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Bu lcıto,pta g()rwğiniz bagı, uesi,lc,q, ae isiınler, şiınd"ige ka-
dm hiç bir ywdı ne g,azı,lm,ıı,şrneile dıııguJmıııştw

Billıasm, bübiin lnlk efkd,nın alrtkadar üon ın brıwı, p;rti,-
zonlann elıııd,e ııesi,ha ae g,ld,h darak lruIlavnWı bir nokta ugr-
dırki, du, dünya mnsonluğıınun iki toraflı, oymnfl,ığı ügrulıaü,n em
tıöpik bır misıfr,lid,ir.

, Gtmül arzu ed.erdd, ki, Wüük mfuıeui riskl,eri girr r]flrflh
ywüıığmn bu eserl m,efküre kmdaşlaimiı dostlara d,a itııyıı,ıap' taosiye etdtnler. .L[lnh doğnıIaıwl Eardımcısı,itır.
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DÖRDÜNCIJ BASKI

Bu eser birinci defa 1951 tarihinde SinaTı Matbaasında ba-
sıJmış ve meııcudurı ctimlesi, temiz bir miisliiman ve halis karı
,Ttlrk olan rahmetli Esat Ekicigil tarafindan toptan satın alı-
naıa]< bir hafta içinde vatanın her kiişesine dağıtırmşhr. Mer
huma Cenabr haktan mağfiret dilqrim.

fuinci defa 1952 tarihinde Ak-Ün Matbaasında dizitm§
ftlikcilt matbaasında basılmş ve gayet lusa bir müddet içinde
bnrnunda mevcudu kalmamrştır.

On senedenberi miiteaddit istekler kaışsrnda kaldrm ve
en nihayet aziz ve asil okuyucularrmrn teşvik ve isran iizerine
bu kitabı üçiirıcü defa bastırrnağa karar verdim ve liizum gör-
dtim. Bu defa dördi.incü, baslıısrnı yaptınyorum.

Bu kitapta okuyacağmrz ya.aLar|a, şru on sene içinde inki-
şaf eden dünya hadiseler:ini karşılaştıracaft olursak bu eseri-
mizin ne kadar hayati bir mevzua dokıınduğtı ve ihtiva etHği
fikirlerin ne derece iısabetli olduğu kenditiğınden meydana çı-
kar.
s Bugtin «FatrTnü,,son>ı etiketini kullanmağa dahi cesareti kal-

ıniayan biraderlerin, kend,i mevcudiyetlerini itina ilg gizlerıeğe
gayret etrıelerine rağmen onlarrn <<Birafipr» dedikleri aza.sınrn
siyasi hayatrmızda ne büyük rol oynaüklan setr-i ıiihfasr miim-
kiin olmayacak kadar milletlerin gözi.ine bahnış ve dikkatini
cpkıı§tir.

, Gu son senelerde diinya Yahudiüğinin, başta, köffesi 33 lü
faınason ve Yahudi ol:an «Mil],etleıııqsı Basın Ensftbii,stımİfoı»

Tiiıklüğiin mukadderatiyle nasıl alökadar olduğunu ve ajan-
iarının hudutlanmrz dışnda devamlr gayret ve faaliyetleri
kat'iy5ıen milletin göziinden kaçmanıştır. Bozgııncuların heniiz
cşaıntleri krnlmış değildir. Fakat hüviyeüeııi malfuı oinıuş
tur.
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Bunırnla beraber, takriben ve toparlak olarak bir buçuk
asııdarr beri farmasonlar devletimizin varlığı içinde Tiirk mil-
leti aleyhine gayret s,arfetmekten bir an dahi hali kalma^ırırşlan
drr. Vücude getirdikieri taiıribat ,gözöniindedir ve biitiin §oıı asrr
felAketlerirniz,{en tek mesul ontrardrr.

Suitan Abdiiiflziz'in katlini, şehzade Murat efendinin (Be-

şinci Sultan ı{urat) farmasonluk tarikatına idhali, 1293 harbi-
nin itA.nında ve ceryanında, meşrutiyetlerin ilAnrnda, 31 Mart
hadlsesinde Trablusgarb'r,rı İtalyanlar,a satrlmasında ve ondan
sonra biitün olay ve cereyanlarda milletlerarası farmasonluğun
rclü, hissesi ve teşiri olduğu isbat edi]miştir.

Bu menfur ve bozguncu teşekküliin durmadan yeraltı faa-
liyetleri, seneler senesi devam ederken, milletimizin bu tehlike
ve hiya.rıete lrarşr hiç bir şeyden haberdar edilmemiş ve bu yiiz-
den rnukabil bir gayret ve müd,afaa tertibatı alrnmamrş olmasr
düşmanlanmızın kolayca muvaffak,olmnlanna, şer ve fesıtla-
rrnı serbestçe ve alenen ifaya imkin verırriştir. Halöda çaJış-
makta berdevamdrrlar.

<<Türk, ,işte düşmanın!» i,smini taşry,an eserimizde büytik
farırıascn üstadı ve sabrk vekillerderı Zühtü Velibeşe'nin, far-
masöiilara hitaben nşreylediğ söziim ona gayet mahrem ese-
rini elimize geçireı,ek aynen lçitaba aimıştık. O ,y,azrlarda «Meıs"
cudlrye,tıni lımrzcce lıiç tınınıııayaıı>> daha a;çık tiirkçe§ ada,ın.
yerine konmay,an bizim farmascxrılann sadece hariöi diişırıanğ-
rımızın memleket a"leyhine bir faaliyete girişeeekleri zamaı
maşa vazifesi gördi,ikleri iüraflariyle de sabit bulurımal*aör.

Raımasonlann; milletimisin bu mevzııda kat'iyyen tenvir
edilmemiş olrnasrndan istifade ederek, sadece propaganda ve
bjöfier sayesinde gözlerimizi korkuttuklan için hakikattir. SoJı
zamarılarda kapu kapu dolaş,arak gözlerine kestirdiklerl muf,-
ter.em şahsiyetleri bu blöf sayesinde kenü teşkilötlanna kayıt
gayreti giiZe carpacak kadar ileri gitnıiştir.

Okgyııcu}anma sarahatle ve açıkça bildiımek isterim ki,
bu kitapta hüViyetleri ve hedefleri miimkiin olduğu kadar açık-
ca t€şhir editmiş farınasonlann bütiin teşebbiis; faaliyet ve
gayretlerinde erkeklik ve asalet aıamak beyhudedir. Oıılar;

ı
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İbı,anilere mahsus bir siısilik ve riyakörlıkla di§manlariyle
namertçe ve maskeli olarak mücadele ederler. Birbirlerine olan
bağIılık ve menfaatlere dayanan tesanüt ve d.isiplinleri sayo
sinde kendi azılLarınL nasıl himaye ve terfi ederleıse, di§man-
Iarının şeref ve haysiyetlerine, ticarıet ve senıetlerine, işı ve aile
hal,atına da en ııfak vesiielerle saldırmağı kendilerine şıar
edinmişIerdir.

Bizim, kendi mefahir ve mukaddesatrmrzı, tarih ve xıoııs
]enmizi rnüdafaadaki aczirniz ve diişmarıa cephe a]maktaki
cesaretsizli§miz bu, milletler arasr teşklötın tek kuwetini
tşkil etrıektedir. Bizim, en ufak alöka ve gayretimiz ve bu
mevaıa ciddi bir kıymet ve ehemmiyet veımekli$miz diişman-
larrmr.an bir an da kendi kabuklanna çekilmesini ve ulu orta
gayırctlerine son vermelerini intaç edecektir.

Dtinyanrn diğer bütiin köşelerinde bu gayıet saıf edilme-
ğe başlanüğ için, beynelmilel farmasonluğun da sönmekte,
,güciinü kaybetrrıekte olduğu ve doha başka kalıblara dökiitmeğe
ve maske,lere bürünmeğe mecbur olduğı görülmektedir.

IIzrrn asrrlardanberi faaliyette bulunan böyle diinya ça-
pırrda bir yeraltı teşekküiiıtin birden bire sahneden çekilmesi-
ni beklerıek muhakkakki bir hayalür. F]akat bu hayali haki-
kat kılacak tek vasıta da milletlerin akli selimine miiracaat ve
halklan bu mevzuda gereğ gibi tenvir ve rızıın siirecek bir
gayretten sonl-a- miimki.in ıclacaktır ki bu kitabın dördiincü ba§-

kı§ınrn da sebep ve sailiu budur.
Son siiz olarak şunuda bir iıısaf eseri olarak kaydedeyiııı

ki, hasbelkader bu tarikata gırmiş öyle asil insaıılar ııardır ki
bimlar sadece kaybedilmekle iktifa efuiş ve b.rikatrn düpediiz
Yahudili$ni giherek daha ziyade uyaıımşlarsa da aynlmaJarı
za,rınedildiği kada.r kolay değildir. Nitekim bazr elde edilmesi
gtiç ınalfımatr da biz, resınerı tarikata kayıtlı ve fakat nüen
bu feşııt gunıbundarı çok uzak temiz ve asil insanlaıdaıı al-
maktapz. Bunlann içinde en yiiksek der.ecelere kadar çı}op da.

oı?da her tiirlü sırlara aşıına olmuş öyle insaıılar voıdırki, btı
gibiierin isimlerini ma§nn defterlerinde, fakat cisimleııini mit-
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letimizın teniz sin€§inde gömekteyiz.
Fbımasonıar, miist-umanlıtı tera}kiye ınaııi, gerici bır dın

oıaıak tellkki ederler. Bütıin dinlere olan diiganlıklarının ba-

şınde, miİsliİmanlık gelir. Helbuki iıslfimiyet, insanlara ç8lıp9r
ğ, ileritemeği, terakkiyi, kazannayı, sel6.met ve sulh içinde
yaşmağ emıtden bir nedeniyet manzumesidir.
. i[er yeıde ve bizde faınasontuk, İbı?Jıi rrkından olmayan,

zayif karakterli, kuwetli ütiraslı insaıılan yahu<ıi dinıne hiı-
met efuekle miikellef kılmıştır.

Yahudi dini is;, Atiah ve ha^k taııım&ynıı, yalnız diinyaya
rıe menfaatlere tapınaı ahret ve hesap gilnriİ kabul efueJreo

Aitoııry kullannın saf§atı ve sapık fikirlerindeıı ihrettir ki oı-
tıya döktiikleri korkunç ve kanü, gizli ve e§rarll doktrinler
yavaş }ravaş mifetlerin ittra^kine intikaı etnıekte ve beşıeıt biıı
ıryanıklık meydaıa gelmektedir.

İnsanlar, tarih boyınca ve bilhassa §on.a§ııda vtüu bıılan
ftnnlı puhalt}eleıde yahudlterin ve oalaırın uşa.klın olan fur
masonlann biiyiiE hisşeleri ve tesirleri olduğunu sez"eft, anla-
mağa baştamıştardır. Bunun en büyiik ğglilini, büyiik Amği-
kan mitletinin gt sterdiği reatrsiyon}arda bııtmatr miimkiindiir.

Bugiin Birleşik Amerika milletinin biitiin miinewerleri,
milllyefuileri, rehberleri, generalleni ve a.mirallerinin faımason-
lıığa ve onun efendisi olan siyoııiryne aldıkları ceplie ve giıi*
tikleri mücadele her tiiılü tahmin ve tasawıının fevkindedir.

tnsaa oğullan bir defa, senelerdenberi baştanna gelen üel§
ve musibetlerin ciimle§inin Yabudi ve faımasonluk kayne}la-
nndan fışkıııdığıı tam maıasiyle inandımı, artü faımason
yeraltı teşekkiitleri gök kubbenin başlarına yıkıl,clığnı ve fesıt
ocaklarının biıdenbire §öktüğiinü göıeceklerdir.

Rabb-r zlilcelöl ve va.hid-ül-kahhaı olaa Atla^h kitabıöda.
$iyle buytıruyor:

<Oııiaadiinyodd, riisııalıIc ııe alıMte Aü* elim ınıfu.>
Ünaıı ediyon :z ve tecellicini bekliyoııız Biiytik Allahıın!
Bu kitap k"kta mıüteııen Nureddin §-vliz ve Sııriyede

nıüterem doktor Seyfülddin Elbisteni terıfıııdın tenciimo yB
aı?pça ola,ıtk neşreditmiştir
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BAhI LÜ^UMLU ILAvELEfr,

Bueserindördüncübaslrısrrudahavaz'hbirsıırettekıvıa.
makiçinbazıilöveleryapmağlfaideüburduk.Builöveler,mıü-
t€lif fiirk gazeteleriyle, diinyaırn meşhur şahsiyetlerinin yn,:a

ve ifadeleridir. Bu suretle ve a}4ıı z8manda aziz okuyucııbnm,

bizimgazetelerimizdekibüyükfikirvegöruşfarkiyteyaptıklan
yuz s&sen dereceli döniişü de ibıetle müşa^hede etmıiş olaca,k_

Iaıdır. İşte misalleri :

l4/|2/lg35 tarih ve 537 sayılı Zaman gazetesinderı ayneıı

TÜRK ESARETI VE SOFYA YAHUDİLERI

Sofya 13 (Özel) Bulgarlann bitmez, tiikenmez ulıısai

tayra"mlannda hep esaret zamanından bahsettikleri yetmiyon

mü sibi uirde şiııodi burada Yahud.i Avukat..EtiJ Altwıilmğ Eş
ıofuü,bu geçmiş maziyi tekrar Bulga^rlara hatırlatarak }rara3_

mak ve Bulgarlıarı koltukla"malı için ewelki giin saba"h saat se-

kizbuçukdaKlementinasokağnda62numaradakiYahudil{alk
Evinde «Ttırk esirtiği, aııııwıı,rıdı, Sa İ w Y ah,cıflLta,riniİı tari]ıçe§ll»

meÜuunda b.alka bir konferaıs verniştir,
GeçenseneyekadarBulgaristarıdaTiİrkalıalliyetiilebe-

raber Yahud.ilerin de F;üııa Zaştlte, KııM, miüi lejyonlar

veaire gibi Bulgar ulusal şöven teşkilöüanndan ve Brrlgar

milliyetperverlerinden çeküklerini çarçabuk bu |a,huü
mtrneweri başka mevzu bulan,amış ve Tiirk esirliğne dair bir

konfer^ansverırrekleyatnızTiifkıiikveBulgaristaııfiıİkıerı
aleyhinde bir nevi propaganaa ve tahriköt yapm§ bulrınnaL-

tadır.
İşte atnyanın dört köşesinden koğulup sinerıize sığındık-

lannın mukabeleei şiikran y9 6inn6f,i!
*

eııDhuriyet gazetesinin 7 }Iazİran 1936 tariNi sayısmdan ayıı€n:

-9-
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MIKBoP
Tramvayda idik.
Nasıl oldu bilıneyonım, biri arabanrn bir ucunda, öteki§i

diğer ucund,a olduklan halde, o kalabalığn içinde birbirlerini
farkettiler ve krrk yıl gurbette kalmış iki dost hasretiyle, ayai-
ta duranlarr iterek,, diirtiikleyerek birbirlerine yaklaştrlar. Ve
tam benim öniimde sol ayağmın nasın üzerinde birleşüler.

Saıinçlerinden, kiiçüciik gözleri pırlıanta gibi parlıyordu.
Altrn torbasına saldınr bir hırsla, kaşılıklı şişrnan, gudiik

ellerini avuçladılar. Kuiaklan tırmalayan ve beynirıden mideye
tesir ederek insana bulant hisleri veren, bozuk bir fraıı_şzca
üe konuşnıyorlardı:

- Tebrik eclerim!

- Mersi... Bende!
_ Na,srl, Leon Blum'un yaJ<rnda başvek0lete geçecğni

siiylemenıişrni idim?

--Doğnısu tıakkııı varln]ş. Ben bu kadar çabuk olacağru
düşürunüyordum.

Ne var?
Ne cluyonız?
Leon Blum Fraıısada başvekil oldu ise İstanbulda bulunaıı

üi Yahudi ne diye seviniyorlar?
Bunlann F'ransrz olmadıklan bell[ Franııze,a, ancak fiirk

tıbiiyetinde bulrıııan Yahudilerin ağzında mide bulanüratak

Peki, Fınnsrz dğllerde soo;ralistırıidirler, enteıııasyona-
lişt nıidirler?

Hayrr, sevgili oku5rueum, hayır, hiç biıİdeğjllerdir.
Onların ne olduk]arını siz benden ıiyi bilirsiniz:
üııaıır mnlıifılclnr!

*
Haber Gazetesinin l0 Eylül 1935 tarihli nüshasınEn aynerı:
bviçre'niıı Lüsern şehriıide toplaııan siyonistler kongresin-

de Avissar ismindeki Filistinli delege şark meıtİeketlerine 5ıa_yıhş. olan Yahudilerin çlcnekte olduğu iztirablardan ba^b§et-
,tikten Bonra «TürleıyedblAl Yaıradııerin güir@ aıJtırıı, gffiik-

l
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lori, ue Tiirkiyddeldiı Yalnıdi, melctep,l,erinin lrwtüdqı» şeL lin-
de bir ifadede bulunmuştur.

Haber gazetesi bu yazının altı,rra şu nofu koyrrrıışttır:

«Yukarıdaki iftiraya cevap vermek fiirkiye Yahudilerine
d.üşer. Bu münasebetle bir kere dah,a hatırlahnak istıyonız ki,
Yatıudi yurttaşlarımızln (!) ecnebi diyarlarda bulunan ündaş
lan Tiirkiük aleyhindeki bu ifüra do,lu propagandalarla yine
keııdi camialan namın& hiç de iyi ad;aımlar atmayorlar. «Musa
Dağı» filminin Yahudiler tarafindan tasni, edildiğini biliyonız.
O iftiralardan sonra, bu resemi kongerede Tiirklüğe süriilmelt
istenen lekeler, fiirkiyede hiç kimseyi memnun eüneııı§tir! Ga-
ı,etemiz, Yahudjlerin en fena giinlerinde, onlan diişmanlaıın
dan büyiik bir hakiıaniyetle vekaye ettiği için, şimdi de, pek
hakii olarak, bu clevamir tezvir ve iftiralar karşısında teessiir
hisleni duyuyor.»

*
Bizim notumuz:

Haber gazetesinin lıahsettiği kötü günler şudur: 1934 se-

nesi. Temmüz a,vL başlannda; mit].i iıılnlip gazetesiyle yatrmrş

old,_ığum samimi ve heyecanlr neşriyat, bir akalliyet tarafindan
ces:ili hilelere rnatvz kalaı Tra§a ve Boğadar halkıru baklı
olarak heyecanlandımış ve 3 Temmuzda başlayan bir muha-
ceret hareketi ile fnakya ve Boğazlardaki yahudiler bir anda
ve her tiirlü vasıtaya miiracaat ederek İstanUula üşiişmiişler-
.,dir.

O tarihte Edirne VaJisi olaıı Salim Özdemir beğe müracaat
eden ba^zı Yahudiler:

- Ilalk bizi istemeyor, dem§Ier vo şu cevabr almışlaıİiır,

- Hal}ı beni de istemezse hemen gekilir, makamımı ter-
tederim.

O csııa.da Edirnede buhinaa Trakya Mülkiye Mtifettişi İi>

İahİm Taİi, beyın ve İta"lk Partisi Başlenı İbranim Akıııcr bey
,ehatinin bu harekette haklı olduklannı ifade etmişlerdi,

Tam bu srrada »E[aber» gazetesi aleyhime bir ka,mpaıyı
ıaçruş ise d'e rnenfi netice alıtlairtan il-eri gidemeıniştir.

.İ§egaıip teeellİdirki az sonra bu gazete Tiirklerden gördiik_
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teri asil ve alicenab muameleye daima nankörlük eden bu adam-
lann mahiyetlerini anlqmış ve yukanda okuduğumıız yıu;lşü
yaarıağa mecbur oimuştur.

*
Bazı mi.ihim mütalAalar :

Komiinizmin kurucusu meşhur Yahuü Karl Marks'uı 1844 senesi

çüan Almanca ve Fransrzca salnamelerinden 4ınan beyanatı:

Y aiuı^dıliğiilı diiwadakl hikmati ııiicııdıı Mir ?
Pıwtıh ihtıyaç lüe ilıtiaflı!

Y akufrinin diıny eııi üad,eti nedir ?
Mad,rgfua,lüh ııe üstismar !

Onun diiılgeıüi mabudu nplir?
P,qxv,!

*
Yahudi H. Chon'un 1913 tarihinde Laypçiğde bashrdığı «Yahudi-

lü» sserindeıı i .

Biz bugün ırk ve taJih itibariyle Yahuüyiz. Bütiin irade
ve duyguJarımrzda yalnız kanımızrn iradesi hakimdır.

*
Yine hakiki bir Yahudi olan Moris Rapaport'ıın bir yaasını alr

yorıız:

- Yahudi, meıuıup olduğı devlette değl, kendi ailesinde
veya rımum beşeriyette kökleşiyor. Onun içinürki mitletter
arasr sosyal demokrasiye istıdatlıdır.

*
Başka ve meşlıur bir Yahudi daha... Cheskel Klötzel 19t2 tarihin

de neşretmiş ol,duğu Das Grosse Hassen i§mli mecmuanın 2 inci sayı-
sında şunu diyor:

«Yahudi düşmanlığ,dolayrsiyle, Yahudiler tarafındaıı bü-
tiin insanlara yöneltilmiş büyiik bir nefret ve istikrah mevcut
tur; biz Yahudiler, bizdm olm.ayan her insanın kelbiniJı bir kir-
şesiııde Yahudi dilsıanlığx mevcut olduğunu bilüğimiz için,
her Yahudi en derin haklarla Yahudi ohnayınlaıın dtişrrıanı-
üı.

Şimdi diinyanın en miihim garetesi olan İngilizce Taym.is'de Ya-
hudi muhabiı Chon - Oppert'in yazdığı şu miihim iürafı okııyalımı

_xı_
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«Her millet kendisini, yurdu iizerine çkirge yağmunı gi-
İt ntlcum eden Yahudileıe kaışı müdafaa mecbııriyetindedir.»

*
Meşhur mütefekkir Mendelcohn, t878 de neşrettiği "Yatıudilerde

ahJak diişkiinlüğii eserinde şunlan üıazmalıtadır :

«Yahudi diinyanın her tarafına yayılmış olan ve bi.itilıül

imkönlar ve fırsatlardan şeytaıca istifude ederek sewet totrF

layaıı, heyecansız, rahatına dtişkiin fesaün büttin inceliklerine
vakıf ve tezvirci biı kaıakt€re malik olan bir ıın§udur.»

*
Büyük iısan, büyiik .a.,ayici ve'eBeynelmilel Yahudi" eseı:i,yle

-şohret kazanmış olan Amerikah büyiik mücahit ilanri ro(4 şu hsa ve

kat'i ifadede bı.ılunuyor :

«En zenğinlorinıioıı efri Yalü?üdd ortdwı loJlc"w' rrüa ilinb

Eda lıarb olııw!»
*

Mşhur Lrıthfr oYahudiler ve yalanlan, isimli kitabının 32 in§i

cilt, l82 inci saiıifesinde şunu yazmaktadır:

«yahudiler birtirlerine ştiyle siıylerler: Biz çaııgayız
Güzel ve ra^hat giin geçiririz. Mel,un gayri Ya^hudiler bizim için
çalışmak mecburietindedirler. Biz paralınnı alııız; bğyıece

biz olaıın ofendileri ve oııIar bi"im kölelerimizdir,»
*

ŞimdiBirleşikAmerikadevletininkunıctılanndaııvelstiklilkah-
ramanlanndan Benjamen Franklen,in, Amerika kurucu meclisinin 1789

içtimaında söyle<tiği ve aslı ite ictimarn zabrtlan Fladelfia Fraıkten

enstitüsiinde mahfuz olan tarihi nutku okuyalm:
«BirleşikAmerikadevletiiçinbüyiİkbirtehlüemel'cru-

tur. Brıda : Y,all?,ı,di],q. Centilmenler !

Yahudiler yerleştiği her memlekette, normal heyat seviye-

sini tahrip etmişler ve ticari h,aysiyet derecesini diişüııniişler_
dir. Bunlar her zaman yerli milletten manen uza,k duırıuşlar
ve kayrıaşmamışlardrr. Bunlar hükiımet içinde hiikümet mey_

daııa getirmişler ve kendilerine mukavemet edildiği zalnaı, mu_

kavemet eden milleti malı bir şekilde boğnağa çalışmışlardır.
son giınlerde İspanya ve portekiz hadiseleri de bıuıu giıs_
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. teroektidr. 17m senedeıı fazlııdır fghudile1 şızıanrnaktadırlaı-

. riüıSs§a yurt§üz kol,üklarını ileri siirüp diğer millgtlerden 3ıa,ı.dım istemektedirler. Faka.t efeodiler, eğer bugi.in medeııi d,iinya
kerıdilerine «Fi]istin» i verirse bir çok Yahudiler ora}ra gıhe-
mek için tiirlü mazeıetJer bulacaklarÖr (1). Bııprın sebe]Ul.ne-
dir? Çiinkü vaıntrıirler diğer vampirlerin sırbndan geçinemez-
ler.

ışte,tu yahuü va,mpirler, kendi aıtlarında ekmek çıka+
F'n'zı"", ontar diğer milletlelin, başha dindeıı olanların ve başı
ka ırktan'olıınlann sırtiarrndan geçinirler.

E,ğpr meclis tarafından Yah,uditer Birlşik Amerika,daıkoğıinadarsa ytiz seneden daha ktsa bir zanıs,ı iginde buntar
meınleketimize öyle bir akın yapacaklaıdır ki bize ha.kim olup, bizi mahvedeceklerdir (2).

Bunun]a da kalmayıp her türlü fedakörlığnı yapıp meyda-
na getirdiğinıiz Amerikayr yavaş yavaş değiştireceir orıa uambaşka bir şekil ve hüviyet vereceklerdir. Eğer vatıudileJ ıroğ-
mazsak iki yüz seneden lrrsa bir ?.am,,n içinde çoculılanmız vetorunlarımız tarlalarda çalışp, sevinç içerisirıde kendilerindengeçip elterini oğşturaı yahudi efenlerini besleyeceklerılir.

Centilmenler!

_ Size hatırlatıyorum, eğer Yahudileri koğnız-qanız, sene-lerce sonra torunlaıııınz büyütc babatarıtıa, hfr,ııat eilaetctqdir.orılar nesillerden beri aramız,da yaşadıklan ha]de a-urıta,tefekkiir taızınr benimsememişlerdir. zatensırtlanların caıı
çıkar, huyu çıkmaz. Tekrar edi1,o,rum ki Yahudil"" n, topot-lar için tehlikelidir. yahudiler nia- varlığmızr mahvedebilir-
Ier, Bunlar kanun yo,iyle bu memleketten ihraç edilmelidirter!

*
şiı,ıdi bu mııl,tımattn ışıfu qttwıda hitabı,rrınğırı" üjriüiikcü bas-huını alaıgabitiriz...

(1) Bundan yıizseksen altı yıI ervel söylenmiş otan bu sözlerde nibüyük hakikatlerin gizli clduğunu insanlıb şimdi daha ıvı ru*eaıv*.
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DAVANIN ÖZÜ

Miüötihizin, diııimfuin, votanımıan, mukadtiesalımızın bir
;tet'büyük;ezeiit ve ebodi düşmanı vsrdır.

' tsu Siigııan birçok, igimler ve ıııaakeler ta5ıyan,ııe,hafrikat-
,btdk-btr ci§iin <ılan:§i3ıunügü'ür. Yeni diinyıı saltaıatıııı ve bii-
tiin insanı\a tahakkiim etmeyi, insanlığ kendi kilte§l }ıapnayr
,geye edinmiş',ölın İsra,el,q5luaur.

Din, Allah ııe Üeşeriyet ve asalet dtlşrnaıı olın bu"kor}ıııç

Mukaddes ve mübarek Filistin'de, evet bi,r devlet kurulmuştur. Önıril
mahduttur. Buna rağmen meselA Tiirkiyeden pür heyecan oraya koşup
giden Yatuıdilerden fırsatrnı bulan]ar kaçıp yine buraya gelmektedir
ler. Bizde, milli hassasiyet ve gurura ne olmuş bilinemezki bizde o naıı,
körleri tekrar sinemize kabul ediyonız.

Bundarı mada Franklen'in dediği gibi vampirler birbirinin sırHn-

dan geçinemeyorlar. Büyiik mevkilgç. geçmiş Yahudiler ilk fırsatta
kendi- hazirıelerini soyduklanndan "İsrail, hapishaneleri büyük rütbet
hrrsızlarla dolmuştur. Kendilerine bile bu kadar merhametsiz olan bir
milletin, di.inya milletlerinin zengirüik ve refalıına ne deıece di§man
olacaklan kolayca tahrnin edilebilir, Ama, endişe etmeyonız: Allah ve

Resulü bu gazıplann uzıın vadeli bir hükiimet kuramıyacaklanır bize
müjdeliyorlar Amenna!

(2) Amerika devletinin kurrıcularından olan büyiik bir devlet ada-

mının tarihte iz brrakan bu muazzam ifadesine kolaylrkla «kehanet»

'de diyebiliriz. IUi yW seneye varmaz Yahudiler herşeyimize sahip olıır
lar demiş. İtl yi.lz 1ılı da beklemediler ve büyük adamın dediği oldu. Bu-
giiı Birleşik Amerikada Yahudi diktatorca hakimdir. İktisadiyatına,
maliyesine, içtimaiyatına olduğu kadar siyasetine de hakip4i.. Bunun
içi,ndir ki Birleşik devletler, altrndan kalkamayacağr sonu gelmez bir
yiik altrna girmişlerdir.

