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Türkiye «beytime
çevrilen dolaplar
Venizelos, Atmaya yolladığı gizli bir mektupta

HAZIRLAYAN
ÖMER SAMİ COŞAR

İzmir ve

T

rakya'yı nasıl ele geçirdiğini bildiriyor :

« Büyük zafer kazandık » diyor
LONDRA

Patrikhane
İstanbul'da
kalmamıza

sinirlendi!
ATİNA

(EMBROS) gazetesinin dün
verdiği bir habere göre. Patrıkhane Loyd Corc’a bir me
saj yollamış ve Türklerin İs
tanbul’da bırakılmalarına da*
ir konferans kararından duy
duğu ıztırap ve hayret; bildir
miştir.
Atina gazetesine göre, Pat
rik vekili, Rum milleti tarafın
dan hayretle karşılanmış olan
bu karar ayrıca Hıristiyanlık
âlemine karşı işlenmiş büyük
bir haksızlıktır.
Diğer taraftan Yunan bası
nı, konferansın
bu kararım
protestoya devam etmektedir
ler.
(Nea Hellas) gazetesi diyor
ki:
«İstanbul bir Hıristiyan ve
Rum şehridir. Orada 400.000
den fazla Rum vardır. Bizans'
m başkenti demek Türklerin
elinde kalacak. Olamaz böy
le şey! Bu şehrin 500 yıldan
beri ekonomik hayatı da bizim
elimizde kalmıştır.
Kayzer’i
süren müttefiklerin
Padişahı
İstanbul’da bırakan kararları
sadece ayıptır. Fakat bir bakı*
ma biz Yunanlı olarak bu ka
rardan gene memnun kalma
mız İcap eder. Bu şekilde Türk
idaresi altında kalacak bir İs
tanbul daha kolay elimize ge*
çecektir. Eğer şehir milletler
arası idareye terkedilseydi da
ha zor olacaktı.»
(K.airi) gazetesi de konfe
rans kararım şiddetle protes*
to etmekte ve şöyle demekte
dir:
«Elenizmin başkentinde yal
nız mavi beyaz bayrağın dal
galanması gerekmektedir. Bu"
gün muvaffak olamadıksa ümit
lerimiz tamamiyle kaybolmama
Iıdır. Durum gene de müsaittir.
Padişah’in orada kalışı muvak
kat mahiyettedir ve umduğu
muz gibi Yunanistan’ın
hu
dutları
İstanbul’un
hemen
yakınma kadar varıyorsa böyle bir hal şekli gene sonunda
lehimizde olacaktır.»

Türkiye’yi parçalamakta elele yürümekte olan Loyd Core ile
Venizelos.

İzmir kararı
sizli tutulacak!
Franşe Despere'nin Türkleri İstanbul'da bırakan karan
Fransa'ya maleden bir beyanatı konferansta tartışma
lara sebep oldu.
LONDRA
Sulh konferansı dün
de toplanmış ve
İzmir
meselesinde Yunan Baş
bakanını dinlemiştir Kon
feransm resmî zabıtları
na göre, Venizelos, İz*
mir’de Türk bayrağı şe
hir içinde asılı
durdu
ğu takdirde bazı hâdiseler olabileceğinden ba*
hisle bu bayrağı şehir
dışında bir kaleye asa.
bileceğini söylemiştir.
Böylece günlerden be
ri tartışması devam et
mekte
olan
İzmir’de
Türk- hükümranlığının de
vamı bir, «Bayrak asıl
ması» iş; ile halledilmiş*
tir.
Resmî zabıtlara göre.
Fransız Başbakanı Millerand, bu. «Bayrak tek
lifi»nden dolayı
Venizelos’a teşekkür etmiş
tir.
Bundan sonra askerî
temsilcilerden kurulu (İz
mir Komisyonu)
tara*

