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Maraş'ta
kadınlar da
savaşa girdi

BÜTÜN

T A R A F IN A

Akşam silâh deposunun baskınım muvaffakiyet
le başaran kahraman Kuvayı Millîyeci Köprü
lülü Hamdi Bey.

Akbaş deposunda, Osmanlı Rus muharebelerinde Rus kuv
vetlerinden ele geçirilmiş si
lâh ve cephane depo edilmiş
bulunuyordu. Bunların
ara
sında 8.000 Rus tüfeği,
40
Rus ağır makineli tüfeği ve
yirmi bin sandık cephane var
dı. Son günlerde Gelibolu’ya
bir şilep gelmiş ve Kuvayı Mil
lîye’nin elde ettiği raporlara
göre, Akbaş’daki bütün silâh
ların bu gemi ile Rusya’ya De
nikin ordusuna sevkedileceği
anlaşılmıştır.
Bunun üzerine
Köprülülü Hamdi Bey tamamiy
le kendi inisiyativi ile bu bas
kın plânını hazırlamış ve Dra-

Ültimatom alan Fransız kuvvetleri
Suruç ile Arappınarfnı tahliye ettiler
URFA .—

Peyamı Sabah gazetesi, Ka
ra Vâsıf, Hüseyin Rauf Bey
lerin kabineye girmeleri için
gayret sarfedildiği ve bu mak
şatlarını Başbakanlığa
gide
rek Alj Rıza Paşa’ya bildirdik
lerinj yazmıştır.
ilgililer bu haberin asıl esa
sı olmadığını söylemişlerdir.
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G EÇ İRİLD İ

Biitiin gece silâh ve mühimmat sandıklan Anadolu kıyı
sına geçirilmiş ve önceden oraya getirilmiş olan arabalarla içe
riye götürülmüştür. Bütün silâhların Biga yakmlannda Yenice
mevkiinde gizlendiği öğrenilmiştir.
Kırk kahraman, Akbaş’daki Fransız muhafızlarını baskınla
ele geçirmişler, bağlamışlar ve hiçbirini yaralamadan silâhlarla
birlikte Anadolu sahiline getirmişler, nakliyat tamamlandık
tan sonra da geri göndenııişlerdir. Bunlar Senagalli askerlerde

URFA BÖLGESİNDE DE
AYAKLANMA BAŞLIYOR

Peyamı sabah
ne diyor ?

S İLÂ H

Köprülülü Hamdi beyin hazırladığı bir
plân gereğince ve Dramalı Riza’nın ida
resinde kırk kişilik bir Kuvayı Milliye
müfrezesi önceki gece Lapseki’den sal
larla Rumeli sahiline gizlice geçmiş ve
Gelibolu yakınında Fransız kuvvetleri
nin muhafazası altında bulunan Akbaş
silah ve mühimmat deposunu boşalt
mıştır.

MARAŞ
e -'
Maraş halkıma yabancı işgale karşı açtığı
Savaşın ilk haftası dolarken düşmanın şehir
içindeki kalelerden biri olan Katolik Kilisesi
ö e düşürülmüştür.
>ı > Emekçi mahallesindeki bu kilisede 300
Fransız askeri ile silâhlı 120 Ermeni gönül
Jiisü bulunuyordu. Kilisenin içine yerleştiril
İûiş ağır makineli tüfeklerin ateşi, bu istika
mette her hangi bir ileri hareketine imkân
yermiyordu. Bunun üzerine Medinelioğlu Ab
dullah Çavuş bir elinde balta diğer elinde
petrollü çuha ile kurşun yağmuru altında yak
laşmış ve bir taraftan tahta ağır kapıyı ateşe
Verirken diğer
taraftan
baltası ile sürgü
kollarını kırmaya çalışırken yan mazgallardan
birinden gelen sürekli ateşle yıkılmıştır. Fa
kat kapının yanmaya başlaması ile mücahid
le r hemen sokulmuşlar ve Abdullah Çavuş’u
geri almışlardır. İkinci darbede, kilise ele
geçirilmiştir.
Katolik Kilisesinde esir ve mühim sayıda
tüfek ve cephane ele geçirilmiştir.
Ağır yaralı Abdullah Çavuş bir ara ken
dine gelmiş ve «— Kapı “kırıldı mı?» sualini
sorup «Evet» cevabını
aldıktan sonra şehit
düşmüştür.
KADINLAR DA
Son günlerdeki
çarpışmalara kadınların
da iştirak ettikleri görülmüştür.
Kayabaşı mahallesinde Bit
lis defterdarının eşi hanımefen
di, evinden bir mazgal açarak
tüfeği ile kıpırdayan Fransız
veya
Ermeniyi devirmiştir.
Defterdarın evine gelen
ve
ötesi Fransızların elinde bu
lunan sokağın ağzında sekiz
ceset yığılmıştır.
Senem Ayşe kadın da, ko
casının şehit düşmesi üzerine
silâhını almış ve mücahidler
arasına karışmıştır.