_15_
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eaııavarın Fıansız büyiık ihtitölindenberi kulıanüğ en büyiik

maske ve şerlerine ölet ettiği teşkilöt:

FARildAsoNLUKTTJR.
Ecdadımız bun],arın ne kadar Allahsız, mukaddesatsE ve

,dinleııin diişmanı olduğunu bizden pek iy1 takdır efu§leıdir.
BabaJannrz: F,,aımason isnini, diıısiz ve mukaddesatsız

insa,rılar maJıasma ve ha,kaıet yerine }fltanmışlaıdır, lbJeat
,amaJı ve höd.iseler, bize ecdattan mey1ıı§ı bu hakikaü yavaş

}r&vaş zihinlerimizdga 5ilm,iş, bunun yerine oıılaıın dunıp din_

Bugüne kadar bütiin cı:ınhurreislerinin müşavirlerini ve aıql ho_

calannı nederıse hep Yahudiler tşkil etmektedirler.
Diinya bu kanşık degrinde yahudinin bu diktatör€e taııa}kiimii

ğte bir vaziyet yaratlDıştır ki, Aıııerika ordıısunıın milliyeÇi vatan§e-

ırcr büyiik kumandarılan, aniralleri ve devlet erkAnı bu vaziyete cepbe

almrşIardır. Alabarna gibi büytik bir eyaletin başta valisi olmak iizeııc

biltiin hatk bu Yahudi tahakkiiıni.ine baş kaldırmşlardır. l

Son aldığıınız miüyetçi Amerikan basını bir çok cenup eyaletle,

rinde hatkın Yaİıudileıe b-aş kaldırdığnı ve birçok hadiselerin rnüuıınu

bildiırıektedirler. Almanya, Avusturya veyahut diğer memleketlerde

Yahudi aleyhdan en ufak bir hadise oldufu vakit kıyamet koparan,

maıışetler atan, resimler neşıeden gaıntelnr Amerikada kopaıı hya-
aıetteıı hiç, ama hiç balısetmeyorlar. Buda, İsrait oğullannın mattııata

ııe derece hakim olduklannı giisterıneliedir.
Meseli, bu faslın başında okuduğumuz Türkçe gazr:telerin btı meıı-

nıdaki bitaraf ve haklı yaalanna bugiin arhk rastlamak mi.imkiin dg

ğiIdir.
Üstelik Orta Doğuda bir devlst kurmuş olan bu mrızur mahlüklar,

su gibi para harcayarak tekmil kalemleri ve vicdarılan satrn almat hu-

susunda aşın gayret sarfetmektedirler. Tiirk milletine büyük hiyanet

ve köti.iliik yaptıi<lann_ı son zamanlarda peıvasz ve küstah bir şımank-
lıkla itiraf ve ifşa etmekte olan bu akalliyet karşrsında baa eşhasın

gösterdikleri aşağdık duygusuna lönet etmemek mümkiin değldir.
Amerika devletinin kunıculanndan miimtaz bir şahsiyetin yukarıda

ol«ıduğumuz beya,natı bütiin milletlere ders olrnalrdır.

_16-
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lenmek bilmeyen mütbiş propagande ve tşkilötı, bize Ebı-
aasoııluğun insanlann fikrt ve ruhi tekimüiine çalışaJı, hayra
koEan ve insanlar arasındo kardeşlik ,adalet ve müsavat his.
lerini yerleştiren faydalı bir ceıniyet olduğu duygusıınu aşıla.-
]naya ça.lışmıştır.

Bütiin yaldızlı yalaılar ve riyakör propagandalarla işle-
yen bu menfi ye mıızıır üeşekkiir ve tarikat insarı yğnları için-
de mevki, rütbe ve ikbal diişkiinü muhterisleri bir araya top
iayarak ciimlesini İsraelin diinııa hegenıonyası hizmetinde kul-
lanır. Tek kelime ile F'a.ımasonluk bir Yahudi uşJılığür. Bu
sebeple dtinyada mevcut bütün yıkıcı ve bozguııcu teşekkiilleri
tetkik ederken her şeyden ewel Yahudiyi mütal6a etmek za-
ruriür. Yahudiyi löyıkiyle anlamadıkça onun sadece bir öleü[
şnıri olan Farmasonluğu kavıtııaJ< zoıdur.

Yahudinin mel'aıeti ve fuı§aıı cemiyetleııine bir köbus gi-
lıi çökeıı felA}etli vaılığnı ve tpşkilötını beıtaraf efuek igin
de ber şeyd€n önce onun kuvıretli ve ıa,ynf tara.fhrını aııaştın
ınsk Hzımdır.

yahudinin başlıca kuwetli tarafı onıın iç §temindeki esrar
ve kapa.lılık; fikıf, milli, ırki, siyasi v-e latlsaal b€ııliği ve hot-
gİ.nlığıdır. Diinyadı hiçbir milletin fertlerini birbirine bağ-
layaı bsğlur Yahudilerinki kadar kuwetii değldir. Bu bağlılık
diiııyanın bütiin Yahuülerini ayni nıh ve ayni diişiince ile meşı
bu kılan kan birliğini teyit eden ırki bağlılıklaıdın Ne gaıip
ür ki düııyanın en çok ırkçılık gtiden milleti Yahudi olduğu
balde ırkçılığ başka millet için en büytlk giinah sayaıı, da
odur (1). j
, Yahudilerin miinferit tiplerindeki şatıst fark şnşılacatha,
dar azdır. İstinnasız olarak her yahudi az çok herhangi bir
yahudinin modelidir.

Bütiln Yahudiler ltizumlu anlarda aynı şeyi diişüniir ve
ayııı hedefi göriirler. Daha ewelinden sözleşmeğe hacet kal.
:nak,sıan dahi, saııki ewelden hazırlanmış ve keskin bir dü-

(1) Diinya ihtilAlcileri İsrail isimli eserimizde bu husıısta çok bil-
gi vaıür.
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şiince ile elenmiş bir plöıı dairesinde hareket ederler. Yahudi
olmay,an milletlerin de kgıdilerinde hissetmeleri ve hissefue"

ği öğrenmeleri gereken bu ırk birliğinin işte tiiyte büyük iyi,
lüleri de vardrr.

Kandan intikal eden bu kuwetin rıoksanınr, Trlmlüt ilmt
il,e, kuwetli nıhi bir terbiye tamamlar.

Hahamların şxyanr h,ayret derecede keskin bir zek6. ile en
ince teferruatına kadar tanzim ettikieri Yahudilerin hayat rıa-
zariyeleri ve hayat bilgileri, kendilerinden başka bütün insan-,

lığrn mahvına yiirümese idi, şayanr dikkat bir varlrk teşkil
ederdi.

TaJmut'un bilgileri o kİdar karakteristiktir ki, Yahudi o1-

mryan hiç bir milletin onlarr berıimsemesi veyahut takdir et-
mesi miimkün değildir. Bu maltrmat tabiatın rnaktrs istikarne-
tinde ancak biitün insanlığın hiyle ı,e suiistimallerle kendi men-
fur varlığınr idame edebilmek için her yaprcr ve istihsal edici
faaliyeti'reddeden bir milletin bi.Igileridir.

onlar sadece kendi varlrklarrnr idame etmekle iktifa et-
mezler; gayeleri Yahudi olmrya-rı. biiti.in beşeriyetin bililvikaye
kendi ellerinde değersiz bir A,let gibı Siyonist menfaatleriue
,hizmet etrnesi ve Yahudilerin mütehakkim ve efendi vaziyetin
de bulunmasıdır.

Bununla beraber iııceden inceye ve derin bir usta]rkla bir
araya getirilen bu hayat fenleri yine de Yahudiye zabiri iistiin
lüğünü temin edemezdi.

Bunu temin eden, bütiin Yahudi nülannı kuvyetle sar§ııp
heyecana getirerı şey derin bir kfuı, hamursuzlara önsfliı lrnrll}-

lwhw,lı l§dür tabiilikten kaçmış vahşi ve menfur bir lcimrYa-
hudi olmıyan her şye karşr diişmanlık hissidir.

Cheskel adında meşhur bir Yahudi müellifi a}men şu iti-;
rafta bulunmuştur:

«flalcilq,tte iai:nd,e lwlnr şy bu l§i/ıı Wr wıüı, dağiiihır.
Dijnyanın bütün Yalnıd,i,leriııu birl,eştiren bb w ıJ<ırffi, o iIı,bii-
giik ae laıtsİ krn'ilir'» 

(Das Grotze Ea§s6nim, 2 aüt 19ız}"
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Ha,kikati halde bütii,ı diğer dinler insanıara şefk,t, §€,tgı
ve tahaınmül tavsiye ederken hahamtarda, müthiş bir kin, iİ-
sanlara karşı derin bir nefre ve istikrah telkin efuekted-irler,
Yahudi olmıyarı milletlerin inşan sıfatrna foat1 }qqanm€,dıftb-
rın. ve hayvan mertebesine inüritmesi 16zıırı.geldiğini müte.
madiyen telkin edenler Talruııt ve hahamlardır.

Yahudiler bu fikrin tesiri altında en keskin hudutJara ha-
dar iierlemekte, kendilerinden olmryan insanlana hiç bir hak
tanımamakta ve onlara ka:şı ahliki ve insani hiç bir taahhüt
kabul etmemektedirler. Bu tarzda di.işiinen bir milletın hakikt
kanaatini açığa vumıyacağ ve bunu gizlemek için aldatıcı ve
riyakör tedbirlere başvuracağ gayet tabiidir.

siyonistlerin bu aldatıcr ve riyakör tedbirlerinin en mii.
himrniıi (Famnasoıüuk) teşkit eder. Masonlugu kendilerine
başamak ve şerlerine ölet yapan Yahud"i diyo,r ki:

«yahudiler için kuwetten başka hak yoktur. Biz hiirriyet
kelimes,iyle yahudi clmryan milletleri ve onlarrn dinleriııi saıB-
tık. Altın İsrael oğullannın elindedir, biz bu altın sayesinde
demokratlaşmış devletlerde hükiimetlere emrederek, matbuata
ve halk efkönna bu yoldan hekim olduk. Bizim bu hiikmiiniizii,
irade ve arzvmlJz dahilinde yürüten kuwet Eo,rııı,gsqıhılçtwr,

F'amason tekkeleri, bütiin tez.ahiıratve propagarıdalan
tertip eden Yahudiler tarafından idare edilmektedir. Yahudi
oJmıyan büttin milletler bir giin gelecek öyle saı:sılacaklıarür
ki bizim tıi]kimiygfimizde cihanşiimul bir hiikiimet taleb ede.
ceklerdir (1). Ve biz o budalalarrn yegörıe mesnedi olacağz

furael oğullarınrn yolunu bulup kışkırtacağ bir çok harp
hr ve umıımi haıpler bu hahimiyetimizi tes'id edecekleıdir.

Ytihudi hakimiyeti bütiln devletlerin yerini tutacak, diin-
yada Mıısa'nrn dininderı başka bir din kalmıyacaktır (2).
._ Yahudiler kendi kuınetlerini bütiin cihana giisterip onla-

rın mf,rıevi}ratını kırm.a^k içiıı, Avnıpa devletlerinden birini ka-
tiller ve tedhişlerle korkutaca"k esaıeti altına alıca,kbr.»

(l) Birleşmiş Milletler.
(2) Müsliimantığmıza sistemli hücumun sebebi.
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«Hiçmübaliğa etrneden diyehiliriz ki: Büyiü Rus ihtilitiyahudilerin eseridir. ve bu büyiik ve korkunç ih'lıölde yahu-
diler sadece işleri idaııe etıııekle iktifa etıııemiş sovyet da;i-
şrnı da ele almışlardrr.»

Eu korkrınç kavmin mahiyetini ve hüviyetini bir parça dı-
}a iyi anlamak için Jakop kıatztrin ismiııdeki yahudi mıüaıri-rıı D,er Yud,e, isim|i gazetesinin 1916 taıih ve g numaralr niis-
ha§ında yaatığı şu ciimtgyi okıımak faydalıür:

«Yalı,ıı,dil.er gad,ece iıiııi b.ır oaınia, ıcBııü, Wııfr bir miM,
ınya,wk dgğiıdir. onlor furn ni,yade hıgifuw ırfu bdiütiin aI,iick
yagf,, dflüJnı,ş ııe biitiım mdaıİ iilkclorale ııatannşı* haltJotr
bin ffırui ğfoı iıe elde et"niş otmaloıwa ragrnaıı k;rı wrtfua-,ıa uygnın nimtrı ııe ha}claırı,yıe glaıİ dE dffibışıı, ba,şıın lı&im
üb tophıhıJdnır..,»

Bütiin felöketlerin sebebi ve §ırnı şudur:yahuüIeıı bizlere karşı hile ve desise kutlanıyorlar. Girrü-
aiişte tflbiiyetinde bulunduklıan milletin ve devletin en sa.dık
tebaası gibi davraıaıı ve bizim gıbi §afi}ıeti kuwetli miuetle.
rin bu hassasından istif'8de edeıek her tiirlü yiiksek ve me§u-
}iyetli ağr mevkilere gecmeğe çalşan ve bütiiıı kütiir mües§ğ.seleriııi piinhası11411 ve bütiin ticaret ve iktjsadiyatı ktnilen
ellerinde tutan ve hattö çok yerleıde hiikiıneüeıgbile hüh;
den yahudiler hakikatte ve keııdi iç lJeııılerinde daima tam vey.ılruz kendi yahuü devletlerinin bir ferdi katırlar. Giizettikıleri ancak onun (Siyoni-nin) menfaatiür. Tarüimizde bunun
en büyiik misali 1908 meşrutiyet in}ulöbını yapmak içi" k rrhr-ükları taktik ve altı sene içiııde bize bir ı.re 

-"rıı.* 
tııon""tne

murabbar zengi,rı araziyi kaybettimeleri ve taısıt idamsu ge-
çen otıız iiç yıldan sonra sakın ve masrım mernlgır€timizde kat-taDohı ve kitte halinde idaıılar meydana getiıırıelerid,ir.

T.rb iki ytiztü ve asaletsiz bir politlkan n ne faydalJ oh.bileceffni ve bu sahtekörlıktan azaıııl istifadeyi t"-i, ,çı" ytıt-
sek bir zeköya ihtiyag olmıyıacağnı herkes tamı, eder]'-'

\

yahudi M. kohen'in Der kommoııist adındaki gazetesi
L2/9/79L7 tarihli nüshasında yazdığ şu yazı ne kadar ,şayaıır
dikltattir:

ı
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Misafir bulunduğu yabancı evinde ken,Cisine karşı g<isteri-
Ien itimadı ve misafirpeıverüği suiistimal ederek ev sahibini
?,la,lara sokan bir şahıs bu hareketinde gösterdiğ necabetsiz
ruhi kabiliyeti zek6, sa}.maz ve buııuırıla da öğtinmez. Siyonist-
lerin bu ed,epsdz oaruılam,u miimki.in kılan şey, ancak namııslu
milletlerin desise ve }ıileden uzak safiyeti ve asaletidir (1).
Eliiyle milletler için bu deıece nannussuzca bir iki yiizliiiiik, aııla-
şbnaktan ve havsalaya sığünlmaktaıı uzaktır. ve milletleri teg
kil eden kitleler, hatt6 miinewerler bile bu oyunun trıerde arka-
sını bugühe kadar görorre.nişlerclir. Her tarafta siyonistlerin
ye onların köleleri olan Farmnsqıı;Imııı taşıdıklan tabasbuş
maskesi onun hakiki çehresi ve hüviyeti zannedilmekte, aldatı-
cı teminatlarına itimat olıınmakta ve onıın tuttuğu sahtekArlık
ve tahakkiim yolunda ona yardım editmektedir. Bu tahakkil-
rnün en büytik öleti ve maskesi FarmaşıgııJuktıır.

Onlar bu sahtekörlık ve iki yiizülüklerini maaır giister_
mek için, şu yolda zırva bir teviide buluımaktadırlar: §iyorıist-
lerin anayasasında der ki:

<<Bizim bu şekilde hareketimizi ahl§ka aykrn bulanlara
sorarlz: Mademki her devlet kendi düşnıanlıarına ka.:şr her ttir
lü taarruz plönını karşısındakine bildirmeksizin, baskın yp.,l-
mak veyahut faik kuwetlerle birdenbire taarnız etmek gibi
vasrtalara miiracaat ediyorlar da niçin biz kendi di§mnnlanmı-
za (yani bütiin insanlara) karşı almı tabiyeleri kullanmayalım,
ve neden bizim hareketimiz gayn meşru ve gayri ahbki otsun?

İyl gören herkes, Yahudi imamrrun bir maske ve maska-
ralılı olduğunu takdir edebilir. Yahudinin imanr ancak hile ve
desisenin dwamlı sıırette hakikate hakim olacağdır.

Yahudiliğin Allahı, Feuerbahc'rn kullandığ kelimelerle
«Miişahhas Yahuriitik nefsaniyeti» Karl Marksa gör,e ise mati-
deür. Yani «Yalan'rn ruhudur.>>

İşte nu zihniyet ve bu nıhla ağlannı bütiin diinyaıya ger
miş olaır bir desise teşkilitının doğru işlemesi için sıkı bağlara
ihtiyacı vardır. Bundan maade bu teşkilötı idare eden insanla-

(l) Hele Türk_lerin safiyetine ilöve oiarak gafletleri

ı ı
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nıı iğfalin ve riyakörlığn her türlü inceliklerine vö!ııf otııası
ve !ıilek6.rlığı te.ıarüs etmiş olmalan icap eder. Bütiin bu ev-
safta başk.a hiç bir millet Yahudinin kA.bına varamaz. Eğer
cnlann ede.b.:izce zelr6. tebariizleri. fiikir iistiinlüğİine ölçü teşı
kil etse idi, dünyanın bütiin satıtekirlan, mensup oldukla-
n milletlerin büytikleri diye takdis etmekliğimiz icıap ederdi.
Diinyaca makbul olan kuwetli zekö, daima asalet ve kibarlık
vücııda getirir. Siyonistlerin ise en büyük zafı kendilerine hAs-
bozuk ahlök ve imanlandrr. B,iiyle bczuk bir ahlök ve böyle
menfi bir im,eırla bütiin diinyanın öniine çıkmak ancak §iyo-
nistlerin h6yösızlığ ve Yahudi fikir di§kiinlüğtiniin köndır.,
Onlara din rıımına telkin edilen ahlek, ya|nız ahlek sukutunrın
bir ispatı değil, aynı zamanda mefkfıre züğürtlüğüniin de bir
timsalidir.

Tali'den hakkı mevcuCiyet kapmak için bu derece b,ayağı
hİlelere baş,,.urmak ancak onlarrn kirı,dır. Namuslu ve noıma1
iışanlar böyle pis di§üııce ve §lere tenezzül edeceğıe, mah-
volmayı tercih ederken Siyonistier gizli deıiselerle ve mutabas-
bıs vazivetlerle hayatta saınan altından su yi.irütmek isterler.

IJzrın senelerzarfında TA L MUT telkinlerinin ahl6J<a
muiıa]efetine k,arşı yapılan bütün müca.deleler maalesef millet-
lerce ldyıkiyle desteklenmem§tir. Bunun sebehi; Ya"hudi dü-
şiincesinin dehşetini, Yahudi olmıyan bir çok kimseler için id_
rAk ve ihata edilemiyecek,kadar gaııri tahii ve müth§ otma§ı-
d-ır. Ve bunun içindir ki, namuslu adamlar, Yahudi kitapların-
daki fikirlerin yanlış tevilden ileri geldiğini söyleyen yahuü
valanlanna kolaylıkla ,'irfanrrlar. 

fuln lıil,rıntlne niüus için ise,
bilgileri ve en.erjileri köfi değldir. Bir çok insaniar gözlerinın
öıniinde cereyan eden niütİiş hd,diselerde Y-ahudirıin menfi ro-
liinü ve intikaincı hareketini gördi.ikleri halde lüzurnşuz bir in-
saniyetperverlik ve ruh zafiyeÇyle onlann da bizler gibi insarı
olduklarrrıı ileri siirerek işin içinden sı5rnlırlar.

siyonistlerin §on Filistin harekötında yiJzbinlerce din kar_
deşimizi, tarihin en iptidai ve vahşi devirlerinde bile göriilm.e.
miş bir barbarlıkla parçaladıktaruıı ve havsalalann, vicdaıı-
]ann asla kabul edemiyeceğ şekillerde işkerıceler içinde öl-
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,diirdiikterini bib^raf Avnıpa Klalhag rapo,rlanndaı öğrcndiğİ,
miz halde dahi, yine bazı kiiltiirs'iiz ve zoyıf seciyeli insaalıı
onlann hayaAsız propaganda ve yalanlannın teslrinden keındilt
ıini kurtarrp hakikati göırınemişlerdir.

hısanlar Siyoniznin hakiki varlığrıa iyice ntifiız ed€rek
onıırı tahakkiim yolunda,ki yaıdımcı va$tala"nnı tanıdıktan
§onra ve başta F''armasonlar olmak iizeıe bu kuwetleri berta-
raf efuek için işi neıneden kavramak icap ettiğini kenöliklerin-
den tayin edebilirler. Yahudilerin büyilk muvaffakıyetinin bu,

ğiııe kadar başlıca sebebi, doğrudan doğruya; Yahudi olmıya,n

ve Yahudiliğin hakiki hüviyetini heniiz h.nrmayan milletierin
iikeksizliğinde aramalıyız.

Bugiin Siyonistlenn bütiin insanlığ hiçe saymak için erı

büyiik iğfal vasıtalanna başvurduğunu, Yahudinin imaı, gay-

netinln aııcak kendi kötiiliiklerini ve cinayetlerini satrıamak
için bir maske olduğunu ve onrln gizli bir diişman sıfatiyle na-
muslu milletler ar&sına kanşarak kendişine fazlasiyle lfıttfeü-
leıı saük misafirpenıerliği namussuzca suiistimal ettiğini gön
Ğiikton ve anladıktaıı §onra, bugiin artık ne yapılması ıezım geı_

diğini tayintte teıeddüt edemeyiz. İlk yapılacak iş: Bu sahtekö,

rııı ınaskesini sıyırarak, hiç çekinmeden onun hakikİ çe}ıresiıi
nıilletleıne gösteımektir.

onun bütün çehıuini gizleyen ve on& kaınuflij vazifesiııi

:gören şey hiç şüphesizdir ki: Farıııogrıkılctwr-
Bu müth§ hakikati biwa;t Yahudinin kendi ağandan din-

lemek fiaydılıür.
yahudilerin anaJraf,asuun beşinci faslında şıu ntihim ıra,a_

lar vaıdır:
«kötiiıüğün her tarafı tetvis ettiği cem.iyetlere nasıl bir

idare tarzı vermelidis ki orada: zenginlik, yaıkesicihkten bs&
ka bir şey olmıyan şeytanı dalaverelerle kazaııılabiledn. Iıeıı çg,

ştt abl§ksızlülar mubahtır. Ahısk, sadece arzu edilerek beııim_

senmiş prensiplerle değil de cezş-ve şiddetli kaıııınlırla tutıına_

biıir. v;tin ve din aşftı da, milliyetsiz politikalaıtta boğulmuş

bulunur.,Bö,yle cemiyetlerle, ancak bizim isübdndımız ııe ts.hei-

a,ümiimitz t*ışa çıkabiür. Bu tahaİkiimde emr{mizcle bulrıı^gnve
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kayıtsz ffifu,TiT bağlı otan 
"*r}* bcalan vasıtasiy-le tatbık edİlİr. F'ARMA'.N;;; iktidara geçiınek ve keııdi-mizi perde arkasında futara& -lUgl"l""t i§t€diğİmiz istlka,metesevketmek bizim başlıca 

"r"lt .JO".
, 

"Hİ:İL;_*'r", 
i"*;;;;aı mevtııerine geçneıeri-

İtaat ederle*; *ffişşşffiiiljş n ru:il;ffisahip olduklannı oılara t"ıtı" .ttısı-izden sonİa onla", üder-leri de herkes slUl_Uaslt U-;}#-;!i sörneğe başIadııar. Cşnab+ Ilakkın takdis ettiği ;;.hüki.i.d""l"rro İJ."roau
S#J:rŞr.H,"1""ı,.,"'effi]oı..ı.iJffi -*",Şl,.tut,

ışte u,cıyıe tüyler iirp€rtıci züirü nazarıyelerle insaı cemi-
İ:İ:Hj ffi'rff:: 

ve'anuaso-ıı teştııatile sosyeteleri ber_
ra* bizi u';-,jfuİTff§t#T sayn k-uuı-ıi şır" lJ-ıİ"t oı,-
m ıııettbrini ü,ş,". -;;il;. ;Y.,ff*ilifftrHŞ -mffirffitrtr .,U."t"rJİ, Lr'roo ve insan vartığnın
taz sınıfıdırlar. 

vaziYetten doğnuştur. onlar, "*r*t miim_
Şimdi iyice anlıyolo ki: Mİtletteni kurtarmak ve ona Ya-hudiler tarafindan vuruIan esaret zin

;§ffH;,$ı,:ı ı" ;;;ü, #f 'H#H?İ §ş"r*,,;
,,,,*,uui# ;",trJtİlffil'*l,rş*J:r: ;;;ffi *.
_*"*"*rİ';*'İi: ."" ";;;;İ"''r"""'retin bir rakibi, ışık
tin muhrihidir. 

; bir karanlık sut},a.bafti, ;;;rrr?""*r*
. O, I'armasonluk yolu ite büttin dünvanı. ,d6oı^fj_:

35!" }rer bozucu ve 5nkıcr teşekkiil 
ıYaıun gaadetini ma.hvet-

Miislümanın bir me?.ar başında orur""?o* 
emriııdedir. itı sar

kıYamet kolıaran,""""r#l,,İŞ" :_1:"İ""- 
f6tüa okumasından

gıı, giin sıui i"p,t,SlJ, Jfft#,f;}trj*İlş, 
**:çalamak İçİn işIeükıerı cınaveir"" -'"t- vesika ve aeııueriyıeorta5ıa dökiilmiiş bu,unan ;;;;;;hakkında fiııır vtırut-mekten ve onıın **rur ru ;;rx;r;ını yoketmek ıçin ka,ıar

-_24--

-



vermekten i.irkmi§lerdir. Bütiin bunun sebebini, milletlerin bu
hıısusta löyikiyle tenvir ve ikaz gdllmemiş, olmagnda, aranalı-
ylz. .

Bu hakikat milletteı.e iyice arılatıldığ giin, milletlerin
ıımumi iradesi onrın def'ini ve tardını ve şer ııe mel'aıetİnin
Öniİne geçilmgsiııi , istiyeceklerdir. Bu giin bütiın yiiküsek fikir
bareketlerini ve bu mukaddes mücadeleyi boğİnaına çafuan
Yahudinin para kuvveti, aıı.cak nilleün umrımrınun tenvir et^
mekle mağlfıp eülebilir.

Benim elli senedenberi hiç korkm,adan ve yılmadan yap
tığım budur.

Yahudi parasrııın taktıgt tahakkiim zincirleri lıunldılıtaı
aonı:a cemiyetin ciddeıı içt'maİ ve ahlökİ yeni bir nizam çeıte-
vesine sokulması, çok namuzlıör ve bereketli bir inkılilp teşkil
odecektir.

Çiftçimize, §çilerinıize ve bütiin zekölara diyebiliriz }d:
Sizleri tedafüi bir iııkılöp yoluna sevkediyoruz. Milletimi:ei
Yahuünin emrindeki din ve Allah di.işmanr ?armiısoıtlulçtan
kıırtarrnıak istiyoruz. Elimizde mevcut zengin vesika ve delil.
leri milletin göziiniin öniine serdiğımiz ve bilhasşa Fwıııon*
lugLrn Ti.irk vatanına yaptığ fmalıkları ve bize harpleri kay_
bettirmek için çevirdi$ entrikaları, Balkaı Harbinin bozgıırıun-
da, F'ilistin faciıasından ne derece mes'ul ve giinahkfi,r olduğtı-
nu anlattığmLz zaman mesele kendiliğinden halledilrniş ola-
caktır.

Buraya kadar komiinist ve F'aııooason teşekkiillerini idare
eden Yahud,iye dair kifi malümat vermiş olduk. Etiiylece bnddi
zatrnda Yahudi karakteri taşıyan ve ontın menfur emellerine
hiz,rng1 eden bütiin gizli ve dev.irici kuwetlgrin neıeden zehir-
aldıklarınr ve neye himet ettiklerini bir nebze anlatınış olduk-

Şimdi Yahudi i|e Foımıı;şon arasındaki srkr miinasebet ve
rabıtayı canlandırınak için çok defalar tekrıar edilrniş 0lBıı bir
itirafi kaydetrneden geçemiyeceğim.

<<La verite İsraelite» adını ta,şıyıarı F'ransızca bir Yahudi
gazetesinin 12 Mart 1912,tarihli sayısında şu yazı vardır:

«Po.,rma,sarıluğıım rulılı, Yahııl.üiğn dmgıı eswslorınddci
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fuŞhaa tarrı,er,er.."**wn fihirlai,, yüuüditdtc diti ııe tıoıııa,ftıwnaıı Ya;ıLlftıih teşhi,ıatıdnr. earrrıasornru ,ıLe'nat ofuıı ııeoıııı besleyaııı iiımit ııe emel, İsranliırı di]ğııJi ğoııo-rrriyarrrırt*,
:p _*r' o,yol.da yiiriimek i4ın daim,a ta"a ığıA»et ınıerelc i,süito-halin cıııım zaferiıli giisteren o,yın iınit ıse empldir. Müı iiaır-rbıtin bq,Şlaııgtrc,ı,, e*tııefı, ezel",ienberi süregdaıı ıwıdc*kıc oeseııgi eaaslanwn nitıa,a bir tebariiaii, vu*uiıt *}"}"rırr*"fert ııe mınıa için birtnyıı""ı, *iii ue sanfutiij Kud-lı' otaqh
ffirrru"*n ,büti}ıı ınillet,iiı m,ıbedıınin 

'r, iffiZoo *u
*

. _Br1 Yahudi gazetesinden ayneıı ve haıfiyen aldığmız buŞatılardaki acı ve şarjh itiraf, nttm i,armasorılaırca meınnıın_Iuk ve iftiharlarld..kabul,"aıjı*i"" 
"e şimdiye kadar hiç tek-zin.gdilmediğine göre bizim için'çok şayail dikkat ve ılbıet birvesilra teşkil eder.