frndan hazırlanmış o
lan Yunan işgal böke
sinin sınırlan da kabul
edilmiştir.
GİZLİ KARARLAR!
Bundan sonra, konfe
rans kararlarının açık*
laması konusunda Ingi
liz ve Fransız tems’Jcilerj
arasında
oldukça
sert bir tartışma cereyan
etmiştir. İngiliz Dış Ba
kanı Curzon,
Istanbuldan General Milne'den
aldığı bir telgrafı açık
lamıştır. Bundan
İngiliz generali, Fransız Ge
nerali Franşe _Despera'vi.
basma: « — İstanbul me
selesinde Londra konfe
ransı Fransız görüsünü
kabul etti^ ve bövleoe Pa
disah’m İstanbul’da kalması kararlaştırıldı» sek*
linde beyanat vermekle
suçlamaktadır. Bunun üzerüıe Millerand karşı
lık vermiş,
İstnbul’da
İnglız yüksek komiseri
nin tek başına Osmanlt
hâriciyesine giderek ts*

Venizelos dün akşam Ati
na’ya yolladığı uzun bir mek
tupta, sulh konferansından İz
mir üe Trakya’yı tamamiyle
koparmaya muvaffak olduğu
nu, bunun Yunanistan
için
«Büyük bir zafer» olduğunu
büdirmekte ve Loyd Corc ile
elele nasıl çalışdığını açıkla*
maktadır.
Türkiye aleyhinde
çevri
len dolaplara açık bir örnek
olan bu gizli mektubu
Yu
nan Dilomatı Frangulis’ten te
min ederek açıklıyoruz! «Şif
re bizzat
Bakan tarafından
açılacaktır kaydı
ve Başba
kan Yardımcısı Repulis’ten baş
ka hiçbir bakana da bu hu
susta bir şeyler anlatılmama
sı ikâzı ile yollanan mektup
şoyledir:
«Geçen cumartesi, İngiltere
Başbakan’ı özel
sekreterini
bana yollayarak şu mesajı ilet
ti: Fransız Başbakanı konfe
ransa dönünce, İzmir üzerin
den Türk hükümranlığının da
tamamiyle kaldırılması husu
sunda onun da tavsibini al
maya çalışacağım. Fakat Israr
ettiği takdirde sizin bir defa
daha konferans tarafından din
lenmenizi teklif edeceğim»
Dün sabah, sah, hakikaten
konferansa çağrıldım ve söz
de kalacak olsa dahi
Türk
hükümranlığına karşı
görüş
lerim; izah ettim. Öğleye doğ
ru konuşmamı huı-mistim ki,
toplantı öğlenden sonraya bı
rakıldı. Yüksek konseyin top
lanmakta olduğu Başbakaıi’ın
evinden
ayrılmadım.
I.oyd
Corc, tekrar görüşümü açik-

tanbul’a dair -kararı açıkladığını söylemiş, mu
kabil
şikâyette buluntnüş, Loyd Corc, Millerand’ın _ Paris’e döndü
ğünde İstanbul kararım
basma açıkladığını söyle
miştir. Millerand: «Ben
gazetecinin sualine
ce
vap
vermedim, soruyu
sordu, cevabı da - ze*
ki olduğundan - kendisi
vermiş» dedi.
Bunun üzerine
kon
ferans kararlarının, bil
hassa İzmir’e
dair alı
nan son kararın gizli tu
tulması ve ancak kon
sey karan ile müştere
ken açıklama yapılması
görüşü kabul edilmiştir.
Loyd Corc bir ara bu
«Kıskançlığın» kötü neti
çeler verebileceğini ima
etmiştir.

lamam gerekebileceğimden ba
hisle beklememi istedL
MESAJ GELİYOR!
Hakikaten, öğleden sonra İn
giliz Başbakanı’nın özel sekrete
ri geldi ve şu mutavassıt pro
je hakkında fikrim; sordu:
,.
1. — Türkiye’nin İzmir üze
rindeki hükümranlığının
tek
işareti olarak şehirde bir Türk
bayrağının bulunacak,
2. — İdare Yunan elinde bu
lunacak.
3. — Yunan
devam edecek,

askeri işgali
:

