade Mehmet Efendi, 209

Hastazâde Mehmet

Aza, 257

Hatip Ýsmail

Eþraftan, 105

Hatipzâde Ahmet Rýfat, 257

Havra, 175

Havza, 21, 73, 75, 209, 333

Hayber, 217

Haydar Bey

Kaymakam, 109

Sivas Merkez Livasý Milletvekili, 29

Haydar

Ýstinâf Muddeî Umumîsi, 29

Haydarizade Ýbrahim Efendi

Þeyhülislam, 55

Haydarpaþa, 187

Hayfa, 221

Hayri Efendi, 93

Hayri Efendi'nin haremi haným, 237

Hayri Lütfi, 366

Hayri Lütfullah (Ýrade-i Milliye Ser Muhariri), 

335, 347, 351

Hayri, 213

Mülazým-ý Sani, 93

Evkaf Müdürü, 35

Hayriye Haným, 277

Hazým Bey
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291, 321, 323, 325, 333, 368

Gürece, 101, 107

Gürümce, 291

Gürün, 77, 109, 197, 199

H

Habibzâde Ahmet Turan, 245, 293, 309

Habibzâde Hacý Sabri Efendi, 209

Habipzâde Sabri

Ticaret Odasý Reisi, 257

Habur, 331

Hacadur

Ermeni Murahhasý, 207

Hace Ýfakat Haným, 267

Hâce Zeynelabidin, 105

Hâce Ziya

Hâce Zeynelabidin'in kardeþi, 105

Hacý Abdurrahman Çelebi Efendi, 329

Hacý Ahmet

Meclis Ýdare Azasýndan, 147

Hacý Ali Beyzade Kazým

Hacý Ali

Ahaliden, 237

Hacý Âlim Efendi, 279

Hacý Azizzade Aziz Efendi'nin haremi haným, 

267 

Hacý Azizzade Aziz Efendi'nin validesi haným, 

237

Hacý Bedir Aða, 37

Hacý Bektaþ damadý Ýzzet, 91

Hacý Bey, 315

Hacý Ebubekirzâde Osman Efendi haremi 

haným, 283

Hacý Ebubekirzâde Osman Efendi

Havza Azasý, 257

Hacý Edhemzâde Tevfik Efendi, 279

Hacý Efendi, 297

Eþraftan, 105

Hacý Faris Çelebi Efendi, 329

Hacý Hafýz

Ulemadan, 235

Hacý Hakký

Belediye Azasý, 37

Hacý Halil Aðazâde Ahmet Aða, 297

Hacý Halil Aðazâde Ahmet Hurþit

Meclis-i Ýdare Azasýndan, 305

Hacý Halillerli Hacý Hasan oðlu Hacý Ömer, 91

Hacý Halilzade Hayri, 147

Hacý Hasan Ali, 309

Hacý Hasan oðlu Mehmet Ali, 91

Hacý Hüseyin, 309

Hacý Ýbrahim oðlu Lütfi, 151

Hacý Ýbrahim oðlu Mustafa, 91

Hacý Ýbrahim oðlu Mustafa, 91

Hacý Ýbrahim

Mecidiye Belediye Reisi, 45

Hacý Ýsa

Eþraftan, 105

Hacý Ýsmail oðlu Ali zevcesi, 91

Hacý Kaya Aða

Ýzoli Aþireti Reisi, 37

Hacý Mahmud'un Hacý Mustafa Efendi, 91

Hacý Mehmet Efendi

Ulemadan, 271

Hacý Mehmet oðlu Topal Mustafa, 91

Hacý Memiþ oðlu Nuri, 91

Hacý Muharrem, 91

Hacý Mustafa Taki Efendi

Sivas Merkez Livasý Milletvekili, 279

Hacý Mustafa, 237

Hacý Münteha Haným, 267

Hacý Nâib oðlu hizmetkârý, 91

Hacý Nuri

Belediye Reisi, 147

Hacý Osman Efendi

Osmaniye Belediye Reisi, 173

Hacý Osman, 109

Hacý Ömer Aðazâde Mehmet Ali, 305

Hacý Ömer oðlu Salim, 337

Kilikya Kýtaatý kumandaný, 121, 147, 
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General Franchet d'Esperey

Þark Ordularý Baþkumandaný, 141, 147

General Goro (Goru, Guru), 87, 187, 205, 339

General Gouraud, 117, 121, 123, 127, 133, 

163, 255, 281, 366

General Hamilton

Ýngiliz Hey'et-i Murahhasasý Reisi, 49

General Harbord (Harbo)

Amerika Ordularý Erkân-ý Harbiye Reisi, 

29, 41, 49, 53, 79, 83, 173, 265

General Hofman, 213

General Kerret, 183, 191, 199, 221

General Londrof, 213
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General Okronof, 321
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Odessa Mýntýkasý Kumandaný, 115

General Pehlevanof, 249

General Romanateski, 197

General Salacof, 117
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General Von Der Golc, 117

General Von Der Goltz

Rur mýntýkasýndaki Sovyet hükûmeti 

idare ve Kýrmýzý Ordusu kumandaný, 
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Geraz Hamdi Paþa, 223

Gergerizade Ali Efendi, 339

Giralan, 339

Giresun, 107

Giridî Hüseyin Efendi

Urla Polis Komiseri, 107

Girit, 329

Giritli Ahmet Efendi, 107

Giritli Çizmeci Ali Usta oðlu, 91

Giritli Hacý Ýsmail oðlu Süleyman, 91

Giritli Halil Aða, 91

Giritli Hasan oðlu Hüseyin Kemal, 91

Giritli Hasan zevcesi Âfitap Haným, 91

Giritli Mustafa Bapudaki, 91

Giritli Mustafa Efendi

Polis, 107

Giritli Osman Naracaðý, 91

Giritli Sabitzade Gavur Ali

Dýrama Mutasarrýfý, 213

Gonabudarý, 101

Gonaris

Yunan meclis-i nuzzarý, 341, 345, 357

Göbeklizâde Nuri Efendi, 89

Göðdinlizâde Ahmet

Beledî Azasýndan, 257

Gökabat, 307

Gökboza, 65

Gökçe Efe, 115

Gökdinlizade Ahmet, 169

Gökoðlan oðlu Ali Bey, 91

Gök-peykar, 221

Gölcükler, 101

Gördes, 339

Görüce, 101

Göynük, 75

Gözlüklü Pomak Ýbraim Aða, 89

Gülbahçe, 101

Gülek Boðazý, 131

Gülhane, 321

Gülnarlý Þevki Efendi, 279

Gümrü, 341, 351

Gümülcine, 141
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Hacý Ýdare Azasý, 147

Hacýzâde Mehmet Ali

Tüccardan, 289

Haçator Vartabet

Ermeni Murahhasý, 301

Haçýn, 113, 131, 205, 245

Hadi Paþa

Ziraat ve Ticaret Nazýrý, 55

Hafýz Hakký

Ulemadan, 105

Hafýz Hoca Haným, 277

Hafýz Þükrü

Eþraftan Cami-i Kebir Ýmamý, 45

Haham Baþý Naum Efendi, 129

Hakemyân Niksarliyan, 79

Hakký Behiç Bey, 271, 315

Hakký Efendi, 279

Hakký Hami Bey

Dava vekili, 279

Hakký

Eþraftan, 73

Mütehayyizandan, 107

Halep, 31, 81, 83, 87, 97, 103, 105, 113, 

121, 123, 131, 133, 137, 181, 185, 
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Halfiye, 205

Halide Edip Hanýmefendi, 281

Halil Bayraktar oðlu Mehmet Celalettin, 169

Halil Hilmi Efendi

Dava Vekili, 279

Halil Ýbrahim Efendi

Eskiþehir Müdafaa-ý Hukuk Reisi, 279

Halil Paþa, 217

Halil Üçüncü fýrka ahz-ý asker kaleminde 

üsera garnizon kâtibi, 93

Bidayet Muddei Umumisi, 29

Erzincan Belediye Reisi, 29

Ýstinâf Müddei Umumîsi Baþkatibi, 29

Malatya mutasarrýfý, 21

Polis Müdürü, 35

Halim Efendizade Hacý Mustafa

Meclis-i Ýdare Azasýndan, 105

Halim Telgraf Müdürü, 45

Halis Turgut, 233
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Halit

Kaymakam, 45

Halko Kondili
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Eþrafdan, 169, 245, 297
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Hamdi Mahmut Efendi, 297
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Meclis Ýdare Azasý, 59
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Aþiret rüesasýndan, 81
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Alman hastanesi ser-tabibi, 253

Herat, 229
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Metropolit, 293
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Hýzýrilyas, 97
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Hocazade Ahmet Reþat Efendi
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Hokant, 223

Horozköy, 75

Horsunlu, 357

Hostal, 97
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Trabzon Metropoliti, 157

Hukuk Reisi Bey'in haremi haným, 267

Hulusi Efendi

Encümen azasýndan, 279

Erkân-ý Harp Yüzbaþýlýðýndan Müstafi, 
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Dava vekili, 83

Mamuretülaziz Polis Müdür-i, 147

Humus, 105

Hurdacýzade Ali, 169
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Hüseyin Avni Efendi, 107

Hüseyin Devriþ Paþa

Evkaf Nazýrý, 133

Hüseyin Efendi

Mardin Müftüsü, 329

Hüseyin Hüsnü Bey

Tabip Kaymakam, 337

Hüseyin Necati

Levâzým Ýkinci Þubeden Kolaðasý, 93

Hüseyin Rauf
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Vekaleti Vekili, 361

Hüseyin
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Malatya Müftüsü, 235

Mütehayyizandan, 107
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Hüsrev Sami Bey

Heyet-i Temsiliye Azasýndan, 279
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Trabzon Mebusu, 281
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Iðdýr, 59, 81, 133

Irak, 15, 47, 51, 129, 133, 139, 163, 173, 

187, 205, 213, 221, 237, 287, 291, 

Hamza

Zeynelabidin Medresesi Müderrisi, 303

Adamanlý Aþireti Reisi, 161

Han Aðasýzâde Mustafa

Yenihan Azasý, 257

Hancý Ýshak Aða, 83

Hancý Mehmet'in zevcesi Emiþ, 297
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Darende Azasý Müderrisînden, 257

Haným, 267

Hapishane Müdürü Hamdi Efendi'nin Haremi

Haralambos oðlu Yurdanaki, 93
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Harcan oðlu damadý Hüseyin Efendi, 89
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Hardinh, 349

Harmandalý, 75

Harput, 17, 21, 23, 27, 29, 39, 55, 57, 59, 
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Hart, 165

Harut, 181

Hasan Basri Efendi

Müftü, 89

Hasan Bey, 327

Hasan Efendi

Zeytûn nahiyesi müdürü, 181

Garbikaraaðaç Müftüsü, 271

Hasan Fehmi

Ankara Medresesi Müderrisi, 303

Hasan Haydar

Meclis Ýdare Azasýndan., 59

Hasan Hilmi

Reisü'l-kurra, 303

Hasan Hüseyin Efe, 187

Hasan Kâhya oðlu Ali Aða, 109

Hasan Muhammet, 309

Hasan Mustafa

Hasan Talat

Maarif Müdürü, 35

Hasan Tevfýk

Tüccar, 59 

Hasan

Beþiri'nin Sengân Aþireti Reisi, 73

Eþraftan, 73

Ulemadan Müdür, 73

Ziraatbank Müdürü, 45

Kaymakam, 45

Mahkeme Azasý, 59

Meclis-i Beledî Azasý,59

Haskizade Batumlu Ahmet Hulusi, 349

Hastahane idare memuru Tevfik Efendi'nin 

Haremi Haným, 277

Hastazade Mehmet Efendi, 209

Hastazâde Mehmet

Aza, 257

Hatip Ýsmail

Eþraftan, 105

Hatipzâde Ahmet Rýfat, 257

Havra, 175

Havza, 21, 73, 75, 209, 333

Hayber, 217

Haydar Bey

Kaymakam, 109

Sivas Merkez Livasý Milletvekili, 29

Haydar

Ýstinâf Muddeî Umumîsi, 29

Haydarizade Ýbrahim Efendi

Þeyhülislam, 55

Haydarpaþa, 187

Hayfa, 221

Hayri Efendi, 93

Hayri Efendi'nin haremi haným, 237

Hayri Lütfi, 366

Hayri Lütfullah (Ýrade-i Milliye Ser Muhariri), 

335, 347, 351
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305, 321, 325, 333, 353, 365, 366, 