Demek ki, yahudi ite Faıırıason arasında cidden bir teşri-ki mesli vardır, ve yukanııaı.ı yazrLn da anlaşılacağ veçhil,ebu çatışma birtiği her şeyden tl"o l""r"llilerin faydıasuıa hiz_nıet etmektedir.
Aynı diinyevi saadet ideaJ.i, biııleırce senelik hay0.ti (1) birdevlete ait ayııı iimit ve ıntizar've raımason tekketerinde:

!'eryadı u, .,ışt"".lYm"5Hİ İ.İ*, teşkiı *';Memleketimizdeki Faımason tekl<elerlnde bol miktaıdaYahudi bulunmail ve Tiirk i*ri t *y* F.amasonlann bütiinistihbarat işIerinin miiıhasıraı yJu*ıu"ın elinde olması vebilhassa yainıd,iter tialciye etmdiçe'hiç biır ıctm'gııdn floıııı*&rı cenüyriııe owarı;oen7si de gOsÜyor ki bu cemiyet, yııka-ndanberi *liiyiediğim-iz ğbi uı" ğrn"aı"maskesi re ra,nuaioyır-nundan başka bir şey değildir.
Rumuzatının ciİm-lesİ, kul|andıktan t.birlerin ekşerisi İbıarıi'dir. Ve böyle otduğu için de k"lry kotay tetteleJİİ *r*-
(l) Ve nihayet n:lr" 

"rİ*tan çıkmış, devlet oiarak Orta Doğu-nıın bağına hançr gibi saplanmış*. 
'rtİ""*tır, muüaka...
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mak miiınkiiı değildir. Fakat büyiık milletimizirı yiiksek ştıu_

nı;kendisindeİıYahudicebirmeharetlegizlenmişolanbııha.
kikatleri ögTendiği ve bütün felöketlerimizin başlıca mesulü

kudretimizi içinden yıkıp, bitaııaf kalması gereken yerlere si-

yaset kanştınp bir lok musibetlere sebep olan kuwetil.Far-
Lasonluk olduğunu tam miinasiyle öğrendiği gün, bu iş fiirki
yede diğer memleketlerden daha kolay bir surette hatledllecek,

tir. 
*

Bugiin böyle bir muvaffakiyet yoluna girdiğimiz ve hede,

feyaklaşttğımızinkarkabuletmezbirhakikattir.Milletvekili
muhteremAhmetGiirkan,rn,tr'armasonlocalannııı,kanunhü-
kiirnlerineuyularak kapatılması hakkındaki kanun teklifi

maalesefMeclİ,scekabuledilemedi.FakatdövanrnbiiyükMec-
lise kadar intikai etrniş bulunmasının ııe büyiik ve tarihi bir

ehemmiyet olduğunu, bu lşi tetkik etmiş olan]ar çok iyi t,}iitr

e,derler. ıy'atlf,iyle, meşnıtiyetin ilönı senelerinde, İttihat ve Te-

r8kki Cemiyetini ve t,iıttımetini sıkr bir zincire vıırİnuş olan Si.

yonistler ve F.armasonlar, Karesi -:b,"" benaırı ulemadan Ab,

dil1Ş,,|zMecdiEfendininyi'ikselttiğiİtjrazısusturmakvehılk
efkinnıintikatettirmemekiçinakıllarıd.urduracıaktedbirle-
re başvurmuşlarü. Sun'i ütilöller, tethişler ve memleketiıı her

taıafınd,akurulandaimİidamsehpalan,senelersiirenidare.i
örfiyeler, d,ivan-r t r"pl"" ve siirgilnler kimsede ağz açmağa

,ce:aret bırakmamıştı,
Faıırıasonlugun Ordunun masum saflarrna gimıesi, bir çok

,cephe kaçağı subaylan himıaye edip onlara imtiyaz veımesi ve

bu hareketi vatana hiya,rıet telökki edip başkaldı11 bazı va_

tanperver ,, ,ru_uskar zabitleri tiirlü vesilelerle kirletmesi bi_

ze üstiiste, tarıtıimızın tanımadığ tozeıDıjara malolmuşhır. ve

nihayetbuFaımasoncinayetle'riveentrikal.anTiirkvataııını
paramparça "t,;;; -Uatl",tl,tln dörtte üçiinderı fazlası eli-

mizden uçup gitmiştir,
Bütiin tıınla.İO,a,ilne getiınlecek olursa, bir kaç fedaker,

imanlı ve azimli rriJ*,r_* divayı Tiirkiye Bıiyı+ Miıtğt

trfiecliğine kadar geUrnelerlnln ehemmiyeü meydana gıkaı,

-n_
a



uzun seııeler, düşımantanmıaın matbuatı ellerinde bulun-duınak iein sarfettiği gayretter ve Yahudilerin doğrudan doğ-ru}4a ve maskeşiz bir şekilde kuıdııklan ," ı.o*art-ı"r'gazet*lerin devamtı neşriyatı, uziı. alU"Urrr*; bu korkunç diivanıniçyiizi.ne niifuz imk6ı-*rın*uJv""or. Büyiik Mitlet Meclisibile bu neşriyat tufaııın-ı" 
".;;;;rrrdanın tesirinden kendi-gini |f,ylkiyle uzak tutanamıştİ. rır wğu-ı«ıgD

Bunu tabiİ slrmet lizırİaır. Müthiş bir pı,ıogıam dahilin_de hareket eden §ivonısuer esas p""g*-rr-r"- yedinci fa.*lrıda bakınız neler söylemekteürlı:
«Biz, Yahudi oırn yan niııeuerı, 

!ütiin viis,atiyle çizdigl_rniz ve ıI(titaf etm_ese başladığımız pian ı"o göre harekete mec_bur etırıeliyiz, Mi|Iej]er,.-"tJrJ*'jaı." emir ve ira.deniz at-tınıa girdiğnden habersiz olarak;;;, bize yaıdım edecekünçok ehenııiyetsiztazı istlsrıalarıı sarfı nar,ar,matb,ııahnekseriyeti emrimizdldi". ntıttı" auni"yı hiitmiimiİz albnda bu*lunduran metodlarımızı şöyle huhsa edebiliriz: Liizumlu kim-seleıe ve istediğmiz *ı""L;ik;* ve tedhişlerle ıiktidarı-ınzt göstereceğiz, Ve şayet rımrım i;;;; il"rf#* 
'r.kı5ıam vuku buluışa o zaınan Amerika, Çin veya Japon topla-riyle__onlara cevtıp vereceğz. 2

Yahudinin bu açık ve sarih ifadesini hi^diselerin mihengi-ne vurduğu** ".yT içinde yaşaüğmı, ;;;ŞT*r".o.bir miktar keşfetmiş olunız.
Btiyle, yahudıııin iradesine t6,bi ve il6n paralarrnr ondaıralıan bir matbuatın sürekli p"op"s;i" ve yaygaıası aıasındahirdenbire hakikat :Tiri ttıttı" g-o"tuiu"" duyurma^k zaıınolun-dugu kadar kolay bir iş aeğilalr.'---'
Dtinyanın bütiiıl dt§üien kafalannr ve akl-r selim sahibiinsanlarınr şaşırtıp yaıtış yollara *rl."t-"t için Yahudinin nemel'rrna"ne ve şeytanca diişiiııcetere Jip olauğıuıu kendi ağz-Iannün dinleyel,im. Siyorıist ;;rr""*"ın sekizinci fasıI birinci fıkrası şud,ur:
«Diişmanianmızııı ve yahudi olınıyarı bütiin insaılannbiıe karş istimal edecekleri bütüıı 

"ııanı.r, tr:.ut ffiJrr*.Baza,, çok cesuraııe ve haksız siı.üı"biı""ek. hi,ikiİmleri orta3ıa
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ahaya mecbur olacağmız hallerde, adalet lıisanınrn niikte ve
inceliklerinden istifade ederek haklr çıkm,aya çalışmalıyız. %i-

r"a bu hi.i}iimler mahiyeti kanuniyeleriııi muhafaza etırıekle be-
raber, çok yiiksek a}ılöki diisturlan andrra^ıı parlaJ< töbirlerle
i.fade edi]ı:e:i çok rniihimdir. Bizim rejimimizia, nüessir ola-
cağ medeniyetin büti.in imkönlan ve kuwetleriyle mücehhez
olmag şarttır. Bizim idaremiz, mutıarrirler, tecrübeli hukuk-
şinaslaı, idareciler, siyaset ada"mları, hilasa kabiliyetli bütiin
elemanlarla takviye edilıı§ olması lözımdır. Bizlm idarenizin
mesul maJıımlarını, yahudi kaıdeşlerimize tehlikesizce tevdt
edeceğimiz giiıne kadar, mahiyetleri ve karakterleri kendil,eriyle
halk arasında, bir uçunım açmış otın insaılara ııereceğz_ iti
lci bu ada,mlar, bizo karşı geldikleri ta"kdiıde idam. sephaianaı
boylayacaklannı veyahut, süıgtinler ve sefaletlere diiçar olı{
caklarrnr düşiinsiinler ve §onrına kadar bize yardımcı olaıak
başka bir gaye ve emele hizrnet ehesinler.»

Bütiin bııııtar dı giisteriyor ki: Etrafımızila mlııı bir gen-
ber vücuda geürmiş olan Yahudilerin, ileri kara}olu ohn rhr
masonluğa kaışı açılan mücadele zarınolıınduğu gibi bir cel§e-
.rle, bir talrrirle halledilecek cinsten değildir. En mııkaddes_ve
hayati hakikatJeri millete duyııımok ıistediğımiz zaman bile
_ bir aile meselesini hüyütüp siitıınlar dolduran . gezetelerimi-
zin bir öliim se§§izliğine gömiitdüklerini göriiriia

Nitekim, Mecüste Faına^sonlrır aleyhine cerıeyaıı eden mü-
him ve tarihf miiza^kereler hakkında bizim gazetelerimizden en
ıtrak b,ir alöha ve yazı bile görmedik. Otuz bir milyoı Tiir-
kiin iizerine titredi$ bu mevzua iki sütıııı yazı taiısisteıı çeki-
neıı Babıöli e§nafı bir aile fagia^sına on sütun tah§is eder. f,'a,
kat bütiiı bu acı miişhede ve tecrübelerden sonna meıııleketin
temiz evlötlan acı hakikatJerin içyiizlerini bir miktaı da^ha gör-
meye başlamrşlardır. Bir zaman gelecek bu acı hakikatler, na-
muslu ve i.manlı blemler tarafından milletimizin tai<dirine ar-
zedilecek ve Cenab.r Hakkın ebedi lğnetine uğnırıış ve alınla-
nna zillet ve meskenet da^rıgası vunıImuş olaı insanlonn yrl-
üzları stinecek ve aziz memleketimizde de halrüt bir saadet ve
sela.met giineşi doğarak bütiin baykışbrın ve nıır ve ziyadan
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kaçan uğursuz mahlüklann gözleri kör olacaktır. kitabımrz
bııııu bize böyöle müjdetiyor.

*
BÜYÜK MİLLğI MECLİSnVDE MÜZAKERELER

Yetın§inci içtima : 30 / 4/L95I Pazartesi :

Birinci oturum. Açılma saati: 15.5
Başkan _ Başkan vekili Fikri Apıaydın.
Kötiple: Sedat Baran (Çorum), Nazlr Tlabar (İst.)
Başkan: Gazi Yiğitbaşı buraclalar mr efendim? (Brırada

sesleri.) Soruy,u okutuycrum:
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına:

Ulus gazetesinin 20/1/1951 tarihli niishasrnrn ikinci sahife
üçüncü sütununda bir çok milletvekillerinin Masun cemiyetine
kaydclunmak için miiracaat ettikleri hakkında bir haber neşı
rediimişEr.

Bu haberde (Ticaret ve Ekonomi Bakaru Znlntn Ve[beşe
tanafindan bu cemiyete girmeleri için Miltetvekillerine tavsiye
editdiği, Milletvekillerinden büyük bir krsmınrn cemiyete kabu]
ediimediği, Mason olmasr arzu edilenlerin daha zıyade ileride
Bakan olması muhtemel bulunanlarla büyük seıvet sahibi olan-
lardır) denilmektedir. Malüm oldugu iizere bu cemiyet. kökü
drşanda, glz,li ve zararlı beynelmilel bir cenıiyet olduğundan
Atatiirk tarafindan kapatılmıştı. B.u cemiyetin ifş,a edilen bazı
esrarla::na göre Alla"h, Din, Mukaddesat tanımadığ gibi millet
içerisinde ıie çeşitJi srnıf imtiyazf,arı yarattığ anlaşılmaktadır.

Ge,rçi her şıahsın ferden vicdan hii:riyetine, dilediğ din ve
mezhebi intihap arzu§ıuna hiç kimsenin kanşmaya hak ve salö-
hiyeti yoksa da Ttirk milletiııin yüzde doksan beşi İslem dinine
mensup olm,ıkla beraber Milletvekillerinden de aynı nisbette
kahir bir çoğunluk Milsliiıııan tanındığı halde şimü bu haberle
aynı Milletvekillerini dinle al6.kası olmayan gizli ve zaİarlr bir
cemiyete giıırıiş veya girmek için teşebbiis etmiş olduklanoı
gösteımek, ta.biatiyle milletimizin gayri meonunluk hislerini
haıekete getirmiştir. Bununla beraber uzıın smelerdir l§.ikük
kelimesinin hakikl mf,nasının hil6.fına olıanak memlekette İş
l§m Dinini yıkma^k, itikat ve vicdan hiiıriyetini ağır baskılar
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altındabulundurmakgibiyayıımşolanyanlışhareketvetat-
bikatı tashih ederek din ve vicda.rı hiirriyetine mü,dahale edil,

memesinin temini ve 14 Mayıs seçimlerinde dahi başka sebepler

meyaıındabugayed,ahieseastutulduğumilletimiztarafındau
şiddetle arzu edilmiş bulunduğundan bu defa mezkfır gpye ve

,**rn tam aksine olarak, 'Attfr'tl, Din vesair mukaddesat taır'
mayangizlibircemıiyeteMilletvekillerininkayd"edilmişolduk-
laııhakkındayalanneşriyatyapmakMilletvekillerivedola.
yısiyleDennokratPartivehükümetialeyhinetertipvetasni'.

"oıı,,,ışbirsuikastınmahsulüolduğutezahüretmekteyd.i.ğin-kü:Temas.ettiğimbirçokMilletvekiliarkadaşlartaraf:ndan
]yIason obıradıklan ve Masorr cemiyetine dahil olma,k için de

rnüracaatta bulunnıamrş oldukları beyan edilmiştiir.

Bugiine kadar aradan on sekiz gtiı geçtiği halde gazetede

adı geçen Ticaret ve Ekonomi Bakanı sayın Bay Zühtii Velibe",

şu'.rİ, 
-ise, 

mezkfir haberi tekzip etmemiş ,olrnasr da Milletvekili

ıırkadaşları Türk m;illeti nazarrnda hilerı Masonluk şaibesi al,

tında bulıındurmaktadır. Binaenaleyh Mason olmryan ve Ma-

son Cerniyetine mürac,aat elmemiş bulunan sayln Milletvekili

arkadaşları ve dolayısiyle partimizi suDan altında bırakmamak

için aşağdal<l eojarımın Başbakan tarafından sözli,i olarak

cevap!ıındınlmasrru say$ ile aız v3 rica ederim,

l - e"yrrelmilel, ğdi, zararlr ve kökü taşrada olduğın,

dan ewelce Atatiirk tu"rrrrrraan kapatrlmış oları Masoııluk Ce_

*iv"tınır, Halk Partisi hiikfımetleri zama,nında yeniden a4ılma_

sına miisaade edilmiş ise de hükümetimiz tarafından ücrayr

faaliyet etmesine müsade edilecek midir?
2 _ Milletvekilleriııin kaahir çoğunluğu tİiyle bir miira_

caattabulunmadıktarrhalde«Milletvekillenndenbüyiİkbir
kısmrnrnkabuledilmediği»tarzındahil,ifıhakikathaberneş
rinden;

3 - İsmm Dinine merısup olan fiirk milleti nazanııda

Milletvekilletrine, dolayısiyle Demokrat Partiye ve hiikfimetine

karşıitimatsızlık,nefretvefitneuyandlrıcrvebuaılayışne"
ücesi olarak milleti tereddüde ve şüphelere sevk ve tahrir

eden;

E-
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4 - Halk Parti§iJıiıı.iktidaıdan tıstiye edilmesinde mev-
cut bir çok setıepler meyanında (Eı fazla ve belki de birinci
denecede müessir ve 0ni1 olan sebep: Halk Parti§inin löiklik
peıdesi altında din yıkrcı, medeııiyet ve gartrılılaşma^k perde§i
.altında ise milli ahEk ve aJı'a.natınızı yokedici istikamet ta}ip
edileıı iş olması bulunduğuna göre) gizli ve zararlı tarikat mı-
hiye.üini taşryan Mason Cemiyetine Partimiz meısubu Milletvş
.killerinin dahil olmuş bulunduklarını gösteınek, almeıı lfulk
Partisinin olduğu gibi Partimizin ve hiikfımetimizim de ile,ıde
'Tiirk milleti tarafından tasfiyeye tlbi tutulma§ı isn kötü mak-
sot talıip efuiş bulıınduğu sanhatle anlaşılan nşriyat §ahibi
hakkında hükfınetimirce eeıal ne gibi mua"mele ııapılmıştır?

5 - Mezldr nşriııatla m,illetimizin müt€e§§ir ve mütııred-
dit bir vaziyete diiştüğü m,ütenadi §onıştuınaJar kaışısınalı
kaldığmızttan antaşıtdığı cihetle hiitrünetimiz tarafından mil-
letimizi tatmiJı için teretldüttiinü izale et}ici herhangi bir tealblr
alma^k tasavınıııında mıdır?

Atwı lilMplııglfö,
MYığöıM

: Başkan - İçişleri Bahaıı:
İgişteri Bakaııı Halil Özyiiriik 1t",ırıir) - Şimdi siiyleya

c"eğm stizler, biraz ewel başkanlık mılıanından neticesi ata
dilmiş olan sayın Giirkaıı arkadaşımızın teklifi kanıınisi hak,
'kında geçen gün cere5ıan edenı miiza.keıeleııie söylenmiş ola,n-

laıırı tekranndan ibaret bir mahiyet taşımaktadır. Bu te&lifi
kanuninin mi.izakeresi sııa§ında haur bulıınmuş olaı areada.
şırnız bugiin cevap almakta ısııaı ettiğ için bendeniz eınel,ce
.ceııeyan eden müza.kere sıııasında rıiiytediğım sözleri tekrardan
ibıjret olarak bir vaaife ifı ebnekteyim. Binaenaleyh BaşbsJraJı
adına atz-ı ce\ap ediyonım.

Masonluk memleketimıizde ilk defa 30 HaziJıan ]:ü27 ta;f,-
hinde (Tek6niil-ü F''ikri Ceniyeti) unvaıile İstaJıbul vilöyetin-
ce tescili yapılmış ve bu tescil keyfiyeti 20(D ıııımaıalı ilmiih8-
b€trlğ teyid €ditıniştir.

: . 16 Mayıs 1929 tarihinde bu unııaı (Titrk Yiikseltrne C€mi-
Jeti) ne tebclil edilerek bu isimle tekrar tesciu yapılnış ve

a
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,üçiincü defa 11 ocak 1933 tarihinde nizamnamggiağg b8ıı
tJ*lU", yapllmak suı€tiyle (fiirk Yükseltme Ceniyeti) (nbk
Büyiik ir"şrıı.ıı na.mile yeni bir tescil mua^melesi ifa edilmiştir.

1935 seııesine k d; fıaalyetine deva^ur eden 3 I(anunueınıel

1985 Muhiddin osmarı ınza.sıyıe İstaİıbul Valiliğne verileıı bir
beyannaneilefaaliyetinesonveııilcliğibildirilıniştir.

Emniyet-i umurıiyede mevcut dosyasında bulrınan, mılfı-
:nata göre tatil_i faaıiyet efuesini mütea}ip menkul ve gayri

-urı.J mailannı kendi nzasiyle llalk partisine devir ve te§lim

..ttiri göriilüyor. (Bravo sesleri, giili§meler, §iiıtkli öıkışıaf,)
-Ancakbudevirışininumumİheyetkarannaiktiı:anedip

etmediff ha^kkında uır uiıgi yoktıır. Bilahare 5 Şubat 19t8 ta.

,ın ı-r:"rıo ve denıek -tf,*irtı taşıyan Hr istidaıiı.me ilıc iF
t*"uŞ"rırırğine miiracaat olıınara^k üyelerinin fikf tgPyrı_
lJi" n,l""İ"'i'-*rat ve kaıdeşlık prensinlelnin Tiiıtilıe
hudutlan,ldn gelişmesine çalışmak ve hayır işleriyle üryşmat'
'ir.ırsat;; 

s"v"oiİİ" (Tiirkiye Masoll fu*F9 a$P Ulr P,"*

'"*ı;rğr""aeoeil 

merkeziiin ist,ntuı oltiuğu, ıiızıım göritleı

;;;,J;;;, açabiteceği, Gataja Assikiirasğonı oe,ileTeıi

'ianında 6 numaralr-oaaa* çalışacağt ve idaie lnınılunı 
'eçiı,şı

"r-r"l;i"*i"i 
ütiva eden tist€ııin de dernek tiizüğiinthı ilk

,ıısn*-*bifliktetevdiedİldiğibeyane.ıilmişvebui§tİdana.
..ıt*a"Möcd,ifuııı<asya,Cevdetl{aıntıiBalrn,ceniıE,n-
Şg"i;-M"hru Nihat Kuııan, H6zım Atıt ruyucak, Musbfa

ha^kkıNaiç4eıveYalıyaorhaııTahsinimzalıarınınkonulmuıı
ffiğ"-ğl-;*iiştür niştirıı"" listede; reis Mu§tafa l{akığ, Nsl-

@r:;-""tiıı t ıy, i»t rr, ıımı,,, miifettiş Mecdi:AH Aıügb_

L- *p""tllr lHazİ Atıf auyucak, genel k§tip Mühib Nibat

İi*o, mutaseteci Cevdet Halim Bllım, üye Cemil Haırıdi Batım

isimlerini yazılı olduğu anlaşılmrştır,-*;;;t, io,irie bir şubesinin açıldığ, izuıir valiliğ,inin

1,/1İ§/ıO afu ve eınniyet şubesirıin 3/248 _yr1,_yazısında 
ve

Ankarada 10 ocak ığ+-g da bir şuberıin a4ılÖğı da dosyasında

bulırnan kayıtta belirtilmiştir,-*-;d; 
başka 2|/2l1gffi günü, eski idaı€cileıdeıı ainıkat

AlıGalibTaşvedoktorHAzınTinerimzalariyleİstanbulvali.
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liğae verilen bir beyaına.mede cemiyetin fevkal6,d,e içtimaa ça-
gınlacağ bildirilmiş ve IL/3/LS50 giinü yapılan toplantıda ce-
miyetin yeni idare üyeleri seçilerek isim listesi viliyete verilm§
ve bu zuıetle cemiyetin faaliyete geçtiği te§.bit olunmuşfur-

Dosya,mızda mevcut kayıt ve mal0mat bruıdan ibarettir.
Biraz ewel dilekçe ile birlikte tevtti edıiln§ olduğından

babs€tüğim (fiirkiye Masoa derneğ statüsü) işmini taşıyaıı
tiiziiğiin ikinci maddesinde (Derneğin mevzıı ve gayesi: Ürrel"e-
rinin fikri, felsefl, ilmi ve ahEki tek6^m.iilleııine, hiiıriyet, niisa-
vgt ve kardeştik preıısiplerinin fiirkiye huduttan iginde geliş-
ne§ne çalı§mak ve heJnr işleriyle meşgul olma^k) tan iharct
öıatrak giisterilen faıliyet mevzıılariyle biııikte bu gayelere ııar-
,n4k iQin deırnğn mecmu,, ri§8ıe nqlr ve üyeleri arasındı
kgııfeıaısıer, nüsabaka ve miina.kaşnlar tertip yg tJını-ttn €de-
o€l de yazhdır.

Tiiziiğtin üçiincü maddesi kunıcu üyeleırin igimteriııi, döf-
dheü ma.dde üye olııbilmeL igin gerehen şartlın ihtiva etme&-
b, ,b€§inci naddede her üyenin diıediği zaınan dernektrn is-
tffı edebileeeğ ve her üyanin sebep giisterilmeden genel hırnıl
ta.rtriyle deııuekten gıkarılabileceği, altıncı maddesinde şub,ler ıçıhbileeeğ ve zubelerin anca;k kendi gevııeleri içınde der-
.na§n,,maksat ve gayelerinin hrısuliine çelışaceğı ve bunu takip,eden dığer,mıddeterde geııel kunıiun sureti t€şekküıii, §aıehi-
yetleri, gelir kaynaklan, cemiyetler kanunu hiikiimlerine gürc.
d€fter üıtulıcağ ve fesih veya infiıah hatinde malıarının geneitınıb bir taıar verilmemıi§ ise Çocuk'Esirgome Denığıe vo
ri}eceti tesbit eülmişti.

Gtirülüyor ki, Mason cemiyeti, ceniyetlen kanunu hiiktim-
lerine göre teşekki.il efuiş bir denıektir.

Azettism bu bilgiler öşında kökiiniin dışrıda olduğınu,
gizli ve esraılı beyıelmilelci bir cemiyet bulunduğu hıırÜnda
malümat meveut olmadığ gibi Atatiırk terafındaıı kapatılüğ
hakkında, bir kayıt yoktur. yalnız eırvelce arzettiğim giuıtı}o-
lerinin bir.iısi tarefındın 1935 senesinde faaliyetinin t tı 

"aı-diğnden başka da bir bilgi bulıınmama^kta.dır.
Bazı Bakanlann Mason olduklan ve başkalarını Mason o1-

!
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m8ğa tahıik ve teşvik ettikleri hak}unda bir biıgimiz de yoü_

tur. Nereden olursa olş1ın bir Ma.son gemıiyetinin mııtlake Ve be
herıehal t<ökü hariçte olan bir merkeze bağlr olduğmu da bil-
miyonız. Memleketimizde bu cemiyetin du:ıımıınu aJzettim.

trazla bir bilgi hakikaten kanuna ve idaba uymayan bir faali_

]ı€ti varsa bunun açıkça iifade ed;lınesi icap eder. Biz bunu nü_

ceıret bir cemiyet oıarak tarııyinız. (Bravo sesleri, aııışıar).
Muhtereırı sorıı §ahibınin önergesinde mevzrıu bahis eyle_

diğ <liğer hususlafln kamu haklariyle bir ilgisi oımayacağı içın

tıınu korırma vazifesiyle mükellef olan te{ıekküller tarafından

heırhangi bir tetkik ve takip hareketine gpçitmeniştir. $naü
bugiıt'r.-.ü duruma göre ortada ceıniyetler kanımu hiikiımreılüm

,yİ, tı, deıneL vardır. Cemiyetler hanıınu htıtiimbri inııhe,
üne nazaran aırca.k ka.nuna, ahleka ve rımuni edıba aykın olan

ceıniyeüerin hunılması meııedilmiştir. Medenl kanım htftihreıi
dö taıııaınen tnmım aynıdır. Bü vazıfeli olııak bu cemıyeth

rİvryetolunanköüİf,aaliyetleniha^k}ındıbirbilgİyesahipib
ğiriz. Eğer soru şahıbi arkadaşnmız önergede ileri siiriılen hu_

şusıa.r hakliıında izahat totfederler ve bunları mticefredat ola.

ıe^L değil de mucibi takip ve ciirmİ mahiyeti haiz ııa}olır b8ıİD:

de belirterek detlilerini he gösterirterse derhal geıt1en tanup*

mua:ııelenin ifa edileceğı şiiphesizaür. şaı§ı ef,al ve harekııı
ve bunlara teferrü, e<len neşrıyata gelince: Bunları tetıüp v*
ya tashih vazifesini de hiikiinete teııecciih etmiyec*i Lanıı,
tindeyiz

Başkan - Gazi Yiğitbaşı..-
ziİhtü Hiıni Velibeşe 1t""nir) _ Bendeniz dabı eırvel siıı

isüyonım.
Başkan - Soru sahibinden §onra konuşnıısunıız,

GaziYiğtbaş:(Afyonkara^bissJ)-Sayınarkadaşılar;
muhtercrn Bakanın verdiği izahala teşekkiir etmekle beıaber

bendenizt tatrııin etmeüğinı de arzederim. çiınkii lfason der_

neğinin cemiyetler karıununa uygun olarak kunıInuş olduğıı_

nu,kapatılamıyacağnı,,?aJ€,,'tl.n,gizliveköküdtşarıdaolduğu.
nu bilmediğini, ilinsiztiği hakkında mıltmatı bıııunmadığını be_

yarı buyıırdular.
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' Bendeııiz bu beyanlaıının mtimkiin olduğu kadar ıkfıin|
i,§d,ata ç:alışacağım. Şiyle ki:

1 --- Cemiyetler kaııununun 9 uncu maddesinin A, fıkııası
tDevletin siyasi ve milli birti,ğİni boz::nıa rmacını gtiden der,nek-
lerin' kunılması yasa^khr) demektedir.' Bu derıeğin nizaınnaıne§inde lise tahsiliııden aşağ o}ınra-
nn kabut edilmediğne, gnzetedeki ilöna göre de mill,etveLille-
rüden ileride bakan olması muhtenelolanlarla ehl-i seıret bıu-
lunİnlann kabul edildiğiıe ve bir çok milletvekillerinin kabul
e'dilmemŞ olmalaıının yazılüğna göre memlekette miineıwer,
ga.yri miinewer, zeııgin, fakir diye vatandaşların sınıflara aynl-
filüsına' meydaıı verildiğ aşüardır. Bu surctle milli ve §i}ra§i
bifİiği bodaktadır. Şu halde aşa.ğ tahsilli olanlaila fa.kir olgn-
lğ ileride baaJ<an olmak istidadında otıııyan milletvekili otan
eikadaşlar bu deınek dşıncia bıra^kılryor. Mi[et aıgsında şııf
ntlyaa yaratınakta olması bakımından aııayasaııın 69 ımcu
mİaOeslııe göre de aykındır. A5m1 zım'ında bu denıeğin gıJıe,
sidİie diinya*ı Mason h0J<iniyeti kurrak ve Mason kaıdeştiği
tğşiış etmek olduğuna göre miltiyetçi ve halkçı olmadığından
dblı}n da ıİevcudiyeti lranıınlg11512a aylunür. Paristeki bir
üöPantıaiı Üstaaı azam (1839) Amiable şöyle demişti: (l[a,
ilt»ıIuğun' gayesi: Demokrat bir diinya cumhuriyeü tesi§idir.
eüı8 göre lfiaso ittihadında koz.motrıoüklik esastır) diyor.
!: t*ııanşıi,mıüteşen hatibi aranlkin i§e, (Gün geür milletler

din ve saltanat bağlerını lıoparacaktardır. Bugiin ıızak dğildir.
O giin milletlere ve iilkelere l\fiason kardeştiğni bağşüar, mık_
şötluhız: Umrını dii:ıya Mason kardştiğ şafıkını ya,klışüır.
ınaktaür) diyor.

Alm:. kongrede, (Ma.sonlarrn hedefi, Allatısız yg rlinsiz }ij
hiikümet vücuda geti:nektir. )

Yine Pariste 1900 bepelmilel Masonların toplantısında
(Allabsız ve dingiz bir diinya cumhuriyeti kuınak fikri kab,ııl
edilmiştir.)

F'aınasonlann demokrasi rejiminden faydalaıarak hallr
efkönna nasıl niifuz ettiklerini ve devlet idaresini ele gegiraek
için neler yaptıklannr F}aıısız meşrik-ı f,ra-r 1904 satnameşi-
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Rjln432 nci sayfa$nda, bakınız ne diyor: (Meşrik-i e.qamrn 1o4,

locasr F"ransad,a yayıla nurun mabetleridir. Binlerce vataı.daş
loca]ara gelip kendi hayat1 meselelerini miizakere ederleıı ve

orada hazrrlanan fikirler,i gazetelerde ve siyasi komitelerde mü:

dafaa ederler. Biiyiece efkör_r umumiye hazrrlanrr ve seçimler,e

tesir eder. Neticede millet meclisi biaim ar^]Lnl7za, tA.bi.kalır.
Bu }ıasoniuğun tabiyesidir. ve d,emokrat rejirnlerde dairna böy_

le olmalıdrr) denilmektedir.
Diğer bir Fransız Mas.,n Adolf İsak (Bizim yaratmak iste=

diğirnir birlik, ne Fr,ansa, ne İngilteredir, ancak İbrael itüh4i
Cıtirr. Ye"hudi birliğiCir, her firsattan istifade edilmesi lfup_*.

dır) diyor. ",:

Masonlu$-ın aşağda isbat edeceğim gibi beynebnilel ol1

cluğuna göre; bu bakımlardan birliğimiz ve millı varlığımız için
tehtike}idir. Derne$n kapanmasr l6,zmdrr,

2__Cemiyetlerkanununun9urıcumaddesininBflkr.ası
şöytedir:Din,mez.hepvetarikatesaslannadayanandernekle-
rin kurulmafl ya§aktrr.)