4. — İzmir’de özel bir paîı
lâmento bulunacak,
i
5. — İk; yıl sonra bu par
lâmento Cemiyeti Akvam’a
başvurarak Yunanistan’a
ta
mamiyle ilhakı isteyebilecek.
Cemiyeti
Akam, bir plebisiti
yapılmasını talep edebilecek.
İcabında bu projeyi kabul
edebileceğim cevabım verdimYalnız îngüiz Başbakanından,
ertes; günü konferans önün
de görüşlerimizi yeniden sa
vunacağımdan, öğleden son
ra bu konudak; müzakereleri
tehir ettirmesini istedim. Böy
lece vakit bulup Fransız Baş
bakanını görüp, onu,
ısrar
etmemesi için, ikna edebüeceğimi söyledim. Loyd Corc tek.
lifimi kabul etti
MİLLERAND İL E !
«B u sabah Fransız Başba
kanı’ııı gördüm.
Onu tartış
ma kabul etmez br halde bul
dum.
Kararsız deliller orta
ya attu Bunlardan biri
da
şuydu; Türkiye’nin kabul ede"
büeceği teklifler ileri siirülmeı
liydi. Çünkü Fransa bu me
sele için Türkiye ile yeniden
harbe başlamak niyetinde de
ğildi!»
«Kendisine, böyle bir yar
dım istemeyi aklımdan
jile
geçirmediğimi söyledim. Ana
dolu’daki ordumuz sayesinde
yalnız Yunan taleplerini değil fakat tüm sulh antlaşma,
sının maddelerini
Türkiye yi
kabul ettirebilecek
durumda
bulunduğumuzu belirttim. Fa
kat hiç olmazsa kendisinden,
Çatalea’ya kadar
Trakya’nın
bize verilmesi hususundaki ta.
leplerimizi destekleyeceğine da.
ir vaad kopardım. Hattâ bu
mesele evvelâ kendisinin tek.
lifde bulunacağını söyledi Çün
kü bidayetten ber;
Fransa
Trakya üzerindeki haklarımızı,
savunma işini üzerine almıştı-
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Londra konferansında ciddi bir buhran

ovyetierle t'caret
müttefikleri ayrıldı
LONDRA

Fransız Başbakanı Millerand
ın dönaşü ile Sulh Konieraası Sovyet Rusya ile rnünasebetler meselesini de ele almış
tır. Daha
ilk
toplantılarda
Fransa ile iki müttefiği ara
sında ciddî bir ihtilâf patlak
verdiği öğrenilmiştir.
İngiltere Başbakanı, Bolşeviklerle siyasi
münasebetler
kurulmamasını
fakat
buna
karşılık ticarete başlanılması
nı İsrarla talep etmiştir. Par
lâmentosunda 150 den fazla
sosyalist milletvekili bulunan
İtalya Başbakanı Nitti bu gö
rüşü
şiddetle savunmuştur.
Nitti, Avrupa’nın feci bir eko
nomik durum içinde olduğunu,
fiatların devamlı surette yük
seldiğini ve Sovyet Rusya’-