367, 368

Karaferye, 297, 307

Karagümrük, 117

Karahan Soriç

Bolþevik umur-ý hariciye idaresi þark 

þubesi müdiranýndan, 223 

Karahisar, 295, 307, 313, 317

Karaman, 59, 65, 297, 301

Karamürsel, 333

Karapolatoðlu Ýsmet Efendi, 181, 189

Karasnoyarsk, 335

Karatepe, 77

Karavelizade müteveffa Mustafa Efendi, 189

Karcaova, 133

Karesi, 227

Karnesti Budolk, 301

Kars, 113, 123, 205, 229, 319, 331

Karslý Hacý Hamitzâde Mehmet Celalettin, 257

Karslý Medet Efendi, 85

Kartaca, 289

Kasap Hacýzâde Mehmet Efendi haremi 

haným, 267

Kasap Hacýzâde Mustafa

Belediye azasýndan, 257

Kasap Ýdris zevcesi Ayþe, 91

Kasap Yanko, 109

Kasapoðullarýndan Hasan Sezai, 169

Kasapzâde Hasan Sezai, 257

Kasbaryan Manug, 77

Kasým Çelebi, 329

Kasým Eþraftan, 237

Kastamonu, 35, 37, 41, 45, 97, 199, 243, 

279, 281

Katýrcý Ömer Bey'in zevcesi Fato, 297

Katibe Þefika, 283

Kâtip Ahmet Efendi'nin haremi haným, 267

Katipzade Mehmet, 147

Katma, 173

Kavaf Taþçý Osman Efendizade Hafýz Fikri 

Efendi, 107

Kavas oðlu Ahmet, 91

KavkinMakedonyalý þâki, 345

Kavzin, 245

Kayacýk, 339

Kaymakam Mehmet Bey'in kerimesi haným, 

237

Kaymakam Rýza Bey'in kerimeleri Naime 

Haným, 209

Kaymakam Þükrü

Kolordu sertabibi, 93

Kaymakçý, 133, 139

Kaymakçý-ý Kebir, 133

Kayser Wilhelm, 357

Kayseri, 65, 139, 151, 159, 163, 279, 303, 

357

Kazak, 137, 173

Kazým Karabekir Paþa

15. Kolordu Kumandaný 35, 265

Kazým Paþa, 319

3. Ordu Müfettiþ Vekili, 43

Kebapçýoðlu Kiryako, 79

Kebir, 139

Keçeci Ali Efendi, 89

Keçeci Çürük oðlu Ýbrahim, 91

Keçeci Ýsmail mahdumu Raðýp, 91

Keçili Gazi Bako, 161

Kefrevîzade Baki, 107

Kehkevizade Hüseyin, 237

Kehneli oðlu Ohan zevcesi Maryem, 133

Keles, 139

Kemal Bay

Baþadministratörlük Tercümaný, 107

Kemal Bey

Bidayet müdde-i umumisi, 279

Mutasarrýf, 15

Onuncu Fýrka kumandaný, 267, 321

Kemal Efendi

Mülazým-ý sani, 93

Kemal Esat Bey

K.A. Rýza, 309

Kabakyazýsý, 85, 361

Kabil, 217, 223, 229

Kadý Necip

Vali Vekili, 43

Kadý vekili Osman Efendi, 91

Kadýoðlu Þevket Efendi'nin haremi haným, 267

Kadýzâde Halil Efendi, 91

Kadýzade Mahmut, 237

Kadýzâde Rahmi Bey refikasý Nuriye, 281

Kadýzâde Rahmi, 257

Kadir Efendi'nin hemþiresi haným, 267

Kadri Bey, 137

Kadri

Eþraf, 147

Kafafzâde Mehmet Vasfi, 271

Kafkasya (Kafkas), 43, 47, 73, 79, 83, 123, 

129, 141, 149, 163, 165, 205, 213, 

217, 221, 223, 247, 251, 253, 261, 

277, 285, 291, 297, 301, 305, 317, 

321, 368

Kaðanzâde Mehmet Efendi, 279

Kahire, 161, 251, 285

Kahramanzâde Celde

Eþraftan, 305

Kahta, 27, 29, 37

Kahveci Ataullah oðlu Mehmet, 91

Kahveci Ýsmail Çavuþ, 83

Kahveci Kara Ahmet oðlu Ali, 91

Kâhya Emin Aðaoðullarýndan Halis Turgut Bey 

refikasý Nazife, 283

Kahya Emin Aðaoðullarýndan Halis Turgut Bey

Beledî Azasýndan, 257

Kaid Hasan, 309

Kaimmakam Osman Bey'in haremi haným, 267

Kaimmakam Salim Bey'in haremi haným, 253

Kale, 121

Kaleardý, 101

Kalem, 139

Kalküta, 217

Kalkütalý Abdülkerim, 97

Kambur Ýzzet

Ýzmir Valisi, 29, 47

Kamil Paþa, 237

Kamil

Numune Mektebi Müdürü, 229

Tahrirat Katibi, 59

Kamiyanis

Tenosis Gazetesi Baþmuharriri, 163

Kamuran Ali Bey, 25

Kandahar, 217, 229

Kangal Aðasý Abdurrahman Bey'in validesi 

haným, 237

Kangal, 177, 179

Kangalaðasýzade Kadir Efendi'nin haremi 

haným, 237

Kangallý, 189

Kanlýdere, 199

Kantarcý Ýbrahim Aða kayýnbiraderi, 91

Kapancýzâde Þakir

Ankara merkez livasýndan, 271

Kaptin Renault, 305

Kara Feyz oðlu müteveffa

Hüseyin Aþkar, 109

Kara Kilise, 49, 341

Kara Mustafazâde Hasan

Ticaret odasý azasýndan, 257

Kara Mustafazâde Mehmet Ali Efendi'nin 

haremi haným, 277

Kara Vasýf Bey

Sivas Mebusu, 327

Kara Yusuf Çetesi,131

Kara Yusuf oðlu Ýstilyo, 109, 

Karaaðaç, 141, 271

Karaaðaçlý, 75

Karabað, 285, 325

Karaburun, 175

Karacabey, 299, 303, 307

Karadeniz, 17, 67, 89, 129, 141, 201, 205, 

229, 237, 249, 285, 291, 297, 301, 

Beyt-i Medâl kabilesi reisi ve sabýk Seyda 

mebusu, 205

Kemal

Duyun-ý Umumiye Müdürü, 45

Hastahane Sertabibi, 35

Kenanzâde Hüseyin Kenan Efendi, 257

Kenanzade Hüseyin Remzi, 169

Kengiri, 43

Kepçeli, 357

Keresteci Cihan Bey, 107

Kerkük, 41, 77, 309

Keskinli Abdullah Niyazi Efendi

Millî Sigara Kâðýdý imalathanesi sahibi 

109, 141, 149

Keskinzâde Þeyh Þükrü Efendi, 271

Kestel, 123

Kestelli, 109

Keþþaf Ulemadan, 235

Kýdemli küçük zâbýt Celal Efendi, 85

Kýdemli Yüzbaþý Nazmi Bey, 93

Kýl Oðlu, 75

Kýlcý Mescit, 107

Kýnacý Arap Mehmet oðlu Ali, 91

Kýnacýzâde Mehmet Efendi

Eþraf, 59

Kýrcaali, 71, 77, 359

Kýrcova, 121, 139 

Kýrýk damadý Mehmet, 91

Kýrým, 165, 213, 221, 305, 321, 333

Kýrýmlý Mustafa oðlu Ahmet, 91

Kýrk Kilise, 341

Kýrlý Hüsam Dayý, 91

Kýrþehir, 41, 271, 281, 303

Kýþla, 109, 133

Kýzýl Han, 125

Kýzýl Oranik, 73

Kýzýlýrmak, 17, 33, 329, 353

Kiev, 181

Kilikya, 51, 103, 113, 121, 133, 137, 139, 

157, 185, 221, 241, 339, 367, 368

Kilis, 147, 171, 177

Kirkor Þavaderyan, 301

Kirmanþah, 137

Kirmasti, 299, 307

Kitapçýyan Kirkor, 301

Kiyadyan Soren

Serrahip, 207

Kiyeraslis

Gürcü generali, 253

Koban, 223

Kocaoðlu Vehbi Efendi'nin haremi haným, 237

Kocaorman, 83

Koçah, 297

Koçarlý, 351

Koçhisar kaymakamý Edip Bey'in haremi 

haným, 237

Koçhisar, 43, 65

Kodele, 97

Koðdýnsýk, 297

Koðdilinisk, 301

Kolaðasýzade Abdülmecit Ensarizade Þeyh 

Kasým Efendi, 329

Kolçak, 133

Koldere, 75

Kolej, 205

Kolonel Philip Centmari

Fransýz Kumandaný, 295

Kolordu kâtiplerinden Adil Bey'in haremi 

haným, 281

Kolordu Kâtiplerinden Ahmet Efendi'nin 

haremi haným, 253

Kolordu kâtiplerinden Hýfzý Bey'in validesi 

haným, 237

Kolordu Yaveri Kazým Bey'in haremi haným, 

237

Kolorduda Mülazým-ý Evvel Kerim Efendi'nin 

haremi haným, 253

Komiser Mahmut Efendi'nin haremi haným, 

253

Komiser muavini Hasan Efendi'nin haremi 

189, 205, 207, 211, 213, 215, 221, 

229, 237, 241, 243, 259, 261, 265 

269, 273, 285, 289, 293, 297, 301, 

309, 321, 333, 337, 345, 349, 357, 

361, 365, 366, 367

Lord Balfour

Hariciye Nazýrý, 123, 127

Lord Bikonsfield, 261

Lord Curzon, (Gürzon)