Mason derrıeğinin keındi gizli kitaplarrnda ve toplaıblan4_
da atdıkları karar ve beyan ettikleri nutuklarrna göre trdason_

luk bir d,ind.ir ve bir tarikattır. Masonlarrn mecmuası olan Akas_

yanm 860 ııcr sayfasında (trıfason miisellesi dinin yerini, Mason

i*"ıo, mabetlerin yerini tutacaktır) yazılıdır. 33 dereceli Mu_

sevİ Sehami kardeşin kardeşlerıne yayınladığ Üstatİ kib.bının,

15 inci sayfasında (Masonluk bir dindir, mahfellerinirı adr ma_

bettiİ, merasimlerinin a.dl öyindir) diyor. Tiirkiye meşİlk_i aza"

mı kavanini esasiye kitabuun birinci babında dördiincü sayfa,

srnda tarikaün teşekküliinden şedinci sayfasında. tarikatın
citvelıerinden, onuncu maddesinde tarikatta vuku bulan ta,1,_

hütlerirı,25 inci maddesinde tarikatrn idaresinden, 34 maddesirı_

de tarikatı.n masraflanndan ba.hseder ki, bu kelimelerle bıı

deıneğin tarikat ma"hiyetini taşıüğı kendi kitaplariyle sabd,ttir.

Şiipheye mahal bırakmamaktadır,
3 - Cemiyetler kanununun 9 uncu rriaddesinin D füıası

şöyle demektedir:
(Gizlitutulan,gayesinisaklayanderneklerkuruhmasışıa.
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eaktır.) Bu derneğin hiitiimete verdiği beyaıırıanede esas ga-

*Tff}fflH' 
oo,""n imparatorıuğıınu k,*,*,.. mi}iveti

te olursa oı"r., tırron uraeşıiğıni kabut ve taahhüt efuek,

Mascn olmiıyanlara uHarici, isnıini veımek, onlara yaıtlın

otınenek, dinsiz Pır a,*v, cumhuriyeti kurmak olduğuna göre,

tnıderneğinesasmaks,tı".,gizlenm§sayılmazmı?-
Bu dernektu *tl,İt, çıralrl müptedi birader, iistad,-ı muh-

teı.em, meşrik_r 83r_-,gitı,eeşiuı rııtneıer, birden 33 e kaclar de_

ıtceler, kaıanlüta 
"gİjİ 

v"-l"l*, TEST,tS'e §aret olaıı hunıfat

aıgsındaki tlç no,ttİla,, şlt""y" benziyen harfler, aılaşnak ve

taııp.ak için musafatıa-srra,sında ba,9 parmalrla diğerinin se-

hedet parması üzerine üç darbe vurarak taıışmayı temin et,

mek, niifuzlu vekil ve bakanlar, miitefekkir ve ilim adamları

va-sıtasiyle dev}et İdareşini ele geçirip hikiıııiyeti Masoniyeyi

ttsis etmek gizli maksatlar taşımanrn delilleri sayılmaz mı?

Tiirkiin kaııurüarında yerıinleri töyin etlitmiş olduğu har-

de Hazret-i Süleymanın mabedini yatrnn iiiız,m, ustaııın duvar-

cı ı:stalığı ölet ve edevatr olan gönye, cetvel, şa^kiıt, kiirek, bdta

giUi aEfiizerine yemin etmek gizülik ve alrnlık m6nası ta§ımaz

rnı ?
4 - Ceıniyetler kanununun 10 uncu ma,ddesinde (Merkezi

yurt dısında olan bir cemiyetin Tiirkiyede şıbesi açılaınaz ve

arsıulusal maksatlarla cemiyet kunıla,maz) diye ya"alır, Bu ma_

soı. derneğinin kökü taşraja ve fukoçyacladır, Deııeklerin ku-

nılması, rütbe ve derecelerin tevcü ve tasdikı merkeze aittir,

omnrnmuvafakatıolmadıkçadernekkurulanaz.Verilenrİitbe
vp dereceler muteber sayılınaz,

İşte delili olan şahadetnameyi okuyonın :

Sarıii Az6ını köinat şerefine
Hiirriyet

Miisavat Uhuwet
Terakki kuwet İtunat

İskoçya tarikatı kadime ve ma"kbulesinin hökim mıntı-

kaibiirucırnkubbe.ikevkebedanaltında4lderecebirdakika
ve 15 saııiye an-ı şiınalide v§Jıi İstanbul vödiısinde
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İelıoçya tarikat-ı kadime ve makbulesinin ha^kim mufetüşi §za-
,mr umumiler fiirkiye ve tevabii şüray-ı llisi Lakonkort hf,kim

şapitrıne iistad_ı ha"fi dereceşinde bulunan aziz biraderimiz
Mugtafa §affet,in Lakonkort şapitrinde dıokuzlar miintehibi
dokıızuncu deıecesine ıirtika etüğini tasdik eder, yeryiiziınde
menıeut kadim ve cedit muntıi,lıf derecelerdeeki bilciimle hiİı. ve
muntazam Masonlann kendisini olveçhile tanrmalannı ve mu-

aveııet ve tes}ıilöta mazhar krlmalannı tavsiye ve ıımumı Ma.
ıonluğa dahil ve mer'i ve muteber olan herhaıgi taıika men-

sup Masonlaıa mukabeleten muavenet ve ttshilöt giisteımeyi
ııOdeyler.

Iiat-.-EA
Y. o. R.
lın',ı&

P. Mah. H. A.EA. ES. nA
T.P.s.G.c.G.M.

Miihlir
Tiiı*iye öımhurıyeti

ıstarıuul vödisi
Şfııay+ Elisi h0kimi ı

|laz. E^
Miüiir
Hazinedan kebiri unıımi
Göriilmüş ve 385 numarasiyle ka}medilmiştır,

Miüür
O ,-. MH. imza

Dersaadet va.disinde köin Lıakonkort H. Şı. Y. Msrtiköliİ_

nun 6 llaziraıı tg4o/lg42 tarih ve 195 numaııasına kaydedil_

miştir. Miihiir ve imza

Bu kat,i vesikaya göre, Ma_son deıneğ emir ve ilhanı, Tlirk
milletinden değil, İskoçyada^ki Mason meşrik_r gza"maındon al_

maktadırlar. Bu derneğin rnatan ve nilliyeğıerverlikle alf,kısı-
nıı deırcesini yiıksek MeclisinDin takdirine bırakıyonım.

Çokmuhteremarkadaşlar,bunlaradnbaşkabirdemillet-
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lerin ünieri ve akideleri tizerinde bu lwason dernekleri atdık-
}an kararlan, veıdikleri hitabeleri tetkik edelim.

Bendeniz kanunlanmrzrn fertlere büşettiği din ve vicdan
hi.irriyetine kanşacak değilim. Hiikümetimiz Hiktir. Parti
proğ:amlarımızda din siyasete ölet edilemez. Kanıınlarrn tan-
ziminde din rol oyrLamflz. Btırası ciimlernıizce malüm.dur. Fa.kat
Tiirk milletinin, rnillet olarak yiizde doksaıı beşinin İda^m Di-
nine mensup olması, milletvekillerimizin de aynı ııtsbette İsıan
Dinini taşıüklanndan Mason derneklerinin d.in ve mukaddesat
aleyhtarl-ığ ve hattA imhası hususundaki gizli beyaıılarınılan ve
hararlanndan bir parça arzedeceğim. Bu bakımdaı bu deıneğih
nemleketimize ne kadar z,a.ıaı|ı olduğu kendiliğindecı t€zahü$
re taha^kkuk edecektir

8ir tr''rarısız muhteşem hatibi l'.ıanklen hir içtimada (Ee-
döflerlnın Aüasız yg ğinsiz bir htikiımet kuınak, hatıiki inşr,n-
tığa giden tek yol dinşizlik ve imınsvlıktır) diyor.

Başka bİb'F'aımaso4 insanın Atlaha galebesi, Allaha harp,
ve nefıet, işte terakki bundadır} diyor.

Anni pezartin işmi:ıde dıiğer bir !'ransrz Faımason keza bir
toplanüda ve bir eserinde: (Alta^bsızlık dtinya kahıa.maıiarının
ve beşeriyetin en şıanlı unvaıIarındanür. Diinyayr diireıfuek
içia gökleri unutanlarla in§anı diişiinerek Atlafu unutıılar var
olsuntar) demekdedir. Diğer bir Faımason, kitabında: (Allah
kelimesi hig bir mf,na ifade efuez, diinyado birçok muanms,lar
varken, bunlara, Allıh ııqıntnr laşıyarı yeni bir mııaınma ilöve-
ning 19 tİlzum var?) diyor. Biiyiü !9ça işıııinde bir e§erde aii*
&r bir tr''a,rnason LV22 de: (Iier fertle vicdaJı hiiıriyetini ener
İik bif tanzcıfu takııiye edeceğiz. Beşeriyetin halıilrt diigaıı olan
ainlerle tereddüt§iız mücadele edeceğz. Çevik ellerimiztre ve
paınaklanmızla giiniin birinde dinteııin kefenleri olacak kıımaşı
çıhık hazırlıyalım. I}iiylece didgı.sayesinde teıkin edilen bahi'
itikattaıle din adamlaıının topyek0n imhasına mııııaffak ola-
ceğız| diye yazrlmaktaür- 1911 de Belfoıd kongpııesind. (Biz
dın dtişnanıyız- Büttin gayretlenimizi sarfeaıer€k dinin biıtiin
teza^hiiratını ma^hvedeceğz) denitiyor.

1913 de meşrik-i ezam biiit€rıinde (Biz Alla^hı arbk hıyat

_40-

-



I

ga}resi olarak tanrm_ıyacağz. Bw bir gaye yarattık, o gaye, Al-,
lıh değil, beşeriyettir) deniliyor.
, 1900 de Mason kongresinde (Dindarlara ve mabetlere ga,,

lebe çalmak kafi cleğilür. Aıl rnaksadımrz dini kökiintlen yrk-
nıaktır) kararı alınmıştır.

Ba.şlra bis Mason toplantısında: (Ilk intibarlar hiç bir za-
Tıan unuiuimaz, bunun'için sağlam ve ilmi fikirlerle beraber
olmalrdır, çoeukları dinderı tamamiyle kurtararak ve uzakl4.ştı-
ranak yetiştirmeli ve terbiye etmelidir) karan verilın§tir.

Kez,a Ogamba adındaki bir Ma§.on dergisinde: (Masonluk,.
din ve aTı'ane aleyhinde bulunan yeg6.ne tşkilittır. Masonluğııı
sivasi rollerinden başlrcaş ünle mücadeledir. Bu maksatlıa üc-
daı ve ahl6k bir. tarafa bırakrlarak, tedhiş kabul edilir. Ve vıı-
ziyete ve muhrıe uy,nıak hı:susunda pratik otmalıdır) denilmeir-
tedir.

M,uhterem arlçadaşlar, daha yeni olarak Cenubt Aneri-
kanın Şili devletinde büyiik Mason locasr genel sekreterinin bir,
fırniminflgır parçalar okumaklrgrm.4 mi.isaadenizi rica ederim-
Tarihi 1950 dir.

I. - trIer Mason kendisi:ıi hiküğin bir misyoneri addet-
melidir.

2_
e)

4_

5-

Masonlıar, keııdi bayan ve çocuklarına Masoılııgıın
esa"s pıensiplerini öğrefuek mecburiyetindedider:
Farm,ason]aı, Masonluk tarafrnadn verilecek karar
iizerine kendi bayan ve çoctrklarını iffi inanrşlaldan,
ve ibadetlere iştirakten ıızatlaştıımalrla miikelleftir.
Masonlar, milli hareketleri löiklik istika.metıne doğrıı
sevketmekle miüellefür.
Masonlar, b,atkta Masonlıü firine karş seınpatik bir
muhit vücuda getirmek dçin basın, ra4yp ve mecmue-
lardan isüfade etmekle miikelleftir. Masonla,r, bilhas-
sa meşru ve gayri mEıru çocuklarıı 5Ş 1rıtulnıası, ilh
mekteplerde din deısleriıin baskı altında tuhılma*,
husunda tesirleıde bulıınma^klı da vazifeüdirter.
Sayın arka,dqşlar! Şimal selelim cemiyetler kaııınr
nun 15 nci maddesine, bu madde diyor ki: Siyasi par-
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tilerden bşka gemiyetlef,, biıdeıı fazlı meıztıuila w-
ıaşamazlar.)

Şu oızettiğım kıso malümeta giire Mason demekleri hcr
nemlekette bir mevz iıe mi neşgultliir? yokss milletlerin bir_

ttği, hflkimİyetİ, maneviyatı, ahlilkİ, an aJıegi, nizaJı ve intizamı
hulaso her şeyi iizeııinde mi müessir olmaktadırlar? Şu halde

bu zararlı fikirlerle haıeket eden bir cemiyetin acılnasını Ata,
tiırk tarafından mi.ısaa.de edilmediğ ve derhal kapahldıs hat,

de Iıalk partisi nasıl miısaade ve miisanahı efuiştir? ve bı,
zim hiitümeüımiz foatiyeüerine nasıl miısaade edeceeür? P8r_

f,iıniz yg hiitfımetinin, Iialk pgıtislnin düştüğii hataya diipe,
mesini te.menni ederim. I{er yerde ve herkeş tarafından bir ksi,
de-i esasiye olıarak (Dir]§D bir millet yaşaınaz, m6nev5latı ol-

,m.a}İan bir millette ahlöksıztık çoğaıE) ttiİstıını ksbul eaıİıdiği

halde, biz bu derneği başıboş olarak nasıl brıaıanz? Bunıın 5ıa-

kın mazide acı tecrübelerini gördiik ve göımekteyiz. Allah yoL,

tıır dlye yetiştinilen bazı gençlerimizin h8ıi İşte meydaıdadır.
Bugiin vataı ve millet i§tikhli aleyhine ve diişmın lehine köüi
cereyaılar va.nsa; tahkikatla sabit olduğuna göıe, maaleoef AI_

lahsızlardan ve ynöneviyatsızlardan zuhur efuektedır: Teıvkif
edileııler ara.sında Allahına inanmış ve möneviyatına bağlqhınlş
kiınselerden tek bir kışi yoktur. Bu bol ve hıreketler, komü_

nistliğin bu memlekette Hazreti Muhammedin bayrağ altındı
girecektir, diyenleri bE ıp efuekted,ir. Biıakis zararlı fikir ce.

reyaıLırı Allahsızlar v'e dnsızıerın baıırağı altında memlekeü_

nize sokulmaktadır. şimdi nasıl mıızur fikırleri tenidemek ve
ta,hip etmek zorluğunu çkiyoıısak, ya^n:ı da almı zorluğu çk-
memek için hiikfı:rıetimizin bu denıeği şimdiden kapaması tt-
zımdrr.

Sayın arkadaşlar, bu derııeğin ne kadar tğkillttı ve sinf
ealıştığına bakınız ki, şu gösterdiğim şeharetnahede ıımde ola-
rak kabul edilm,iş olaıı (Iiüıriyet, miisavat ve ubuırı,et, kuvwet,

ittihat ve teşıakki kelimeleri) ittihst ve tera}ki fırkasını da ay_

nen sokulmuştu. Yahudi Masonlann Sa işi" içenşine kafl§arak
arz-ı mukaddes denilen Flilistini le geçimek için Abdiilhami-
din bal'ında, T:rablusgarbın elden ç,tımasında, Omaılı impera-

ı
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tnrtuğunun paİçaıanma§ında siyasİ büytik roı aıaııklaJn anlaşıı_
ma^ktsdır.

§iyasetJe işti,gat efu ediklerig,halüında^ki be},ars"t aşlgzthr,
Vatan gazetesi başyazannrn bir başmakaleginde Masonların

İttınat ve Terakkİ fırkasında beraber çaıştıtıarı ve biiy'tİk yan
dımda bulunduklan yazılmıştır. ,

Bunun gibi dernekler siyasi olmadıklannı ııiiylerkeo gizli
siya.set_yaparu^k maksadını gizlectiğinin'delilidir. zamiriniıe
feııalık aşılayaıı her teşekkü ve mensuplan İftiharla kendi-
lerinıi meydana atabilirler. İgimizde Mason arkattaştar varısa

}endilerini tanıtsınlar d,a millet ve bizler tanışınış ve mü§pınef
6leiım.

Nice cazip isim, ve progra,mlarla meydana çılmn eemi-

yetler gördiü ki ve göınekteyiz ki inceledikçe ve zaına,ıı geç-

İ;tç" 
"İt 

oaro Çapanoğlu çıkmıştır. Ve çıkına^ktadır. Sulhsercr-
leı ceniyeti, ileri gençlik cemiyeü, ?,ekenya Serteller ztrnaıun-

da kurulnuş olan insan haklarını koruma secmiyeti vesaire
gıbi...

Sayrn arkadaşlar, İsıa,, Dİnile ilgili olaı tarüatlar zararlı
görtiıdiiğtindeı dol,ayı nasıl kapatıImış ise, iki bİn senelik 1,1ev-

.rt Olrrlou veya dinsiztiğine yahut dı yeni bir dine tapa,4 gizti
bir tarikat mahiyeti taşıyarı, dindar miuetimizin zananl,ı mt_

IeııiJretını mahvedecek olan, yukarıdsnberi tiirlü zaıarları yiik_
,sek huzurunuzada aızedilen Mason derneğinin şu şöf ve tem.iz

Tiirk yurdunda yaşaması çok tehlıikelidir. 100, 150 ve daha ev-

velki senelerdeki dinl, ahlikı salf,bettmizle ve sanimiyetimizle
-bugiinkü durıımumuzu ölçeısek arada çok faık göriiriız sebe_

bi, sorıra.dan araınıza sokulan bıınrın gibi deı:ıek, kanaıt vefi-
-kirlerin yaptığı yıkrcı tesirlerdir. Gaye, memleket ve milleti_

ınize hils_nü hiz.met ise falrir miltetimizin kalkınma.g iÇin yapı-
lacak çok işler, tedavi edilecek §ayrsız dertleni. vaıdır. Bıı dert_

lerin devasr, kökü dışanda olaıı beynelmiletici gizli deinekleiın
Atatiirk,iin öliİmiinden soıııı& üyasiyle değİI" bilakis kökti içi_

mizde olaıı Türk milleti ve Tıirk köyliisü efeııdimiz vardır. on-
]laıla kardeşlik tesis edelim. Dert ortaklığ yapalım.

Abtlirkliln eımir ve irşadı h,iti.fına Ttirk yııriıında lf,amn
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d"ryuğl kuran sayın doktor ve arkadaşlan beşeriyete hizınet
için ttiinya çaplnda çalışmak z,phmetine hatlanmasınlar, gelsin-

ler de şu yİJun Ankarada Niimııne hastanesinde bii yatakta
çifte, çifte yatan, rahatsızlütan usanıp kaçan, yer ve 3ratat
bulamaügından açıktı bekleyen zarıallı Tiirk hastalarrnın, ve
remlilerin dertleniıe çare arayıp kardeşlik ve yaıdım elini uzat-
srn da biz de onlarr hürmetle kar+üyalım.

, Başka - Efend.im, kontışmaya deııam efuesini yiik§ek
oJnuruza arzedeceğim. Müddet bitmiştir. Bir saniye de olsa yük-
sek kaııannıza sunnİaya mecburı.ım. Arkadaşmrzın sözlerine
devam etmesini kabul edenler... Efuıiyenler... Deııam bu}ıııil,ün

efe!ıdim.
Gazi Yiğitbaşı (Deva4la) - Son söz olarak öt€denberi

miuet nazarrnda zararlı ve dinsiz tanınmş olan bir ce.m$ıetiıı
kapatılm,asıru ve böyte bir cemiyetc bir çok demokrat millffig-
killerinin girmiş veya giımek için miiracaat.efuiş olaıuk g&-
fura, asrlısrz haberler neşı€den, Tiiyk mırieti nazarında Parti,
mizin ve hiikümetimizin kıymetini diişiiımek aıııa.cuu gıide"
mutaUlr hakkında takibat yapılmasınr İçişleri Bakanından rica
ederiın- lfiarıızatım bunran ibarettir. Saygı ite sel6mlarım (Sü-

Crazi Yiğitba§ı'nın Millgf, Meclıisi hıızıııdaki be}ıansünı
g}men giizden geçirdik. Asil bir Miisliiman ve Anadolu çocıığu-
uı.ın vesüa ve delillere ve acı ,nisallere dayanan bu beyanatının
kıt'i neticeyi vermesini esasen beklıiyeıılerdeıı değlük Btı
nilli d.f,va, bu, milletimizin felAketlerinden ve rıatanrmı.an par
çalanmasından birinci deırcede mesul olan YAIIIJDİ r'ARl[A-
soN dlvasınrn milll Meciise kadar gplebilnesi başlı başınaı bir
muvaffa"kiyet, miihim bir adım ve istikbal üçin fali hayır teş_
kil eder.

Yoksa bu, bir celsede hallü fasledilecek işleıden değildir.
Bir defa milletimiz, gerçi bu teşeltUaen nefret efue&te ııe s€-
nelerdeııberi ondan ka4ma^ktaysa da işin astını yg mıhiyetiil
bütiiı tefernıaüyle bilneıııektedir. Bıııa dair liizıımu La.alar
eserler yazılmamştır. Brından haşka hasım t€şkiletüdır. I!şfti_

-
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I^bl:ııı YAHIJDİ yapmr§, makinesini şevtaııta.ra bile taş çınıtın
Yahudıi kuımuştur. Onlar menfaat ve ütiras-bağtariyle biüi-
rine kenetlgımiş insanlınn teşkilötıdır. ALL,AII korkıısıı bil-
ıneyenlerin orgaııizasyonudur.

Mitletimizin ise, nıhunda duyduğu i§tiknah ve neffiten
tıaşka hiç bir teşkil&tı yoktur.

Bu yazd_ıklaflmr:z azD millitimizi teııvir edip sutınınu ı5raL:,

laııdırırsa, azizve temiz milletimiz ha^mının büttin girkin hivi-
yetini ve mahiyetini öğrenirse mesıe kendiliğinden halledilecçk
ve bir daha Meclisi öli kiiısiilerine geldiğ va.kit dabı büyiik
bir ekseriyetJe körı itmam edilecek ve bu fesat ocağnın fitne
kanülleri edebiyerı siineceküir.

fiirkiye büyük Mitlet Meclisinde Fa:masonluğun kalü-
.n'lpası hususunda yapılan gayretl,er jçinde hiç şüphesiz To-

kat meb,usu Ahmet Gürkan beyin sarf ettiği hizrmgtr zikre ııe
,takdire l6,yıktır.

Bu, tarihi teşebbiise öit, Mectis zabıtlarından atdığmız
_rnaifrrnatı da burada aynm derc etmeyi faydalı büldıık,

roxı.t MİLLE"I\rEKİLİ AHMET GÜRKAİVIN MA"sot\T

DEENEKLERİNbI KAPATILMASI I{AKKINDA KANUN
TEr(LFt VE İÇİŞLERİ \rE DELET KOIYİLSYONLARI

RAPoRLARI (2/156l
2g.1.1951

B. M. BAşKA$ILIĞINA
Mason Derneklerinin kapatılması haktrndaki kanun teklifimi etli

gerekçesiyle takdim ediyorum.

İlgiU tomiyosna havalesiyle kanuniyet kespetmesini aız ve teklif

ederim.
To&ad Milletceldl
Ahmet Giİrkan

MASONLUĞUN SEDDİNİ İCABETTİREN SEBEP[E,RE
MÜ§TENİT GEREKÇE

Türk Milletinin, kıırulduğundan beri daima şüpheli nazarlannı iizg

rine çeken, hattö daima sinsi ve muzıır hareketleriyle milliyetçilik
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şurırıımıızu zedelemekte devam eden bir cemiyet vardır- İsim verilme-

den dahi bu ifade tazından kolayca anlaşıl,ır ki bu ceıniyet (Mason)

derneğidir. Şiiphe yoktur ki mason derneklerinin çalışma tar4nı hekl
ondan olmryanlann hakkiyle bilmesine ve anlamasına imkAır yoktıır-

Ancak bunıın gayet muzır bir tşekkül olduğtınu, giali çalışııasından
ve pr.ogramlannı açrklamayı tevahhuş erercesine çekinmesinden ar
lairıak zoı değldiı Çüıkü Tiirk Mitletini,rı benimsemesi,rıe imkAn ola-

bileceği bir ]ahza masonlann eklından geçse hemen onun prograırı_la-

ruıı açıklamakta ne kadar gayret edeceklerini ve üye adetlerini her
cemiyet gibi arrtırmaya ne derece tehaliik göstereceklerini zarırıede
rim tarife hacet yoktur.

Her tarafını bilmeınekle beraber Mason cemi5ıetinin Cıaılı rnern,

le&eüerinde ve ma}ıza İslem a;.i ile mücadele sııretiyle hidsdyanİÜ
dlu ve mezheplerini ya}rmak için kunılduğııııu ve soııra da asıl gayr
leri olın tsHrn ğpi ile mücadelelerinde muvaffakiyet sğamat tçiı
yırdumıızda Türk teali ceniyeti ad ve maskesi albnda bir ceniyet lur
duğııntı pek çok miine,,/verlerimiz biliı,!u,.

*tlnl aışaraa olaıı bu cemiyetin vasıf, gaye ve maksatlan hakkııı-
da birarcık olsıın bilgi verebilmek için onrın anayasasında1 bazı mad-
de re ,fıkralan misal olarak şıralaöktan sonra bıı gerekçe ve iıııııD
teüfflnin çok ha$ı bir sebep tabtında hazırlalıdüını da bu sıııtdğ
ifade etmiş olacağına kani bulunnaktaym.

Mason anayasasırrdan bazı maddeleri vermezderı ewel şıınu bit-
hassa nazan dikkatinize arzederirı ki Masonlar, kendi teşekkiillerine
(tarikat) derler. Bunun tam ifadesini aşağda sıralanacak olan mad-
deleri (tarikat) kelimelerinde bulmak çok basit bir hakikathr.

Ttirkiye Maşniu Azam Kavanini Esasiye Kitabı :

Birinci bap - Tarikatın teşekkülü :

Madde 7. - Tarikatın cetvelinden.
Madde 10 - Tarikatın vukubulan taahhüdaündaıı.
Madde 25 - Tarikatın idarrsi.
Madde 34 - Tarikatın masraflan.
Madde 65 -. İkinci ve üçi.incü dereceler, aıcak tari}ahn kendisi-

nelmahsus süveri rumuziye dairesinde tevcih olunur.
Madde 38 - Derecatı selisiyei ru4ııziyerıi1 hakimi miistakilli

2
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olan ve bütiin Türkiyeıye isalei nur ve ziyaya mecbı.ır ve memur olın
maşnkr 6zam.

Madde 92 - Bir mahfel tesisi maşnkt Aıanıca İskoçya tarikatiıe
muvafik olarak tanzim olunacak ta]imatname mucibince icra olunur.

Madde 93 - Maşnkı dzam birinci dereceden üçiincü dereceye ka-

dar İskoçya masonluğunun bilciimle salAhiyetlerini cami olup ilk üç

derecesinin idaresi hususunda Tiirkiye'de kendine muadil veya mafevk

hiçbir kuwet tanımaz. Üstad derecesi fevkindeki deıecat,-İskoçya şt-
rayi ölisine ait bulünmak hasebiyle maşnkı azamın salAtriyeti ilk üç
dereceye muıhasır olup bu dereceleri geçmez.

Madde |2I - Maşnkı Azam masonluk ittihadının kııweden fiile
cıkınasp3 müttehiden çalışmak iizere di.iııyanın İer taraftndaki mr
sm beyeti nuaızamasiyle tesis ve idamei miinasebet eyler.

Madde 12l- - Kuway muazzama)n ecnebiye ile cari miinasebi

resmiye...
Madde 26 - Maşnkı Azam, meşarilu muazzamayi ecnebiye ile miit

nasebetiıi-ve sııreti umıırniyede tarikatın süvari icraiyesini tesbit eder.

Tiirkiye Maşnkı fuamı Dahili Nizaınnamesi :

Madde 37 - Maşınkı Azamın muratıhaslariyle muvazzafini esasi-

yesi bir önltik ile bir de sadra mualiAk bi,r kordonu bAmiltlirler.

Madde 36 - Önlükler İskoçya tarikatında müstamel olduğu veçhi-

le kenan kırmızı mavi hareli renktedir.
' Uaddc 39 - Kordoı dahi apı r€nk ve şkilde b,ıılunaçaktır,

Madds 39 _ Üstadı Azamırı kordonu, öniinde sııf madenden meı}_

kıış bir (Giıeş) timsali buluııacaktır. Üstadi 
^zam 

muavininin kor
doou öniinde bır (sakakuşu) tasviri ve muwazafini saiıenin kordoıı-

lannda heyeti mecmuasr bir (Müselles) teşkilı eder surctte maşrıkı

azam hunıfu ile fevkinde bir çşmi basiret miirtesem bulıınacak ve

tzay sairenin tordonlarr da ikişer (Akası,a dalı ile miizeyyen) ola_

calçtır.

İşte yukardaki maddeler ,tetkik edildüten sonre göriiıiıi
kL mason deınekleri, hen tarikat ve hern de belmelmileldir.
yani cemiyetıer kaıııııunun 9 ve 10 uncu Daddeleri hilöfına
kunıjmıış dalıa doğnısu kapatılması zarııri bir cemiyettir,

Masonlar ıiçin din ırk, mez;hep ve hatta millet diye hiçbir
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:furk gözetilmea Ontar ına§on kard.şlerinin meııfaatine biİtiin

bu mukaddesatı ayaklar attına atmaktan aslö çkinmezter. Da_

}a doğnısu bep.elmilel olan brı dernek ıneııfıuplan, hangi mil-
leıin içinde olıırsa ol§un, birer ziimre halinde millİ menfaatleri-
nin iistiinde ve aleyhinde de olsa yekd,iğerlerini him.aye
mecburiyetindedirler. İş bununla da bihenektedir. ldasmlar,
dıina yaşa,dıkları milletterin idaıelerini eline alnak için dahn

çok devlet ağnmlg.la1 veya deırlet ma&aınlgJrını yedi icragtına
.aJması mıütemel sıyasileri keıı.di derneklerine almak için caı-
siperane çalışırlaı. Bu sebepledir ki, onl,;ar, bir ziimıe ve ctmi-

Jet olarak gizli yollarlıa ve gayet sinsi haıeket ederek nllt*lerl
idaıeye yeltendiklerine htikmedebitiriz.

