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Fransız garnizonuna Kilis*den
yollanan askerî birlikle erzak
kolu teğmen Şahinfin müfrezesi
tarafında pusuya düşürüldü ve
ricata mecbur edildi

İŞGALLERE
KARSI
GELİNECEK

AYINTAB,—
Ayırıtab bölgesinde Fransız
İşgal Kuvvetleri ile ilk
bü
yük silâhlı çatışma dün cere
yan etmiş ve millî müfrezele
rin galebesi ile sona
ermiş
tir.
Şehrimizde pasif bir muka
vemetle karşılaşan ve halkın
kendisine yiyecek
maddeleri
satmayı
reddetmesi üzerine
müşkül durumda kalan İşgâl
kuvveti Kilis’deki Fransız ku
mandanlığından
takviye
i»
temiş ve önceki gün iki piya
de bölüğü ile bir süvari takı
mı desteğinde bir erzak kolu
yola çıkarılmıştır.

Mustafa Kemal, bu gibi hareket- ğ
ler karşısında tereddüte düşenle- jj
ri tenkit ederek kolordu kuman
danlarının “ Millî kuvvetler” den
faydalanarak mukabelede bulun
malarım tekrar istedi
ANKARA .—
Muştala Kemal Pasa, Eskişehir re Afyon. karahlsar'dakl cephaneliklerimize
İnglllzlerln
suikast yapmaları veya bunları, milli kuvvet
lerin faydalanamıyacakları başka mahallere gö
türmeye kalkışmaları İhtimalinin mevcut
ol
duğunu, buna dair haberler geldiğini
bildi
rerek kolordu kumandanlarına dikkatli davranmaya dâvet etmiştir.
Bandırma’ya geçenlerde 200 klşllk bir kuvvet çıkarmış olan
İnglllzlerln Eskişehir İle
Afyonkarahlsar’da da birlikleri bulunmaktadır.
General Mllne’nln, bunlardan faydalanarak bir
sulkaste girişmesi İhtimaline karşı her türlü
tedbirlerin alınması İstenilmektedir.
Mustafa Kemal Paşa.
meselenin önemini
şu şekilde belirtmektedir.
“ Harekatı Milliye bölgeleri gerisindeki
si
lâh ve cephanelerimiz birer bahane Ue alına
cak ve mühim nakliyat noktalan yeniden lşgâl edilecek olursa bu gibi
hftlnane teşeb
büslerin, cephelerde elyevm
kavga eden mtlU
kuvvetlerimizi ne derece zayıflatacağını söylemek
lüzumsuzdur."
TEREDDÜDE
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Maraş'ta General
Keret kumandayı

D Ü ŞEN LER !

Mustafa Kemal Paşa bu telgrafında mühim
bir noktaya da açıklamakta ve "Bazı arkadaş
larımızın lşgâlin yayılması, resmi bir sava
şın doğması gibi İhtimâlleri dikkate alarak
mukavemet hususunda tereddüde düşmek su
retiyle zaman
kaybettikler! anlaşılmaktadır"
demekte, yalnız bu sözleri İle kimierl kastettiğini
saydetmemektedlr.
Heyeti Temslllye başkanı tavsiyelerde bu
lunurken. bu gibi tereddütlere düşmenin yer
siz olduğunu ve kumandanların
silâh
ve
cephane depolan 11e nakliyat merkezlerini ko
runmak İçin mili! kuvvetlerden faydalanabile
ceklerini kaydederek şu noktalara da dikkati
çekmektedir:
/
— M1U1 müfrezelerle yapılacak hareketlerin
resmi bir savaşı doğurmıyacağı şüphesizdir.
— Düşman, yabancı bir bölgede
ekseriya
müstemleke askerleriyle ve tek başına bulun
duğundan bu bal de onun harekete girişme
cüretini kıracaktır.
Bandırmaya çıkarılan İngiliz
kuvvetlerine
karşı hiçbir mukavemet gösterilmemesinden dolayı oöyle bir şekilde kumandanlan
yeniden
tfcâz etmek lüzumunu duyduğu anlaşılan Mustara Kemal Paşa’nm bu telgrafı şu şekilde son
bulmaktadır:
“ Cephedeki milli kuvvetlerimizin
mtıka vemetini çökertebilecek ve lüzumu halinde
İs
tiklâlimiz) müdafaa esnasında bizi zayıf düşür
mek maksadiyle yabancıların yeniden vufcoholarak Işçâl ve teravüzlerlne karşı bütün kuman
danlarımızın kemali azim ve katiyetle hareket
eylemelerini bilhassa rica eylerim."