Hariciye Nazýrý, 147, 157, 321, 337, 

345, 357, 359, 361

Lord Lui Maltyeten, 155

Lord Robert Sasil, 333

Lord Salisbury, 309

Loþur, 147

Louis, 327

Lozan, 359, 361

Lübnan, 221

Lütfi Fikri Bey, 113, 115

M

M. A. Hüseyin, 309

M. Afar, 309

M. Lütfi

 Sivas Baþmüdürü, 61

M. Sadri

Bahtiyar Aþireti Rüesasýndan, 37

M. Safder, 309

M. T. Kadir Bahay, 309

Maarif Müdüriyetinden Mütekait, 79

Maarif Müdürü Tevfik Bey'in Refikasý Fetanet, 

283

Macaristan, 125, 163, 183, 317 

Madas, 121

Madenli Rüstem Aðazâde Rýza Bey, 271

Mahdum-ý Vilayetpenahî Aziz Bey, 277

Mahiç Ahmet Aða oðlu Ali, 91

Mahiç Ahmet Aða, 91

Mahir Beyzâde Emin

Meclis-i Umumi-i Vilayet Reis-i Sanisi, 

257

Mahir Beyzâde Emir Paþa Refikasý Hatice, 281

Mahir Umran Þirketi Müdürü, 289

Mahirbeyzade Emir, 169

Mahkeme Baþkâtibi Efendi'nin haremi haným, 

277

Mahkeme Çarþýsý, 109, 141, 149, 181, 189

Mahmut Efendi, 305

Mahmut Nedim Efendi, 93

Mahmut oðlu Ali, 99

Mahmut oðlu Kýligin Ali, 99

Mahmut Paþa, 257

Mahmut Raðýp Efendi

Mahkeme-i Bidayet Azasýndan, 279

Mahmut, 237

Eþraftan, 235

Ziraatbank Müdürü, 35

Mahmutoðlu Bekir

Yenihan Azasý, 257

Makbule Rýza Haným

Sivas Ýnas Daru'l-Eytam Müdiresi, 145, 

181, 209, 325

Makedonya, 15, 47, 67, 81, 221, 245, 249, 

273, 285, 291, 297, 329, 341, 345

Mal Müdürü Tevfik Bey'in haremi haným, 237

Malatya Muhasebeci Esbaký, 147

Malatya, 21, 25, 27, 35, 37, 59, 73, 121, 147, 

235, 267, 269

Maliyezâde Mehmet Efendi, 91

Malta, 21, 91, 185, 263, 297

Manastýr, 297, 307

Manav Hüseyin Aða, 91

Mançurya, 217

Mandaranos, 97

Manifaturacý Ömer Efendi, 91

Manifaturacý Tevfik Efendi, 89

Manisa, 75, 93, 133, 341

Manisalý Ýsmail Çavuþ, 91

Manisalý Muhallebici Ahmet Aða, 107

haným, 253

Konya, 17, 41, 47, 53, 59, 67, 93, 105, 133, 

181, 187, 243, 269, 279, 281, 289, 

299, 301, 341, 353, 

Kopenhag, 163

Kore, 217

Koru Daðý, 243

Kömüþlüoðlu Mahmut Aða zevcesi Fatma 

Haným, 277

Köprüce, 297

Köylü oðlu Mehmet, 91

Kral George, 275

Kral George, 275

Kraliçe Viktorya, 368

Kuban, 125

Kunduracý Selanikli Hafýz Hüsnü Efendi, 107

Kunduracý Yasin Usta, 91

Kuristan, 41

Kurkit, 77

Kurtzâde Hacý Þevket

Merzifon Azasý, 257

Kuruçay, 71, 77

Kuruçeþme, 101

Kuþada, 165

Kuþadasý, 307

Küba, 129

Küçük Aðazâde Raif Bey kerimesi Belkýs, 281

Küçük Aðazâde refikasý Refika, 283

Küçük Ahmet'in oðlu Mehmet Çavuþ, 297

Küçük Ali oðlu Mehmet Ali, 91

Küçük Çamlýca, 333

Küçük Hafýzzâde Efendi'nin haremi haným, 267

Küçük Hayri Efendi, 93

Küçük Kadifekale, 175

Küçük Mirza Han, 221

Küçük Mustafa

Bayburt Muhacirlerinden, 201

Küçük Sipahizâde Ethem, 257

Küçük Sipahizadezade Edhem, 169

Kühes, 217

Külhaþzâde Refikasý Saniye, 283

Kürdistan, 27, 35, 51, 53, 59, 139, 173, 257, 

265, 273, 293, 329, 339, 366

Kürt Ali Çavuþ, 89

Kürt Daðý, 221

Kürt Derviþ, 99

Kürt Resul, 91

Kütahya, 97

Kütükçüzade Feyzi Efendi 

Eþraf, 59

L

L. Emin, 309

Latif

Nüfus Memuru, 37

Lazar Bedis, 79

Lazar Kebapciyan, 79

Lehistan, 129, 185, 205, 211, 213, 293, 295, 

333, 357

Leman Van Sanders

Alman Generallerinden, 345

Lenin, 221, 223

Leonida

Orhanlý Muhtarý, 99

Licni, 117

Liski

Avusturya Mülazýmý, 253

Litonbu

Rus Sovyet Sefiri, 333

Litvanya, 125, 133, 245, 277, 285

Lloyd George (Loyd Corc), 89, 105, 123, 125, 

139, 141, 147, 149, 163, 167, 169, 

177, 179, 181, 193, 205, 217, 229, 

237, 245, 259, 269, 279, 301, 319, 

321, 333, 337, 371

Loban Gölü, 133

Lokantacý Ýsmail Efendi, 107

Londra, 15, 89, 117, 123, 125, 129, 139, 

147, 149, 153, 155, 157, 165, 173, 

Manisalý Saðýr Hasan, 107

Manlý, 97

376 Dizin 377Dizin



305, 321, 325, 333, 353, 365, 366, 

367, 368

Karaferye, 297, 307

Karagümrük, 117

Karahan Soriç

Bolþevik umur-ý hariciye idaresi þark 

þubesi müdiranýndan, 223 

Karahisar, 295, 307, 313, 317

Karaman, 59, 65, 297, 301

Karamürsel, 333

Karapolatoðlu Ýsmet Efendi, 181, 189

Karasnoyarsk, 335

Karatepe, 77

Karavelizade müteveffa Mustafa Efendi, 189

Karcaova, 133

Karesi, 227

Karnesti Budolk, 301

Kars, 113, 123, 205, 229, 319, 331

Karslý Hacý Hamitzâde Mehmet Celalettin, 257

Karslý Medet Efendi, 85

Kartaca, 289

Kasap Hacýzâde Mehmet Efendi haremi 

haným, 267

Kasap Hacýzâde Mustafa

Belediye azasýndan, 257

Kasap Ýdris zevcesi Ayþe, 91

Kasap Yanko, 109

Kasapoðullarýndan Hasan Sezai, 169

Kasapzâde Hasan Sezai, 257

Kasbaryan Manug, 77

Kasým Çelebi, 329

Kasým Eþraftan, 237

Kastamonu, 35, 37, 41, 45, 97, 199, 243, 

279, 281

Katýrcý Ömer Bey'in zevcesi Fato, 297

Katibe Þefika, 283

Kâtip Ahmet Efendi'nin haremi haným, 267

Katipzade Mehmet, 147

Katma, 173

Kavaf Taþçý Osman Efendizade Hafýz Fikri 

Efendi, 107

Kavas oðlu Ahmet, 91

KavkinMakedonyalý þâki, 345

Kavzin, 245

Kayacýk, 339

Kaymakam Mehmet Bey'in kerimesi haným, 

237

Kaymakam Rýza Bey'in kerimeleri Naime 

Haným, 209

Kaymakam Þükrü

Kolordu sertabibi, 93

Kaymakçý, 133, 139

Kaymakçý-ý Kebir, 133

Kayser Wilhelm, 357

Kayseri, 65, 139, 151, 159, 163, 279, 303, 

357

Kazak, 137, 173

Kazým Karabekir Paþa

15. Kolordu Kumandaný 35, 265

Kazým Paþa, 319

3. Ordu Müfettiþ Vekili, 43

Kebapçýoðlu Kiryako, 79

Kebir, 139

Keçeci Ali Efendi, 89

Keçeci Çürük oðlu Ýbrahim, 91

Keçeci Ýsmail mahdumu Raðýp, 91

Keçili Gazi Bako, 161

Kefrevîzade Baki, 107

Kehkevizade Hüseyin, 237

Kehneli oðlu Ohan zevcesi Maryem, 133

Keles, 139

Kemal Bay

Baþadministratörlük Tercümaný, 107

Kemal Bey

Bidayet müdde-i umumisi, 279

Mutasarrýf, 15

Onuncu Fýrka kumandaný, 267, 321

Kemal Efendi

Mülazým-ý sani, 93

Kemal Esat Bey

K.A. Rýza, 309

Kabakyazýsý, 85, 361

Kabil, 217, 223, 229

Kadý Necip

Vali Vekili, 43

Kadý vekili Osman Efendi, 91

Kadýoðlu Þevket Efendi'nin haremi haným, 267

Kadýzâde Halil Efendi, 91

Kadýzade Mahmut, 237

Kadýzâde Rahmi Bey refikasý Nuriye, 281

Kadýzâde Rahmi, 257

Kadir Efendi'nin hemþiresi haným, 267

Kadri Bey, 137

Kadri

Eþraf, 147

Kafafzâde Mehmet Vasfi, 271

Kafkasya (Kafkas), 43, 47, 73, 79, 83, 123, 

129, 141, 149, 163, 165, 205, 213, 

217, 221, 223, 247, 251, 253, 261, 

277, 285, 291, 297, 301, 305, 317, 

321, 368

Kaðanzâde Mehmet Efendi, 279

Kahire, 161, 251, 285

Kahramanzâde Celde

Eþraftan, 305

Kahta, 27, 29, 37

Kahveci Ataullah oðlu Mehmet, 91

Kahveci Ýsmail Çavuþ, 83

Kahveci Kara Ahmet oðlu Ali, 91

Kâhya Emin Aðaoðullarýndan Halis Turgut Bey 

refikasý Nazife, 283

Kahya Emin Aðaoðullarýndan Halis Turgut Bey

Beledî Azasýndan, 257

Kaid Hasan, 309

Kaimmakam Osman Bey'in haremi haným, 267

Kaimmakam Salim Bey'in haremi haným, 253

Kale, 121

Kaleardý, 101

Kalem, 139

Kalküta, 217

Kalkütalý Abdülkerim, 97

Kambur Ýzzet

Ýzmir Valisi, 29, 47

Kamil Paþa, 237

Kamil

Numune Mektebi Müdürü, 229

Tahrirat Katibi, 59

Kamiyanis

Tenosis Gazetesi Baþmuharriri, 163

Kamuran Ali Bey, 25

Kandahar, 217, 229

Kangal Aðasý Abdurrahman Bey'in validesi 

haným, 237

Kangal, 177, 179

Kangalaðasýzade Kadir Efendi'nin haremi 

haným, 237

Kangallý, 189

Kanlýdere, 199

Kantarcý Ýbrahim Aða kayýnbiraderi, 91

Kapancýzâde Þakir

Ankara merkez livasýndan, 271

Kaptin Renault, 305

Kara Feyz oðlu müteveffa

Hüseyin Aþkar, 109

Kara Kilise, 49, 341

Kara Mustafazâde Hasan

Ticaret odasý azasýndan, 257

Kara Mustafazâde Mehmet Ali Efendi'nin 

haremi haným, 277

Kara Vasýf Bey

Sivas Mebusu, 327

Kara Yusuf Çetesi,131

Kara Yusuf oðlu Ýstilyo, 109, 

Karaaðaç, 141, 271

Karaaðaçlý, 75

Karabað, 285, 325

Karaburun, 175

Karacabey, 299, 303, 307

Karadeniz, 17, 67, 89, 129, 141, 201, 205, 

229, 237, 249, 285, 291, 297, 301, 

Beyt-i Medâl kabilesi reisi ve sabýk Seyda 

mebusu, 205

Kemal

Duyun-ý Umumiye Müdürü, 45

Hastahane Sertabibi, 35

Kenanzâde Hüseyin Kenan Efendi, 257

Kenanzade Hüseyin Remzi, 169

Kengiri, 43

Kepçeli, 357

Keresteci Cihan Bey, 107

Kerkük, 41, 77, 309

Keskinli Abdullah Niyazi Efendi

Millî Sigara Kâðýdý imalathanesi sahibi 

109, 141, 149

Keskinzâde Þeyh Þükrü Efendi, 271

Kestel, 123

Kestelli, 109

Keþþaf Ulemadan, 235

Kýdemli küçük zâbýt Celal Efendi, 85

Kýdemli Yüzbaþý Nazmi Bey, 93

Kýl Oðlu, 75

Kýlcý Mescit, 107

Kýnacý Arap Mehmet oðlu Ali, 91

Kýnacýzâde Mehmet Efendi

Eþraf, 59

Kýrcaali, 71, 77, 359

Kýrcova, 121, 139 

Kýrýk damadý Mehmet, 91

Kýrým, 165, 213, 221, 305, 321, 333

Kýrýmlý Mustafa oðlu Ahmet, 91

Kýrk Kilise, 341

Kýrlý Hüsam Dayý, 91

Kýrþehir, 41, 271, 281, 303

Kýþla, 109, 133

Kýzýl Han, 125

Kýzýl Oranik, 73

Kýzýlýrmak, 17, 33, 329, 353

Kiev, 181

Kilikya, 51, 103, 113, 121, 133, 137, 139, 

157, 185, 221, 241, 339, 367, 368

Kilis, 147, 171, 177

Kirkor Þavaderyan, 301

Kirmanþah, 137

Kirmasti, 299, 307

Kitapçýyan Kirkor, 301

Kiyadyan Soren

Serrahip, 207

Kiyeraslis

Gürcü generali, 253

Koban, 223

Kocaoðlu Vehbi Efendi'nin haremi haným, 237

Kocaorman, 83

Koçah, 297

Koçarlý, 351

Koçhisar kaymakamý Edip Bey'in haremi 

haným, 237

Koçhisar, 43, 65

Kodele, 97

Koðdýnsýk, 297

Koðdilinisk, 301

Kolaðasýzade Abdülmecit Ensarizade Þeyh 

Kasým Efendi, 329

Kolçak, 133

Koldere, 75

Kolej, 205

Kolonel Philip Centmari

Fransýz Kumandaný, 295

Kolordu kâtiplerinden Adil Bey'in haremi 

haným, 281

Kolordu Kâtiplerinden Ahmet Efendi'nin 

haremi haným, 253

Kolordu kâtiplerinden Hýfzý Bey'in validesi 

haným, 237

Kolordu Yaveri Kazým Bey'in haremi haným, 

237

Kolorduda Mülazým-ý Evvel Kerim Efendi'nin 

haremi haným, 253

Komiser Mahmut Efendi'nin haremi haným, 

253

Komiser muavini Hasan Efendi'nin haremi 

189, 205, 207, 211, 213, 215, 221, 

229, 237, 241, 243, 259, 261, 265 

269, 273, 285, 289, 293, 297, 301, 

309, 321, 333, 337, 345, 349, 357, 

361, 365, 366, 367

Lord Balfour

Hariciye Nazýrý, 123, 127

Lord Bikonsfield, 261

Lord Curzon, (Gürzon)

Hariciye Nazýrý, 147, 157, 321, 337, 

345, 357, 359, 361

Lord Lui Maltyeten, 155

Lord Robert Sasil, 333

Lord Salisbury, 309

Loþur, 147

Louis, 327

Lozan, 359, 361

Lübnan, 221

Lütfi Fikri Bey, 113, 115

M

M. A. Hüseyin, 309

M. Afar, 309

M. Lütfi

 Sivas Baþmüdürü, 61

M. Sadri

Bahtiyar Aþireti Rüesasýndan, 37

M. Safder, 309

M. T. Kadir Bahay, 309

Maarif Müdüriyetinden Mütekait, 79

Maarif Müdürü Tevfik Bey'in Refikasý Fetanet, 

283

Macaristan, 125, 163, 183, 317 

Madas, 121

Madenli Rüstem Aðazâde Rýza Bey, 271

Mahdum-ý Vilayetpenahî Aziz Bey, 277

Mahiç Ahmet Aða oðlu Ali, 91

Mahiç Ahmet Aða, 91

Mahir Beyzâde Emin

Meclis-i Umumi-i Vilayet Reis-i Sanisi, 

257

Mahir Beyzâde Emir Paþa Refikasý Hatice, 281

Mahir Umran Þirketi Müdürü, 289

Mahirbeyzade Emir, 169

Mahkeme Baþkâtibi Efendi'nin haremi haným, 

277

Mahkeme Çarþýsý, 109, 141, 149, 181, 189

Mahmut Efendi, 305

Mahmut Nedim Efendi, 93

Mahmut oðlu Ali, 99

Mahmut oðlu Kýligin Ali, 99

Mahmut Paþa, 257

Mahmut Raðýp Efendi

Mahkeme-i Bidayet Azasýndan, 279

Mahmut, 237

Eþraftan, 235

Ziraatbank Müdürü, 35

Mahmutoðlu Bekir

Yenihan Azasý, 257

Makbule Rýza Haným

Sivas Ýnas Daru'l-Eytam Müdiresi, 145, 

181, 209, 325

Makedonya, 15, 47, 67, 81, 221, 245, 249, 

273, 285, 291, 297, 329, 341, 345

Mal Müdürü Tevfik Bey'in haremi haným, 237

Malatya Muhasebeci Esbaký, 147

Malatya, 21, 25, 27, 35, 37, 59, 73, 121, 147, 

235, 267, 269

Maliyezâde Mehmet Efendi, 91

Malta, 21, 91, 185, 263, 297

Manastýr, 297, 307

Manav Hüseyin Aða, 91

Mançurya, 217

Mandaranos, 97

Manifaturacý Ömer Efendi, 91

Manifaturacý Tevfik Efendi, 89

Manisa, 75, 93, 133, 341

Manisalý Ýsmail Çavuþ, 91

Manisalý Muhallebici Ahmet Aða, 107

haným, 253

Konya, 17, 41, 47, 53, 59, 67, 93, 105, 133, 

181, 187, 243, 269, 279, 281, 289, 

299, 301, 341, 353, 

Kopenhag, 163

Kore, 217

Koru Daðý, 243

Kömüþlüoðlu Mahmut Aða zevcesi Fatma 

Haným, 277

Köprüce, 297

Köylü oðlu Mehmet, 91

Kral George, 275

Kral George, 275

Kraliçe Viktorya, 368

Kuban, 125

Kunduracý Selanikli Hafýz Hüsnü Efendi, 107

Kunduracý Yasin Usta, 91

Kuristan, 41

Kurkit, 77

Kurtzâde Hacý Þevket

Merzifon Azasý, 257

Kuruçay, 71, 77

Kuruçeþme, 101

Kuþada, 165

Kuþadasý, 307

Küba, 129

Küçük Aðazâde Raif Bey kerimesi Belkýs, 281

Küçük Aðazâde refikasý Refika, 283

Küçük Ahmet'in oðlu Mehmet Çavuþ, 297

Küçük Ali oðlu Mehmet Ali, 91

Küçük Çamlýca, 333

Küçük Hafýzzâde Efendi'nin haremi haným, 267

Küçük Hayri Efendi, 93

Küçük Kadifekale, 175

Küçük Mirza Han, 221

Küçük Mustafa

Bayburt Muhacirlerinden, 201

Küçük Sipahizâde Ethem, 257

Küçük Sipahizadezade Edhem, 169

Kühes, 217

Külhaþzâde Refikasý Saniye, 283

Kürdistan, 27, 35, 51, 53, 59, 139, 173, 257, 

265, 273, 293, 329, 339, 366

Kürt Ali Çavuþ, 89

Kürt Daðý, 221

Kürt Derviþ, 99

Kürt Resul, 91

Kütahya, 97

Kütükçüzade Feyzi Efendi 

Eþraf, 59

L

L. Emin, 309

Latif

Nüfus Memuru, 37

Lazar Bedis, 79

Lazar Kebapciyan, 79

Lehistan, 129, 185, 205, 211, 213, 293, 295, 

333, 357

Leman Van Sanders

Alman Generallerinden, 345

Lenin, 221, 223

Leonida

Orhanlý Muhtarý, 99

Licni, 117

Liski

Avusturya Mülazýmý, 253

Litonbu

Rus Sovyet Sefiri, 333

Litvanya, 125, 133, 245, 277, 285

Lloyd George (Loyd Corc), 89, 105, 123, 125, 

139, 141, 147, 149, 163, 167, 169, 

177, 179, 181, 193, 205, 217, 229, 

237, 245, 259, 269, 279, 301, 319, 

321, 333, 337, 371

Loban Gölü, 133

Lokantacý Ýsmail Efendi, 107

Londra, 15, 89, 117, 123, 125, 129, 139, 

147, 149, 153, 155, 157, 165, 173, 

Manisalý Saðýr Hasan, 107

Manlý, 97
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Mösyö Stamboliyski, 129