Devlet ve milletlain yaşıyabilmelerinin yegane p$Jıevi
şar_tı onlann qkı bir sıııette milliyefuilik hiıİ ve şuurrına !ağ,Iı
lralmalan ve daima beynelmilelciÜk hareketleriyle mücadele
.e@eleridir. Aksi takdirde milliyet hjşleri geyş€r ve nibayet
baş&a milletlerin esir.i ve oyııncağ deıekesine diiş€rrer.

üerhıım Atatibk bu deıaekleri haklı olarak kapatnı em-
rini verirken hiç şüphe yoktur ki, milliyetçitik hislerinden al-
dısı. ilha4la ha.neket efuiştir. Nit€kim Tiirk maşnkı 6zg^nı ve
hilö da pynr dereceYi muhafaza eden mason dernekleri Başka-
nı trf,. Kemal, Atatiirkle yaptığı konuşımada cevap olarak Ata-
,tiiı*,'e 

ş6yle denişü :

, , - i'lvet memleket d§hilinde ıealize etrıek istediFnii'yta-
sek ideal ile masonluğun tahalryü ve üealize ehek istediği
ideıl ayrır olabilir. Halk firkasırun ıımdeleri memleket hudut-
ları dnhilinde caridir. İşte masonluk bu ideali memleket hudut-
'lan ha^ricinde intişarına vesile olan rasyonel hissi bir teşekkiil
diir. Bu bakrmdan hikmeti vücudu reddedilemez.

M. Kerıal'iJı bu itiııafıdır ki, Atatiirk açık olanak ve Ttirk
,maşnkı a^zaınııun aPından masonluğu hariçle miinaseb$ te.
siş eden bir teşekkiil olduğınu işitir §itmez bu teşekkiiliü ka-
paülmasını enrehiştir. O zaman bu karar fiirk efkönnda de.
rin bir ferahlrk uyandıımış ve sonsuz bir tasıriple kaışılenmı§ıh,

Merhıımun iifuliiıden §onııa onun inlıılöplanıı sarglnaz
lbir azimle nüdafaa ve muhafaza edeceklerini her vesile ile ilin

a,
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eden eskİ iktİdar, CemişıetJer l(anununun açık hiikiimlerini ih_lill ederek Ata'nın bu yoldaki inkılöbını baltalamak baiıasına,
Mason Teşkilötının kurulmaşrna mtisaade etrrıiştir.

Sırasi gelm§ken şunu da hatırlatmak icabeder ki, eski ik-
tidar zamanında bu mevzuda bir sual takrini veren millewekiti
Sinan Tekelioğlu'na cevap veıEn zamanrn Hükiımeti, Mason der-
neklerinin beynelmilel olmadıfr hususunu müd,afaadan dciz kal-
mış, bunu Mason derneklerine sormakla anlamak miimkiiıı ola-
biieceğini ifade etm;iştir.

Masonlar, derneklerinin Türkiye'de idamesinin denokrasil
icabı olduğunu ve bunlann kapatılma§ının antidemokııatik ota-
bileeesni müdafaa, sadeünde bir tez olarak ileri siircrteı§e on-
lara verilecek cevap gayet basittir.

Demokrasi idaresi, bir milletin kendi biinyesine göıe an-
cak halkrn, halkr, halk için idare etmek tarzında §liyen Dev-
tet idaıe şeklidir. Bu tarzı idare Amerika'da, İngiltere'de, Flran-
sa ve İsviçre'de bşka başka kuruImuş şeki[ere bağlı olduğı
bğriz bir hakikattır. Bu memleketlerde reşren kurulmuş, ko-
miinist ve kralcılık esaslanna dayanan paıtiler olduğu gibi,
buralıarda keza Masorr tşekkülleri de faaliyet halindedirler
diye biz onlan niinıune alarak hiçbir zafrıan, yurdumuzda bu
kabil partilerin kurulma,§ına müsaade edebileceğmizi vatanse-
ver bir Türk'ünii§üneceğne asla. ihtimal verilemez. Çiinkü o
memleketlerde yapılıan inkılflplar, L776 ve 1789 tarihi gibi eski
bir maziye dayanmakta olm.asına mukabil, bizdeki inkılöplar,
qok yakrn bir maziye dayanmak suretiyle gayet körpe bir du-
rrımdadır. Şüphesiz ki, o körpeyi beynelmilelcilik ejderinin ağ_
ana atmaya asla miisade edemeyiz.

Gerçi Cemiyetler Kanununun g vÖ lO uncu maddeteri'Ma-
§on derneklerinin kapablmasına kflfi iseler de: Bu kanunun
mer'i olduğır bir devirde bu derneklerin teşekkül ve hatt§, taaz-
zuv etm§ olması ve bugüne kadar da miisamaha görmesi onla-
ra bir nevi miirunızaınan gibi bir defi hakkı verebilir. İşte bu
bakımdandır ki, Mason derneklerinin liapatılm'ası için yeni bir
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kanuntedvinineihtiyaçolduğukaııaatiyleişbu(Masonder.
neklerinirı sedcli kaııunu) teklifini hazrrlad,ım,

29.1.1951

Ma^soıı d,ertınkterinin lw,patıtnıanrw dınır twrı;um teloli}fi

Madde 1 - Ne namda olursa olsun bir daha açılma^mak

iizere Mason dernekleri ltapatılmıştır,
Madde 2 - Kapatm, lşi 1,oo,*,o ne§ırinden 15 giin içinde

biürilir.
Macde3_Bukanunneşritarihindeyiiriİılüğegirer.

Ivladde4-BukanunuBajıanlarKuruluyiİİütiir.
NOT :

Çocukluğnımdanberi muhitimin tesiri altında kalarak masonluğın

memleketevemilletimizeçok*rarlıbirunsurolduğukanaatıbeode
daima yaşayagelmiştir. Bu mevınıcla tenewiir edebilmek için bir bayli

eserokudum.Bütiinbutetebbuvetetkiklerim,kanaatlanmıtakviyede,n
başkabirneticevermedi.Hattibukanaatlanm,takviyeedilmişoldu.

Muhtelifdirİ,ırkvean'aneyesahipmilletlericamiasraltrndatutan
Osmanlı imparatorluğurırı yıkmak gayreti güden ecnebi düşmaııiar, Ma-

sonluğu maşa gibi kullanarak, macidi yardımlan vasrtasiyle bir hayl!

Türk mi,işıewerini elde edip gıemlekette tefrikalar çıkarmalannda hep

bu beynelmilelci teşekkiiüden faydalanmışlardr, O derece ki kerıdi padi-

şahlannı alaşağr ederken İtalya tabaalı bir Yahudiyi beraberlrine alma-

, .nın zillet ve haceletini, bile o güniin sahte hiirriyetpenıerlerine yi,ikle_

meyemuvaffakolanecnebileriıırrihayetimparatorlufuparçalamayıda
.sağladrklanrunasıIunutabiliriz.HeleHiirriyetparavanasıİunarkasın-
claişlenenbirsiirücinayetlerin,hattA3lMarthidiselerininmiirettibi
olarak hep o mason canavannl gören bir Türk için biiyle bir nisyan as-

la mümki,in olamazdr.
BiitiinbuıtarihihödiselerclenbaşkarahmetliAtatİirk'ünMason

d,erneklerinin faaliyetini merıetmesi muvacehesinde kat,ı olarak edindi_

ğim kanaat, bu teşekkii{iirı mil,li bünye için zararlr olduğu idi, İşte ka-

nun teklifimi bu hislerin tesiri altında ve hele Atati.ifk,iin ruhunu şa_

dederim iimidiyle vermiştim,

Masonluğumüdafaaedenbazıgazete|erinbilhassabaşmuharrir.
leri, haktanda çok ağr neşriyata başlamışlardı Fakat bunun yanında

yurdun bir çok köşelerincien beni tasvip eden teller ve mektuplar ade-

l
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ta bu muharrirlere sanki meydan okuyup naıruma cevap veriyorl,ardr.

Şuna kani olmuştum ki milletin çoğunluğu beni destekliyor.
Nihayet Dahiliye Encümenincle miizakereler Ua§amış, çok uzıın ve

bazan da irararetli münakaşalarla teklifim ele alrnmrştı. Komisyonda
bu derneği müdafaa eden yoktu. Amma kapatılmasr icabeden bir husus
varsa bunu mahkemelerin ele alması gerekir diyerek usuli, itirazlar ser-
dediliyordu. Neticede teklifim, ekseriyetle kabute şayan görülmedi. Ni-
tekim umumi heyette de ayni netice ile karşılaştrm. Gerçi muvaffak
olamadrm. Fakat bu derneğin mahiyetini, Tiirk milletine anlatmaya hiç
olınazsa hizrnetim olmuştur. Masonluğun aleyhinde bir çok eserler ve
yazılar hep bu tektifimin akabinde intişara başlamıştır. Bu da kısmi
bir muvaffakiyettir,

Bu vesile ile bir hatıramr nakletmeden geçemiyeceğm. 1957 seçım-
lerine lıazırlık olarak yapılan parti denemeXerini (ki bunun cerelı41 13r,-

zını erbabr çok iyi bilir) kazanmadan Ankaraya dtinmiiştiim. Bermutd
meclis gazinosunda ofuruyordum. Ünlü masonlardan . e bana
hitaben:

- Yahu Gi.irkan görd{irı mü masonlanı hışmına rıasıl uğradın?
deyin,:e ben de:

-- Ya sen kimin hışmına uğradın? Ben hiç olmazsa az bir rey farkıyle
kaybettim. Hele sen bir tek rey bile almaruşsın. Masonlar seni yalıız
bıraktılar demek öyle mi demiştim.

Bu iinlü nuıson, ayakta lİmonatasını içip hemen eıtmişti. 6 yakit

tek kelime ile mukabele edemiyen bu zat, gerçi listede yer alrnışt aırurıa
yine de masonlann yardrmından istifade edemedi. Zira onrın bulıındın

ğu liste kazanamamıştı. Kendisiyle bir kaç defa kaşılaştı isem de ona,

kimin lışmına uğradığınr sorup yarasıru tazelemek istemedim. Amma
bakışlarımın taşrdığr manayt anlayı.p arılamamak bu zabn ferasetine

kalmış bir mesele idi.
A.G.

ğ,
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B. 69 : 27.4.9r5L 0.1

ToIiAT MİLLETVEKİLI AIİMET GÜRKAN,IN, MAsoNDERNEKLERİNNİN KAPATILMASI IİAKKINDA KANIJNlEKLİFİ VE İÇİŞLERİ VE ADALET KO]WİSYONLARI
RAPoRLARI MIİNASEBETt-E

(Adalet Komisyonu raporu okundu).
Başkarı 

- Oyunuza arzediyonım.
Ahmet Gürkan (Tokat) 

- Söz istiyonım.
Başkan 

- Buyurun...
Ahmet Gürkan (Tokat) 

- Muhterem arkadaşlar, ralx}rıın
tenkidine geçmeden ewel masonluğun küçüciik tir tarıtıçesini
vapmama müsaadenizi rira edeceğim. (Buyurun se§leri).

Masonluğun tarihçesi hakkında muhtelif rivayetleıı varaır.
Hatti. beş bln sene geriye, yili mabedi Süteynıaıu vrp"n Iü*-Abif ustaya kadar daya.nüğnı söyliyenler vardır.-F'a-kat bizimasıl ayan beyaı olarak bild,iğimiz bir hakikat vaı, o da şudur:Fransa'da ortaçağda başlıyan bir mücadele vaıdır. üim ve aın
adamlarr arasındaki mücadele. Bu mücadele çok sert olmuş-tur. Tahripkör olmuştur, hrınharca o]muştur. Bu mücadeteyiilim adamlan lehine muvaffakiyete isal ebııiye 6mil olan bucemiyet ıorta çağda kuruldu. (F'rances Maçons) ) yarıi 

"""U"*tduvarcılar n-amiyle teşekkül etti. Din adamlannın aieynınae ça-lıştığ, için hakikaten faaliyetinde de muvaffak oldu. F'raısaıhffielinden sonra artık faaliyetuıe liizum görmiyen bu teşek-kül kendilifrnden tatili faaliyet etti. F'akat ı"gııt"r"l;;;"-
vaffakiyetini gördüfri ve anladığı için kendi mi.ıstemıetelerin-
de bu teşkilötı kurmak ve o teşkilötiaki nafiz şahsiv"u"ri" ç.-şitli menfaatlerini temin etmek için her mi.igtemlekesinde btıteşkilötı kurdu.

Bizde bunun ilk tşekkülü 1809 tarİhindedir.

}

l
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İıkdefafiirkiye,debuteşekkiilkurulduğuzamarLga}n.
müslim münewerleri içerisine aldr. yavaş yavaş Tiirk münev-

verlerini de sinesine toplamaya başlaü, Bunun içerisine gıren

miirrewerlerdenmemleketiın*izdekifecidunrmugörenlerbel-
kimemlekettebİrileı:ıhamleteminedlebilirizümid;iyleogün
çokkrı.wıetligörülendevletierindestekledikleributeşkilöta
girmelrle mfieketteki ileri hamleieri yürüteceklerini düşii:ıdü_

ler ve bu saikle de bu teşkilAtın içerisine girdiler,

Zamaı geldi, gerek Birirıci Cihan Harbinde, gerek ondon

ondan eweıı.'l Traüusgarp ve Balkan harblerinde bu teşkilktta

çalışanvatanperverlerhiçbirmenfaatteminedemediler.çiinkü
bununse.boıizeettiğifikir,(Hürriyet,mü,savat,uhuw.et)idi.
Tüqk ırlıından olmıyanlar, ben tam hiirriyet istiyorum demek

suretiyle l-p""ato,İ"t camiasından aynlma yoluıu t-uttular,

ışte bu suret-ıe memlekete hizmet ecleceği zannedilirken mason_

luk Osmantı İmparatorluğıınu parçaladr ve ondan sonra öyle bir

zıırfltsrL geidiki lürtiye'yt o zamanki hasta devleti ben avucrıma

? alayrm diye Fransa ve lngiltere burada (bizde) mason dernek,

leri kurmak suretiyle ödeia birbiriyle rekabete giriştiler.

YanibudernetıervasıtasiyleTiirkiye,yiavucıınuniçineal-i; 
_rk;;;;ıyıe aerneırler içind.eki kimseleri ewel, kencli avuç_

larrııa almak yoluna koyuldular,
e,-*,,aabirçoiyazı|atokuduk.Buradabazıölülerin

*hı;; Jrı| etmet ı.t"mıyorum, hiç birisinden bahsetrıiye_

cğim.
Yalııız Merhum Atatürk'ün kapattığ bu teşkilötrn katrnn-

masındakiesbabrmucibeyinertıaidebendeııdahaçokta^kdir
edersiniz. al,ttl,t'll" bu kapatma işinde vatanpenıerlik duygu-

suna dayanüğnı biliyoruz,
Muhte;; arkadaşlar, bunun tarüçesini böyle yapbktan

soffa ,rpo* tenkidine geçiyorum, Raporu okuduğıım zamaıı

hakikaten ;;p.; tanzim_t'en arkadaşlar Masonluğu okadar

medhiisenaettilerkiazkalsrnbenimdeMasonolasımgeliyor-
du (Güliişmeler),

A.kJ;İ;;, tu cemlyeün beşeriyet arasında hiirnaniz,

ma}ıa ni-""İ ual" bir teşel<ktll olduğunu beyan ederlerken zım-
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nen beynelmilel bir teşekkül olduğunu kabul etmiş olmuyorlar

mı? Biz fert olarak, miiıewer bir ıinsan olarak elbette b€§eri-

yete hianet etmek isteriz. Beynelınilel diişiiııcelerle de$l, tnı-

nu bir millet olarak milliyetçiiik mefhıımu altrnda yapabiliriz.

Nitekim emsali meydandadrr. Kore'de çarp§aıı kahıamanlaıı,
mrz iısa^rılık ideali uğrunda çarprşryor, fa^kat onları oraya ma-

scnluk göndermiş değiidir. (Ne miinasebet sesleri),
sevgili arkadaşlanm; beşeriyete hiz^met efuek istiyeııler

mulıakkalr ki kızrlay teşkilötıııa girebilirler. Çocuk Esirgeme
kurumuna girebilirler, fakat tıiyle mahiyeti belti olmıyan, gızli
qıJışan, beyneimilel olduğu herkesçe malüm ve miisellem bulu_

nan bir tşkilita giımekle fou6lQaz.
Arkadaşlanm; hukuk bakımından iddia]arr şudur: Diyor-

lar ki, Ana5ıasa bize vicdan hiirriyeti veıınedi mi? dernek kıır-
ma hakkr vermedi rni? O halde birkaç komiinist bir araya top-

lansa ve size «Aııayasa madem ki dernek kuınak halrkuıı taı
nrmıştrr, müsaade edin biz de komiınist paı:ti§i kııralım» dese

lıuna miisaade verecek miyiz? (Hayır sesleri).
Kralcr esaslara d.ayanan bir dernek kurırıak isteyen birkaç

k§i çıksa bunlara miisaade edebilir miyiz? (Ilaylr sesleri). Biz
vicdan hürriyeti bahsinde de, bir milletin kendi biinyesine göre,

vatandaşrn başkasınrn hürriyetine veya cemiyet hüıriyetlerine
teeaviiz etrremesi şartiyle olan bir vicdan hiirııiyetini tanryonız_

Sorrra diyorlar lıi; efendim Avrulıa'da vardır; evet orada ko-
mi].nist teşkilitları tla varür. Kimisi çriuyor diyor ki; eğer bu
iyi bir teşkilit olmasa idi Rusya bunu kapaınazdr. Rusya'da
krı.]cılık diye bir teşkilöt yoktur, ıorada yoktur diye bu memle-

kette kraJlığı kurabilir miyiz?
Sevgiü arkadaşlarrm; gerekçem maıızı.ıru iliniz olmuştıır.

Gerekçemde kaydetmiş olcluğum gibi, Anaya.saya ait madde-

lere mugayır şekilde masonluğun kökiiniin dışarda ve İskoçya'-
daıı idare edilınektedir.

Kıymeü arkadaşlarım; vatandaşIar arasında bu teşki16.ta

dinsiz cliye bakanlar varür. Ben bu bakımdan meseleyi müta-
l6.a etmiyeceğim. Löik düşünen bir arkadaşrnız olınak itibar,iyle
herhangi bir vatandaşın dini diişiincesine katiyen miidahale et-
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mek, törizde bulunmak ııiyetinde değlim. Ancak birşey vaıdır.
Tiirk rııilleti gizli çalrşan bu tşekkiııün dinı duygulannın haı_
gi mahiyet ve istikamette olduğunu öğrenmek istiyor, O halde

müsadenizıe yine 33 derece masonlann kendi ağzl,a"ıından din

ha.kkındaki diişünceleri iizerinde bir iki yaa okumama miisaa_

denüi rica edeceğim; bir iki satlr. pardon... orıdan eınıel şunu
,arzedeyim:

Sosyali.zınanınanasılmasonluktur?.Babası?sesleri).
(Gii]üşmeler). müsaade bu5rurunuz... Nitekim Karl Marks 33

deıece masondu, komiinizmin doktrinini, masonluğun miisavat

ifade eden semboliinden a^larak yazmrştır. Karl Marks 33 deıe_

ce mısondu.
Miikerrem Sarol (İstanbul) - Ne demektir?
AhmetGiirkaırı(Devamla))-Hattömason]annsosyaİiz.

mayr müdafaa eden biq yazısınr okuyayım miisa,adeııizle:
(Beşeriyetinrefah.veitilnsryolundama.sonlukso,syaliz.

maya pek iyi bir yardımcı bulmuştur, Sosyalizrnaya her tiirlü
yardrmryapmalıyız.) |.

Yine dine mevzu otan birçok yazılanndan birini okuyayım:
(Altahsızlıkdiinyakahramanlannlnvebeşeriyetinencanlı

.rınvanlarından biriür. Hiçbir felfese ve hiç bir din insaıılığa

Altahsızlığa kıyas edecek bir hakikat bağşla,mamıştrr, Yaşa-

srn bu ön saflaıda çulrplşan terakkiperver mücahitler, Diinyayı

diizeltmek için gökleri uüutardarla, insani düşiinerek Allahı
unutanlar var olsunlar.)

İşte masonlarrn dini düşünceleri bundaıı ibarettir,

Şimdi son olaı:ak elime geçen bir vesika vardır, Ceııubi,

Amerika'daki masonlar bir talimatrıame yayınlamışlardr, Bu

talimatnamenin bir suretini İsviçrelde ,_ "intrşar etmekte olan

<<Fhayer>>isimligazetel7Nisan1951tarihliniishasu:dal}eşret-
miştir.Bundadeniliyorki;«farmasonlar,farınasorılukta4af:n-
dan verilecek kararlar üzerinde kencli bayan ve çocuklannı dinı

inançlardan ve akidelerden uzak tutmakla miikelleftir.>> ,_,.i: , 
_ _ ı.+ı.l

Arkadaşlar, bu yazr karşısrnda bunlar ne kadar dine hür- 
".ı,met ederiz derlerse desinler inanilamaz. çünkü 17 dereceye ka_ , '"

dar mıa.sonun dinİ akidesine dokunulmaz. Fakat 17 dereceden 
;

,",İ

&iA
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sonra muhakkak ki, bu yazıların ihtiva ettiği hiüiimleri, ahi-deleri benimsemesi l6zımdır. (Gürültüler)
şimdi sevgiti arkadaşlarım, beııi bu teklifin yapılmasrna

sevk eden saik hepinizce malümdur. Tiirk Milleti uu'cemıyete,gizli çalıştığı için, iyi gözle bakmamaktadır. Bun]ar kendi ma-hiyeüerini açıklasınlar, bir tek mz§on çıksln kiirsüye masonlu-
ğun müdafaasınr yapsın; eğer Hükiımet isterse bu cemiyeting,izli çalıştığrıa dair olan elindeki gizli vesikalarr ,.r-iyu ırr-zırım. (Oku sesleri).

fute bunlardan bir tanesini okuyacağm:
Tiirkiye Mason Derneği Tiirkiye Mason şura$ birinei de-recede çalışma usulü diye bir foıına var. Bir de brınun ikincideıecede çalışma usulüne ait olan vardır. Bu ikincisi tabedilme-di, Bııııun birincisini gizli olarak tabettiter ve 25o ıı"aya'sattr-

Lar.

Şimdi teksir ediliyor. İtlncl çalışma sistemleri de var. Na-sıl,gizli çaL.şrlrr, nasrl yemin ediİr, nasıl önliik giyilir ve na"gl 
-

işaret taşınrr bunlar tesbit edili5ıor. 
- ---- D-J"-ı 'L 

;,Vaktinizi çok almak istemŞorum. Yeminden bahsedeyim; 'gizli çalıştıklarr şundan belü: §... A..._K, (nokta ,ol.taİ. gu *noktaların ne olduğu belli değit, remiz bu. trfason karanlrk biroda içinde gözleri bağlı olarak şöylece yemin ediyor: «şu muh-teııeuı. mason cemiyeünin ııuzuruni a arzuve irademle ve kerıalihulüsiyet ve samimiyetimle yemin eaerlm ki, bana tls"eİlİ"""t.,((Sakın yemin etme sesleri). Etmem çünkü, af buyurun, bu_
:p._Pi, mason rnahfili olsa yemin sayılır, fakat burasr Yiik§ekMeclistir yemin sayılmaz. (Alkışlar, Lultlu-"1"r1.

bana öğretilecek ve söylenecek masontuk sırlanru ha-kiki bir masondan |§k" usul ve kaideye muvafık olıarak teşek-kül etmiş bir mahfilden gayri teşettÜ etmiş bir yerde be]ranve ifşa etmiyeceğim.»
<<Kaka mııson», kaka diyonım af buyunın, iki (K) ııan-yana getdiği için böyle söyliyorı.ım, (Giili.işmele"). uX. 

-r..ma-
ylıarı sevmeği, yardrmlanro ı.oş-ryı, ihtiyaçlarai zamanrndaimdat eylemeyi, onların ve masonluğun müdafaası emriııde herfedakdrtığ yapmayr vait ve taahhüİediyi;;- 

v"4ıııu9
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Arkadaşlar, masonluk idealini kabul edenler birbirlerine
yardım etmek hususunda; milliyet, parti, cemiyet far}u gözet-
meden hepsinin üstiiıde biribirlerine ya.rdım ederler. Arkadaşi
laıı; arzedeyim. Avnıpa'da birçok komiinistler mason teşkilötı-
na girmiştir; düşi.iıi.in ki, bir mason milliyetçidir, bir mason
komiiıisttir. Bunlann ikisi pek5l6 biribirleriyle anlaşabilir. Ni-
tekim şu yemini yapanlar heşeyin tistiinde bu yemine hii:ırıet
ve ittibala miüellef sayarlar kendilerini.

Biz bu memlekette varlrğmizı korumuş ve bundan sonra
da koruyacaksak milliyetçilik hislerimizi elimizde bir meşale
gibi tutmak mecburiyetindeyiz.

Ben masonluğun aleyhindeyim. Şu bakımdan aleyhindeyim
ki beynelmilelci bir teşkilöttır. Bu birıinci derece. Bir de ma-
sonluğun ikinci derecesi var. Bunun çalışrna uşulü şöyle törif
edilir. <<Kadim, maJ<bul İsl<oç nltt.» (Rite) İngilizcede ibadet
usulü demektir. Nihayet arkadaşlar bütün kendi eserlerinde tet-
kik ettiffmiz ı,amaıı masonlar masonluğa bir tarikat diye üsim

verirler. Tarikattır derler, mahfeldir, mabettir derler. O halde
tarikat olduğunu kendileri ifade ettikleri za.maıı görüyoruz ki
bir tarafta tarikatları, tekkeleri kaparken bir tarafta daha çok
geriye giden, kökü öşarda bulunan sözde modeııize bir tarika-
tın devamrna Yi,iksek Meclis miisaade edecek mi? (Alkışlar).

Sevgili arkadaşlar, kanun kapamaya kafidir diyorlar. F'!a-

kat 9 uncu madde diyor ki; «Arsıuluşal maksatlarla cemiyet
kurulamaz.» Bana dediler ki, Kızrlay da Arsıuluset maksatla,rlra

kunılrnuştur. Evet amma Cemiyetler Kanunrında onun için mad-
dei mahsusa vardrr. Kızılay Beynelmilel hazrrlanan bir prog-
ram döhilinde çalışabilir, fakat kökü dışarda değildir. Merkezi
uınıımisi Ankara'daür.

Şimdi luymetli arkadaşlarımı, bu mevzuda sizi ıızun boylu
yorup vakitlerinizi zayıi etmek istemem. Talrdir sizindir. Ben-
deniz komisyon raporıınun reddini teklif ediyonım. Ve bunruı
açık oyla olmasırır istiyerek teklifime beyaz reylerinizi verme-
nizi sizden istirham eüyorum. Vercceğniz karar en isabetli ka-
rar olıacaktır (Al],uşlar) .
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" (İKhlct DEFAKİ KoNUşMA)
Ahmet Giirkan (Tokad) 

- Muhterem arkadaşIıar; gayet
kı§a konuşacağım. ordu Milletvekili Refet Aksoy'u aradım bu-
lamadım. Çok isterdim ki, şimdi burada bulunsun. İçişleri Ba-
kanr arkadaşıııuz burada ira"hat verirken lriikümete nasıl mü-
racaat edildiğni izah buyurdular. Miiracaat ed,itdiği vakit bu
mtlracaat Başbakanlık Müderrvenat Müdiirlüğiine gönderildi. o
zaınan Refet Aksoy arkadaşımız Müdewenat Müdürii idi. onun
müta]6ası istendi: Zaten Hi.ikfimete verilen t'liziik 25 maddetit<-
tir ve işin zahiri tarafıdrr şu 25 ma.ddeli tiizüğe dayanan teşki-
I6tın bugiinkü cemiyetler kanunu muvacehesinde meırılekeü-
mizde kunılması mümkün müdiir? diye mütalöası alındr. veri-
len mütalfla, hu cemiyetin kuru]ınasuıa cemiyetler kanunıınun
müsa-it olmadığ mahiyetindedir. Bıına rağmen 5ıine kurulmtşı-,tur.

Ilii]<iı:rıet benden vesika istiyor, kendisine vesika vermeye
de hazınm. Ancak bundan daha eınıel eğer Hükimet kapafuısa i-
bu defa diyecekler ki; Hiikümet hissi sebeplerle kapattırdİ. Mec- ;J

]isi Ali bunu katrramaya karar veriışe her taraf §u§ar ve hicbir
sey söylenmez. Onun içirı takdir Yiiksek lieyetinizindir. lal- t
.luşlar).