Ayıntab’ta müşkül durumda kalan Fransızlar topları için mevzi hazırlıyorlar.

Bölgede, 100 kişilik bir mil
lî müfreze teşkil etmiş ve Ki
lis — Anteb yoluna büyük ö.
nem vererek burasını kontro
lü altına almış olan teğmen
Şahin Bey’e bu haber derhâl
duyurulmuş ve Fransız erzak
kolu ile 300 mevcutlu kuvveti
Kertil de pusuya düşürülmüş
tür. Öğrendiğimize göre, Fran
sız kuvveti ağır zayiat vermek
te okluğunu ve Kızılburun te
pelerinden aşıp Aymtab’a ulaşmaşının kolay olamıyacağı
nı anlaymca Kilis’e doğru ri
cata başlamıştır.
Bövleee Ayıntab’taki Fran
sız kuvveti tamamiyle muha
sara altına alınmış olmakta
dır.
ŞAHIN BEY

elinden kaçırdı
Maraş harbi üçüncü haftasına
girerken şehirde yiyecek sıkın
tısı şiddetlendi
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MARAŞ .—
Maraş harbi üçüncü haftasına girerken ele
geçirilen Fransız esirleri.
General Keret’ta
kumandayı tamamen elden kaçırdığını
ve
şehrin muhtelif noktalarına dağıtılmış
ve
aralarında irtibat da mllllcl kuvvetler tara
fından kesilmiş olan
Fransız birliklerinin
kumandanlarının ber birinin kendi başlarına
harekete başladıklarını anlatmışlardır.
Diğer taraftan, şehrin üzerine aralıksız
mermi yağdırmış olan General Keret'in ka
rargâhında mermi sıkıntısı da baş gösterdiği
ve kumandanın haberciler
yollayarak. ışık
İşaretleri vererek dağınık
diğer Fransız
gruplarından mermi talep ettiği tespit edil
miştir.
Fakat 14 günden bert İmkânsızlıklar İçin
de savaşmakta olan Maraşlı mücahitlerde de.
yerilen ağır kaybın d j tesiri İle yorgunluk

emareleri baş göstermiştir. Bilhassa yiyecek
maddeleri sıkıntısı çekilmektedir. Buna rağ
men İşgale karşı mücadeleden geri dönülmtyeceğl İlân edilmiştir.
SAVAŞA KATILAN KADIN
ANKARA
Maraş olaylarım yakından tâklp etmek
te olan Mustafa Kemal Paşa dün Sivas Ka
dınlan Müdafaa) Hukuk Cemiyetine aşağıdaki
telgrafı çekmiştir:
“ Maraş’m Kaballt mahallesinde oturmakta
olan Bitlis Defderdan’nın banımın, İslam
ların mssûm
kanının nahak yere akıtılmasmdan ye birçok ocakların söndürtllmesinden galeyana gelerek hanesinden açtığı
mazgaldan, dindaşlarımızı İmha İçin İslâm
mahallelerine saldıran düşmanlara ateş açarak
akşama kadar sekiz düşmanı öldürmeye mu
vaffak olduğu ye akşam üzeri erkek elbi
sesiyle ye kamili cüretle. ırz muhafazası ve
can kaygustyle silâhına sarılmış olan İslâm
mücaditlerlne katılarak bllflU çarpışmalara
İşMrak eylemekte bulunduğu bildirilmiştir.''