Bolşevizm
aleyhinde
muhtıra!
Taalii İslâm Cemiyeti
üyelerinden bazıları Itilâf devletlerinin iste
dikleri muhtırayı verdik
ten sonra istifa ettiril
diler.
(Jurnal Doryan) ’ aze
tesinin muhabiri, Darül"
hikmetül İslâmiye Üye
lerinden Avn; Efendiye
Bolşevizmle ilgili olarak
aşağıdaki suali sormuş
tur:
« — Son
zamanlarda
gazetelerde,
İslâmlıkla
Bolşeviklik
arasındaki
münasebetten bahsolundu Taaliîislâm Cemiyeti
İtilâf Devletlerine
bu
mesele
hakkında
bir
muhtıra vermişti: Sizin
bu baptaki fikrinizin r,e
olduğunu anlamak isti"
yoruz?»
Avni
Bey,
(Jurnal
Doryan) gazetesi mub.a
birinin sualine şu cevabı
vermiştir;
« — Bolşeviklerin mak
sat ve gayesi bizim için
meçhul olduğundan bir
fikir ileri sürmek müm
kün değildir. Taaliîislâm
Cemiyetine mensup üye
lerden birkaçı, meclisin
tasvibin; almaksızın bah
settiğimiz muhtırayı ver"
(«işlerdir.
Bunun üze
rine sizin de haber ver
diğimiz üzere mevzuba
his elan üyeler cemiyet"
ten istifa etmişlerdir.»
(Taaliîislâm Cemiyeti)
Anadolu’nun muhtelif yer
lerinde Kuvayı Millîye’ye lüzum yoktur diye
rek karışıktıklar çıkar
makta olan
cemiyettir.
Zeynelâbidin ve Sait Mol
la gibi İngil izler adına
çalışan birçok kimseler
bu cemiyete mensup bu
lunmaktadır.