Mösyö Taillerdat

Kozan Mutasarrýf-ý Askerîsi, 131, 151

Mösyö Tak

Amerika Konsolosu, 291, 297

Mösyö Tinti, 237

Mösyö Titoni, 141

Mösyö Tremon, 131

Mösyö Valtan, 297

Mösyö Zafiryo

Yunan kuvve-i iþgaliyesi kumandanla-

rýndan, 81

Mr. Brown, 79

Mudanya, 243, 307, 337

Muðla, 121, 307

Muhacir Ahmet, 109

Muhacir Ali Bey Ali Bey, 91

Muhacir arabacý Rýfat, 93

Muhacir Elmas oðlu Ahmet biraderi Niyazi, 99

Muhacir Elmas oðlu Ahmet, 99

Muhacir Haþim Aða, 89

Muhacir Ýlyas Aða, 99

Muhacir Ýzzet Haným, 277

Muhacir Karako Hüseyin Aða, 89

Muhacir Mehmet Aða, 91

Muhacir Mustafa oðlu Ahmet, 89

Muhacir Mustafa oðlu Ali, 89

Muhacir Nalýncý Mehmet oðlu Kemal, 91

Muhacir Tütüncü Ahmet, 91

Muhacirin müdürü Bey'in haremi haným, 267

Muhammed Valihâm

Afganistan'ýn Moskova Sefiri, 83

Muhammet Abdu, 309

Muhammet Ali, 309

Muhammet Ali, 309

Muhammet Diyale, 309

Muhammet Ham, 309

Muhammet Mesad, 309

Muhammet Naki, 309

Muhammet Salih, 309

Muhasebe Mümeyyizi Rahmi Bey'in haremi 

haným, 237

Muhasebecizâde Hafidesi Kadriye, 283

Muhasebecizâde Rýza, 169

Belediye Reis Vekili, 245, 257

Muhasebecizâde Tevfik Efendi Refikasý Hacý 

Merzuka, 283

Muhasebeden Ýzzet Efendi haremi haným, 253

Muhasebe-i Hususiye Müdürü Þükrü Bey'in 

haremi haným, 253

Muhilof, 301

Muhittin Paþa

Ankara Valisi, 41

Muhlis

Ýstinaf Reisi, 45

Mukabilzâde Hayriye, 281

Muradiye, 75, 171

Murat

Dava Vekili, 279

Meclis Ýdare Azasýndan, 59

Musacalý, 99

Musiki muallimi Mustafa Efendi'nin haremi 

haným, 277

Mustafa Asým

Doktor, 283 

Fýrka Kumandaný, 61

Mustafa Bey

Adliye Nazýrý, 55

Albayrak Alayýnýn Erkan-ý Harb 

Binbaþýsý, 319

Mustafa Efendi

Müftü, 65

Ýmam, 91

Polis Ýkinci Komiseri, 297

Kazým Bey Numunesi Müdür Muavini, 

361

Mustafa Çavuþ

Karakol Kumandaný, 181

Mustafa Efendi 

Kazým Bey Numunesi müdür muavini, 

Fransa Baþvekili, 297

Miltiyadis Mihailidis, 73

Milyadis, 301

Miralay Abbas Bey

Üçüncü Fýrka Ahz-ý Asker Reisi, 93

Miralay Ali Bey

Hey'et-i Tahkikiye Reisi Miralay, 93

Miralay Ayndey Herber, 205

Miralay Bremon

Baþadministratör, 137

Miralay Gokadas, 361

Miralay Haksel

Ýngiliz Fevkalade Komiseri, 129, 149

Miralay Manastýrlý Kazým Bey

Sultani Alayýnýn Fahri Kumandaný, 319

Miralay Ravolstun

Lord Gürzon'un biraderi, 337

Miralay Þevket Paþa

Mevki-i Müstahkem Kumandaný, 257

Miralayzâde Hamdi Bey, 279

Miralayzâde Merhum Nusret Bey'in haremi 

haným, 267

Mirliva Ali Fuat Paþa

Garbî Anadolu Umum Kuva-yý Milliye 

Baþkumandaný, 61

Mirliva Ali Nadir Paþa

Onyedinci Kolordu Kumandaný, 77, 93, 

101

Mirliva Rehb

Gence Belediyesi Miralay hasekelik 

vekili, 157

Mirliva Yusuf Ýzzet

Ondördüncü Kolordu Kumandaný, 289

Mirza Ali, 309

Mirza Küçük Han, 137

Mister Abraham, 155

Mister Churchill 

Ýngiliz Baþvekil, 309

Mister Gandhi, 105

Mister Kolek (Kol), 91

Mister Reid

Cemiyet-i Ýttihadiye Kâtib- i Umumîsi, 

155

Mistýr Elinson

Ýngiliz Mümessili kaimmakam, 265

Mistýr Öbri, 321

Mithat

Eþraftan, 327

Moðolistan, 217

Molla Hüseyin, 123

Molluzade Eyüp Efendi, 329

Mondros, 19, 81, 233, 365

Mora, 61, 81, 193, 317, 329

Moralý Hacý Hasan torunu Eskici Hüseyin, 91

Moralý Halil Aða, 91

Moskova, 83, 115, 211, 223, 277, 285, 293, 

297, 301, 305, 307, 321, 333, 335, 

339, 349, 361

Mös yö Kambo, 129

Mösyö Andera, 221

Mösyö Bravin, 223

Mösyö Ç. Herr. Yil 173

Mösyö de Lick, 79

Mösyö Dokirs

Rusya'nýn Ýstanbul Sefiri, 67

Mösyö Domasta, 147

Mösyö George Picot

Suriye Fevkalade Komiseri, 137

Mösyö Gunip Emanuel, 93

Mösyö Hemikon, 129

Mösyö Kýrþ, 101

Mösyö Loç, 125

Mösyö Millerand (Mileran, Milran), 221, 241, 

245, 247, 359

Mösyö Pichon, 123, 125, 129

Mösyö Ponkaran, 193

Mösyö Püvankar, 359

Mösyö Renault

Yüzbaþý, 297, 305

Mösyö Roberto, 89

Mösyö Soriç, 223

361

Mustafa Fahri, 237

Mustafa Faik

Mekteb-i Sultani Musiki Muallimi, 245, 

253

Mustafa Fehmi

Karacabey Müfti-i Sabýký, 303

Umur-ý Þerriye Vekili, 315

Mustafa Haldun Bey, 261

Mustafa Kemal (Paþa), 17, 21, 27, 29, 33, 37, 

41, 43, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 73, 77, 

79, 97, 103, 105, 107, 117, 143, 151, 

153, 159, 163, 177, 185, 223, 237, 

249, 257, 281, 289, 305, 313, 315, 

317, 321, 325, 333, 337, 343, 345, 

347, 351, 353

Mustafa Kemal

Bilecik Belediye Reisi, 271

Mustafa Nazým

Tokat Darüleytam Ýktidarî-i Askerî 

Mülazým-ý Evveli, 189

Mustafa Nuri-i Bitlisî

Eleþkirt aþâir-i rüesasýndan, 37 

Mustafa Reþit Paþa

Hariciye Nazýrý, 55

Mustafa Sami

Polis Ýkinci Komiseri, 305

Mustafa

Ankara ulemasýndan, 303

Bakkaliye Þirketi Müdürü, 289

Belediye Reisi, 49

Eþraftan, 235

Mahkeme Reisi, 37

Müdafaa-ý Hukuk Cemiyeti Reisi Meclis 

Azasý, 49

Nüfus Memuru, 59

Orman Memuru, 59

Tapu Memuru, 59

Telgraf Müdürü, 49

Mustantik Muin Efendi'nin haremi haným, 267

Musul, 15, 51, 53, 55, 57, 97, 133, 139, 173, 

187, 259, 261, 263, 311, 327, 329, 

337, 359, 361

Mutasarrýf Celal Bey, 295, 297

Mutlu Hacý Ali Efendi, 279

Muysi, 305

Muytabzâde Rýfat

Eþraftan, 289

Muzaffer Bey

Sanayi Muallimlerinden, 361

Müderris Ahmet Þad

Gemerek Azasý, 257

Müderris Hacý Mustafa

Ulema, 45

Müderris Ýsa

Ulemadan, 105

Müderris Mehmet Efendi, 91

Müderris Mustafa

Tokat Azasý, 257

Müderris Þükrü Bey, 279

Müezzinzâde Refikasý Rabia, 283

Müfid Kýrþehir Müfti-i Sabýký Müfid, 303

Müfit Bey, 321

Müftü Mehmet Hulûsi Efendi, 271

Müftüzâde Hayri

Meclis-i Ýdare Azasýndan, 297

Müftüzâde Mehmet Hayri

Meclis-i Ýdare Azasýndan, 305

Müftüzade Sadullah, 107

Mühendis Nuri Bey'in haremi haným, 237

Mülazým Celal, 93

Mülazým Kamil Efendi'nin haremi haným, 237

Mülazým mütekâid Ahmet Efendi, 91

Mülazým Rýza Efendi'nin hemþiresi haným, 253

Mülazým-ý evvel Halim Efendi'nin haremi 

haným, 253

Mülazým-ý Evvel Hasan Fehmi Efendi'nin 

haremi haným, 253

Mülazým-ý sani Murtaza Efendi, 93

Mümeyyiz Hüsnü Bey'in haremi haným, 251

Mümin Ýbât, 237

Münir Bey

Neþet Mestan Bey, 279

Netoduridis

Imedisy Gazetesi muharrirlerinden, 163

Newyork, 73, 89, 139, 225, 237, 297

Nif, 89, 107

Niðde, 65, 85, 93, 301, 309, 357

Niksar, 325

Nimet Hanýmefendi

Amasya Kadýnlarý Müdafaa-i Vatan 

Cemiyeti Kâtibe-i Kesulesi, 183

Nimet Reþit

Cami-i Kebir Ana Mektebi-i Talebatýndan, 

209

Nitti

Ýtalyan Baþvekil, 368

Niyuri Kari Paniç

Sýrplý Papaz, 41

Noçerfas, 181

Noçorgar, 245

Norakop, 307

Norosbeski, 349

Norveç, 83

Novapa, 301

Novaya, 297

Novograd Dovelnisk, 301

Novorsidisk, 301

Novroski, 335

Numan Efendi

Ýstanbul Mebusu, 257 

Numan Hilmi

Meclis-i Umumi Azasýndan, 289

Numune Mektep Müdürü Bey'in haremi 

haným, 253

Nur Alibabazade Fazullah, 61

Nureddin Paþa, 15

Nuri Bey, 297

Tilkilik Maliye Tahsil Þubesi Memuru, 

107

Sivas Maarif Müdürü, 349

Nuri Paþa

Enver Paþa'nýn biraderi, 223

Nuri Dede oðlu Berber Hasan, 91

Nuri Eþ-Þilan, 333

Nuri

Ýstinaf Âzâ Mülazimi, 29

Nuruçerfask, 205

Nusaybin, 53, 97, 99

Nuvapsa, 245

Nuveroski, 181

Nuzzâr Hüseyin Rüþtü Paþa

Esbak reisi, 155

Nüfus Müdürü Muttalip Efendi'nin haremi 

haným, 253

Nümune Mektebi, 205, 209, 229

O

Odessa (Odesa) 115, 173, 213, 221, 229, 

267, 297, 301, 349

Ohannes Muratyan, 207

Ohannes Zeki

Merkez Mustantýký, 35

Oltu, 123, 205

Onbaþý Ýbrahim oðlu Hacý, 85

Orduâbat, 291

Orhanlý, 99

Orman Müdürü Bey''in haremi haným, 253

Orta Mahalle, 91

Ortaköy, 305

Osman Aza, 45

Belediye Azasý, 37

Eþraftan, 107

Kadý Vekili Hafýz, 37

Muhâcirîn Memuru, 45

Muhtar-ý Sani, 297

Osman Nuri

Jandarma Alay Kumandaný, 35

Müdafaa-i Hukuk-ý Milliye Ýdare Reisi 

151

Osman Efendi

Topçu Kumandaný, 27

Münir Bey'in kerimesi haným, 277

Münire Yegâne Hanýmefendi

Sabýk Polis Müdürü Hüseyin Efendi 

Kerimesi, 209

Müslümiye, 137

Müþir Fuad Paþa, 359

Müþir Mehmet Fuat

A'yândan, 69

Mütekaid Binbaþý Mahmut Efendi'nin haremi 

haným, 277

Mütekaid Binbaþý Rýza

Beledî Azasýndan, 257

Mütekaid Jandarma Mülazýmý Mahmud 

Efendi haremi haným, 253

Mütekait Binbaþý Ahmet Rüþtü Bey'in kerimesi 

haným, 237

Mütekait Binbaþý Rýza Bey'in haremi haným, 

237

Mütekait Yüzbaþý Ömer Efendi'nin haremi 

haným, 267

Mütevellizade Abdurrahman Aða, 101

Mütevellizade Bekir Aða, 101

Mütevellizâde Hamdi Efendi, 271

Mütevellizâde Rasim Beyefendi

Sivas Merkez Livasý Milletvekili, 271, 

279

Mütevellizâde Tevfik, 257

Mütevellizâde Ziya Bey, 271

Mütevellizâde Ziyaettin, 257

N

Nadide Saadet

Amasya Kadýnlar Müdafaa-i Hukuk-ý 

Vatan Cemiyetinden, 203

Nadir Bey

Ahz-i Asker Heyeti mümeyyizlerinden, 

107

Nahcivan, 113, 291

Nahiye Müdürlerinden Nazif Efendi haremi 

haným, 277

Naime Haným, 277

Nakipzade Mehmet, 147

Nalbant Eþkek oðlu Besayi, 305

Nalbantzâde Ali Efendi, 85

Nalbantzade Ali Rýza, 169, 257

Nalýncý Ali oðlu Recep, 89

Nasip Bey

Azerbaycan Hükûmeti Baþvekili, 245

Nasuh oðlu Mustafa, 109

Nasuhzâde Beyan Efendi'nin kerimesi haným, 

253

Nasuhzade Burhanettin Efendi küçük kerimesi 

haným, 237

Nasuhzâde Emine

Veznedar, 281

Nasuhzâde Sezai Efendi Refikasý Þerife, 281

Nasuhzâde Sezai Efendi'nin haremi haným, 

237

Nâzým Efendi

Üçüncü kýsýmdan alay kâtibi, 93

NazýmHarput Vali-i Esbaký, 271

Nazik Hanýmefendi

Amasya Kadýnlarý Müdafaa-i Vatan 

Cemiyeti Reise-i Saniyesi, 183

Nazilli, 83, 99, 123, 133, 175, 339, 357

Nazlý oðlu Ali Bey, 91

Necati Bey

Erzurum Mebusu, 279, 281