]

Aymtab — Kilis yolu üze
rinde Bransızlar’a darbe indi
ren Millî Müfreze Kumanda
nı Şahin Bey (asıl adı Sait)
Aymtab’in
Elbeyli
oğullan
ailesindendir. Kısa zaman esa
retten dönen teğmen ŞahinBirecik askerlik şubesine ta
yin edilmiş fakat memleketi
olan Ayıntab’a vardığında, bu
vazifeye gitmeyerek
Kuvayı
Millîye Teşkilâtına iltihak et
miştir. Aynı zamanda Ayııu
tab Miidafaai Hukuk Cemiye
tine de başvurarak talebini bil
dirmiş ve olumlu cevap alın
ca da teşkilâtlanmaya başla
mıştır
Dünkü baskını muvaffakiyet
le yapan Şahin Bey, bir süre,
den beri Kilis — Ayıntab yo
lunu gözcüleri vasıtasiyle sıkı
bir kontrol altında bulundum
yordu Fransız erzak kolunun
yola çıktığı Kilis yakınındaki
adamları tarafından kendisine
bildirilmiştir.
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MUSTAFA KEMÂLİN
BATI TRAKYA İÇİN
YOLLADIĞI YALİMAT
D O Ğ U T R A K Y A BİR H A R E K E T Ü SSÜ O L A R A K K U L L A N IL A R A K B A Tİ T R A K Y A NIN K U R T U L U Ş U İÇİN Ç A LIŞILM A L ID IR .
ANKARA .—
S
Karmakarışık bir manzara ar- zeden Ösnıaniı Millet Meclisi toplantı halinde

Millet Meclisinde
birlik elde edilmedi
Millet Meclisi dün öğleden
sonra ikinci başkan Hüseyin
Kâzım Dey’in başkanlığı altın
da gizli bir toplantı yapmıştır.
Gazeteler
toplantıya pek az
milletvekili katıldığını ve ye
niden «Blok meselesi» üzerin
de tartışmalar olduğunu yaz
maktadırlar.
Tasviriefkâr Gazetesi, Mil
let Meclisi Başkanı Reşad
Hikmet Bey'm dün BabIali’ye
giderek Başbakan Ali Rıza Pa
şa’nın evvelki gün Meclis Baş
kanlığına yapmış olduğu ziya
reti iade etmiştir. Bu toplan
tıda Meclis — Hükümet mü
nasebetleri üzerinde de durul
duğu anlaşılmaktadır. Reşad
Hikmet Bey ayrıca Dışişleri ve
içişleri Bakanlarını da ziyaret
etmiştir Kuvayı Millîye taraf
tarlarının bilhassa bu iki ba
kanın değiştirilmesinde İsrar
etmekte oldukları bilinmekte
dir.
HALA GRUP TOK*
•Meclisin en selâhiyetli üye
terinden biri» diye bahsedilen
ve acn açıklanmayan bir zat
dün gazetecilere şu beyanatta
bulunmuştur:
«— Millet Meclisi ile hükü
met arasında temaslar olduğu
na ve bazı şartlar dahilinde
hükümete itimat
edilmesine
müzakereler sonunda karar ve
rileceğiııe dair gezeteler ta
rafından verilen türlü türlü
haberler asılsızdır.
«Millet Meclisinde heniiz ço
ğunluk grubu
teşekkül edip
programını nazırlıyamadığı ci
hetle hükümete karşı ittihaz
edilecek hattı hareket hakkın
da şimdiden bittabi bir karaı
verilememiştir. Bundan dolayı
dır ki Meclis hükümetin prog
ramını okuyacağı
gün ço
ğunluk grubunun iyice teşek

Bir milletvekili: “ Meclisin hükümet programı ve
itimat, ademi itimat meselesi hakkında muayyen hiç
bir fikri y o k ” diyor
"

Millet Meclisinde Anadolu ve
Rumeli Müdafaai Hukuk Gru
bunu henüz kuramamış olan
Rauf Bey
külüne ve fikirlerin
açıklık
kazanmasına kadar geciktiri.
yor.
Halihazırda Meclisin, hükü
metin programı ve İtimad, atur. Meclisle hükümetin hu
susi surette temasa geldiğinde
müzakerelerin şu veya bu şe
kilde neticeleneceğine dair ha
herler doğru değildir. Şimdi
ye kadar hükümet hususi su
rette yaliıız Meclis Başkanı ile
temas etmiştir.
İK İ G ERETAN

«Filhakika hükümete karşı
takınılacak vaziyet hakkında
Millet Meclisinde iki cereyan
vardır.
Biri, nükümete bu şekilde