*

Buraya eski van mebusu ve vatarun sevilmiş asil evt6,dı,muhterem İbrahim Ari,a§'ın 1964 tarihinde Ankarada Ya.ryıç-
oğlu matbaasınd,a bastırmrş olduğu «Tcri.ha halditrırıtter» isimli
kıyrıetli eserinin 68 inci sahifesinden bazı parçalan aynen alr-
yorum. Hakikaten tarihı kıymeti bü5/iik olan bu satrrlar şon
derece dikkat ve ibrete şayanür ve salAhiyetli bir kalenıden
çıkmıştrr:

«.Hatwqtwfu saııa yalrlaşrkpıı. meıııLeketimi,aile twlgrı bıı-
lunan Moşonl,ardavı, bğ,r 

'2 bahs etmnk istri/ııı. Mosoıılwı Is-
tflmbuJ, İzıni,r, Aitrilıfr ıse Anlcaraila bır çotc ıaqları ııard"ır. Mı,s-
ta,ta Kemal Paş,ooıım seı;nıediği iki zü,ınre w7üı,. Binimaisc DöN-
MELER,; ilüncisi, de MASoN'lard,ı. Bir giin aslcı ail,i,ye *ehölŞ,
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üalımııd, Eşü Boztdıritu gğwih, lcaıdiaitv üdsoıiıawı, t*W
,rflt, tnştgı]rt.t ııe ohımlani bltiiwir bur lditnh lxııld,i" Bııııaı gii@
nutatfro, etrbw takrirle Hd,lc POürtEsi erfiılp Başlwıfu,ğvıa oefr,

gııryta, bınılnra şiddntli hır lıii,cıı.ın gap Lv wnüw lcrpoııındsv
@ akt/a,kt et.. . Saniıı,d,e bıı' işii,e Wiilc yref, pEtı olamlclw ilo
ıü. aunııp giitıü MO]Lıfulüt Eırt Bozlcurt riga^set,ııwlmntw bdr

trlğrilr ııerd,iı ,ıre tattıffimırn olşıınmg,suıaıü rdistgn rim^ gttd. Kd;töp

takrdıli otaıflıı. Gu.rııp dinlpiti. Hül,Eşa,sı şWn idü:
Bi,ziilrl Eba ııııcat' getan atdlorımı,an ırıaıgıUü, aıılutaığu

fuilfltlri, hapattıtc, Masoııluk tfrkEleü d@bür Yrhaıdl ffi,
Intvııdwı fu,şIrn, aır wy d,eğildir, meınlplcetimida bıürıhırı rı4 işı
üxdüur" nıınİ itn Gu;nw lworlgla lffiwtrhJııı.Ve söz i,steürİdhr,
stııye gelerelc tn]triröni, gryet ueöiz olnımle iüı, ett6. lrbclistal§i
Maşon]an bir telıişdn alfrı. Hel,e söratitrori ŞüIrr:il Koydyı gı{ırse

idfuıh,bq$ın^ün süt üikütıııiış keihi,ye bm*yoırc. reşlınır hfr.tb
Marürııııt Eaat beye söz Eıetıştirüili,rmi ffi. ŞiiML Kuyıa Maswı.
luğun bır hayw ( !) müassesi olikığunu lcii]rsijdfrı siigilnnği ru,
ıııa,n gwubıın twmon Uitiin or,e yiirifoıe lınyl*riiıtrar- Eo.yw

as e rler i d,eüliğ i/rla rın d,ir, biri"gıni g ö sterebıliıznisüıd ? Y flfun iy -
liıgıorsıın, ın aşağı ileitüer. Mahmııt Eüt ir üASON'LIüb ffihtr
,iiışıdn, gızlı, memtraket te rrullat i4in,ınınıır bir fuilflt ol&n,

ğwıw ue tızr gerdn ıırnuııuı reislai, yani, nieşnk,a oaimları YA,
fl[IDİ b,ir çok ııeşilcalarla öspat ettıı

Şültrii Kaya, Kd,zırn Ezatp, Maztıgır Gerıııan sorı, ryegt Kıfu

t|bi, ııırııııni, Becep Pelegre iltiıa. etm,elcte bı]]fuılar. Ve g-lnliİa
otıırtrı Becop PekeıJin etroıfını alarak yolııgrıngğa UaşlmCIr.
&ıruptııloı hanıa çolc ektçtri]cti, ıd,İ,. fleymn wı hddimi, bııLmw
tı,a İmafta KAPATALIM seslgııi yansell;gorda- O eşındn Re,
q Pekar söz isted,i, ııe tcii,rsiiEe gel,erelc: Arlcodaşlnır, wk ınti,
Iiiın bir işin iiüdimdnyia, niİ,şgfrfu bılyüuııın, fu işi. brr iroİonfl
,darıet reisine göt{iretiın, oııuııda regind alnlnın, gd,wek lıaİta
fug[in tetcıwr lıuzurunııza getirecefırıı dndn. Bu söz guıııbıım
rayırıbi,ılp mnaİıar old,u,,ıre mp^selre gelncek InftaEa ırtfu. Bfu ııfrfr_

ta sonırg olswı, bız tıer ıı,fl,tda bİitihrı Lrol.rn ırartwı,? ird,iler.
Erteşi tıaffu eecep Pelıer geldd oe leiı,rsiİye g]ffiraıc şıı m.iijilayn

ııadi:
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- Arkad,aşlar; bugiindnı itibaren TürhıErefu ltqşrıkılc kaL
ınwrııştır ı^e biıtün local,nr kapanmııştı,r... Salnıda, Uw lnyam,et-
tlr kqtu, allcışlnr, bağırma,lar ııe kahrolsun YAHUDI aŞAK-
LARI seslerc tauaızları Enlatı,ywdu. Şülerü Kayw: ile orlcünş-
Ltn ortad,an sı,rrfi lwıJern basmışlard,ı. Qurup dnğıldhktwra soww
doktor M. Kerrı,alai Öne lmtarak meclistelci, Ma;soııtur toplu ol*
ra,lc rei,şicumhura gi,tmlşlerdi, Mixn Kgmal reı,si,c"umlıura hıita*
ben:

- Eferıdi,ın bİz zntgn mnirye|n ikul,etlniıl,eyw, tu,lı.at üğ
meşrik.i d,awnıınız olııryımız biz pernıann gibi, etrafınıı,da diiıııdip
anlaşına derrriş. Reisi.cumlı,ur, <<Pelsi, bar şeg soracağwıu, bana
cewp uerinİaile sofurfl"... Siz Auru,pada harıgi'locaya bağIı.sınle
ue metbııunııı,zun i,sni nediır?

- Bia Cerıwaiya tabi,i,a ue reiısimia d,e BARCA MİŞON Ce-
rıaplanı,dır Czmişler. Bunun iiderino lciiıpl.ere btrı.qn Muüafıı Ke^
mnJ Paşa onlflrra, lı,itaben :

- «Ilayd,i, d,efolıın bwadan, Celıgrımeırı, olıım gıd,Ln, Yahud,ö.
uşalclaıı! Bgııixn ırüitletirn bona lwlımııınıı şıfirtınn ııerdi, bonı si-
ain gi,bi bip çı,fı,t Yahul,iıye uşak mı olnaağurn? Bu gece wbaiıa,
lrdür Türkıgdnl§i, biitiıfn localarınnzı lw,pafuruüığıruz tnldnııda
ycı,fun teşk;i,l ednceği}m diımn-ıi hırbı lirfiye hepinini, ııgıir ıse a;s-

twLT.ırn, hayfu d,efolem kmşımiian iiiEerelc orıMı kaıruıış, orıitr
ria, yn\dınm telgraf ae telefıonl,arla uaeiyeti, İstınıbııt, Izmir ua
Aila:ıınya, bililirüılar w sabah olmadnn hepsinln lwpıma lwr
ıwrlnrını, getirip heruüz sofrasından lrallaııagan ra,sibııınlınım
ueıd,i,tq ae d,gnn bir ne|es atdnlar. Reı§ıcııınhur Mustafa Ke-
m^a;l Paşı bu suretle bditiın MASON localpnı,nn lcapattı,. İşrrıet
Poşoıııın, reıisiııımlrurlğu sırq,sırlda lwnnın ıı ırı,atı,şıısla lwlar"
lr,ıqıawrıı,an di,ye Masonların mtiııcaatı ii,ıarlrıc teltor IdM
rç,ıtrp foaliyate baştıdnlnır. Ve 7952 d,e ise Atatiirtdoü geçh1aııı
ııe onuml,a iftihrr dgrı Celrtl Bagwrda, Ahıneil, &ijırltgrı'ın teklart
etffi ue \üwsonloıım \ncala,nıw ttnwtmnta lsta@ Mıııııın telc1i-

tınn rd, ed,erela bıı sııretln lncolnını lcıınnınla prhlş6İıdl. Taböi
bu dnnelıyeyi Meclis wptı, falnt bu m,iin]erffiı daımm etti-
ği i4 celşe zarfunfu, Celrtl BaEıar rei.sğcamhıır loc,asınc- gel.e-

l
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rek (1) laaıaumıın miidakeıvleü,ın srllıffirt ıcadar tolaiıp etıniştir.
Ve bu ış iğ,i,n nüfınunu tmllarrlfualp işfimal et niştiır. BIıMB-

nnrqh, Atatiırk'iim biitiln celü,dıtiyle lrwttı/r@, MASON b.
a]ı.trını Celıfr,I Baw müfuzuruı i"stiınel d,erek uo sqüıni,ııı,i, rrlca-
daşlorırıın teşui.lc eikrek Ahm"et @iirlam'ı,n tehli"fud rüetmış ııe
M asoıılartp loaalaııru perlcıştirmı,ştir.

*

(l) Bu tarihi miizakereleri bende basın locasından takip ediyor.
dum. Yanımda Burla'nın Ankara müdürü Alaeddin Mizan oğlu vardı.
Milyonluk müessesesini kapatıp gelmiş heyecan içinde miizakereleri ta-
kip ediyordu. Cel6l Bayarda olanca heyecaniyle hatipleri dinliyor fakat
göderini benden a5nrmıyordu. }Iaklı, idi, onu bir hiçlikten o mevkig
diiıııya Masonluğu getirmişti.

1

a
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İKlNCİ KISIM

Ey gözii bağlı, ayaklan çıplak, pa{a.gı sıvalı ve bağrı,
açık olirak (1) Masonluğa girip te irısaniyete, be§eri}rete biz-
met arayan fiirkoğlu Tiirk, MilslümaJı vatandaşlar! Vatanını-
za, milletinizn, meıadlarınuzan tarih;nize ve bugiine kadaı dök-
ttlsiiırii, kanlaııa hiiımeten buluııduğunuz Masontuk teşkitihn,n
tehlikesini se"ırıeğe, öğreıımeğe çalışınız! Ne ittüğ belirsiz olan-
lar sırf menfaati şahsiıreleri ve her tiirlü ezıra}ı hayaüyeleri
için sizleri ecir ve esir olarak kullanıyorlar yg iuI,ihlalini,q
mahvınıza, çalışıyorlar. Enver Paşa birader Basradaıı BosDı
Iierseğe kadaı bir imparatorluğu yıkıp İstanbuld,aıı kaçaıireıı
ıöylediği şu acı itiraf hepinize bir diishıı:tı ibıet olısun:

«Bit Sultaı Hamiü anlama&k. Biz Siyonistleıe fllet otdtıL
R;,i be]melmilel lfiasonluk isüsmar etti. t'limür. Fb^kat... Bfia.
Siyonim içiıı ealışmışz... Maalesef Pa§ıam.» 

, ı
Ve şurasını daima hatırlayınrz ki: Kaçakçılrk ve tiirl§ ent İ

rikalarla besleneıı Yahudi şirketleııi ve onlann dünya iisttihde,
feıvkalLanun pşayaıak Siyoniz.me yataklık ederı Faımasonlar
içinde yaşaükları memleketleri ve milletleri üç buçuk komisyon
veya ri§vet mukabi[nde soyar ve ecnebilere hediye ederler.
Roliinü oynadıktan sonra hayat ve haysiyeü€dni dee yine bu
Masonlar onlara teslim ederler ve mahvı perişan olup giderler.
Şefkatli ve insaniyetli (!) Mason biraderler o Ma^moıa }ıaıdJn
yerine onun ipini çelrerler. Talnt Pa§a, Ceınal Paşıa, Eıver Pa-
şa, §ait Halim Paşa, Selönikl,i Cavit, Doktor Nözım, Maarif Na-
ıın Ştikrii, Canbolat biraderler gıbi...

Bıınlar ya bir Eıırreni kurşmu veyaiıut Kel Ali, Mason bi-

(l) Fhrmasonlar bu maskara kıtıkla vaftiz (tekris) edilirler. Ama
ki,mse hor gÖrmez.

L
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rader ldhnçAli, Mason birader müddeirımumi Necip Ali ve Ma*
son Reşit Galip biraderler elinde can vertn§lerdir.

Mahfellerin Yahudi gençlerinin istilisına uğadığ bu srra-
da size yeni bir liste daha takdim ediyoruz. Mahfellerirı isim-
leri ve bulunduklan yerlerle biraderlerin adreslerini peyderpey
neşredeceffz.

Şıına kani ve emin olmalıdır ki bÜti.l]ı memleketlerde rr
bütiin diinya üstiinde haıpler, bütün ihtilölller, istilö ve istis-
maıcılanrı Maşon oca}larında, Mason localannda, Mason ma-
beüerinde tutuşturduklan ve etrafa serptüleri ateş ve kundak-
Iarın tesiriyle vücuda gelmektedir

Bu mevzuda şunlar da diişiiniilebil,ir:
Lodcorc, Vilson, Venizelos, Klemarıso l\fiason oldukları ve

bütiin di,inya haıplerini idare ettik-leri halde Birinci Diiııya İiar-
bini niçin dıırdurınadılar? Yoksa durduı:rıağa muktedir değl-
ter niydi? Dıırdurmndıklanna nazaran o halde harbi kim çı-
k8rd1?

Ve bugiin dünya iizerinde ceşyan eden muazzan h0diseler
ve şahidi olduğumuz büyiik hazırlıklar göZöntiıe getiritece&
oluışa Çörçil, Rıızvelt ve Mister Trumanla Eden ve rbansanın
ekseriyeti azimesi Mason ölemine mensup bulunmalanna rağ-
men ve diinyaııın idaresi de keodi ellerinde olduğu halde sulhu
}ı&pıma-"larınrn sebebi nedir? yoksa bunlar bütiin insanlığn
tepetaklak olarak umumi bir çökiintü ve iz.mihl6,1iıi mi bekt-
yorlar?

Tiirk Masonlanna gelince: Kendileri Mason olduklan halde
biraderlerini hapisten, darağaçlanndan, menfalardan kurtara-
mazlar mıydı? Niçin Cavid,i astırülar? Dr. N6zım niçin id,am
udldi. Canbolat Bey Mason olduğu halde Mason müddeiumumi
Ma§orı İstiklöl mahkemesi az6,sr bu biraderin canına nasıl kry-
dı ? Bütün bunları sükünetle bir maııtık ölçilsiine vurduğumuz
,zakit ilk nazarda tr'armasonluğun bütün İbrant tşekküllerinde
tılduğu gibi yüzde yüz blöf olduğu ve kardeşlikleri ıile birbirle.
rini tutmalarl ve tesanütleri hakkındaki propagandanın da boşı
clduğu meydana çıkar. Farmasonluğın içinden çıkılmaz bir ha-
}e gelen tarihi ve Arap saçına döndürtilen mahiyeti hakkında

,
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ileri sürülen yalan ve uydurmdardan kendim;izi bir an için sı_

1nracak olursaJ< yirnİlncl asıı Masonluğu için şu hiikiimde ka-

rar krlmak icap eder:
Diıınya l;"-rl** yeld,iğarıyte'ç,wpışnnlıtq) olrrl ııe gagdbü

aızı iştttıE ue biitiın meı)cilnti i,stismıı,r olwı aııa rrgyrıürffi
ürelctif o,alfu bııgiınkii sıgoııianıin bırr coph,asn fu ilaıııoığrgsiiıır

tçi wknswıda tekrrüü giali, ttıwxetler ımrüır. ve bıınlann yer yü_ 
,*r.

zünde her memleketie yataklan ve ileri korakollan F,armaeon

matıfelleridir. Bu Mason mahfellerine, kend,i mel,anetleriıe ve

şerlerine ilet ola.ııııyacaklarr için kara^kter sahibi isanlarr d_

maz|ar. o mitletin p.ı. ,, müstesİı,alarr olaırr harislerini, ikbaı_

perestlerini ve dejenerelerini alrrlar ve en yiik§ek dereceleıe

ie rütbelere onlan_ çıkanrlar. Ve en ebleh, cahil ve harısleri aza

olarak arar buluilar.'çtinkü Masonlann ta^hkikat memrırlsrt

bil6,istisna öz Yahudidir.
BunamuvazİolarakyineYahuüliktarafındankurulmrş

ve tohumlan asırlarca ewel atılmış olan Karl Marks,rn kdnü_

bilihare F,aıırıasonluğa karşıÜk milletler arasında gizli teşkilöt .#,,
olarak Bolşeviaııi kurmuştw. Bunu da kurarı Yatıudiler. *, 

_;__,

Siyonizırı en kudıetli yahudileriyte Moikoflııf ve Stavlı&n.:&*
komiiıiz_m ve bolşevizmin de içine grımış ve ba§iına"geçmiştif{{',ffi'
Gerek komi,inian ve gerekse Farnasonlukta bilümum.nukadd.
sat, a;n,anat ve Hazreti İ.deme kadar giden bilciimle futib6t ve

mi.inasebet]er bilakaydi§art kesilm§ olduğu içia bu da millet_

ler arasında erı budala ve düşkünleri, [arisleııi, ahltksrzlan ve

menfaatjerestleri arar bolşevik, komtinist yapar ve karır baha,
:.sına çalrştınr.

Yahudi protokollan muciİıince iki milyar insanın Yahudi- 'ı

leş,mesi ve salamon.imparatorluğunun kurulması ve bütiin kiir-
tei arza tasarnıf matlüp olduğundarn dünyayı srhhat, ahlök ve

ırrukaddesat bakımından teredüye sevketnek di§iinü,ti[üğünden

f€smi, gayııi resmi ve hususi her şaha-da ve her ti.irlü-\ra"sıta ile
birbirinin ifnaşını]da mubah addederek nalrsatlannın i§ühsal ,,:>

lralıp kendinden ge4erek yere serilinceye kadar-uğraşılacalr ve
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}lazıırı Timer Dr. 33
Iüiiseyin Kenan Tunakan Dr.
Iiazım Atıf Kuyııcai< 33
Hasa^ıı I{ilmi (Muh,ohwe fu,g|)
Hoca Esat Mahmud
}liıgo lreıııat " 

,, 
,

Halit Tüziiner
HazaıIz.ak Çrfum,r) '"-
Iiiiseyın Yakoç (İxmnr eslci toıaılay mii,Ütirii)

H.aüt Habbab
H. Rauf özen
HasanYusuf Başkan Dr.
I{asan Berlmen
E[acı Hasan zade Dr. (İaıııir Homor lra,&,) 33

Halit Kemal Elbir
Hazım Kibar
,Hiisnü Kiireli
ilayri Beyo
,Iiiiseyin SaJor
Hanri Yaşova
,tL Zahariadis ,)

Hamd,i Rıfat Doğusel
Hilmi Erel
Iiasan Vöfi
Hayıettirı Özkul
Irulusi selek

Eıl ran

Hatil Ş. Tiirkkan

{

",l, .:.' ıır 4.

ffiİhT,
Hff#b*
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iiakkı Diigiden
İhsan Anidln (Ziraat miisteşorı)
i. Galıp Arcan
İbrahim Saf.tı (İzıni";, Zu\ıal locrısı)
İsmail Hurşit Dr.
İbrahim Yasa (Öğretmm)
İzzet Berk (Tiiccar)
İbrahim Hoyi
ızak tsen David
İsrnail Gün
İzak Şalorn
i. M. Seydol
İlyas Modya,n<ı Dr.
İsmail Hurşit Dr.
İsmail Memçuh Att4ş (Biiıyük Şark yaaııı) 33
ıbrahim Telci
isma,il şefik 33
İbrahim Necmi Dilmen
İsmail oSener
İsmail H. Kutman
ısmail Hakkı koni
İsmail Mestan (Maııııisa ülker t<rc.ası, Ziant Barılm,sa Md,.))
İrfan'Konu r ( Öğretmen)
ıbnüırefik Ahmed
İbrahim Müslim Dr.
İsmail Faik Başar (Ziraut müheııd,isi)
İbrahim Gerçel
İlyas Modyaıro Dr. 33
ıbrahim Arslan
İsmail Ratib (Au,utwt)
İzak Kraspi,n Dr.
İstapan Avadikyan (?iimar )
h"* İsmail Dr. 33
İhsan Edis
İlhan Gi.ingöreıı
İ. Hü§eyin Tökin
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t İI
ı

1ü3 _

ı



ıak Geron
sreel Hakmen

Ibrahim Gerçel
17zet N. Arkan
furahim kender
İlya Bilmen
ızak de Leorı
furahim Sey{ol
fumail Paya
ısmet Barutcu
ijısan Mizanoğlu
i]ısan Gürses
ismet Somay
ıbrahirn Telimen
ısmail Nevzat
Jak Eseyan (Holanda Ba,ıılwsı IlL)
Ja-k YakÖel (Tiıncar) 33

Jozef Salomcn (Yıı,vııf Sa]mon ofuuş)
.]ozef Sakakini (Türk uotannna feld,ket tolıurmru wa,mı)

Jak kaldeııon
.]akSuhami(Yatuud'ıkla^sonk'atilb.iEzaınıq,uma''ııa)33
Jandarma Um. K. Galib
Jon Jiro (İzrni,r ttıecor)
Jozef İsrago (Iurıir tiincır)
Jozef Falkon (Izmir tücmr)
Jatur Tim,i,stoki Dr. (Yıınnniytrlh)
Jozef Margu|iıs ( Ttiomr )
Jozef Gomel
Kenan Belbez (Irıaııış Iman)
Kirkor

Apak 33

I

Kizrm Nami Duru
KemaFŞakir (Ege lcrıış+ , Itmir)
Külahdaş zade Ptıza (Manisa ülker matıtelt)

Kamil Aksoy (Aınılat - Üllıer mahİelı)
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Keıııal Şakir Alanbey
Kazım Özalp 33
Kenal Hilmi §arlrea
keırıal salih
'Kılıç Ali
Kerrıal GÖdeleç
Kalod,i Naskan
Kemal Özço arı
Keınal Atlı
Kamil Sokullu Dr.
Kasım Nuti (Anloo;ratrı, öğretrnen)
Kötibzade Sabri 33
Şükrü Tahir Kilimli (İzmw, tiıccar))
Kosti Sapucakis
A. Kostantinidis
Kemal Kaplancalı
kenan Güzektin
Kerim Arman
Kamil Türeç
Konuralp German
K. Ali Şa1llansoy
kadri olcar
Kerim Annan
Kemal S. Sel
K. fuıilyadis
KAmil Tiirec
K. Satih Aysoy
Kemat Oğul
kemal Bozkuft
Leon Songül
Ireon İ]İperan
Lütfü krrdar
Leon Karas:so (İzrnir günflş kocası)
Leon Bankman
Moris §enkiyat
Menahem Abravanel Dr.
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I
jhmed Ni (Amöıvl)
ahmud Celöleddin ( Aüı]rt )
ioris Kraloviç -.,, \

iiinir Bohir
Marho Elenkave

ı}fehmed j.Jiü (İzmilr Brıügi, BirWiıaın- KifihQ
Mehmed Saıim (lüııfur Zulınllra&))
Mehmed Ali H. Krroa (Biiyiilc wrk ii,ergisn go,ran)

Miinir Halil Erem
Mustafa Hakkı Nalçacı (Klıwagğ.r) 33

Mecdi Akasya 33
Mithat şiikrü (İttiıınt Teraklgı tf;.ını.'ııyıı ıO6ttbö umurrıl)

Muhiddin Üstilndağ
Medeni Berk
Mithat penin

Mıgırdıç Selefyan :

Muammer Çavuşoğlu
Mustafa 7,eten
Mazlıar Şenel
Mehmed karaman
}i. Haluk Timurtaş
Muhlis Erdener
Miifit Erkuyumcu
Mehmed Galip (Esltı agwıı Em,a)
Mehmed Cemil Uybadın
Mustafa Reşit Paşa (İngıhız lacası, ük masonlnrilnn)
Mesut Cemil
Mazkar IKaza,n1

Moiz parelli
M"hib N}Üasoıı Eük^sek şııro,sx d,za,gı) 33

Muhib Nihal Kuran 33

Mehmed Salim (IürL*r Zulıfll loco,a)
M. Kemal ÖUe (lltevjnn,a?afiL) 33

Mekki Sait Esen 'ii
M. Lovat

İ
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Mehmed Ali Haşmet (Büviik y,rk dergi*i, r}ıibı,)
}dazhar German (Eslci, mablüs) )
Mithat C'emal &
Mchmed Suat Arpad (Mii]Lendi"s)) ".

l{chmed saka
Moiz Goakil ( Şeınsi,yeci,)
Marko Kohen (Tüocar)
Moris Mayer (Tiiıcor)
Mithat Paşa
Moris Bengiyat
Mişel Noradinkiyan
Muhiddin Osmaıı 33
Marko Nahom
I,foris Kııaloviç
Muhiddin Cenl Duru Dr.
Mehmet kararan
Miimtaz Tarhan (Tıırha,,n daği])
Mesut efendi Yağcızade
Mehmed Samiih (Eslıi Eslcğehir li,sesi ınıitd,ij"rii)
Mithat Şiikrü ( Itti,h,a,tcı) )
IVioiz Fresko
Mesut İçre
Mi\al Görgülü
Mustafa Sezar (lrıCIıııı,ş tocı^ıı)
Münir Ö9e| (İnannş lncatıı)
Mehmed Cavid (Dimme, aslİİ m,alİ,ye naawı) 33
Musa Kf,zım (ŞeEhul - Istrtm mnşrııtiget lrrıoışı,)
Moıdeşi I*vi (Iarıir giineş lM)şı)
Modyano Salvador (Sehni,lc luınat ın Tera]dci ıouıııoıı,cıı)
Mihael Matar 33
Mehmed Uzıın ( Öğretmeıı)
Mukbil C<ikdoğan
Melıih Sarter
Moris Danon
Mustafa İnan
Muin Kuley

}
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lfübn Başar
.Y,.. {iıü§in Başak
' ;, iafııa.m.E€r Yeneman

l[. Geııçeıslan
Mustafa YaJman
Merih Uğurru
lfetih Gilrsoy
lfehmed Topag
}fıhmut Egene
if,ııammer IGğtcı
lfub§in fiireıı
ifiiiey5ıet Tetryeli
lJianınrr Sayın
l[iinirElegi'z
f,f,oris Mosse
Melih Tokay
lfarto Özdoğan
iletin lfiaggönül

._ Mecit Selem

; Müemmil Kulecl
Muvaffak Benderli' M. Nıısret Berkant
M. Anjel
trf. Ergun Çağlar
NEil Güreli

, Ndhat Seza]
Necmeddin Sa}ıir Erer
Nevzat Eşref Dr.
Necati Çiller (1)
Nuri Özsan
Nazlr Trlabar
}Turi Togay

-

,J

ı

ı.

(1) Eski Belediye reis vekili... Bir san'atkAr kendisine gavet nefis
yazıImrş bir besmelei şerif heCiye etmek istemiş, aldığı cevap şu:
Benirı evime kuran ve besmele gitmez, götür bunu!...
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fu.*f.,
NihaÇİğrılboz ;
Na.aİ hıhdıi

'Necati Y6lan
Nazif Şerif iıIabel
Nihat R€şat Belger Dr. ffi
Neili Çolpan Dr.
Nureddin Ramih Dr. (Mwuı btiyük şırrö,sı ,fusıı} §
N€cd€t Et<rerrı Otcay 3i}

Necaüi Dirin (Eorut)
Nadf Eigat
Necat sıınaı
Na^uni Sevgen
hledim Şakir (İzm,ir Zühd lnrfls")
N.ecmeddiıı Ta^bsin Erer 33
Nito Tatıopulo (Bcırwrıı)
Nedim Nazıııi
NecibAli
Nevzat Tarıdoğan (Esln Anlcara ııalisi,) 33,
Nqrrrni Poray
Nad]ir Nadi
Na;zırıi Topcuoğlu
Nurullah İhsan Tolun
Nadra Mutıan 33
Nahit İtilmlş (Maıııim, iitrJer locası}
Nuri Gtici§nner
Numan Menemenci
Nuri özsan
I{aeip An}aralı
Nesim Maztiyah (Eski ınebııs) 33
Nurettirı Artam
Namık Kgnal (Şrir)
Nazif Somer (Anlcara, fuwıış locası}
Nedim Nazrrıi
Naci Giiıeli
Necmeddin sahir sılan
Naaif Por,an
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Nasib efendi 33 
ıŞiVI naıx6,) iıuTıl ı,smeO

Nafi,. ıkem en (Biyük ta,ittb) * 'lİ-Tlİffi
Nuri Pere
Nİjat fuiz 

",ğ.:§;3*;H3Niyazi Tarman
Nahit şiruikoğıu ıırr,rrgİffit trtr8
Naci Cıeııgor .tns.ııuA) Jgmdı,I{ IibA nsrııao
Nedim Zaim ,İ^*r^*
Nafiziya Başak , l';§§Ş;il}§HJJ§"J:ffi
N. Kanii Mqsen
Nevzat Efuoı . j:ffiaT:L3
Nisim Bahar ş§eIA csriıO
Nebil Sarlbl ıstliğ ısılıo
Nihat Öktem p*r,rÜ rıs*ıO
N. Angelidis ıg)I .T ıgffö
Nejat rhbii gsc|sısX;ilırıO
Nafiz Ergezen dssö ısmÖ
Nejat Giilen IsıA ıIrıısT :ıırıÖ
Nüvit Osmay rıslyoX ıameO
Necdet Gaüp Yene ıIaıs? nı;ıızO
Necip Atayeli :{fiıölqlA ng!ıO
Nejajt Gülen TııöJıI ısr..:eo
Nejat Taşer uiğorııisS ıemÖ
Nazif İnan ijeıfjc nsıiıo
IıIihat Gener ijkz9 ısvi9
Necmeddin Stdık Sılıan (szoco§ ı\ınç ı-ıııi,ıi§ .i!,ıııtinY) oı;s.I
Nazrm Aıırıa.ın (Miıııw) vo?.TA iIA isııgfl
Nuri Riist€rıı ]ııı:fi ne:ij§
N. ÖnderoğIu cifııs}/I rısjı6 cs:fl
Necdet Egeran (Üstad-ı ıfrzınrı) djisc Jiıı..fl
Nesim Afrımado tt (Is.tıııı$) sI.9s Jı]efi
Nasrr Zeytinoğlu ' j dodqrA jcıefr
osmarı Şerafeddin Dr. (ıtostılsı[ö) neve? inııIs".{
Osman Yuuus Dr. >IsrgiT Js?efl
Osman Talat (Aırulcat, İsparı,yalocosı) T9ı§ ii?e.fi
Orhan Şeref Apak _aİİ_
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Om.an Nuri (Bıı.rso NdIıiXferM$)
Osnan Gtik§in 33
ömer Umay
ömer Mıüialdin
Osman Kavrakoğlu
Osman Kapani
O§naıı F'ehmi Resneli
Ogıan Adil lilikmet (AııııJcat)
Orhaıı Balkarı ( İtwıış üııd.İe]i) ), Ohaııes Girztian (Izııırr giiıınş)
O. Edip Seyü
ognan Dilber
Odıaıı Alsa4
Orhan Şiper
Orhaıı Ünsaç
(hner F'. Kurt
O,nnik Karabaş
ömer Ozek
Omer Faruk Aral
Osman Koylan
Osman Şa,mlı
Orhan Alpyöriik
osman Ertörer
Ömer Zaimoğlu
orhan Giireli
Piyer Psalti
Pepo (Yahudi, Ziyag-r şrrlclocan)
Remzi Ati Arsoy
Ruşen Eşref
Rıza Ertem Mardin
Reşit Galib
Refet Bele (General) 33
Recai Atabek
Rahmi Seven (öğretmm)
Reşat TigraJ<
Reşit Eırr

F
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Reşit Cavdar 33

Reşat Mimaroğlu (Büwılc şıra a**) 33

R^ahmi Duman
Refet Tok

ü

Refet (Estci Buısa Z,iıffit ıniiili,irii)
Rasim i'enmen
Ragıb Bahaeddiıı
Rahmi ( E sloı, IEınlr ürlisı)
Reşit Güvengii
R€şit M. Oman
Rauf omurşal
Rasim Ferit Dr. 33

Ruhi Vamık Girgin
Roırran T\ıJrgki

Rno| (Razwutal lCIffisı)
Reşit Kaltal<kıran
Rauf Meleksoy
n"*t Paşa (fumniuet Soııd,ığı eslei ıntiımlaıbı)

nasim Adasel Prof. Dr, (İvmıııt,ş trrrğL ıjstnd,ı,33

Reşat Yaşat ( Inıtw lrrnsl)
nıtlt Osman Köknar (İrınir gtiıwş)