dan gıcla maddeleri ile demir Başbakanı Fransızların Rusya
yolu malzemesi alınamadığı taraflarından bir sürpriz bek
belirterek:
Bu
takdirde bu buhranın daha da lediklerini
sürpriz, yalnız Bolşevizır.in
şiddetleneceğini belirtmiştir.
Loyd Corc ise, her memle militarizme dönmesi olur de
ketten ziyade fiatların Ingil niştir Loyd Corc, aynı sürp
tere’de fııladığını hatırlatmış rizi 19 uncu asır başında
Fransa’nın da vermiş olduğu
ve: « — Biz Bolşevizmle sava
şırken o da fiat yükselmele nu kaydederek demiştir k i :
«— 130 yıl önce şu masa
rinin
açtığı kapıdan
Kendi
diplomatları, bu
memleketlerimize giriyor.» de da İngiliz
gün
Fransız
Başbakanının
miştir.
Fransız
delegesi
Bertelo, Bolşevizm için kullandığı söz
Sovyet Rusya’dan hiç bir mal leri aynen Fransız ihtilâli için
alınamayacağını
söyleyince kullanıyorlardı. O tarihte In
Loyd Corc da : tüccarlarımıza giliz diplomatları Fransız ih
ititnad edilebilir. Bir gemi yol tilâline ceohe alıyor ve onu
larız. hoş dönerse keseriz. Rus tanımak istemiyorlardı. Neden?
ya’dan elde
edilecek mallar Çünkü Fransa kralı ile krali
nazarında bir milyon sterlin çesi idam edilmişler, veliahd
kaybedilmiş,
nedir ki?» de da hapishanede barbarca kat
ledilmişti.»
. ,
miştir.
Loyd Corc, o zaman Ingi
POLON VA’MN
liz diplomatlarının da bir şey
D LK U M l)
ler olacak diye beklediklerim
Polonya’ nır durumu esas yerini Bonapartizm’in alma
ihtilâfı körüklemektedir. Kızıl sından ibaret kaldığını, bütün
ordunun Kolçak ve Denikin Avrupa’nın titrediğini kaydet
Beyaz Rus orduları ile savaş miştir. Böylece Avrupa’nın fe
makta olduğu
sıralarda Po lâket addedip Jakobenleri yık
lonya ordusu da Rusya'nın batı maya çalışması yüzünden bun
cephesinde ilerlemiş ve Rus ların yerini alan Bonapartizm
topraklarına yerleşmiştir Şim Avrupa’yı yıkmıştır!
di Sovyetler, Kolçak ve DeniA YN I ŞEY DEĞİL!
kin ordularım mağlûp ettikle
rine ve onlara
İngiltere nin
Bunun özetine Fransız Baş
yolladığı modern silâhları da bakanı Vilierand, Loyd Corc ele geçirdiklerine göre, daha un bu benzetişlerine itiraz et
kuvvetli ve toplu halde Polon miştir. Millerand, Bolşevikler
ya’ya
karşı
döneceklerdir. de aynı sözlerle bize hitap
Rusya. Polonya hükümetine ediyor * — Sız kî bir ihtilal
makul bir sulh teklif ettiği hükümetinin
çocuklarısınız.
takdirde müttefiklerin tutumu Sovyet hükümetini nasıl suç
ne oiacaktır? Polonya, kendi luyorsunuz > Rusya’yı, kendini
sine müttefiklerin 300.000 Al zin Fransa’da yaptığı şeyler
man tüfeği vermesini istemiş den dolayı itham edemezsiniz!»
tir. Fakat Versay antlaşma diyorlar diyerek Fransa ihtilâ
hareketleri
sına göre bu silâhlar imha ünde de şiddet
edilmelidir ve Polonya’ya ve olduğunu kabul
etmiş fakat
rilemezi
Fransa
Başbakanı bunların insanlık
ve vatan
Millerand bu askerî malzeme daşlık hakları uğruna yapıldı
nin Polonya’ya verilmesini ve ğını kaydetmiştir.
Bolşeviklere karşı savaşması
Bundan
sonra Millerand.
için desıeklenmesini İsrar is Polonva’vı. Sovyet taarruzuna
Vorsı desteklemek kararında
temiştir.
Fakat Polonya’nın bununla olduğunu ve bunu
Polonya
yetinmeyeceği de anlaşılmak lIlara da bildirdiğini söylemiş,
tadır.
İngiltere ile İtalya Başbakan
Ayrıca Fransa, Rusya çev larının görüsüne
katılmaya
resindeki devletlerin de
bu cağını eklemiştir.
savaşa sürüklenmelerini talep
etmiştir.
Loyd
Corc,
Bolşeviklere
karşı savaş için «avam kama
rasının artık bir peny
dahi
veremeyeceğini»
belirtmiş
tir.
LOFD CORC’UN
KORKUSU
İngiltere Başbakanı, Sovyet
ler ile hem budud memleket
lerin Kendi hallerine bırakıl
Son günlerde bazı meç
masını, bunların
Sovyetlere
hul kimseler tarafından
karşı cesaretlendirilmemelerişehrimizde dağıtılan ba
ni istemiş ve Rusya’da iç sa
sili kâğıtlarda, (1) şu
vaş devanı ettiği takdirde bu
bat tarihi; (Times) gadefa işçi proleteryasının ye
zetesine atfen,
Enver
rini, Prusya militarizmini ara
Paşa’mn büyük ve
iyi
tacak bir Rusya militarizminin
teçhizatlı bir Yeşilordu
ortaya çıkacağını söylemiş
ile Hindistan’a girdiği. İn
tir.
giliz askerlerin; yenilgi
Loyd Corc, belki Lenin ile
ye uğrattığı ve Bomoay
Troçki devrilir, fakat yerleri
üzerinde yürümekte ol
ne gelecek oianlar daha tehli
duğu bildirilmiştir.
keli olur demiştir.
Görüşmeler esnasında Fran.
Bu şayianın İttihatçı
sız delegesi Bertelo, Denikin’*
çevreler tarafından çıka
in hâlâ mağlûp edilemediğin
nldığı
anlaşılmaktadır.
den, Rusya’da durumun her an
Resmî bir
açıklamada,
değişebileceğinden bahsetmiş
tir. Bunun üzerine İngiltere

«

Kukandaki karikatür, Aka Gündüz Bey tarafından çıkarılmak
ta olan (AYNA) dergisinde birinci Anzavur isyanı sonunda ya
yınlanmıştı. Altındaki yazı ise şundan ibarettir:
A V U R ZA V U R ..