Sermühendis, 35

Necid, 67, 71

Necip Bey 

Gümüþhacýköyü Azasý, 257

Mardin Mebusu, 327

Yozgat Mutasarrýfý, 45

Ziraatbank Memuru, 59

Necip Þakir, 117

Nenekanrino Dardasanmazmýyan, 125

Nerval, 321

Tayyare Bölüklerinde Mülazým-ý Evvel, 

93
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Mösyö Stamboliyski, 129

Mösyö Taillerdat

Kozan Mutasarrýf-ý Askerîsi, 131, 151

Mösyö Tak

Amerika Konsolosu, 291, 297

Mösyö Tinti, 237

Mösyö Titoni, 141

Mösyö Tremon, 131

Mösyö Valtan, 297

Mösyö Zafiryo

Yunan kuvve-i iþgaliyesi kumandanla-

rýndan, 81

Mr. Brown, 79

Mudanya, 243, 307, 337

Muðla, 121, 307

Muhacir Ahmet, 109

Muhacir Ali Bey Ali Bey, 91

Muhacir arabacý Rýfat, 93

Muhacir Elmas oðlu Ahmet biraderi Niyazi, 99

Muhacir Elmas oðlu Ahmet, 99

Muhacir Haþim Aða, 89

Muhacir Ýlyas Aða, 99

Muhacir Ýzzet Haným, 277

Muhacir Karako Hüseyin Aða, 89

Muhacir Mehmet Aða, 91

Muhacir Mustafa oðlu Ahmet, 89

Muhacir Mustafa oðlu Ali, 89

Muhacir Nalýncý Mehmet oðlu Kemal, 91

Muhacir Tütüncü Ahmet, 91

Muhacirin müdürü Bey'in haremi haným, 267

Muhammed Valihâm

Afganistan'ýn Moskova Sefiri, 83

Muhammet Abdu, 309

Muhammet Ali, 309

Muhammet Ali, 309

Muhammet Diyale, 309

Muhammet Ham, 309

Muhammet Mesad, 309

Muhammet Naki, 309

Muhammet Salih, 309

Muhasebe Mümeyyizi Rahmi Bey'in haremi 

haným, 237

Muhasebecizâde Hafidesi Kadriye, 283

Muhasebecizâde Rýza, 169

Belediye Reis Vekili, 245, 257

Muhasebecizâde Tevfik Efendi Refikasý Hacý 

Merzuka, 283

Muhasebeden Ýzzet Efendi haremi haným, 253

Muhasebe-i Hususiye Müdürü Þükrü Bey'in 

haremi haným, 253

Muhilof, 301

Muhittin Paþa

Ankara Valisi, 41

Muhlis

Ýstinaf Reisi, 45

Mukabilzâde Hayriye, 281

Muradiye, 75, 171

Murat

Dava Vekili, 279

Meclis Ýdare Azasýndan, 59

Musacalý, 99

Musiki muallimi Mustafa Efendi'nin haremi 

haným, 277

Mustafa Asým

Doktor, 283 

Fýrka Kumandaný, 61

Mustafa Bey

Adliye Nazýrý, 55

Albayrak Alayýnýn Erkan-ý Harb 

Binbaþýsý, 319

Mustafa Efendi

Müftü, 65

Ýmam, 91

Polis Ýkinci Komiseri, 297

Kazým Bey Numunesi Müdür Muavini, 

361

Mustafa Çavuþ

Karakol Kumandaný, 181

Mustafa Efendi 

Kazým Bey Numunesi müdür muavini, 

Fransa Baþvekili, 297

Miltiyadis Mihailidis, 73

Milyadis, 301

Miralay Abbas Bey

Üçüncü Fýrka Ahz-ý Asker Reisi, 93

Miralay Ali Bey

Hey'et-i Tahkikiye Reisi Miralay, 93

Miralay Ayndey Herber, 205

Miralay Bremon

Baþadministratör, 137

Miralay Gokadas, 361

Miralay Haksel

Ýngiliz Fevkalade Komiseri, 129, 149

Miralay Manastýrlý Kazým Bey

Sultani Alayýnýn Fahri Kumandaný, 319

Miralay Ravolstun

Lord Gürzon'un biraderi, 337

Miralay Þevket Paþa

Mevki-i Müstahkem Kumandaný, 257

Miralayzâde Hamdi Bey, 279

Miralayzâde Merhum Nusret Bey'in haremi 

haným, 267

Mirliva Ali Fuat Paþa

Garbî Anadolu Umum Kuva-yý Milliye 

Baþkumandaný, 61

Mirliva Ali Nadir Paþa

Onyedinci Kolordu Kumandaný, 77, 93, 

101

Mirliva Rehb

Gence Belediyesi Miralay hasekelik 

vekili, 157

Mirliva Yusuf Ýzzet

Ondördüncü Kolordu Kumandaný, 289

Mirza Ali, 309

Mirza Küçük Han, 137

Mister Abraham, 155

Mister Churchill 

Ýngiliz Baþvekil, 309

Mister Gandhi, 105

Mister Kolek (Kol), 91

Mister Reid

Cemiyet-i Ýttihadiye Kâtib- i Umumîsi, 

155

Mistýr Elinson

Ýngiliz Mümessili kaimmakam, 265

Mistýr Öbri, 321

Mithat

Eþraftan, 327

Moðolistan, 217

Molla Hüseyin, 123

Molluzade Eyüp Efendi, 329

Mondros, 19, 81, 233, 365

Mora, 61, 81, 193, 317, 329

Moralý Hacý Hasan torunu Eskici Hüseyin, 91

Moralý Halil Aða, 91

Moskova, 83, 115, 211, 223, 277, 285, 293, 

297, 301, 305, 307, 321, 333, 335, 

339, 349, 361

Mös yö Kambo, 129

Mösyö Andera, 221

Mösyö Bravin, 223

Mösyö Ç. Herr. Yil 173

Mösyö de Lick, 79

Mösyö Dokirs

Rusya'nýn Ýstanbul Sefiri, 67

Mösyö Domasta, 147

Mösyö George Picot

Suriye Fevkalade Komiseri, 137

Mösyö Gunip Emanuel, 93

Mösyö Hemikon, 129

Mösyö Kýrþ, 101

Mösyö Loç, 125

Mösyö Millerand (Mileran, Milran), 221, 241, 

245, 247, 359

Mösyö Pichon, 123, 125, 129

Mösyö Ponkaran, 193

Mösyö Püvankar, 359

Mösyö Renault

Yüzbaþý, 297, 305

Mösyö Roberto, 89

Mösyö Soriç, 223

361

Mustafa Fahri, 237

Mustafa Faik

Mekteb-i Sultani Musiki Muallimi, 245, 

253

Mustafa Fehmi

Karacabey Müfti-i Sabýký, 303

Umur-ý Þerriye Vekili, 315

Mustafa Haldun Bey, 261

Mustafa Kemal (Paþa), 17, 21, 27, 29, 33, 37, 

41, 43, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 73, 77, 

79, 97, 103, 105, 107, 117, 143, 151, 

153, 159, 163, 177, 185, 223, 237, 

249, 257, 281, 289, 305, 313, 315, 

317, 321, 325, 333, 337, 343, 345, 

347, 351, 353

Mustafa Kemal

Bilecik Belediye Reisi, 271

Mustafa Nazým

Tokat Darüleytam Ýktidarî-i Askerî 

Mülazým-ý Evveli, 189

Mustafa Nuri-i Bitlisî

Eleþkirt aþâir-i rüesasýndan, 37 

Mustafa Reþit Paþa

Hariciye Nazýrý, 55

Mustafa Sami

Polis Ýkinci Komiseri, 305

Mustafa

Ankara ulemasýndan, 303

Bakkaliye Þirketi Müdürü, 289

Belediye Reisi, 49

Eþraftan, 235

Mahkeme Reisi, 37

Müdafaa-ý Hukuk Cemiyeti Reisi Meclis 

Azasý, 49

Nüfus Memuru, 59

Orman Memuru, 59

Tapu Memuru, 59

Telgraf Müdürü, 49

Mustantik Muin Efendi'nin haremi haným, 267

Musul, 15, 51, 53, 55, 57, 97, 133, 139, 173, 

187, 259, 261, 263, 311, 327, 329, 

337, 359, 361

Mutasarrýf Celal Bey, 295, 297

Mutlu Hacý Ali Efendi, 279

Muysi, 305

Muytabzâde Rýfat

Eþraftan, 289

Muzaffer Bey

Sanayi Muallimlerinden, 361

Müderris Ahmet Þad

Gemerek Azasý, 257

Müderris Hacý Mustafa

Ulema, 45

Müderris Ýsa

Ulemadan, 105

Müderris Mehmet Efendi, 91

Müderris Mustafa

Tokat Azasý, 257

Müderris Þükrü Bey, 279

Müezzinzâde Refikasý Rabia, 283

Müfid Kýrþehir Müfti-i Sabýký Müfid, 303

Müfit Bey, 321

Müftü Mehmet Hulûsi Efendi, 271

Müftüzâde Hayri

Meclis-i Ýdare Azasýndan, 297

Müftüzâde Mehmet Hayri

Meclis-i Ýdare Azasýndan, 305

Müftüzade Sadullah, 107

Mühendis Nuri Bey'in haremi haným, 237

Mülazým Celal, 93

Mülazým Kamil Efendi'nin haremi haným, 237

Mülazým mütekâid Ahmet Efendi, 91

Mülazým Rýza Efendi'nin hemþiresi haným, 253

Mülazým-ý evvel Halim Efendi'nin haremi 

haným, 253

Mülazým-ý Evvel Hasan Fehmi Efendi'nin 

haremi haným, 253

Mülazým-ý sani Murtaza Efendi, 93

Mümeyyiz Hüsnü Bey'in haremi haným, 251

Mümin Ýbât, 237

Münir Bey

Neþet Mestan Bey, 279

Netoduridis

Imedisy Gazetesi muharrirlerinden, 163

Newyork, 73, 89, 139, 225, 237, 297

Nif, 89, 107

Niðde, 65, 85, 93, 301, 309, 357

Niksar, 325

Nimet Hanýmefendi

Amasya Kadýnlarý Müdafaa-i Vatan 

Cemiyeti Kâtibe-i Kesulesi, 183

Nimet Reþit

Cami-i Kebir Ana Mektebi-i Talebatýndan, 

209

Nitti

Ýtalyan Baþvekil, 368

Niyuri Kari Paniç

Sýrplý Papaz, 41

Noçerfas, 181

Noçorgar, 245

Norakop, 307

Norosbeski, 349

Norveç, 83

Novapa, 301

Novaya, 297

Novograd Dovelnisk, 301

Novorsidisk, 301

Novroski, 335

Numan Efendi

Ýstanbul Mebusu, 257 

Numan Hilmi

Meclis-i Umumi Azasýndan, 289

Numune Mektep Müdürü Bey'in haremi 

haným, 253

Nur Alibabazade Fazullah, 61

Nureddin Paþa, 15

Nuri Bey, 297

Tilkilik Maliye Tahsil Þubesi Memuru, 

107

Sivas Maarif Müdürü, 349

Nuri Paþa

Enver Paþa'nýn biraderi, 223

Nuri Dede oðlu Berber Hasan, 91

Nuri Eþ-Þilan, 333

Nuri

Ýstinaf Âzâ Mülazimi, 29

Nuruçerfask, 205

Nusaybin, 53, 97, 99

Nuvapsa, 245

Nuveroski, 181

Nuzzâr Hüseyin Rüþtü Paþa

Esbak reisi, 155

Nüfus Müdürü Muttalip Efendi'nin haremi 

haným, 253

Nümune Mektebi, 205, 209, 229

O

Odessa (Odesa) 115, 173, 213, 221, 229, 

267, 297, 301, 349

Ohannes Muratyan, 207

Ohannes Zeki

Merkez Mustantýký, 35

Oltu, 123, 205

Onbaþý Ýbrahim oðlu Hacý, 85

Orduâbat, 291

Orhanlý, 99

Orman Müdürü Bey''in haremi haným, 253

Orta Mahalle, 91

Ortaköy, 305

Osman Aza, 45

Belediye Azasý, 37

Eþraftan, 107

Kadý Vekili Hafýz, 37

Muhâcirîn Memuru, 45

Muhtar-ý Sani, 297

Osman Nuri

Jandarma Alay Kumandaný, 35

Müdafaa-i Hukuk-ý Milliye Ýdare Reisi 

151

Osman Efendi

Topçu Kumandaný, 27

Münir Bey'in kerimesi haným, 277

Münire Yegâne Hanýmefendi

Sabýk Polis Müdürü Hüseyin Efendi 

Kerimesi, 209

Müslümiye, 137

Müþir Fuad Paþa, 359

Müþir Mehmet Fuat

A'yândan, 69

Mütekaid Binbaþý Mahmut Efendi'nin haremi 

haným, 277

Mütekaid Binbaþý Rýza

Beledî Azasýndan, 257

Mütekaid Jandarma Mülazýmý Mahmud 

Efendi haremi haným, 253

Mütekait Binbaþý Ahmet Rüþtü Bey'in kerimesi 

haným, 237

Mütekait Binbaþý Rýza Bey'in haremi haným, 

237

Mütekait Yüzbaþý Ömer Efendi'nin haremi 

haným, 267

Mütevellizade Abdurrahman Aða, 101

Mütevellizade Bekir Aða, 101

Mütevellizâde Hamdi Efendi, 271

Mütevellizâde Rasim Beyefendi

Sivas Merkez Livasý Milletvekili, 271, 

279

Mütevellizâde Tevfik, 257

Mütevellizâde Ziya Bey, 271

Mütevellizâde Ziyaettin, 257

N

Nadide Saadet

Amasya Kadýnlar Müdafaa-i Hukuk-ý 

Vatan Cemiyetinden, 203

Nadir Bey

Ahz-i Asker Heyeti mümeyyizlerinden, 

107

Nahcivan, 113, 291

Nahiye Müdürlerinden Nazif Efendi haremi 

haným, 277

Naime Haným, 277

Nakipzade Mehmet, 147

Nalbant Eþkek oðlu Besayi, 305

Nalbantzâde Ali Efendi, 85

Nalbantzade Ali Rýza, 169, 257

Nalýncý Ali oðlu Recep, 89

Nasip Bey

Azerbaycan Hükûmeti Baþvekili, 245

Nasuh oðlu Mustafa, 109

Nasuhzâde Beyan Efendi'nin kerimesi haným, 

253

Nasuhzade Burhanettin Efendi küçük kerimesi 

haným, 237

Nasuhzâde Emine

Veznedar, 281