Ruza Davil (Aırulut, İzmir gijilwş)

Rafael Riçi
Reşat Atabek
Re5ımon Minasyaıı
Reyan Erben
Ratib Sipaiıi
Remzi kocaer
Refet Hakul
Reşat Kınacıgil
Raşit Teırıel
Rrza Berke
Sabahattin Yolaç
Sıtkı Sinikoğlu
Sedat Abut
Settar Hayri Ergii:ı
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suat Beniker
§öip Caner
§alih Sıtkı (Munisa ütlta t ,uısı)
Solon E. Kazanova (Y,ah,ııd,i)
SAinr Hüsnü Onat (Eshi $ırketler loamiserü)
Süreyya Tahsin Aygiin
saffet Arıkan
Sadi Rıza Dağ
Selim §arper (Amfrrikan lrcataıwın)
Sait Çelebi
Sadık Bigat
§acit Öncel (Büyütc hnt?h)
Servet Alko
selönikli zühtü
Sami Pangooğlu
Süe5ıman Asaf (Eski mebııs)
Sadik bey (Eskt, eırkaf rıaeıln, Rnı"f 7ıaşa aad,e)
Sadrettin Kasim Dr. (İnrti,r localarını gmğletmişti.r)
saırıim Aksu
Salü Korur (flieşri,k-i, ıiaım. B,tr zanıan eski, malıg"ripler nı,ırrurrı,

reisiolrnuştur) 33
sebati Ataman
Sabri Dilek
S. Siiruni Nasuhioğlu
Samed Ağaoğlu
Şefik Fa}ıay
Salem (V eı,ıi,t cs F raıı,sız toaesı)
sadett:n yalırrı
§olon E. Kazanova (Yahu,iLC)
Selim Ragib Emeç
Ştikrü Hazım
Sadık Giz
Şefliati Bata (İnanuş loca,sı)
sırrr yrrcalr
sıtkı yrrcalı
Selim Yatagan
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Sa,mi Günsberg Dişgi (60 seııe d;i,r sig aseti,mifu ıntğı,rn, Y ahu. ) 33
§aim flzer Dr.
Ştikril Elazım Dr.
,Saib Saii Üınr (Gaaiıuvıtep cenup locw^sı)

Şahinzade Etm
Sani Yaver Dr-
Sadreddin Dr. (M',ason d,efterterind,e soy,ğfrb yok) 33
Şahin A5ıankar
Sa,mi Mordo (Yahuili,)
S. öncel
Süreyya Tb}ışin Aygün Profesör
Şekur Öttcııı Or.
Siikufe Çagatay ( Ö ğretm,eıı)
Şerafeddin §anal ( Öğretmm)
Şilkrii Tahir Kilimti (Tiııcar)
Şilkrii Kaya 33
Safa Fevzi (Eskı İran sefareti, ınüsteşan. Türk locaşıtıa, bağ,l"ı)
Sııat Arpat
Suat E,nış
Safa Dikmen
Sel6mi §ındağ
Saffet Rona
§elim Albukrek
Sadri Tonguç
sedat Tekman
Sahir Eıman
Selah Erbil
Salah. Sun
sacit Öncel
Sadi Aral
Sahir Akev
Şahap Göngül
Süleyuıan Bakırcı
Salvator Mori
sebastian Hubler
Şerif Par
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Selçuk Koş",
Sedat Kantoğlu
Sadi Belger
Soli Soryano
Sırn Akdur
Selçuk Koşer
Şevki l(ayaman
Şeııket Agabey
Sıtlo Şinikoğlu
Şerif Onay
Sezai konukg,il
Salomon Ovadya
Şazi Enver Sirel
Şemsi Gök
sacit sözer
Süreyya Akalın
Şevket Beşe
Sungur Babaoğlu
Sadun Çançar
Sa^rni Giiriin
Samim Bo,starıcıoğIu
Soli Amado
§abahattin Erentürk
Şevki Din_çer

Şakir Çobantr
Selim Ha]crıen
Şevket Güvengiz
Saim BocutoğIu
Sait Penbeeioğlu
sermet Erkal
S. Tahsin Aygün
Tissut Emil
Taceddin Barş
TlD]rfik Rüştü Aras Dr.
Tevfik Amir 33
TaJat Paşa (Eslci Sadrazarıı, iJIe ıneşrik-i du,m}
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Tevfik Hamdıi (Estdiı Düı}lwL muha,v,;bat reişi,)

Turgut Sarıer (İnaıvış loctsı)
Serpet Akgiin (İnı*nw loaııısüL)

Tar^k Ziyal
Ta^l,at Kut
Turhan Ardaç
Verlat Ayta:rıam ( Mühğııdis )
Vasıf Arna
Vacit Asena
Vahrarn Bayar Dr.
VeIi Necdet Sungıtay
viktor Gaiimidi
Viktoı MaJde
Viktor Algaranti (Tij,aoür, Bi,arvı,s?n, Rizorta)
Yusuf Tezrnan (İnwuış lnrsı,)
Vahan Bardizbanyan (Izmw, gtıneş locası)
Ventura Samoel ( Auukat, Izrınr)
Ventura Benjamen (T iincar )
Viktoıı Sehmeile 33

Vedat Yeginsu
Y. Vakalopulos
yani cikodi
viktor Alfandari
Veü İsfend,iyar
vacit Tiimer
vedat Berkant
Vitali Araf
Zeka Başaran
Zahitlmte
Zekeriya, Rrza
Ziihtii Velibeş 33
yalıo Toledo
Z. R. Şahinoğlu
Yustıfziya (Be,\eCtg,e fe,n işlerı md,)
yusuf Levent
zeki Erataman
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Ziya Üstiin Dr.
Yusuf Nomal
Ziihtü Berkerbr.
Yavuz Abada^rı
Yakub Çelebi Dr.
Yusuf Ziya Öniş
Zeki P;ız,a Sporel
Yakup Kadri
Zeki Bclgin
Zekeriya P"ıza (Şdir, Biluüh şnrlı y,ıaan)
Yomtof Azer
Ziya Osman Gtiksan
ztütü İnan profesör
Zaf.it akl Yanopolo ( Arı,kar o rı,ebu su, m iıharilis )
Yusuf Cemal Molla (Autkat)
Zeki Derviş (Esfui polis mektebi miı,d,ürü)
Zencpi Dr. 33
Yako Toledo
Yusuf Metaper (İzmtr güneş) )
Zeki Dölen
yusuf Tezrnan
?,ekei Bayer
yılmaz Ttizer
Zeki Mağdenli

*

'I

MEŞRUTİYETTEN BUGÜINE KADAR rÜnX MASONLUĞU
BÜYÜK ÜSTADLARI

1 -- Ta]aı Faş,a ].909 - 7912
2 - hIchrneC Aii Eaba 1912 - j_915

3 - Faik Siiievııen Paşa ve Dönme Cavit 1915 - 1918
4 - P-ıı, Tedık ve Fuat Hulusi Demirelli 1918 - 1921

5 - Besi:n Ömer Faşa 1921 - 7g2+
6 - Sewet Yesari ve Dr. Fii<ret Taiiiy-eciCin t924 - 7927

7 _ Edlb Ser.ıet Tor 7927 - 193C
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8 _ Mim Kemal Öte rggo - 1933
9 - Mustafa Hakkr Nalçacı 1933 - 4 ay

10 - Muhiddin Osman Oırıay 1933 - 1935
11 - Mustafa Hakkı Nalçacı 1951 - 1953 (1)

12 - Fethi Erdem 1953 - 1955

13 - Ekrem Tok 1956 d,a on ay
14 - Atımed Salih Korrır 1956 - 1960

15 - Kemalettin Apak 1960 - 1962
16 - Şükrü Hazım Tiner 1962 - 1863

*

fiirk Mason biraderlerin hariçle mü,nasebette

yerler:
AMERİKA

Adres: 1733 Sixteenth N. W. Washington D, C,
Üstad-i dzam -- Jolın H. Cowks
Tiirkiye mijmessil,i - F'uat Hultısi Demirelli

devir,

til

HALENI TÜRI(IYEDE MEVCUT FARMASON LOCALARI
İdeal- Kiittiir - Ülkü - Kaıd,eşlik - Hi.irriyet _ Sevgi _
Atlas - Müsavat - Libertas - HaJ<ikat - Atıenk - F-azilet -
Erenler - Sadrk dostlar - Üllıe - Şefkat - Hıı:ııanitas _
Hulus - F'ree,dom - Devrim - Nur - Promethee - Kemal _
Gönü- İrfan - Ümit - Uyarıış - Doğ,ş - Yükseliş - İna-

n§ - Bilgi - Banş - Dikmen - Yıidız - Çankaya _ Ara-
ar yış-Üçgll

*

BU SENE KURUIAN YE}{İ LOCALAR
İ.stanbulda : Seuenlqr - Pıııar
Ankaıa.d,a : İiıgilizce çalışacak : Frıen,d,shi,p

İzrnirde : lngilizce çalışacak : Ephesus

F,ARMASONLARIN KÖKLEnİ orşanr»ADIR, İşrE Mİs,a,ı :

t

*

a

'r

old.ukları

(1) Mustafa Kemal,in Farmason localannr kapattıktan sonraki

ı
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l ou""", Rue Puteau=, ;?ffto.r' 
}

Üstad-r izam - Ren6 Raymond
?iirkiye miimessili - Servet Yesarİ

İtı.ıyı.
Adres: Casella Posale M3, Pız,ı,a del gesu. Roma
Üstad-ı ilı,am - R.aul V. Palermi
Türkiye miimessili - F, C. Monbello

İSPAİ{YA
Adres: Pretil de los Consecos, Madrit
Üstad-ı 6zam - Augosto Barcia
fiirkiye mtimessili - Mateo I{. Baııroso

ŞİMAÜ AMERJKA
Adres: 1117 §tatJer Boston
Üstad-ı azam - I.eon M. Abbott
fiirkiye mi.imessili - Dr. J. Suharıi

BELçüil
Adres:'M. Celp6 79. Rue de la laeken. Bııxel
Üstad-r 6zarıı-- Armand Arıspach
Tiirkiye miimessili - Dr. Mehmet Ali Baba

PoRTEKIZ
Adres: Rue Rosso|o 22. Liz.bon
Üstad-ı flzam - Luiz Augusto tr'erreira de Ca-stro
fiirkiye mi.imessili - Tevfik llıamcli

İ\rGil,TERE
Adres: 10. Duke - Street St. Jaems's. Londra
Üstadı dzam - S. A. R. Duc De Conneugt.
fiirkiye mümessili 1930 tarihine kadar teırıas etme-

rrıiştir.
URocoVAY

Adres: Calle victoria 1481 trfontevideo
Üstad-ı dzam - İsmail Faik

VENEZUELLA
Adres: Apartado Corı5os 396 - Deste 1413 Caracas
Üstadı daam - Fiiipe S. Maduro
Türkiye mümessili -_ Sarim Kibar
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YIJNANİSTAN
Adrgs: S€c G6nĞ Rue Voulis 32. Atina
Üstan+ ilzam - Anastas Stoupis
fiirkiye miimessilıi - Dr. Mehmet Ali
, MI§IR

Adres: M. Rifat Bey P. 1370 Kahire
Üstad-ı dzam 

-Hasan Nşat Paşa
Umumi kötip - Mehmet Rifat Bey
Mısn fiirkiyede teııısil eden - İdris Ragıb Bey
Tiirkiye miimessili - Dr. Mehmet Ali ı

t
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TARİHIN EN KORKUNÇ CANAVAaININ İÇ YÜZÜ!

Prof. Alexander DUBROVSKY. St. Petersburg
Darülfiinıınu Felsefe, Ruhiyat ,Tarih ve Antıo,
poloji Hocası.

Şimdi Birleşik Amerika Üniversitlerindo kon-

fe. anslar vermektedir.
Prof. Alex. DUBROVSKY'nin 1955 Ağu§tor2l
tarihinde Ohio'da verdiği konferanstan a]men

alınmıştır.
Waşington Tarih Akademisi tarafindaıı nıguztı-

dan hiç bir şy tahrif edilmeden basılmışür.

İnsan şuuru, temiz tariht devirlerde hakiki canavaxlar ol-
maüğ.ndan, bazı ütopik yahut tamamiyle hayal mahşutil earra-

varlar yaratınrştır; Deniz Caııavarlarr, ağzrndan ateş saçan ka-
natlr canavarlar, kendisine insan yahut geJıç kıdaı kurban
edilmeyince şehirleri mahvetınek tehdidinde bulunan yam}ıam

dev yahut yan ha}rvan yarr insan acaip yaratıklar. O za,marı-

larda insanlar daha moderrıleşmemiş ve canavarlaşııııa^mrşüardı
ve hiç bir zarnan bir insanrn içerisinde canavz}r tohumu taşıya,
cağr bu iyi insaniann aklından geçmezü. Modernizrı, biitün
sevdiğimiz ananelei ve bunlarla beraber ha}iki dejenere bir nıh
doğurmaJrtadır, her neyse bu başka bahis. İnsanlar modeı,,ııleş-

tikçe, sadizm ve ruhi halete dayanarr cinayetlerde yavaş yavaş
giizel Diin3,amrzrn temiz tarihini lekelemeğe başladılar. Bu ci-
nayetlerin neticesi, I(urt Adam, Dragula, Vampir, Hortlak ya,
hut Frankeştayn gibi efs,aneler meydana çkmağa ve küçiüle-
rimizin gaf ve zavallr muhayyelelerini bulutlarnağa başladı.
Bundan soııra. insan şekline biiri,innrüş daha inkişaf etırıiş cana-
varl,?r, fakat tı: sefer hakiki carıavarlar türemeğe başladı. Pa-
ris Cana.varı Lı|NDRU, Panis czınavarr Dt. PETİOT, I-ıondra
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canavarı CflRİSTİE ve gene Londra canavan f,AIGH vqıiıp...
falrat aşıl'asrımıan ve en çok hgıı dökebilen ve en büyülcııah-
şetleri ifa edebilen caIıavarı, Ifufkasyada, dağlar arasında bir
Yahudi köyiinde doğmuştur. F''ırtınalı ve uğursuz bir geceğ,e,

diinyaya gelen buyawu caıavara aıınesi Yo.sef adını koymuştu-
Eskici o}an baha, caııavaı doğiluğu zam4ıı yaııda^ki kasa,baya.
satrşıa gitmiş birden Ekan korkunç fiüına yiiziinden o gece
köye gelmemişti. Sabaha kadar arıne diinyaya getirdiğ ma,h-.
lukla başbaşa kalü. Çocuğun annesi ga.maşırtılık ırapar babası '
ise öile sanatı olaı eskicilikle geçinirdt

Asleıı b|r Yo}uıdn aile idiler fakat işteri dah.a yolıında git-
sin diye, sathi bir şekilde hıristiyan olnıı§lar fakat gizti gizl,i
kendi it§hlıan Ya}ıoege dua efue,kten geri kalmıyorlaıdı.

Derlerki, bütiin diinyada^ki Ya^hudi olmayanlardan D€fıtt
eden l|a,tğ'in anne§i, ymi doğurduğu çocukla sabaha. lradır
lraş başa kaJdığl o fırtıııalı gecede, «büttin yer yiiziindelri ve
gök yiiziindeki şeytanlara ve habis nıhlara tapınarak ve
Yelıaım,ya yaivaıara§ Yahudi milletinin bütiin ezeli intika,mla-
rrnı almak vazifesinin» bu bebeğe verilmesini ve tıpkı tııihte
E',iravurılaıa meydan okuyan Yasef gibi bru Yasefinde dtinıııya.
kan krısturacalr bir Yasef krıdreünde olmasıJıı dileıııiş...

Yasef dağlarda hırsızlık yapa yapa. büyüyoıdu, arkadaşüarı,.
Yasef igııini beceremedikleri için ona Josef derlerdi. Joşefiıı
tek gayesi bütiin «goyimden» yani Yahudi olmayanlardarı aza"
m,i intikam ;alma"k. Hır$zlık bu ışin sadece başlangıcı idl Ya-
vaş y,avaş ana§ist ve ihtılillci teşkilA,tlara intikal etti fa^kat O
en fazla kan dökecek teşkilötı anyordu ve bir giiJı bu ihtilehi
teşkilitı da buldu. Artık Jaıef , Bolşevik olmuştu. ?fitr:rl buttln
arlİad,eşiarrrıdan Yahudi olanlar Bolşevik olmuş-lar ve komü-
rıişt hareketiııi her tarafa ya5ımağa başlamşlardr.

Yasef'in ailesi sonradan hınstiyan olduklan için kerıdile--
rine,«Djugashvili»; Gürcüce <<Djug,a>> Yahudi demektir.
«hvili>> ise yavrusu yahut oğlu demektir. Yanıi kısaca «Djuga-
shvili» Yahudioğlu, nıanasrna gelir. Joseph Djjugastıviri, hun-
lıarlığ ve sadikliğ sayesinde krsa bir zamanda kendisiııi tanıt-
tr ve za^manla kendisine «Çelik _ adam>> Stalin adını talırtı ve,,
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hgkesinde kendisini bu isimle çağmasını dstedi. İşte asnmı-
arn ve daha doğ.nısu dtinya tarihini en budala ve en hunhar
canavan Josef Stalin bu şekilde başladı. Nasrl devam edip na-
sıl geberdiğni herkes bilir.

Stalin, mutsz:zam miktaıda lı,xristi,wfu ve mtışWi,ınwı imha
ettı, onun en büyük zevki yahudi olmayarı irşanlıann perişan
olmasr ve can çekişerek ölmesi idi. Ben buna bizzat şahidim,
ihtit6.tin en kanlr emirleri stalin tarafindaıı verilirkerı, daha o
za.rıanlarda st- petersburg'da, ancak bir canaüann kiyle vahşi
,eırrirler vereceğini anla^ırırştım, aldaırmamışım. Diinyanrn lökay-
disi ile ve bir deıeceye kadar da stalini poh pohl,ama,sı ite sta-
iin en ifoenç emelferini taJıakkuk ettirdi. Hapis edıldiğim höe-
reden,' hapishanenin avlu duvannr görebiliyordum. Elir sabah-
hiieremde, tutulduğum zatiiriyeden ateşler içinde kıvranırken ;

höcıe arkadaşım Dr. İvan Popov beni usulca dürterek uyan-
dııdı, «Alexy, Alexy, bak avluda bir şeyler oluyor, gel.» dedi
halsiz bir şekilde şallanarak parmaklıklr pencereye gittim ve
hazırlrklan tetkik etmeğe başladık. Bir siirü. Çekist <<Çelaı ya-
ıuğ Çekist o, acvnnnkt" Soııyet patis kıtal,aıııın, aeriton F^yinı.lir>>
duvann öniine dizildiler, biraz sonra verilen bir emirle süngü-
lerini çıkartıp elleııine aldılar fakat tüfenklerine taknnatlılar.
Bir iki dakika sonra, hırpani bir şekilde bir sürü kadı,n avluyıı
getirildi. Üstleri, başIarı parça paarç olan bu kadrnlarrn hemeır
iıepsini tanıyorduk. Bunlar komünistlere karşr harb ed,en za-
biit ve diğer eşhasrn karılarr, kız kardeşleri, kızlarr ve akraba-
laıı idi ve bunlara il6.ve olarıak ta komünistlere kaşı çarplşan
larla hiç alökaları olmayan kadınlar, sırf güzel oldukları için
yahut kadrn o]-dukları için bu gürüha zorlan katılmışlardı. Ha-
pishanenin kadınlar koğuşunda kapatılmış olan bu kadr,nların
feci çığlıklarrnı sabah duyar ve anlardıkki, gene bir komünist
hıalk komiseri ve avenesi kadınlar koğuşunda zi,faf hayatı ya-
şıyorlar. kadınlarr duvar ile askerlerin arasrna dizdiler. verilen
bir emir ile kaünlann büti.in elbise ve çamaşırlarr yırblarak
üstlerinden aJındı; zava],lıLarrn vücutl,arı çürük ve diş izleri ile
morarmıştr. Şimdiye kadar ne kadar rstırap çektiktrerini tahmin
,edebiiiyorduk. Bir müddet bu zavailı biçareler duvara dayanmış

@
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I
bir şekilde bekletildi ve sonria verilen bir emirle, teker teker
her kadın duvara süngü ile mıhlanmağa başlandı. .*qeliye
şöyle oluyordu, kadınlarrn kaşrsrnda duran Çekist a§kerler,
kasaturalarrnr kadrnlann iki memesinin arasrna sokuyorlarİlr
ve sonra tüfek dipçiği ile bu kasatura çakılıyor ve kadın duvara
canlr canlr mıhlanıyordu, tabi bir müddet inledikten ve can çe-
kiştikten sonra ölüyordu. Dehşet içerisinde bu manzarayr
seyrederken, arkadan kapı açıldı ve gardiyanl,anıruzdan birni

içeri girdi. Bizim höcrenin penceresinderı bu manzaıa" daha iyi
gözüktüğü için bir gardiyan avluda olanlarr iyi görmek için
gelmişti. Gardiyan yanrmrza geldi, gözleri faltaşı gibi açılmrş
olarak bizimle beraber manzarayl seyire başladı. Manzara, tah,
minden daha feci iidi, duvara çakıla,n k,adınlar ihtiliçlar geçiıe-
rek kıvranıyorlar ve hemen çoğununda ağzından kan boşanı

5/or, bazılan ölmüşler, kasaturalard,an boş çuvallar gibi sarkı-
yorlar; dışarıda bu manzarayr ve bazr yakın akrabalarınırı du-

vara çivilendiğini gören, erkek m,ahpuslar parmaklıklr pence-

relerden canhrraş bir şekilde bağırıyorlar. Aile dostlanmız olan
bazı hanımların, hiç kimseye zarları dokunmayan, bir kuşu bi-
le ırıc,itmeyecek ,sevimli, güzel ve iyi kalpli tanıdık aile kadrn-
larınrn teker teeker can çekişerek öldiiklerini görüyorum. Ka-
dınların çoğu bağırmamağa çalışıyorlar ve dişlerini srkıyor-
lar fakat sıra onlara gelince onlarda insanrn içini titreterı çığ,
lıklar ile duvara gakıiıyorlar. Birden, arkadaşrm Dr. İugm Popou
müthiş bir şekilde kiikredi ve parmaklığa salfurdı, durtnad.an,

«Olga, Olga, geleceğim seni kurtaracağm,>> diye bağrmağa
başiadı. Sonrad,an öğrendim ki, Dr. İva,,n Popov, kadınlarrn ara-
srnda kendi özkızını müşahede etmişti... Kızın hangisi olduğu-
nu bir türlii anlıvamadrm. popov ise bitkin bir şekilde yene yı-

ğldı ve tam üç gün hiç bir şey yemeden bu şekilde kalü.
Drşarısı hakikaten çok korkunç bir rüya haline gelmişti,

ben gördiiklerime inanamı5ıordum. Yanımdaki gardiyanise
d,urmadan clua ecliyor ve Allahtan af üliyordu. Uzakta, St. Pe-
tersbrirg'daki mesut evim ve bir zamanlar yaşadığım mesut
hayat aklım,a geldi, artık o evde kim bilir hangi Bolşevik ailesıi
yerleşmişti

iş'' 
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Avludaki feryatlar ve erkek mahpuslann akrabalarına
haykrfşmaları tahammül edilmez bir hal almıştı. Sanki kıy,a_

rnet kopuyordu. Fakat birden çok keskirı bir kahkaha, İsteııik,

li, saiyalr bir ağzdan boşanan bir kahkahıa bütün seslere gale_

be çaldı ve hepsini geçti. Dehşet içerisinde kalmıştrm, kimdi
bu gülen yaratık? kimdi bu bütün sesi ile bütiin kudreti ile
kahkaha atan bu melun varlık? yanımdaki gardiyan, kekeledi,
.,O, O gülüyor, O şeytarıın ta kendisidir? Bu cinayetleri de O
yaptırıyor. Atlahım beni onuıı şerrinden koru! Aliahım bıı za,
vallrlara acı!» diyerek dua etmbğe ve göz yaşlan dökmeğe

başladı.
İkinci günü gardiyan geldiği zaman, kendisine soİdum,

<<Yukarrda, lıahka.ha atan kimdi?» Cevap verdi «Şeytan. İns,arı

kı]ıklı şeytandır O. Bizim köyün papazrda böyle söylemişti»
Anhyoruni ki bu gardiyan ruhen komünist değildi. Sördum,
<<Sen, nasıl ciuyorda bir Bolşevik ha"pisyanesinde gardiyanlık

}/a!üı}zorsun?» Cevap verdi, <<Ben, Prens Bariatinsky'nin çiftli-
ğinde çalışan bir köylü idim. İhtilaI çıktı, Bolşevikler bana sen_

de bizdensin dediler ve yağmaya iştirak ettim. Fakat kimsenin
kanına girmedim, herkes bir şey kapa,rken bende bir şeyler yü,
rütmekistemiştim. Yaptığımdan pişmanrm. Zatgrı çaldığım
eğer takımları.nr da, Komünist Çeka Komiserlerinden biri elim-
den ald.ı. İş olsun diye benide buraya gardiyan olarak koydu-
lar.» Sordum. «Peki senin adın ne?» Cevapverdi, «Prens Baria-
tinsk;.,,'nin eski adamlanndan lgor Vasili.w Vasılaeuslcaı.» Ken-
disjnden scrdum, <<Peki, Igor Vasiliev Vasilievsky. Bır gülen

şeytanın adı nedir?» Sesiı;i alçaltarak cevap verdi, anıııı ad"ı

T ou ari ş fl 1y,l,ı slıui"lı' rlir >> (T ovariş, yoldaş manasına gelir ; Sta-
linde. daha ewel işaret ettiğimiz gibi Djugashvili ismine salıip-
ti). Ben bıi Djjugashvili ism,ıni hayatımın sonuna kadar unut-
mamağa karar vermiştim. Igora sordum, <<Bu zavallr kadınlan
neden durup dururken öIdürttü brı Djugashvili?» Cevap verdi.
«Bolşevi]ç düşmanı Beyaz ordular bulunduğumuz şehre yakla-
şı5ıorlar. Djugashvili şehirden geçerken burada kadın mahpus-
larrn bulunduğunu öfuenmiş. Beyaz - kadet - oıdplanrun biraz
yaklaşmasını vesile itbihaz ederek, sördıi*iipiiz gibi bütiin ka-
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dınlan feei bir şekilde öIdürttü.#eşg3ortlÇq Vaklasırsa bii-
tün erkeklerinde öldürülmesi için taliınat verd'{$» Bu talimat
hiç bir l-aman yerine getirilemedıi. Bu hadisedğn. bir kaç gün

sonra, gayet seri bir manevra ile Beyaz kuwetler şehire çok
yaklaştılar. Beyaz kuwetler sayrca azdrlar fakat nizami askcr
oldukları için, Bolşeviklerin serseri halk kütlelerirıe tabiye ba-
kımından güzel oyunlar oynuy,orlardı.

Onların yaklaştıklarrnr top sesler,inden anlıyorduk fakat-
ben bu şeylerle uğraşacak vaziyette değildim. 7atürrlie hastalı-
ğrnın en nazik devresine yani dokuzuncu giiniine gelmiştim, iki-
de bir buhranlar geçiriyordum.

Bir arahk, hapishanenin içinde bir şamatadrr koptu, taban-
ca ,ı,e tüfek sesleri gelilıordu; herhaide hapishane muhafızlarr,
mahpusları, sııf Beyaz kuvvetler tarafından kurtanlmasınlar
rliye öldürüyorlardı, Artık çok yakınımızdan makineli - tüfek
seıleri de gelmeğe başla.mıştı. Bir kaç el bomba,sı irıfilökı olclu
ve hapishane avlusunda nal sesleri ve emirler iş,itilmeğe baş-
]anı'ır. Tuhaf, bu disiplinli emirleri ancak nizami Beyaz kuwet-
ierin zabitleri verebilirlerdi. Bolşeviklerde zabit namrna kimse

7oktu. Göziimii araladım, hücrem boştu, Dr. Popov benimle be-

raber değildi ve kapıda ağzına kadar açıktı. Herhalde Dr. Po-
povu idama götünnüşlerdi, beni ise ölmüş zan ederek bırakmiş-
]ardı. Fakat Jıanılmışım, cellötlarırnın ayak sesleri höcreme
coğru vaklaştı.. Gözümü kapadım ve dua etmeğe başladım.
AyaI< sesleri gelrniş yanımda durmuştrı, bir el koluma dokundu.
Y:ne göziirnü ar,aladim, karşımda Gardiyan Igor, Dr. Popov ve
bir kaç zabit iiniformalr adam va"rdı. Epoletleri srrtnalı ve baş-
lari kalpaklı o].an bı: zabitler tıpkı Beyaz krıyyetlerin üniforma-
sınr taşiyor]ardı. Fakat, o|,amaz dedim, onlar daha uzakta bun-
]ar henirn cellit]arımdı her halde. Derken karanlrklardarı bir
§€s, z«d]g;y Amca benirn, ben geldim, beni işitmiyormus;unuz,
bu ne uyku yahu!» diyordu. Bu yaramaz ses ancak birisinin ola-
bilirdi, İinparıatorun l\{uhafiz Kıtası Subaylanndan Petro lva-
novsky. benim yeğenim şımarık Petro. Artık bu rüya o|amaz-
dı, gözlerimi açtım iizerime iğilmiş şahıslıardan yeğenim Pet-
royu tanrmakta zorluk çekmedim. Yüzü daha §ertleşmiş ve ,ya-

ı
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nağlndan Ui?1sİlngii yhİut kılıç yarasınrn izi vard,r, fakat şa-
kacı Fetro heY zamanki gibi karşımda güliimsüyordu. Bir şey-

, ,ler söylemişim ve b,ıyılmışım. Sönradan, troykada beııim ya-
nrmdıa oturan Gardiyan Igcr bana anlattr, «Djugashvili, Komi-
ser Djuga,shviliyi kaçrrmayın" O yaşarsa daha çok kan dökü,
lür.» demişim.

Troykada lgor bütün geçenleri bana anlattı. Beyaz kuır
vetler şehne yaklaşmağa başlayrnca, Baş gardiyan diğerlerine,
mıahpııslarr idam için hazırlarnalarrnr,emretmiş. Fakat Igor ile
üç gardiyan arkadaşı, iki diğer komünist gardiyanı koridorlar-
da iıoğmuşlar. Silih deposunu da anahtannı elde ederek mah-
pusları TAM hazırlamışlar. Hepsine silöh dağıtmışlar ve kori-
dorlara masalar ve iskemleler ile barikatlar, engeller yapmş-
lar. Diğer gardiyanların büyük bir kısmı hapishanenin ovlu-
sunctra ellerinde sil6h, içerıi giren gardiyanlann mahpuslarr
grup grup getirrnelerini beklerken, birden büti.irı höcre pence-
relerinden müthiş bir yaylım ,ateşine marnz kalmışlar. İçeriye
saldırmak isteyince engellerle karşılaşmrşlar, engellerin arka-
srndan da gene yaylım ateşi yemeğe başlayınca ne yapacakla-
rınr şaşırmışlar. Gardiyarılar ıikinci bir taarnıza hazrrlanrrlar-
ken Bevaz Çarist kuvvetleri hapishane avlusunda arzr endam
eylerniş, iki ateş arasrnda kal,arı komünist gardiyanlar güzelce-
ne ternizlenmişler.