//

//

Biga’dan dönen tahkikat heyetine göre hadiselerde
yirmi kişi öldü! Nafia Bakam “ Hadise bittiği için
izamı değmez,, diyor
Günlerden beri AnzavuT hâ
disesi etrafında İstanbul gaze
telerinde birbirini tutmayan ha
herler yayınlanmaktaydı. BUhassa ALEMDAR ile PEYAMÎSABAH bu olayı Kuvayı Milli
ye aleyhinde geniş ölçüde iştismar etmenin yollarını bulmuş
lardır.
Fakat hâdise mahalline hü
kümet tarafından
gönderilen
tahkikat heyeti şehrimize dön
düğünden yeni bilgi elde etmek
mümkün olmuştur. (AKŞAM)
gazetesi, tahkikat heyetinden
topladığı malûmatı şu şekilde
yayınlamaktadır:
« — İsyan, Ahmet Anzavur’*
un eseridir, irticaî mahiyette
dir. Anzavur, «Cemiyeti Muhammediye adı altında
saf
halkı kandırmış ve hükümet
kuvvetlerine karşı silâhlı isya
na sevketmiştir. Bölgede Kep*
rülülü Hamdj Bey in halktan
bazı taleplerde bulunmasından
da faydalan ilmiş tır. Hâdiseler
esnasında yirmi kişi ölmüştür
Hâlen Biga’da 200 jandarma
duruma hâkimdir. Anzavur çe
kilmiştir.»

Enver paşa ve bir
Yeşilordu e fsa n e si»
(1) şubatın pazar olduğu
ve o gün (Times) gaze
tesinin yayınlanmadığı be
lirtilmekte ve haberin
kasten uydurulduğu ilâ
ve edilmektedir.
Bir hükümet üyesi: «Ti
mes efsanesini çıkaran
lar bu memlekete düs"
manlıktan başka bir şey
yapmış olmuyorlar. Hem
hükümeti müşkül v n i
yete sokuyorlar.
Buna
teşebbüs edenler hakk’ n
da şiddetli
takibat ic
ra ettiriyorum ve şiddet
le cezalandıracağım.» de"
m iştir.

Biga’dan yeni dönen tahki
kat heyeti üyelerinden
biri
de şu beynatta bulunmuştur;
«Biz Biga»ya vardığımızda
şehirde sükûnet vardı. Anza
vur muhtemelen şehir haricin
dedir. Mamafih taraftarları he"
nüz hâkidir. Anzavur, zavallı
halkı, «Cemiyeti Muhammediye» nâmı altında hareket ede
rek iğfâl ediyor. Kuvayı Millî
ye nâmına 120 bin lira top*
landığı kat’îyen yalandır. İşit
tiğimize göre,
112.000 ta'ep
edilmesi düşünülmüştür yalnız.
Bu, bir tasavvur olarak kal
mıştır.
«Hâdiseye tamamiyle
ber
taraf edilmiş nazarı ile bakabi*
lirsiniz.»
Diğer taraftan Nafia Bakar.:
Abuk Paşa da bu konuda şun
ları söylemiştir:
«Hamdi Beyle Kara Mus
tafa maktul olmuşlardır. An
zavur aleyhinde kanunî takibat
ta bulunuluyor. Hâdise bittiği
için izamı değmez.»

İstanbul vilâyeti
açıkta kalıyor
Polis müdüriyeti umumiye*
sinden sonra İstanbul vilâye
ti de açıkta kalmaktadıi
Vi
lâyetin bulunduğu binanın sa
hibi olan Gayrimüslim Hanım,
burasını bir İtalyan bankası*
na senevî 26 bin lira icar ile
kiraladığını bildirmiş ve mu
kavele müddetinin sonu olan
14 martta vilâyetin çıkıp git
mesini istemiştir.
Mukaveleyi yapmış olduğu
nu söylenen binanın sahibesi,
belirli tarihte bina tahliye edil"
mediği takdirde geçen her gün
için 100 lira tazminat isteye
ceğini de eklemektedir
Hatırlarda olduğu şibj da
ha önce polis müdüriyetinin
bulunduğu hanin sahibi olan
Ermeni Patrikhanesi de bura
sını ba«ka bir sahsa Kiralamış
ve müdüriyet bunun üzerine
Şahin Pasa oteline nakletmiş"
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