Nasuhzâde Sezai Efendi Refikasý Þerife, 281

Nasuhzâde Sezai Efendi'nin haremi haným, 

237

Nâzým Efendi

Üçüncü kýsýmdan alay kâtibi, 93

NazýmHarput Vali-i Esbaký, 271

Nazik Hanýmefendi

Amasya Kadýnlarý Müdafaa-i Vatan 

Cemiyeti Reise-i Saniyesi, 183

Nazilli, 83, 99, 123, 133, 175, 339, 357

Nazlý oðlu Ali Bey, 91

Necati Bey

Erzurum Mebusu, 279, 281

Sermühendis, 35

Necid, 67, 71

Necip Bey 

Gümüþhacýköyü Azasý, 257

Mardin Mebusu, 327

Yozgat Mutasarrýfý, 45

Ziraatbank Memuru, 59

Necip Þakir, 117

Nenekanrino Dardasanmazmýyan, 125

Nerval, 321

Tayyare Bölüklerinde Mülazým-ý Evvel, 

93
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Salih Ennariz

Musul'a merbut Memþîn Aþireti Reisi, 

53

Salih Muhammet, 309

Salih Paþa

Sadrazam ve Bahriye Nazýr-ý vekili, 33, 

77, 239, 289, 295, 297, 315

Salih Rahmi, 45

Salih

Meþayihten, 73

Ulemadan, 73

Salihli, 309

Samara, 323

Samera Nakibul Eþrafý Seyyid Muhammed

Ganza aþireti reisi, 67

Sami

Adliye Müfettiþi, 35

Samiye Refik

Reise-i Saniye, 281

Samsun Ýstinaf Azasý Efendi'nin haremi haným, 

277

Samsun, 15, 23, 41, 43, 53, 63, 71, 77, 79, 

181, 243, 255, 257, 277, 281, 291, 

297, 337, 361

Sanayi Mektebi Müdürü Ziya Bey'in haremi 

haným, 253

Sancar, 53

Sandalcý Tatar Hüseyin, 107

Sarayköy, 357

Sarý Hafýzzade Müctebi Efendi

Tüccar, 209, 370

Sarý Hatipzâde Sýrrý, 269

Sarý Yüzbaþýzade Bey haremi haným, 237

Saþulgov, 301

Satý Bey, 117

Sazanof

Denikin'in Paris'teki Murahhasý, 165

Sebatiye, 205

Seftek, 307

Selahattin Bey

Üçüncü Kolordu Kumandaný, 29

 Ýrade-i Milliye sahib-i imtiyazi 359

Selanik, 29, 107, 117, 147, 291, 307, 357, 

361

Selim Efendizâde Hacý Mustafa Taki Efendi, 

271

Selim oðlu Tahir, 91

Selim

Mahkeme Reisi Vekili, 59

Posta Müdürü, 45

Selimzâde Mustafa Taki

Aza, 257

Selzya, 341

Semerci Hacý Abdullah, 91

Semerci Hacý Ahmet, 91

Senyör Mösyö Lepni, 359

Ser Mühendis Emin Bey'in haremi haným, 237

Ser-Baytar Binbaþý Ali Rýza Bey'in Refikasý 

Feriha, 283

Serdar Ahmet Han

Afganistan Hey'eti Reisi, 49

Serdarzade Hadi, 169

Serhace, 347

Sevkülceyþ, 111, 117

Seydi Köy, 77, 101

Seyit Ali Efendi

Abbas Uþaðý Reisi, 161

Seyit, 131

Seyyit H. R. Aldülmecit, 309

Seyyit Taha, 47

Sezai

Mahkeme Reisi, 49

Sýdýka Haným, 277

Sýðýrcýzade Biraderler, 229, 237, 245, 253, 

261, 269, 277, 285, 293, 309

Sýðýrcýzâde Hayri Be y, 271

Sýðýrcýzâde Hayri Bey Refikasý Latife, 283

Sýðýrcýzade Sermuharririmiz Hayri Bey, 209

Sýðýrtmaç Ahmet, 109

Sýhhýye Müdürü Beyin Refikasý Þaziye, 283

Rýza

Sinop Müdafaa-ý Hukuk Reisi, 279

Rikâbîzade Rýza Paþa

Þam Hükûmeti Harbiye Nazýrý, 147

Robikon Hacý Serübyan, 139

Roma, 69, 73, 137, 149, 163, 237, 251, 261, 

289, 297, 339, 345, 349

Romanovski

Erkân-ý Harbiye Reisi, 291

Romanya, 47, 125, 129, 141, 161, 197, 205, 

211, 221, 229, 245, 249, 251, 253, 

269, 273, 277, 293, 301, 339, 359

Ron, 293, 297

Rora, 97

Rostof, 181, 205, 245

Rostov, 181

Rukiye Sabiha Sultan, 141

Rumeli, 17, 31, 41, 51, 67, 69, 145, 151, 167, 

195, 227, 273, 281, 283, 287, 291, 

307, 313, 317, 353, 

Rur, 291

Rusya, 41, 53, 61, 67, 73, 83, 87, 113, 115, 

123, 125, 129, 133, 149, 153, 155, 

157, 161, 163, 165, 169, 183, 185, 

191, 193, 197, 205, 211, 213, 215, 

223, 229, 241, 249, 251, 253, 259, 

265, 269, 273, 285, 301, 307, 319, 

321, 323, 325, 333, 335, 339, 343, 

349, 361, 365, 366, 368

Ruþen Zeki Bey

Mekteb-i Sultani Baþmuallimi, 253, 269

Rüstemzade Rahmi Efendi, 209

Rüþtü Bey

Mebus-ý esbak, 279

S

S. Ali Han, 309

S. H. Sat, 309

Saadet Haným

Ziþtoylu bakkal Mehmet Aða'nýn gelini, 

89

Saatçi Mehmet Tevfik Efendi, 107

Sabancý Ýbrahim damadý Çavuþ, 91

Sabit Efendi, 91

Encümen-i Liva Azasýndan, 279

Sabuncuzâde Osman Efendi kerimesi Kadriye, 

283

Sad Za'lul Paþa

Mýsýr Millî Reisi, 259

Sadedin

Levâzým birinci kýsýmdan sýnýf-ý sâni, 93

Sadi Efendi

Dava Vekili, 279

Sadrettin

Müdde-i Umumî, 59

Sadullah

Þihabiye Medresesi Müderris, 303

Safa Bey

Hariciye Nazýrý, 239

Safî Mehmet Efendi

Komiser, 107

Safiye Haným, 277

Saðýr Ömer oðlu Ýbrahim Aða, 335

Sahr-i Siyah, 301

Said Bey, 279

Said Hasan Efendi

Abbas Uþaðý Aþireti Reisi, 279

Said Paþa

Ýstanbul Muhafýzý, 267

Sait Bey Maarif Nazýrý, 45, 55

Sait

Ulema, 45

Sakarya, 357

Sakýz Aðacý, 185

Salih Abdullah, 309

Salih Efendi

Amadiye Aþayiri Reisi, 181

Bursa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi, 

271

Sýhhýyeli, 221

Sýhhiye Rahmi Hanýmefendi

Cami-i Kebir Ana Mektebi talebatýndan, 

209

Sýrbistan, 41, 129, 139, 293, 339

Sýrrý, 279

Sýtký Efendi

Jandarma Alay Kumandaný, 221

Sýtký Efendi'nin haremi haným, 267

Sýtký

Eþraftan, 107

Sibirya, 125, 133, 197, 323

Siirt, 29, 85, 139, 361

Silifkeli Sami Efendi, 279

Silvan, 73

Simav, 341

Sinop, 61, 243, 279, 281, 313, 321, 331

Sirkeci, 221, 241

Siroz, 205, 245

Sirozlu uncu Ahmet Efendi, 89

Sisam, 131

Sivas, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 

35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 

57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 

79, 85, 87, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 

109, 111, 113, 117, 119, 121, 125, 

127, 131, 135, 139, 141, 143, 145, 

147, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 

163, 165, 167, 171, 173, 175, 177, 

181, 183, 189, 191, 193, 197, 199, 

201, 205, 207, 213, 215, 221, 223, 

227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 

245, 247, 253, 255, 257, 261, 263, 

267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 

281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 

297, 301, 303, 307, 309, 311, 313, 

317, 319, 325, 327, 329, 333, 335, 

337, 339, 343, 345, 347, 349, 351, 

353, 355, 359, 361

Sivaslý Damat Alaeddin Paþazâde Samih Fethi, 

75

Sivastopol, 169, 253, 349

Siverek, 181, 331

Sivrihisar, 101, 107

Sivrihisarlý Hüsamzâde Mehmet Efendi, 279

Siyam, 129

Sizik, 243

Soçi, 221

Sofili, 141

Softacýzâde Ziya Bey'in haremi haným, 267

Sofya, 117, 125

Sohum Kale, 291

Soma, 99, 123, 133, 139

Somali, 307, 309

Sovyet, 213, 221, 229

Söðüt, 65, 347

Söðütlü Mülazýmlýktan Mütekait Celil Bey, 271

Söke, 93, , 307, 341

Stamboliyski

Baþvekil, 125

Sulh Hâkimi Bey'in haremi haným, 267

Sulh Hâkimi Beyin Refikasý Ülfet, 283

Sulh Hâkimi, 35

Sultan Yeri, 77

Sultanî muallimlerinden Rahin Efendi haremi 

haným, 277

Sungurlu, 45

Suriye Haným

Mehmet Efendi zevcesi, 89

Suriye, 15, 41, 47, 69, 83, 87, 89, 91, 117, 

121, 123, 131, 133, 137, 141, 157, 

161, 163, 173, 185, 187, 201, 205, 

207, 213, 221, 237, 241, 247, 251, 

275, 277, 281, 293, 317, 323, 333, 

339, 341, 343, 365, 366, 367

Suruç, 205, 291, 307, 331, 333

Sururi

56. Topçu Alayý Ýkinci Bölük Mülazým-ý 

evvel, 93

Suson, 115

Mühendis, 35

Tüccar, 45

Þeyh Eþref, 165

Þeyh Fevzi Efendi, 279

Þeyh Hüseyin Efendi, 295

Þeyh Mahmud, 41, 77

Þeyh Mehmet Ali Efendi, 329

Þeyh Mehmet Efendi kerimesi haným, 237

Þeyh Murat, 121

Þeyh Muþ'il Ýdiyan Fârisî

Þemr Aþireti ruesasýndan, 67

Þeyh oðlu Mehmet, 91

Þeyma Haným, 277

Þile, 321, 337

Þiþecioðlu Bekir Efendi'nin haremi haným, 277

Þiþecioðlu Mehmet Efendi'nin haremi haným, 

277

Þiþli, 179

Þube Mühendisi Beyin Refikasý Nafize, 283

Þura-yý Devlet Reisi, 55

Þusa, 285

Þükraviye, 221

Þükrü Bey'in gelini haným, 237

Þükrü Ýfteriyan, 301

Þükrü

Belediye Reisi, 101

Müftü, 37

Orman Müdürü, 35

Þükür Dere, 191

T

Tabur imamý Hacý Hasan Efendi, 91

Tabur Kâtibi Efendi'nin haremi haným, 267

Tacü'r-racül Ali Ýstinaf Müddei Umumisi Bey 

Refikasý Neyyire Ziya, 281

Tahir Bey, 99

Tahir Beyzâde Emir Paþa, 271

Tahir Efendi, 279

Tahir Hayrettin Paþa

Ticaret Nazýrý, 37

Tahir

Akdað Kaymakamý, 43

Kaymakam, 49

Ulemâdan, 289

Tahran, 73, 115, 137, 173, 223

Tahsildar Ýzzet Efendi, 91

Tahsin Bey

Ýzmir Mebusu, 257

Tahsin Recep Bey, 107

Tahsin

Bidâyet Baþkâtibi, 29

Kaymakam, 45

Tahtacý Ali'nin zevcesi Meryem, 297

Talakzade Rýfat, 169, 257

Talat Paþa, 97

Talat, 105

Ýncesu Kaymakam Vekili, 49

Kaymakam, 37

Tarsus, 131

Taþçýoðlu Arslan, 93

Taþkent, 335

Tatar Ocaðý, 109

Tatavla, 155

Tatlýoðlu Ýsmail Aða haremi haným, 277

Tavaslýzâde Mustafa Sabit Efendi, 271

Tavra Boðazý, 93

Techizat Anbar Müdürü Hasan Efendi'nin 

Haremi Haným, 253

Teke, 323

Tekelioðlu Arif Efendi, 91

Tekelioðlu Hacý Mustafa Efendi, 91

Tekfur Daðý, 243

Tel Ebyaz, 181, 205, 229

Telgraf Baþmüdürü Beyin Refikasý Memduha, 

281

Telgraf Kâtibi Osman Efendi'nin haremi haným, 

267

Telgraf Muhabere Memurlarýndan Hikmet 

Efendi'nin haremi haným, 267

Suyan

Doktor, 207

Sükûti Hocazade Þükrü Efendi, 109, 141, 149

Süleyman Daðý, 217

Süleyman Efendi, 37

Tapu Memuru, 91

Süleyman El-Barunî Efendi, 307

Süleyman Fethi Bey

Ýzmir Kolordu, Ahz-i Asker Reisi, 85, 

101, 107

Süleyman Nazif Bey, 269, 327

Süleyman Nazif, 361

Süleyman Þefik Paþa

Harbiye Nazýrý, 27, 29, 35

Süleyman

Hacý Bayram Medresesi Müderrisi, 303

Baytar Müfettiþi, 35

Darende Kaimmakam-ý Sabýký, 271

Nusaybin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

Reisi, 99

Süleymaniye, 41, 51, 77

Süreyya Bey

Ýzmir Jandarma alayý kumandaný, 75, 

101

Saruhan mebusu, 281

Süreyyazade Sami Bey, 327

Sürmene, 113

Sürmeneli Ali Rýza, 181

Þ

Þabanlý, 97

Þâdi

Sýhhiye Müdürü, 35