Kastamonu halkının yardımları
İzmir ve Maraş muhtaçları için fakir ve orta halli
halk büyük hamiyet gösteriyor, zenginlerden ses
yok
KASTAMONU .—
(AÇIKSÖZ) gazetesi son
nüs
hasında İzmir
Muhtaçlarına İane
Toplama Komisyonu'nun büyük btr
faaliyetle çalışmakta olduğunu bil
direrek şunlan yazmaktadır:
"Fakir ve orta halli ahali ta
rafından cidden hayrete şayan bu
surette hâmiyet
gösterilmektedir.
Komisyon henüz İki gündür top
lantı halinde olduğundan,
göste
rilen şevk ve tahallüke bakılırsa
İanenin mühim bir yekûn rutacağı

şimdiden anlaşılmaktadır.
Zengin
gönüllü tok gözlü hâmiyet erba
bımızın bu mürevvet ve İnsanlık
larını şükrana lâyik görür.
Ma
raş fecî olayının da İzmir felâket
zedelerine
eklenmesi vicdan
ve
iman erbabını cidden
yürekten
yaraladığından herkes gücünü yet
tiği kadar yardıma koşuyor.
“ Henüz zenginlerin mürüvveti
ne müracaat edilmedi.
Fakir halk
tarafından gösterilen
fedakârlığın
zenginlerimiz tarafından da
gös
terileceğini ümit ederiz.”

veya daha fazla kuvvetlendirilmesi suretiyle itimad beyanı
nı istiyor. Öteki ise ademi iti
mad beyan etmek fikrindedir.
«Muhtelif grupları
henüz
teşekkül etmemiş, çoğunluk
fikirleri henüz açıklığa kavuş
mamış olan bu Mecliste bu hâl
demi itimad meselesi hakkın
da muayyen hiç bir fikri yok
tabii olmakla beraber bugüne
bakarak Meclisin yarınki ha
leti ruhiyesi hakkında kahin
likte bulunmak doğru olmaz.
Sonra milletvekilleri hüküme
tin takıp ettiği siyasete henüz
vakıf değildir. Ancak millet
vekillerinin bir an evvel mü
zakerelerini tamamlaması ve
fikirlerini ve oylarını açıklama
sı ve hükümete karşı alacağı
vaziyeti alması temenniye şa
yandır. Çünkü bu hal bir çok
dedikodulara
sebep olduğu
gibi hükümetin de
lâyikiyle
İş görmesine manidir. Dışa
rıdan düşmanlar, milletvekil
lerini içinden
çıkılmaz bir
anarşi halinde göstermek is
tiyorlar.»

BALIKESİR
TEŞKİLÂTLANDI
Anadolu kadınları Müdafai Hukuk Cemiye ti
Balıkesir şubesi kuruldu
Başkanlığına Makbule
hanım getirildi.
BALIKESİR .—
(İZMİR’E
DOĞRU)
gazetesinin
bildirdiğine
göre, Anadolu Kadınla
rı Müdafaai Hukuk Ce
miyeti Balıkesir şubesi
kurularak ilk toplantı"
smı yapmış ve
nizam
namesi tetkik olunduk
tan sonra
kabul edil
miştir.
Cemiyet başkanlığına,
Kız Muallim Mektebi Mü
diresi Makbule Hanım
efendi seçilmiştir.
Toplantıya katılan ha
nımlar
tarafından
16
kişüik faal bir heyet de
seçilmiş ve derhal
ça"
lışmalara başlanmıştır.

Mustafa Kemal Paşa dün
Edirne’de Birinci Kolordu
S Kumandanı Cafer Tayyar
Bey’e bir telgraf göndere*
■ rek, Trakya’da tâkip edil! mesi gereken siyaset husu* sund? bazı direktifler ver"
■

miştir.

■

Heyeti Temsiliye başkanının direktifler; şu nokta
larda toplanmaktadır;