Derha!, bir inceleme komitesi hazırlayan Beyaz kuwetler
316 kadının, nasıl Josef Djugashuili, (Sta!in) in emri ile duvara
çakıldıklannr ve na.srl şehrin Şimalindeki Ormana kütle halin-
de gömüldüklerini en küçük teferruatına kadar tesbit etmışti.
Bu raporun altrna imza ko5ranlar arasında hepinizin tanıdığı
bir şahls varı'irr. İrnza şıdece, İıgiliz }{üşaviri Teğmerı Alexan-
d:r'dir. Bu Teğmer_. Alexander, şimdi Genetal Lad, Alouaııd,gr
oiCu General Lor;i Alexander o zEmaIL Rusyada, Beyaz Kuvyet-
leri:i müşaviri olarak bulunuyordu. İşte bu General Alexander
-}.ıij:tün bu olanlarr unı"ıtrrı.uş gibi, YılbaşLarında Staline tebrik
telgraflan gönderen adamdrr.

rgor, beni Kı.nrna kadar taşıdı. Dr. Popov ve yeğenim Pet-, r..ı, Bolşevik kuvvetlerine karşr çarprşmakta devam ediyorlardı.

I
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Gene lgor, bana hastabakıcılık yapa, yapa Anod,oluyo, T{hr,l§ı_

yeye geErd,i, ve şimdide karşınızda5nm. Fakat, ömriim boyuncı
hapishane taracasından gelen o meşum kahkaha sesini unuta,ı

mıyacağm. Fakat bir gün gelecek ki biz iısanlar giileceği#
muhterem dinleyicilerim, unutmryalım ki «Son gülen tam gii- ı

ler.>>

Muhterem d,inleyicilerim, siz şimdi rahat koltuklarınuda
oturmuş, benim anlattıklarımı geçmişten bazı enteresan vaka_

lar gibi dinliyorsunuz, hiç bir zaman aklınızdan çıkertmayınki;
stalin vasiyetinde bile bizlerin TIür İnsanlarrrı başınr yemeği

unutmamış ve bizler için çok feci programlar hazırlamıştır.
Biz silöhları bıraktığrmrz, atom bombalannı kaldınp dolaba

attığrmrz, «sovyetlerin Güliimseme politikasını>> yuttuğumuz

ve tetikte parm,ağımızı gevşettiğmiz dakikada ,benim başım-

dan geçenlerin daha fecileri hepiırıizin başından geçecek, öz
kızlarınrzın, çocuklarınrzln ve kızkardeşleriniz göziİıiiziin önün-

de paralandığını göreceksiniz. Fakat, Allah göstermesin. Hör_

metlerle...

*

Bu konferans kısaltılarak okuyucuya arz edilmiştir, fakat
konferansrn içerisinde Prof. Dubrovsky tarafından bazr vesi-

kalar venilmiştir, bunlardan bazılarını aşağda veriyonız :

stalinirı yahudiliği hakkında basında intişar etmiş bazr

vesikalar:
(l) Los Angeles şehrinde çıkan, olos Angeles Jewish B'nai B'rith

Messenger, Mart 3. t950.
(<......... Sovyet Generalleri de kabul ecliyorlar ki, Stalin'in ecdadı

Yahudidr.»
(2) Stalin'in doğduğu köye yakın kasabada büytimüş, Çar zabit-

lerinden Binbaşı Eweıı vladnıİf Gred$irısky, Stalin haklıındaki kita_

bında şöyle der, uStalini yani Djugashvli küçükliif,unden beri tanırlm,

Babası, bir eskici, büyük babası ise bir yahudi tenekeci idi (fakat es_

kicilitte yapardı).
(3) Imam Raguza, tarafindan yazılan "The Life of Stalin, adlı,

çserln 1,1 iincü sahifesinde:
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,!-i] -.;.;r,;...ı Stalinin:ültğsi, e§Ei paçawa ve teneke satışı ile geçinen,

.Slnı.rala"n dörımne bir aile id.i.,

# (4) 195l de intişar eden oSoviet Staff Officer, adlı kitabrnda sa,
,ş

I nıre a.

} «......,.. Hepimiz Djugashvilinin Yahudi olduğunu bilirdik."
t

İ§te aziz okuyucu; sizlere diişmanınızı daha iyi tanıtacak
tüylei ürpertici, ciddi, sarih ve halıiki bir vesika daha verdim.

O; Bizzat Yahudi
yahut Komiinist
yahut Dönme
yahut F.armason

şekiinde'daima karşrnızdadrr. O meş'um, uğursuz kahkahalar
kuiağınıza gelmiyorsa bile, solcu neşriyatın (hak) maskesine
bürünmüş çığlıklannı olsun duymuyor musunuz ?!

FERİT ASEO
Kendilerini insanlığa hizmet ediyor, yeryüzünde kardeşlik

neşrediyor zanneden bazı ahmaklar, senelerce bu Yahudinin
emri altında dünya siyonizmine hizmet etmişlerdir. Farmason-
lar, sahte bir kardeşlik havası ve hiirriyet, adalet, miisavat ya-
lanlarr ,içinde hu güzel memleketin, bu asil milletin minevi var-
lığınr yıkmak ve vatanr parçalamak için geceli gündüzlü çalış-
mrşlardır.

i,{illetimizi ayakta tutan ve ona yaşama ve yükselme im-
könları veren nekadar 6.mil ve umde varsa, bunlarm ciimlesi
Farmascniarrn taarruilr\a ve tecaviizüne uğramıştır ve uğra-
nıakta berdevamdır.

Feiıit Aseo, dünya siyonist teşkilötının ve Amerika Yahu-
diliğiniir en tehlikeli elemanlarrnd,an. Bu aziz yurtda etrafina
topladığı haris-i cöh, menfaat ve ikbal düşkünü insanlarr, sefil
menfaatler karşılığı vatan, millet, tarih ve mukaddesat aleyhine
çalıştırmıştır. Millİ gururdan ve Türklük haysiyetinden mah-
rum bazr kesin emirleri ve direktifleni bu Yahudiden almış-
]ardrr. Ferit Aseo Amerikan mason localarrna bağlı olup diin-
yanln bir nırmaralı Yahudisi o|an Bernar Baruh'ın Tiirkiyedelıi
aj,anr ve bizdeki dönmelerin irtibat memurudur.-

+
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Bu aclamrn bir derece daha biiyüğ[,ye, seneler senesi.Tiirk

masonluğunun urnumi katibi oian Jak Suhami ve onun gorge§r

doktor Takayyücldin Fikret emrinde çalışan farmasonlar 19O8

ile 1918 tarihleri arasında ve 6n yıI içinde büyiik imparatorlu;

ğurnuzu yıkmakla suçludurlar. Bunlar halen hrrslannr yene-

teırıiş o1up devamlı surette Tiirk milletirıin mukaddes bildiği

her mevzua, dine ve tarihe saldİrmakta devam ediyorlar,

Bir Ti.irk'iin, asırlar boyu dünyaya ve m'edeniyete istika-

met,;ermiş oları bir millet ferdinin, siyonist bir yahudinin em-

rialtındaçalışrnasıkadar,kendinibileninsanlariçinbüyükbir
felöket tasawur edilebilir mi?

*

Dolrtcr Rasim Ferit, Farnnasonluğun en yüksek rütbesi

olan 33 clereceye yükselmiş bir zattır, Memleket düşman istilö-

srnclarr kı,rrtulur kurtulm,az, sairıki yapacak bir iş yokmuş gibi

MustafaKernalPaşayarnüracaatederekkendisininbu,Yahudi
tar^ilıatına intisap etmesini istemiştir. Bunun için de bugiin İs_

tinyede ikamet etmekte olan meşhur hattat ve tezhip üstadr

Nu:^i..beye b,aşvurarak «B iz,ensi,a R\izorta>> isimli İ,talyan f arma-

son locısr hesabma bir <<cliploma)) çerçevesi yaprnasınr rica et-

miştir. Diplomanın içinde ne yazı|ı olduğunu bilmeyen iistadın

yaptiğı nıtizeirheb şahadetname elimizdedir,

Uzun yıiiar farrrasonluğa hizmeti sayesinde üstadı_ nzam

payes:ne ulaşan adr geçen, Mustafa Kemal Paşaya yaptığ tek-

trif üzerine gayet a6ır nir muameleye mar§z kalmış ve yaptığı-

na ;taııacağına bin pişman olmuştur,

I{r:r hangr bir Tiirk'ün, memleketimizde ötedenberi gözii

o;an ,;e 1903 inklliblnin plinlarrnr hazrrlayıp Sel6.rıikte ilk far-

mason localarını kuran bir İtalyan teşekküliine ve bir yabancr

isi.r:r altındak,i lccaya intisabı rıe kadar abe,s ve ayıp bir şeydir,

Fakat bıina rağmen farmasonlar Mustaf,a Kema1 Paşayr saf-

iarırıa dAvet etmeüten çekinmemiş ve ağrzlarrnln pa)nnr almış_

lardir.
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Paşa, farmasorı,iistad-r
Operatör M. KqrıaYi huzunına celbehniş ve onu dehşet
bırakan bir isticvabdarr sonra faıırıason localarına kilit

. Bizim içıin hakiki ve büyiik bir inkıl6p olan bu
Kgırınliştler henıedense şimdiye kadar hiç yanaşınamtş_

ı
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STLARIMIZI DA" TANWALIM

Dönme Emin yalman, eserlerirnin isimlcrinden
ilham alarak nDostumuzu Düşmanrmızı Tanı-

yalım» isimli bir broşür neşretmişti. Çiinkü
o zaman biz hapishanede, kendisi de Menderes'iru

kolunda idi. Cesareti oradan alıyordu. Bizde

bu defa kitabımızda dostlara sahife ayı,rdü:

ve onlarr millete tanıtmağ, vazife bildik.

Tarihimizde bir defa, oda Birinci Diiıya Savaşından ewel,
Millet Meclisinde F,armasonlar aleyhüne bir takrir veıilmiş ise

de o zamanlar yahudi komsso,lar yahudi salorrıl|et ve diiııme
cavidler çokkuwetli olduklan için teşebbüsJer boşa gitmiş ve,

bir çığlık, feryat ve mukabil taarruz icinde bu teşebbiıs giıme

gitmiştıir. Fakat 1951 yılında fiirkiye Büyiik Millet Meclisi için_

de iki erkek ve cesur ses yiikselmiştir. Bunun biri Tokat Mehu_

sı Ahmet Giirttffiı ve ötekisi de Ga,6i Yiğitfu,ştdır, Bu zotın

Meclis kürsüsiinde saatler süren beyanatrnı kulaklarımla dinle-

dim. Bu kitaba da Meclis zabıtlanndan alarak a]men deroettik:_

Vaktiyle hiç bir hazırlık yapıImanış ve bu mevzuda gay..

ret safedilmemiş olmasına rağmen, millet vicdanında farına_

sonlar aleytıine birikmiş şüphe ve tereddütlerle antipatilerin
neticesi olarak elli sekiz aleyhde rey almıştır ki bu, büyük bir
rekor teşkil eder.

F,armas,onların bir İbranı tarikatı olduğu ve kökü tıışaııdr
olan bu cemiyetin milletimizin başrna ne belölar getirdi$, ne

çoraplar örüldüğü ve inhidamdan yegöne mes''ul ofduklıına
dair hiç bir katem sahibi iı§at, ikaz ve neşııiyatta bulunmadığı

için bu elli sekiz kahraman reye büyiik kıymet atfetmek ioabe_

der. Zamanı geliyor, yalnız İürkiyede değl, i§üsıasız biitiin
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ülkelercle noilletler-,,.huzurlşını kaçıran, feliketlerini hazırla-
yan ve Vaİu*ıleri?ninya\Iakimiyeti gibi saçma bir fikir uğ-
r$na,milletleri harbe sürükieyen farmason teşekküllerini - kuv-
vetleri kat'iyen inkir edilemez - lAğvedecek, kapularırıa kiliL
,vuracak, şerlerine son verecektir. Asırlar Süren iztıraplar mil-
letleri bu 1,ola olanca hıziyle sürüklemektedir.

*ç
Tiirkiyq Büyük i\fillet Meclisinde milletimizin sebeb-i felö-

keti olan farmasorılara ilk bayrak kaldıranlardan birisi de eski
Tokat Vekili Konya Mebusu Ahmet Gtirkan beydir.

Müşarünileyh bu içtimai ve elim yaraya ilk parmak basan-
lardan biri olmak şerefirıi taşımaktadır. Yakın zamanlata kadar
başı boş, Salma Gezen farmason - Yahudi teşkilitına bir gem
vuımak onu birdenbire liğvetmek ve tarihe gömmek miimkün
olmasa dahi, lriç değilse millet kürsüsünden bu korkunç millet-
lerarası bozguncu teşekkülün tehlike ve zarar|arını izah ede-
bilmek lriç de küçiimsenecek bir mevzu değildir.

Irfemleketimizin ender yetiştirdiği kahramanların bu gay-
retieri Aliah, tarih ve millet öniiınde asla boşa gitmemiştir.

Milleüimizin yavaş, yavaş farmasoıılarrn bu vatana ne bü-
yük fenalıklar yaptığını ve asır dide bir imparatorluğu göz açıp,
kapa;ııııcaya kadar nasil paldır, küldür yere serdiklerini an]a-
nıağa başlamıştır. Bu idrak_arttıkça ve tarih sahnesine. yeni
veni, fevc, fevc mefküre adamları çıktıkça nihayet birgün bu
İbı:ani meş'alesinin de söndüğü görülecektir.

Onlar bugün her çareye baş vurup fesatlarrnrn ,da,iresini
genişletmeğe ve yeni yeni masum dimağları zehirlemeğe gay-
ret ededursunlar. Bütiin dünyadaki kuvvetleri yüzde otuz yedi
zayıflamış ve aleyhindeki ceryan yüzde yüz artmıştır.

Bugün. bütiin yervüzünde farmasonluk öidüğü zaman tğk-
nıil ınillet]er ebedi stılhun nasıl geldiğini ve hayatın rıe kadar
tatiılaştığını göreceklerdir.

*
, İstiklöl Savaşlarınrn sönmez yıldrzı, İnönü Meydan Muha-

-rebelerinin - resmi devlet vesikalarrna ve ş,ahsiyetlerin tasdikı-
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na istinaden - zafere ulaştıran genç kahraman Halil Nuri beyi
farmasonlar aleyhine açılan bir mücadelenin dışında görmek
elbetteki miimkiin de$ldiir.

Millet düşrnşanlarına, cepheden ve yalın kılınç saldırln
kahı:amarılar safinda mi.§arünileyhi de görüyoruz.

Ben, bu kıymetli, Anadolunun temiz evlAdırır Millt Müca-
delenin ilk günlerinde tanrdım. Hasta vaJdesini döşekte terke-
dip .&nadoluya kaçan bu kı5rmetli insanın ne harikü16,de bir hil-
katta olduğunu gözleriyle görmek ve onunla dost olmak şere-
fini taşıyorum.

İstikl6,1 Savaşları zaferle sona erdikten sonra <<Tiirlciıye
hurtul.,d,u, dünEa nıüslümanloıı bize yard,ım ettıler, şimdi;ila biz
gld,ip Afrikadakıi d,infiaşla"rnmızın kurtuhış saınşlaıını, hoawla-
yalım>> ,dıyecek kadar um,ğı göran, dini bütiın, kniln, teıııip bi,r
Türrk çocuğu olıarıı Halit Nuri iurdak,uıq 1935 yı]ındn <<Bgrlin»
de bi,r tethi,k seyalıatinile bwluniluğu sınad,a raştlM"ım.

O zaman bazı namussuz miifteriler ve malfım şahsiyetler
benim Hitler'den m,iiyonlar aldığmı etrafa yaymışlardı. Srrasr
gelınişken tarihe ifşa edeyim ki İkinci Dünya Savaşında Al-
man hazinesinden para almadığını iddia edecek bir yazar varsa
meydana çiksın onun elini öperıim. Aliaha binlerce hamdolsun
ki eiim şimdiye kadar ne yara, ne de ağyara açılmamıştır.

Silöh arkadaşrm, harb yoldaşım ve kardeşim olduğu için
Halil Nuri beye:

- Düşm,an, bizi milyoner olarak etrafa işaa ediyor. Yahu-
di ve farmasonlar düşmanlarınr daima bu kancık silöhla vurur-
lar, varsrn namussuzluklarrna devam etsinler. sen bana bir bi-
let aJ da vat,ana dönelim dedim.

Biletlerimi aldı ve benim haberim olmad,an cebime ikiyüz
de mark koydu, beraber yurda döndük. İşte llalil Nuri Yurda-
kul dediğim,iz kahraman, silAhı yalan ve iftira olan böyle bir
teşel<l<tll aleyhine rey kullanan kahramanlarrn ön saflarrnda
gelir.

*
ZUHURİ DANIŞMAN

Türk kalem ve fikir erbabı ara,srnda mürntaz bir mevkii
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olan zuhuri Danrşırnan milletin kendisine emanet ettıği vazı-
feyi bihakkın ifa eden ve reyini farmasonlar aleyhine kullanan.
te4iz ve asil vataıı çocuklarrndan biridir. Bolunrrn eşr,afından-
dır. Milletin de sevgili evlötlanndandır. Bu muhterem insanla-
rın, o devirde farmasonlar aleyhine krrmızr rey kullanmalart
asla küçiimsenemeyecek bir hAdisedir.

*
. İSMAİL BERKOK

Sağlam karakteri, yüksek ahlikı ve üstiiı meziyetlerıiyle
orduda kendisine müstesna bir mevki kazanmış olan İbmail
Berkok pa§ayı da, millet düşmanları aleyhine liulınç çekmiş bir
safta,görmek kadar tabii ne olabilir?

*

sAİM öNrıoN
Bu generalimizde milletin kendisine emanet ettiği reyi tam.

yerinde kullanarı mümtaz şahsiyetlerdendir. Daha [Iarbiye
mektebinden itibaren doğru göri§ü, asaleti ve karakterinin
yüksekliğiyle tanınmış kıymetli ve kahraman askerlerimiizden-
dir. Mecliste giisterdiği celileti, harbde gösterdiği şecaatten hig
de daha küçük görenlerden değiliz.

*
KEMAL ATAMAN

Koııya Milletvekili ve Beyşeh,ir'in asil çocuğu Kemal Aia-
man ,faımasonlar aleyhine açılan mücadelede bizim saflarrmız-
da görülen giizide ve miimtaz bir vatan evlödıdır. Onun isabetli
ve doğru göriişü hemşehrilerinin de tasvibine mazhat olmuştur
ki, tekrar Konya Mebusu seçilmek suretiyle milletinin itimat
ve teveccühi.irıe sahip. olduğu meydana çrkmıştır.

*
SÜREYYA DELLAL@LU

Niğdeliler,in reylerine hakkiyle l6yık olduğunu giisteren ve
fa,ıırıasonlar aleyhine kırmrzr rey kullanan, yurdun temiz evlö-
dı. Millet bu hizmetlerinizi asla unutmayacaktır.

*
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ARİF NİHAT ASYA

Edebiyat Alenıinin ınümtaz şahsiyeti olduğu kadar, Ti,irk

nnilletinin cle değerli, kıymetli ve güzide evlitlanndandır. Eli
kalem tutan bazı bedbahtların küçiiJr memfaatler uğruna haki_

katlere göz yumdukları bir sırada reyini millet lehine ve mil_

let düşmanr farmasontar aleyhine kulianmak suretiyle bolk
nezdinde itibarr büyük olan Arif Nihat Asya beyi de ka}ıra,man,

lar safırıda görmek insana cesaret ve saadet vermektedir,

a
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Amerikalı ve Fransız dostlarrmızrıı bize gönderdlkleri şu miihlmvesikalan Fransrzca asıIlan ve terciirneleri ve İngilizce metinleriyle
ayııİır ve olduğu gibi aşağya alıyoruz. 1956 Taksim Gadnoşı toplanh.
sında, Yunan masbnlarından - güya gizll - gelen bir telgraf «KIBRrS»
işinde Türk ınasonlarrnın yuıianlıtara yardım etmesi istenmlşti. Ne ya-pıIdığını bitmiyoruz. Fakat bizirnkiler tarafındarı ne bir §y,an ne blr
nefret ve nede bir hareket görühedi. Btı gibi büyiik çapta memleket
işIerinde milli emniyetterin daha hassas ve daha ha,reketli olmasmı bek-
Iemek hakkımızdır.

Şimdi eliınize geçeıı vesikalan oldıığu gibi ve sır.aslyle aşağya ko-
}-uyoruz. İsteyenler tercümelerini bir defa da keııdileri y"ptr".iıiırı".ı
cımbızcı Nımet salik korur'dan btınlan tevil veya tekztbini bekleriz.
Eiz, elimize geçenleri olduğu gihi yaz«lık. Meraklrlar bundaki esran çüı-meğe çalışsınlar. Biz yazıtann şeklini ayııen muhafaza ettik.

Ankara No.
Enfin nous la tenons la clef de l'6nigme du 6 septembre

1956... Uiı premier extrait d'un C. R. m. nous disait :A Ia r6union de notre Soci6t6 du 29 aoüt il a 6t6 tionn6Iectrıre de la lettre ce Sır H. G. Ripley ö Monsieur S. A. Korur
et les d6cisions ci-dessous ont 6t6 prise,s:

I - [,'5v6nement ]aura lieu dans la rıuit du 5 au 6 septembde.Ir - I-,ı raison de cela est notre inimiti,6 
"rru"*' ll6glisecrthcdoxe. Ainsi notre deuxiöme grande victoire en furquıe

aura 6t6 remport6e. 
i

Cemiyetimizin 29 Ağustos topla,ntısıııda Sır H. ğ Ripley'iıı Bay
S. A. Korur'a yazdığ mektup okunmuş ve aşağdaki kararlar alıngıİştır:

I _ Hadise 5 EytüI'ü 6 Eytül'e bağtıyan gecede vııkuburacaktİ...Ii - Bııııun sebebi ortodoks diııine kaşı olan düşmanlığımızdır,.*
Böylece Türkiye'de ikinct büyük zaferimiz §ağIanmıştır...
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_ Nous avons cherch6 cette lettre de Srr Ripley ce qui nous
İu p."-i* de relever le derrxiöme extrait de C. R. suivant :

Notre ac|ion (Campagrıe?) de 1956 commelıce ö 6tre coırnue
de toutes les autres loges De tous les t6moignages de f6licita_

tion, le plus grand nous est venu des U.S.A. et ainsi nous avons
6t6 assur6s de ce que notre victoire a 6t6 complĞte Plışieurs
autres 6.ı6nements auront encore lieu. Les lieux oü ils se d6rou-

lerbnt seront d6cid6s ö la prochaine r6union... Quant ö la_ry_,
po.ition de la Loge de France, notre opinion est que le ffiie
n,accueillerait pas favorablement la d6gradation des relatidns
avec un pays musulman...

1956 d,a ki zaferİmizin bütün öbür localara dulıırutınasına başlalp

mıştır. Aldığınırz tebrlklerin en büyüyü A. B. D, den gelm§ ve biiylece

zaferirnizln tamam olduğu ka,ıaatirıe vanlmıştrr... Daha birçok hadise_

lcr cle cereyan eclecektir. yerleri gelecek toplantıda belli olacaktır.

Fransa locasrrun son teklifine gelince müslüman bir devletle miinşe,

betlerin bozulınasınrn halk tarafindan iyi karşılanmıyaoağ kanaatine

vatrtr,.ıştır. ' 
,

Waslıington tlı,e 3 l 9 / 56

hlr A. S. Korrır
Mv old friend '

İ hope that you ıvill Succeed at the mission that we have
charged you. Our chief gives great importarıce for itı execu-

tioı. You know of what consist this affair. ff you do not succeeğ

rvc., shali try to find some otJıer more abl.e than you.

İf 5rou fıılfill ıt, it will be a gröat victory for our congre-

gation. in the eventstry tc get in touch.w-rY;#r:il""""ıy 
.

H. G. Ripley

Mr. H, Gh Rtpley
İstanbul +/6/1956

VefakAr dostum,

al6kadarı çok memnun oldunı. Tek zorluğtım
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rica ederlm. İki,sin,in, hele

niin lıolay aldatılamıyacağınr siz de biliyorsunuz. Mtim§iinse - hatta

ı

l

Ankara'da otacaklar.
Zatorimizin

- U*if, tilUi-1" t4anıyoruım. B€tki d€ bir taşla 
'* Trffi;"ğ4.]..

p' N. B Tafsi]iıt,ı gazeteıelden <ıgrenquııece;;,l;jT ', ' 
,

*

ı

terinü kulla4r_namalıyım - 5 Eytül gecesi onlar
Allon'den malümat alacağmı zannetİniyorıım.
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BU KAIiRA1\,,1_4.NLARI İYİ TANIYALI},{ !

Bunlar tarihimize altun lrarflerle yazıtracaklardır.ya. sahife]erde resimlerini görclüğiinüz asil şahsiyetler,
.' milletveki]le.ri, birbuçuk asırdan beri millete ve türke diişmanolan, devletimizi parğalayar, oi, ve mukadceşatır,aızrn düşman-]arı <,l§.E.4/^L> oğullar, üu.iu,r, çahşac Pa"*"*onıugı:n kaldı-rılmasi ve be-l6,sının uzaklaştırı]mısı ıci" *iı*i ieclisinde acı-': lan tarihi müzakeıe l; i;p;;yada Farinr;"i;;;ffi: H;ku]lanmak eesaretini gösternij ve bör.iece taihimizin serefısahife]erine geçmis ınsİiı]ardır

ogün, o tarihi gün cumi,ıtirreisierine rnahsus 
'acacfan 

celd,l

.J "*:yi:;:, 
mebuslar üzerine diktiği telıclit ciolu bakışları,na, kry-

a, .met ,elmeyerek krrmızı oylarlnı, yahuci uşaklarr aleyhine kul-. la,nnrrş milletvekillerimiz claima hayiria anılacaktrr.
..]' - Parti niifiısunu ,ue şahsi çıkarlarını vatan ve millet dava-'' sından üstiin tutaır veyahut Farmasonların bülöfleriyle şuur-İarı bozulmuş, oniarrn tehditlerinrlen ürkmüş hazı insanlar, hiçşüphe edilmesin ki günahiarının ve v.cclaıı ,ru,o;;,n,r, tazylkı

altında ebediyetlere kadar ezi]ecelrlerdir.
Muvakkat ve fani biı cün..ra ha.yati için, vatanclaşın kendi-lerinden beklediği büyük tarihi vazifel,i':rrp*"*rı.tan doğanbir vicdan az-abı mezirlara kacar cnjarı taı.ip eiu.eı.tir.Zi|ce|d| a|an ALLAğ'a inanan uızlercle.'-bu ğiiııerı., rnatı-,şer ve hesap gününde ne ağır itiplara uğrayacağıİa ina,nıvoruz.
Halkı dindar ve nruhafazakl, olan bazı ",lau.tı"riJri., lmilletvekilleri arasında - rnesel6. Konya gibi - 

"rju"u 
nı.t"ı. lmebusun trnarrnasonluk aleyhine reyini kullanmış olması n,ı"tıı lbir m,.na taşır. Seçmenlerin brı m5.navı değerlendir"""ı. 
""" 

i" lgibi tarihi miizakerelerde vekıllerinin takip ettikleri uoıo İrıu- |

- yerek onlara <<nEY>> istedikleri zaman yapilacak *""-"iu* lewelinden tayin etmelidirler. --"- 
|

ehal Bayoı"ın. \,uvasından,firlamıs. ,gözfçini nışrmla me- 
|
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buşla;,: i"izerinde dikmesi ve locasından mebusları teker teker
göz haps:ne alrnası, rniııetı değil, sade,ce kendi menfaatlerini

ve geleceı<lerini düşünen bir çok milletvekillerinirı cesaretlerini
krrmıştı.

İradelerini muhafaza eden ve krrmrzr reylerini tam zam.a_

nında ve }ıerinde kullanan şu resimlerini gördüğümiiz muhte-,

rem mebuslar, d,aıima milletimizin hayir duasrrır iizerlerinde bu-

lacalr]ardlr. Bu muhterem insanları milletin kadir şinas nazar_

ları önüne sermeği ve bu kitaba koyrnağ şrefli bir vatan vazi-
fesi saydik. Böylec} düşm,anlarımızr tanımrş ve tanıtırrrş ol_,

makla bbraber dostlarmızr da tanıdığmrzr gö:sterrniş oluyoruz.
Resimierİni 

-üular.trİaığımız 
bazı milletvekilleriırin isimleri ki-

tapta vardır.
x

Bütün bunclan çıkan mina şudur: Dünyanrn her yerinde

köprii başlaıınr ellerine geçirrniş ve milletlere hakim olmuş olan

sİİ-owİznr, bugünkü müthiş mevki ve kudreti,ni kendisine yar_

drmcr ve İsraııl'e uşak olan, vicdanlarrnr satmış veyahut kirala-

mrş insanlaı ve teşkilit sayesinde ayakta durabiliyor ve muvaf_

fak ıiuyor. Bu, gizii teşkilöt ve beşinci kollar, bu; sefil bir di,in_"

va menfaati için vicclanlarrnı kiralamış olan irısanlar ve gurup-
fi ht, ;; ieın yaiıuaiye hizmetten ellerini çekecek olsalar, o

dakikada dünyanın manzarasl değİşir ve İsrail,in kud"reti kii
künden sarsrlrı: ve hemen çöker.

Bı.igün. ister, konıünist diktatöriüğünde, ister demokıasiler_

de clsun İsraii'iıı en kıtivük va,sıta-i şenaatı o|an Farnıasryn

[ üccaiarııida hakim r;e kontrol kayrtsıı ve şartsız yahudilerin
ti:* " eliırcecir. Biınlai, iıu, bozgrrncu }ruvvetler tekmıil elemanlarrnr,

.cemiyete hakim oiırn bütiin mahfellere ve hatta mabedlere ka_

F:,. .ylar ioknruşlard,ır. FAEMASofo teşkilitı sayesinde yahudinin

E gizli e]i, djnva 1_.a_rlimentolarına kadar girmiş ve bu sayede

B ö"rrrir:p".,ıe idarecilerinden ciemolrıat jartilere kadar her köşe_

Ğ ve sckulırr,.şlar, miliete hitap eden bütiin rnüesseseler ve neşn_

F yat ve propaganda teşkilöti, bilhassa radyc ve televizyon gibi

fi -746 -LHF
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