Þakir Efendi zevcesi Müfide Haným, 89

Þam, 105, 117, 123, 147, 161, 213, 221, 

241, 293, 333, 341, 366 

Þarkî Anadolu, 17, 19, 33, 57, 71, 97, 105, 

117, 259, 353

Þart Liban, 309

Þaþalý, 101

Þatzade Mustafa Aða, 37

Þefik

Harbiye Nazýrý, 25

Þefika Kemal Haným

Kâtibe-i Mesule, 171, 209

Þehit Yüzbaþý Abdullah Efendi'nin haremi 

haným, 277

Þehit Yüzbaþý Ali Ziya Efendi'nin haremi haným, 

267

Þehzâdegandan Abdülhalim Efendi, 269

Þehzâdegandan Fuat Efendi, 269

Þekerci Hacý Hafýzzade Biraderler, 181

Þekerci Vasil Efendi, 301

Þekercizade Hacý Hüseyin, 237

Þekercizâde Refikasý Ziynet, 283

Þekeroðlu Ýsmail Efendi'nin haremi haným, 267

Þekerzâde Ýsmail

Reis-i Sani, 257

Þemdinan, 47

Þemseddin Bey, 271

Þemseddin Efendi

Ankara mebusu, 315

Þems-i Sivasî Hazretleri postniþini Þeyh Hüseyin 

Efendi, 245, 295

Zile Azasý, 257

Þeref Bey

Maarif müdüriyetinden mütekait, 257

Mudafaa-ý Hukuk gurubu reis-i sanisi 

Edirne mebusu, 347

Þerefoðlu, 191

Þerif Aða, 297

Þerif Nasýr, 137

Þerif Paþa, 265

Þerif

Dâhiliye Nazýrý, 69

Þerife Haným, 277

Þevket

Dava vekili, 279

Þevki

Temellihan, 45

Terek, 223
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Salih Ennariz

Musul'a merbut Memþîn Aþireti Reisi, 

53

Salih Muhammet, 309

Salih Paþa

Sadrazam ve Bahriye Nazýr-ý vekili, 33, 

77, 239, 289, 295, 297, 315

Salih Rahmi, 45

Salih

Meþayihten, 73

Ulemadan, 73

Salihli, 309

Samara, 323

Samera Nakibul Eþrafý Seyyid Muhammed

Ganza aþireti reisi, 67

Sami

Adliye Müfettiþi, 35

Samiye Refik

Reise-i Saniye, 281

Samsun Ýstinaf Azasý Efendi'nin haremi haným, 

277

Samsun, 15, 23, 41, 43, 53, 63, 71, 77, 79, 

181, 243, 255, 257, 277, 281, 291, 

297, 337, 361

Sanayi Mektebi Müdürü Ziya Bey'in haremi 

haným, 253

Sancar, 53

Sandalcý Tatar Hüseyin, 107

Sarayköy, 357

Sarý Hafýzzade Müctebi Efendi

Tüccar, 209, 370

Sarý Hatipzâde Sýrrý, 269

Sarý Yüzbaþýzade Bey haremi haným, 237

Saþulgov, 301

Satý Bey, 117

Sazanof

Denikin'in Paris'teki Murahhasý, 165

Sebatiye, 205

Seftek, 307

Selahattin Bey

Üçüncü Kolordu Kumandaný, 29

 Ýrade-i Milliye sahib-i imtiyazi 359

Selanik, 29, 107, 117, 147, 291, 307, 357, 

361

Selim Efendizâde Hacý Mustafa Taki Efendi, 

271

Selim oðlu Tahir, 91

Selim

Mahkeme Reisi Vekili, 59

Posta Müdürü, 45

Selimzâde Mustafa Taki

Aza, 257

Selzya, 341

Semerci Hacý Abdullah, 91

Semerci Hacý Ahmet, 91

Senyör Mösyö Lepni, 359

Ser Mühendis Emin Bey'in haremi haným, 237

Ser-Baytar Binbaþý Ali Rýza Bey'in Refikasý 

Feriha, 283

Serdar Ahmet Han

Afganistan Hey'eti Reisi, 49

Serdarzade Hadi, 169

Serhace, 347

Sevkülceyþ, 111, 117

Seydi Köy, 77, 101

Seyit Ali Efendi

Abbas Uþaðý Reisi, 161

Seyit, 131

Seyyit H. R. Aldülmecit, 309

Seyyit Taha, 47

Sezai

Mahkeme Reisi, 49

Sýdýka Haným, 277

Sýðýrcýzade Biraderler, 229, 237, 245, 253, 

261, 269, 277, 285, 293, 309

Sýðýrcýzâde Hayri Be y, 271

Sýðýrcýzâde Hayri Bey Refikasý Latife, 283

Sýðýrcýzade Sermuharririmiz Hayri Bey, 209

Sýðýrtmaç Ahmet, 109

Sýhhýye Müdürü Beyin Refikasý Þaziye, 283

Rýza

Sinop Müdafaa-ý Hukuk Reisi, 279

Rikâbîzade Rýza Paþa

Þam Hükûmeti Harbiye Nazýrý, 147

Robikon Hacý Serübyan, 139

Roma, 69, 73, 137, 149, 163, 237, 251, 261, 

289, 297, 339, 345, 349

Romanovski

Erkân-ý Harbiye Reisi, 291

Romanya, 47, 125, 129, 141, 161, 197, 205, 

211, 221, 229, 245, 249, 251, 253, 

269, 273, 277, 293, 301, 339, 359

Ron, 293, 297

Rora, 97

Rostof, 181, 205, 245

Rostov, 181

Rukiye Sabiha Sultan, 141

Rumeli, 17, 31, 41, 51, 67, 69, 145, 151, 167, 

195, 227, 273, 281, 283, 287, 291, 

307, 313, 317, 353, 

Rur, 291

Rusya, 41, 53, 61, 67, 73, 83, 87, 113, 115, 

123, 125, 129, 133, 149, 153, 155, 

157, 161, 163, 165, 169, 183, 185, 

191, 193, 197, 205, 211, 213, 215, 

223, 229, 241, 249, 251, 253, 259, 

265, 269, 273, 285, 301, 307, 319, 

321, 323, 325, 333, 335, 339, 343, 

349, 361, 365, 366, 368

Ruþen Zeki Bey

Mekteb-i Sultani Baþmuallimi, 253, 269

Rüstemzade Rahmi Efendi, 209

Rüþtü Bey

Mebus-ý esbak, 279

S

S. Ali Han, 309

S. H. Sat, 309

Saadet Haným

Ziþtoylu bakkal Mehmet Aða'nýn gelini, 

89

Saatçi Mehmet Tevfik Efendi, 107

Sabancý Ýbrahim damadý Çavuþ, 91

Sabit Efendi, 91

Encümen-i Liva Azasýndan, 279

Sabuncuzâde Osman Efendi kerimesi Kadriye, 

283

Sad Za'lul Paþa

Mýsýr Millî Reisi, 259

Sadedin

Levâzým birinci kýsýmdan sýnýf-ý sâni, 93

Sadi Efendi

Dava Vekili, 279

Sadrettin

Müdde-i Umumî, 59

Sadullah

Þihabiye Medresesi Müderris, 303

Safa Bey

Hariciye Nazýrý, 239

Safî Mehmet Efendi

Komiser, 107

Safiye Haným, 277

Saðýr Ömer oðlu Ýbrahim Aða, 335

Sahr-i Siyah, 301

Said Bey, 279

Said Hasan Efendi

Abbas Uþaðý Aþireti Reisi, 279

Said Paþa

Ýstanbul Muhafýzý, 267

Sait Bey Maarif Nazýrý, 45, 55

Sait

Ulema, 45

Sakarya, 357

Sakýz Aðacý, 185

Salih Abdullah, 309

Salih Efendi

Amadiye Aþayiri Reisi, 181

Bursa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi, 

271

Sýhhýyeli, 221

Sýhhiye Rahmi Hanýmefendi

Cami-i Kebir Ana Mektebi talebatýndan, 

209

Sýrbistan, 41, 129, 139, 293, 339

Sýrrý, 279

Sýtký Efendi

Jandarma Alay Kumandaný, 221

Sýtký Efendi'nin haremi haným, 267

Sýtký

Eþraftan, 107

Sibirya, 125, 133, 197, 323

Siirt, 29, 85, 139, 361

Silifkeli Sami Efendi, 279

Silvan, 73

Simav, 341

Sinop, 61, 243, 279, 281, 313, 321, 331

Sirkeci, 221, 241

Siroz, 205, 245

Sirozlu uncu Ahmet Efendi, 89

Sisam, 131

Sivas, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 

35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 

57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 

79, 85, 87, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 

109, 111, 113, 117, 119, 121, 125, 

127, 131, 135, 139, 141, 143, 145, 

147, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 

163, 165, 167, 171, 173, 175, 177, 

181, 183, 189, 191, 193, 197, 199, 

201, 205, 207, 213, 215, 221, 223, 

227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 

245, 247, 253, 255, 257, 261, 263, 

267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 

281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 

297, 301, 303, 307, 309, 311, 313, 

317, 319, 325, 327, 329, 333, 335, 

337, 339, 343, 345, 347, 349, 351, 

353, 355, 359, 361

Sivaslý Damat Alaeddin Paþazâde Samih Fethi, 

75

Sivastopol, 169, 253, 349

Siverek, 181, 331

Sivrihisar, 101, 107

Sivrihisarlý Hüsamzâde Mehmet Efendi, 279

Siyam, 129

Sizik, 243

Soçi, 221

Sofili, 141

Softacýzâde Ziya Bey'in haremi haným, 267

Sofya, 117, 125

Sohum Kale, 291

Soma, 99, 123, 133, 139

Somali, 307, 309

Sovyet, 213, 221, 229

Söðüt, 65, 347

Söðütlü Mülazýmlýktan Mütekait Celil Bey, 271

Söke, 93, , 307, 341

Stamboliyski

Baþvekil, 125

Sulh Hâkimi Bey'in haremi haným, 267

Sulh Hâkimi Beyin Refikasý Ülfet, 283

Sulh Hâkimi, 35

Sultan Yeri, 77

Sultanî muallimlerinden Rahin Efendi haremi 

haným, 277

Sungurlu, 45

Suriye Haným

Mehmet Efendi zevcesi, 89

Suriye, 15, 41, 47, 69, 83, 87, 89, 91, 117, 

121, 123, 131, 133, 137, 141, 157, 

161, 163, 173, 185, 187, 201, 205, 

207, 213, 221, 237, 241, 247, 251, 

275, 277, 281, 293, 317, 323, 333, 

339, 341, 343, 365, 366, 367

Suruç, 205, 291, 307, 331, 333

Sururi

56. Topçu Alayý Ýkinci Bölük Mülazým-ý 

evvel, 93

Suson, 115

Mühendis, 35

Tüccar, 45

Þeyh Eþref, 165

Þeyh Fevzi Efendi, 279

Þeyh Hüseyin Efendi, 295

Þeyh Mahmud, 41, 77

Þeyh Mehmet Ali Efendi, 329

Þeyh Mehmet Efendi kerimesi haným, 237

Þeyh Murat, 121

Þeyh Muþ'il Ýdiyan Fârisî

Þemr Aþireti ruesasýndan, 67

Þeyh oðlu Mehmet, 91

Þeyma Haným, 277

Þile, 321, 337

Þiþecioðlu Bekir Efendi'nin haremi haným, 277

Þiþecioðlu Mehmet Efendi'nin haremi haným, 

277

Þiþli, 179

Þube Mühendisi Beyin Refikasý Nafize, 283

Þura-yý Devlet Reisi, 55

Þusa, 285

Þükraviye, 221

Þükrü Bey'in gelini haným, 237

Þükrü Ýfteriyan, 301

Þükrü

Belediye Reisi, 101

Müftü, 37

Orman Müdürü, 35

Þükür Dere, 191

T

Tabur imamý Hacý Hasan Efendi, 91

Tabur Kâtibi Efendi'nin haremi haným, 267

Tacü'r-racül Ali Ýstinaf Müddei Umumisi Bey 

Refikasý Neyyire Ziya, 281

Tahir Bey, 99

Tahir Beyzâde Emir Paþa, 271

Tahir Efendi, 279

Tahir Hayrettin Paþa

Ticaret Nazýrý, 37

Tahir

Akdað Kaymakamý, 43

Kaymakam, 49

Ulemâdan, 289

Tahran, 73, 115, 137, 173, 223

Tahsildar Ýzzet Efendi, 91

Tahsin Bey

Ýzmir Mebusu, 257

Tahsin Recep Bey, 107

Tahsin

Bidâyet Baþkâtibi, 29

Kaymakam, 45

Tahtacý Ali'nin zevcesi Meryem, 297

Talakzade Rýfat, 169, 257

Talat Paþa, 97

Talat, 105

Ýncesu Kaymakam Vekili, 49

Kaymakam, 37

Tarsus, 131

Taþçýoðlu Arslan, 93

Taþkent, 335

Tatar Ocaðý, 109

Tatavla, 155

Tatlýoðlu Ýsmail Aða haremi haným, 277

Tavaslýzâde Mustafa Sabit Efendi, 271

Tavra Boðazý, 93

Techizat Anbar Müdürü Hasan Efendi'nin 

Haremi Haným, 253

Teke, 323

Tekelioðlu Arif Efendi, 91

Tekelioðlu Hacý Mustafa Efendi, 91

Tekfur Daðý, 243

Tel Ebyaz, 181, 205, 229

Telgraf Baþmüdürü Beyin Refikasý Memduha, 

281

Telgraf Kâtibi Osman Efendi'nin haremi haným, 

267

Telgraf Muhabere Memurlarýndan Hikmet 

Efendi'nin haremi haným, 267

Suyan

Doktor, 207

Sükûti Hocazade Þükrü Efendi, 109, 141, 149

Süleyman Daðý, 217

Süleyman Efendi, 37

Tapu Memuru, 91

Süleyman El-Barunî Efendi, 307

Süleyman Fethi Bey

Ýzmir Kolordu, Ahz-i Asker Reisi, 85, 