* Şarkî ve garbî Trak
ya'nın müki bir vahdet için
■ de ele alınması
Ösnıaniı
S politikası için doğru de■ ğildir. Şarkî Trakya, itiraz
£ ve münakaşa edilemiyeceb
bir surette
Türk toprak"
■ larma dahildir. Garbî Trak
ya ise, bir sulh muahedesi
ile vaktiyle terkedilmiş bir
vatan parçasıdır. Şarkî ve
S Garbî Trakya’nın birliğini
İsrarla iddia etmek. Şarkî
Trakya’da da bazı
asılsız
taleplerin ileri sürülmesi gi
bi bir netice doğurabilir. Bu
5 it:barla Şarkî Trakya hak
kında hiçbir münakaşa mev
zubahis edilmemelidir.
* Şarkî Trakya, Garbî
Trakya'nın ilhakı temin et.
inek için bir hareket üssü
olabilir. Garbî Trakya’nın
kurtuluşu için icap eden
■ tertibat ve teşkilâtın
ta■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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manılaımıasiyle Kuvayı Mil
üyenin bilhassa pek müsa
it olan İskeçe havalisinde
Yunanlılara karşı faaliyete
geçirilmesi ve bunun için
de kolordunun elinden ge*
ten yardımı yapması lâzım
dır.
Mustafa Kemal Paşa, G ar
bî Trakya’daki Fransız siyasetinin
Venizelos siya
setine pişdarlık ettiğini de
kaydederek Birine; Kolordu
Kumandanının Bulgaristan’
daki, «İnkilâp hareketi» ni
yakından tâkip ederek An.
kara’ya bilgi ulaştırmasını
da istemektedir.
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RAUF BEY E
Mustafa Kemal Paşa ay"
nı konu ile ilgili olarak İstanbul’da Rauf Bey'e
de
bir
telgraf yollamış
ve
Trakya . Paşaeii Cemiyetinin çalışmalarından şikâyet
lerde bulunarak bunun sür’
atle İslahı gerektiğini bildirmiştir.
Ayrıca,
Bulgaristan’ın
Ege denizine bir mahreci olması meselesinin de göz
önünde bulundurulması ge"
rektiğini hatırlatarak. Bulgaristan içinde de yapılaeak propaganda ile bu Bulgar isteğinin Kavala ciheti
ne sevkedümesinin doğru
olacağını eklemiştir.
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Lenin , « İç savaş
sona eriyor» dedi
S O V Y E T LİDERİNE G Ö R E , K A P İT A L İS T D Ü N .
Y A N IN A B L U K A Y I K A L D IR M A S I A R T IK S O V Y E TLER İ BO Ğ A M IY A C A Ğ IN I A N L A D IĞ IN A
D ELİLD İR .
M O S K O V A ,—

Sovyet Merkez İcra Komite
sinin son toplantısında konu
şan Lenin, kapitalist dünyanın
Sovyetler Birliğini
boğamıcağını nihayet anlamış oldu
ğunu söylemiş ve buna delil
olarak da Paris Sulh Konfe
ransının Rusya’ya karşı ablu
kayı kaldıran 16 ocak tarihli
kararını göstermiştir.
Lenin,
ablukanın, Sovyet
Rusya’yı boğmak için kapita
list dünyanın elinde en mü
him silâh olduğunu,
bunun
da bir işe yaramadığını söyle
miş 2 şubatta Estonya Cumhu
riyeti ile ilk barış andlaşmasının aktedildiğini de açıkla
mıştır.
Lenin. Estonya ile bu ilk an
taşmanın çok mühim olduğuğunu belirtmiş, Avrupa’ya açılmış bir pencere olduğunu
kaydederek
buradan Avrupa
memleketleri ile ticaret yapı

labileceğini, makineler alma
bileceğini eklemiştir.
Sovyet Rusya lideri, Avru
pa devletlerinin desteklediği
ve iki yıldan beri devam et
mekte olan iç savaşın da so
na ermekle olduğundan bahset
miş, Uzakdoğu’da Kolçak or
dusunun yok edildiğini söyle
miştir.
------* -----i

BOLŞEVİZM
ALEYH NDE
FETVALAR
PARİS,—
(Le TEMPS) gazetesi dünkü
nüshasında, biri
İstanbul'da
Şeyhülislâm tarafından diğeri
de Kahire’de Bolşevizm aley
hinde iki fetva yayınladığını
bildirmektedir.
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I Akbaş baskını Ankara'da sevinç yarattı |
I

ANKARA,—
Köprülülü Hamdi Bey tarafından Akhaş’daki silâh de= poşunun boşaltılıp bütün silâh ve cephanenin mni.vetle Ana= dolu içerilerine geçirilmesi burada büyük sevinç yaratmıştır,
Balıkesir'den gelen haberlere göre, a itl-as baskını mu.
= vaffakiyetle tamamlanmış ve bu baskında MinJ Kuvvetler hiç
=* bir bayıp vermemişlerdir.

|
=
b

şj
B
B

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi
Taha Toros Arşivi