101, 107

Süleyman Nazif Bey, 269, 327

Süleyman Nazif, 361

Süleyman Þefik Paþa

Harbiye Nazýrý, 27, 29, 35

Süleyman

Hacý Bayram Medresesi Müderrisi, 303

Baytar Müfettiþi, 35

Darende Kaimmakam-ý Sabýký, 271

Nusaybin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

Reisi, 99

Süleymaniye, 41, 51, 77

Süreyya Bey

Ýzmir Jandarma alayý kumandaný, 75, 

101

Saruhan mebusu, 281

Süreyyazade Sami Bey, 327

Sürmene, 113

Sürmeneli Ali Rýza, 181

Þ

Þabanlý, 97

Þâdi

Sýhhiye Müdürü, 35

Þakir Efendi zevcesi Müfide Haným, 89

Þam, 105, 117, 123, 147, 161, 213, 221, 

241, 293, 333, 341, 366 

Þarkî Anadolu, 17, 19, 33, 57, 71, 97, 105, 

117, 259, 353

Þart Liban, 309

Þaþalý, 101

Þatzade Mustafa Aða, 37

Þefik

Harbiye Nazýrý, 25

Þefika Kemal Haným

Kâtibe-i Mesule, 171, 209

Þehit Yüzbaþý Abdullah Efendi'nin haremi 

haným, 277

Þehit Yüzbaþý Ali Ziya Efendi'nin haremi haným, 

267

Þehzâdegandan Abdülhalim Efendi, 269

Þehzâdegandan Fuat Efendi, 269

Þekerci Hacý Hafýzzade Biraderler, 181

Þekerci Vasil Efendi, 301

Þekercizade Hacý Hüseyin, 237

Þekercizâde Refikasý Ziynet, 283

Þekeroðlu Ýsmail Efendi'nin haremi haným, 267

Þekerzâde Ýsmail

Reis-i Sani, 257

Þemdinan, 47

Þemseddin Bey, 271

Þemseddin Efendi

Ankara mebusu, 315

Þems-i Sivasî Hazretleri postniþini Þeyh Hüseyin 

Efendi, 245, 295

Zile Azasý, 257

Þeref Bey

Maarif müdüriyetinden mütekait, 257

Mudafaa-ý Hukuk gurubu reis-i sanisi 

Edirne mebusu, 347

Þerefoðlu, 191

Þerif Aða, 297

Þerif Nasýr, 137

Þerif Paþa, 265

Þerif

Dâhiliye Nazýrý, 69

Þerife Haným, 277

Þevket

Dava vekili, 279

Þevki

Temellihan, 45

Terek, 223
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Yüksüðün Hasan oðlu Hüseyin, 99

Yüzbaþý Abdurrahman Efendi'nin validesi 

haným, 253

Yüzbaþý Ahmet Efendi'nin validesi haným, 277

Yüzbaþý Ahmet Nuri Efendi, 85

Yüzbaþý Andre

Osmaniye Guvernörü, 137

Yüzbaþý Asým Bey

Doktor, 345

Yüzbaþý Crawford

Trabzon Ýngiliz Mümessili, 113

Yüzbaþý Efendi'nin haremi haným, 267

Yüzbaþý Efendi'nin haremi haným, 267

Yüzbaþý Esat Bey 

Jandarma Bölük Kumandaný, 297, 305

Yüzbaþý Faik Bey'in haremi haným, 237

Yüzbaþý Hasan Fehmi, 93

Yüzbaþý Hüsnü Bey'in zevcesi Zehra Haným, 

109

Yüzbaþý Ýsmail Hakký Efendi'nin haremi haným, 

267

Yüzbaþý Leanle

Fransýz Ýrtibat Zâbýtý, 79

Yüzbaþý Nasuhi, 93

Yüzbaþý Rýza Bey'in haremi haným, 253

Yüzbaþý Seyfi Bey'in haremi haným, 237

Yüzbaþý Seyyid Ali, 93

Yüzbaþý Theodoropulos, 293

Yüzbaþý Valtat

Fransýz Zabiti, 305

Z

Z ile, 361

Zaho, 187, 309

Zahum, 205

Zalk, 97

Zangezur (Zengezur), 141, 285

Zaver Paþa, 366

Zebbar, 187

Zebdani, 137

Zekâi Efendi

Mülazým-ý Evvel, 101

Zeki Ertuðrul Efendi, 357

Zeliha Haným, 277

Zenbilcizâde Rasih Efendi'nin haremi haným, 

253

Zencioðlu Ali, 91

Zenneci oðlu Tahir Çavuþ, 91

Zerzemin oðlu Salahaddin Efendi, 91

Zeytûn, 181

Zîbâr, 163

Zihni Bey

Erzurum mebusu, 279, 281

Zihni, 197

Levazým birinci kýsýmdan sýnýf-ý sâni, 93

Zinovyef

Sosyalist rüesasýndan, 293

Ziraat Bank Müdürü Bey'in küçük kerimesi 

haným, 253

Ziraat Bank Müdürü Bey'in refikasý Habibe, 

283

Ziraat Müdürü Bey'in validesi haným, 253

Ziþtoylu bakkal Mehmet Aða'nýn zevcesi Emine 

Haným, 93

Ziþtoylu Recep Aðazâde Ömer Efendi, 89

Zito Venizelos, 77, 85, 89, 97, 101, 107, 117, 

121, 123, 125, 133, 141, 147, 149, 

157, 163, 169, 187, 195, 205, 207, 

213, 215, 221 239, 245, 269, 273, 

295, 307, 345, 359 365, 368

Ziver

Aza, 45

Ziya Bey 

Sivas merkez livasý milletvekili, 279

Ticaret ve Ziraat Nazýrý, 239

Ziya

Jandarma Kumandaný, 45

Tasfiye Memuru, 45

Zobu Ahmet, 297

W

Washington, 117, 125, 141, 147, 149, 167

Weimar, 115

Wilson, 15, 45, 49, 51, 53, 59, 67, 69, 73, 77, 

81, 87, 99, 103, 127, 129, 133, 149, 

159, 167, 169, 173, 177, 179, 195, 

217, 221, 235, 241, 245, 249, 269, 

279, 289, 291, 293, 301, 333,

Y

Yaðcýoðlu Lazarki, 93

Yahya, 237

Yakup Þevki Paþa, 21

Yakup Ulemadan, 73

Yanya, 297, 307

Yar, 341

Yasin Efendi

Oltu Mebusu, 333

Yeðenzâde Nazif

Aziziye Azasý, 257

Yeðenzâde Yusuf Ziya

Erbaa Azasý, 257

Yekarinorg, 301

Yekþehdi, 299

Yemder, 107

Yemen, 317, 329

Yenice, 83, 91

Yenihan, 335, 337

Yeniköy, 99, 109

Yeniþehir, 65

Yevakim

Patrik Kaymakamý, Brabranda Abanos 

Metropoliti, 157

Yýldýzeli, 101

Yýldýzzade Hafýz Efendi, 325

Yýrýnlazzâde Yusuf Ziya, 257

Yýrýnlazzâde Ziya Efendi refikasý Hayriye, 283

Yokohama, 217

Yorgi Penailidis, 73

Yozgat, 15, 45, 303

Yozgatlýoðlu Esîân

Tüccardan, 79

Yuanaki

Muhtar, 99

Yudeniç, 133

Yukarý Mahalle, 109

Yunanistan, 61, 71, 73, 81, 89, 117, 121, 

123, 129, 141, 149, 163, 169, 177, 

205, 213, 221, 229, 239, 243, 245, 

289, 293, 297, 307, 309, 341, 345, 

347, 349, 355, 357, 361

Yunus Nadi Bey

Ýzmir Mebusu, 279, 281

Yeni  Gün Gazetesi  sahibi  ve 

sermuharriri, 269

Yusuf Aða, 81

Yusuf Ýsa, 309

Yusuf Ýzzet, 323

Yusuf Kemal Bey

Kastamonu mebusu, 279, 281

Umur-ý iktisadiye, 315

Yusuf Muhammet, 309

Yusuf Paþa

Reis-i Nuzzâr, 133

Yusuf Rasih, 299

Yusuf Ziya Efendi, 

Amasya Sultanisi Fransýzca Muallim-i 

sabýký, 189

Yusuf Ziya

Etibbâ-yý askeriye mütekaidi ve meclis 

idare azasýndan, 289

Meclis-i  Umumî Azasýndan ve 

tüccardan, 289

Yusuf

Keçili Aþâirinden, 161

Tapu Memuru, 37

Tüccardan, 59

Zonguldak, 243

Zumzatzâde Naþit Efendi

Belediye Azasý, 59

Zur, 53, 329
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Yüksüðün Hasan oðlu Hüseyin, 99

Yüzbaþý Abdurrahman Efendi'nin validesi 

haným, 253

Yüzbaþý Ahmet Efendi'nin validesi haným, 277

Yüzbaþý Ahmet Nuri Efendi, 85

Yüzbaþý Andre

Osmaniye Guvernörü, 137

Yüzbaþý Asým Bey

Doktor, 345

Yüzbaþý Crawford

Trabzon Ýngiliz Mümessili, 113

Yüzbaþý Efendi'nin haremi haným, 267

Yüzbaþý Efendi'nin haremi haným, 267

Yüzbaþý Esat Bey 

Jandarma Bölük Kumandaný, 297, 305

Yüzbaþý Faik Bey'in haremi haným, 237

Yüzbaþý Hasan Fehmi, 93

Yüzbaþý Hüsnü Bey'in zevcesi Zehra Haným, 

109

Yüzbaþý Ýsmail Hakký Efendi'nin haremi haným, 

267

Yüzbaþý Leanle

Fransýz Ýrtibat Zâbýtý, 79

Yüzbaþý Nasuhi, 93

Yüzbaþý Rýza Bey'in haremi haným, 253

Yüzbaþý Seyfi Bey'in haremi haným, 237

Yüzbaþý Seyyid Ali, 93

Yüzbaþý Theodoropulos, 293

Yüzbaþý Valtat

Fransýz Zabiti, 305

Z

Z ile, 361

Zaho, 187, 309

Zahum, 205

Zalk, 97

Zangezur (Zengezur), 141, 285

Zaver Paþa, 366

Zebbar, 187

Zebdani, 137

Zekâi Efendi

Mülazým-ý Evvel, 101

Zeki Ertuðrul Efendi, 357

Zeliha Haným, 277

Zenbilcizâde Rasih Efendi'nin haremi haným, 

253

Zencioðlu Ali, 91

Zenneci oðlu Tahir Çavuþ, 91

Zerzemin oðlu Salahaddin Efendi, 91

Zeytûn, 181

Zîbâr, 163

Zihni Bey

Erzurum mebusu, 279, 281

Zihni, 197

Levazým birinci kýsýmdan sýnýf-ý sâni, 93

Zinovyef

Sosyalist rüesasýndan, 293

Ziraat Bank Müdürü Bey'in küçük kerimesi 

haným, 253

Ziraat Bank Müdürü Bey'in refikasý Habibe, 

283

Ziraat Müdürü Bey'in validesi haným, 253

Ziþtoylu bakkal Mehmet Aða'nýn zevcesi Emine 

Haným, 93

Ziþtoylu Recep Aðazâde Ömer Efendi, 89

Zito Venizelos, 77, 85, 89, 97, 101, 107, 117, 

121, 123, 125, 133, 141, 147, 149, 

157, 163, 169, 187, 195, 205, 207, 

213, 215, 221 239, 245, 269, 273, 

295, 307, 345, 359 365, 368

Ziver

Aza, 45

Ziya Bey 

Sivas merkez livasý milletvekili, 279

Ticaret ve Ziraat Nazýrý, 239

Ziya

Jandarma Kumandaný, 45

Tasfiye Memuru, 45

Zobu Ahmet, 297

W

Washington, 117, 125, 141, 147, 149, 167

Weimar, 115

Wilson, 15, 45, 49, 51, 53, 59, 67, 69, 73, 77, 

81, 87, 99, 103, 127, 129, 133, 149, 

159, 167, 169, 173, 177, 179, 195, 

217, 221, 235, 241, 245, 249, 269, 

279, 289, 291, 293, 301, 333,

Y

Yaðcýoðlu Lazarki, 93

Yahya, 237

Yakup Þevki Paþa, 21

Yakup Ulemadan, 73

Yanya, 297, 307

Yar, 341

Yasin Efendi

Oltu Mebusu, 333

Yeðenzâde Nazif

Aziziye Azasý, 257

Yeðenzâde Yusuf Ziya

Erbaa Azasý, 257

Yekarinorg, 301

Yekþehdi, 299

Yemder, 107

Yemen, 317, 329

Yenice, 83, 91

Yenihan, 335, 337

Yeniköy, 99, 109

Yeniþehir, 65

Yevakim

Patrik Kaymakamý, Brabranda Abanos 

Metropoliti, 157

Yýldýzeli, 101

Yýldýzzade Hafýz Efendi, 325

Yýrýnlazzâde Yusuf Ziya, 257

Yýrýnlazzâde Ziya Efendi refikasý Hayriye, 283

Yokohama, 217

Yorgi Penailidis, 73

Yozgat, 15, 45, 303

Yozgatlýoðlu Esîân

Tüccardan, 79

Yuanaki

Muhtar, 99

Yudeniç, 133

Yukarý Mahalle, 109

Yunanistan, 61, 71, 73, 81, 89, 117, 121, 

123, 129, 141, 149, 163, 169, 177, 

205, 213, 221, 229, 239, 243, 245, 

289, 293, 297, 307, 309, 341, 345, 

347, 349, 355, 357, 361

Yunus Nadi Bey

Ýzmir Mebusu, 279, 281

Yeni  Gün Gazetesi  sahibi  ve 

sermuharriri, 269

Yusuf Aða, 81

Yusuf Ýsa, 309

Yusuf Ýzzet, 323

Yusuf Kemal Bey

Kastamonu mebusu, 279, 281

Umur-ý iktisadiye, 315

Yusuf Muhammet, 309

Yusuf Paþa

Reis-i Nuzzâr, 133

Yusuf Rasih, 299

Yusuf Ziya Efendi, 

Amasya Sultanisi Fransýzca Muallim-i 

sabýký, 189

Yusuf Ziya

Etibbâ-yý askeriye mütekaidi ve meclis 

idare azasýndan, 289

Meclis-i  Umumî Azasýndan ve 

tüccardan, 289

Yusuf

Keçili Aþâirinden, 161

Tapu Memuru, 37

Tüccardan, 59

Zonguldak, 243

Zumzatzâde Naþit Efendi

Belediye Azasý, 59

Zur, 53, 329
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*  Bu Dizin Sinan Iþýldak tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
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