E D İLE N

Maraş çarpışmaları ve Fran
sız işgâl kuvvetlerinin
dav
ranışı halk arasındaki galeya
nı şiddetlendirmiştir. Suruç’
tan gelen bir rapora
göre,
âşiret reislerinden Hacim ile
Mustafa Beyler anlaşarak si
lâhlı harekete geçmişler ve
demiryolunun bir kısmım tah

rip ettikten sonra Arappman
ile Suruç’taki
Fransız kuv
vetlerine bir ültimatom gön
dererek, çekilip gitmeleri için
24 saat mühlet tanımışlardır.
Öğrendiğimize
göre,
Suruç’daki Fransız kuvvetleri da
ha ültimatomu almadan ka
sabayı terketmişler ve Birecik’e çekilmişlerdir.
Arappınarı’ndaki düşman işgâl kuv

vetinin de ültimatomu alır al
maz ricat hazırlığına başladığı
bildirilmektedir.
Suruç isyanı, Fransız işgal
kumandanının Osmanlı idare
sini tanıyıp kendi şahsî idare
sini kurmak istemesinden pat
lak vermiştir.
Bütün bölgede
Maraş hâ
diseleri büyük bir heyecan ya
ratmıştır.

malı Rıza Bey ve kırk kahra
man ile birlikte bunu başa
rıya götürmüştür.
,
Buraya gelen haberlere gö
re, depo tamamiyle boşaltıl
mıştır.
Bundan bir hafta kadar ön
ce İtilâf Devletlerinin Ali Rı
za Paşa Hükümetine bir muh
tıra verdiği ve bunda, Osman
lI
Hükümetinin Bolşeviklere
karşı ne gibi tedbirler almak
ta olduğunu sorduğu öğrenil
miştir. Ayrıca İngilizler, Ak
baş’da bululnan depodaki Rus
silâhlarının Denikin ordusuna
sevkedilmesine mâni olunması,
nı da istemiş ve Türk hükü
meti bu talebe boyun eğmiş
tir. Hattâ Ali Rıza Paşa’nm
bu konuda, Kuvayı Millîye’nin İstanbul'da bulunan He
yet; Temsiliye üyelerinden Ra
uf Beyle de bu konuyu ko
nuştuğu ve şu sırada,
« în gilizlere karşı uysal davranıîması» görüşü
hâkim olarak
Akbaş deposunun bu şekilde
boşaltılbasma bir mahsur gö
rülmediği bildirilmelidir.

Yen! İzmir valisini
Yunan kabul etmiyor
Yunan işgâl kumandanının,
Osmanlı Hükümet; tarafından
İzmir Valüiğine tayin edüetı
Emin Bey’in kabul edilmiyece
ğini Babıâli’ye bildirdiği öğ
renilmiştir.
Hâlen Osmanlı Devletinin
bir vilâyeti bulunan
İzmir’e
bu vaziyette yeni vali gönderüemiyecektir. Hükümet çev
releri, Emin Bey’in kabulü için
yeniden teşebbüsler yapılacağim
r*
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Yunan işgal

Yunan harp konseyi

Türkiye’ye

bölgesine
dışarılardan
Rum getiriliyor
Bu muhaceret işini
Metropolitler idare
ediyor. Gelenler si
lâhlı sivil teşkilâta
sokuluyor
İzmir vilâyetinden İç
işler; Bakanlığına son
günlerde gelen raporla
ra göre, Yunanlılar, iş
galler; altında bulundur
makta oldukları toprak
larda
geniş bir askerî
teşkilâtlanma faaliyetine
girişmişlerdir.
İzmir’e bir taraftan ye
ni Yunan askeri birlik
leri getirilirken diğer ta
raftan da yerÜ Rumla
rın silâhlandırılması işi
süratlendirilmiştir. Ev
velce Anadolu’dan hic
ret etmiş olanlardan 25
bin Rum’un geri getiril
diği öğrenilmiştir.
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Ingilizlerin
son
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İzmr’den Yunan komiseri ile işgal kuvvetleri kumandanı Milyati’nin
de katıldığı toplantıda Venizelos’unAnadolu’dan çıkmamak için plân
lar hazırlamakta olduğu sanılıyor
SAKIZ ADASI

Paris’ten acele Atina’ya dö
nen Yunan Başbakanı Venizelos, (LeOn) muhribi ile bu
raya gelmiş ve onun başkan
lığı altında mühim bir (Harp
Konseyi) toplanmıştır. Venizelos ile birlikte Yunan Baş
kumandanı General Paraskevopulos ile Anadolu’daki kuv
vetlerin eski Kumandanı Ge
neral Ilider de gelmişlerdir.
Pazartes; gecesi
İzmir’den
bir torpito ile gelen
İzmir
Yunan fevkalâde komiseri Ster
giadis ile Yunan işgal kuvvet
leri kumandanı General Mıl-

yati ve Manisa’daki
Yunan
tümeninin kumandam
İvano
da (Harp Konseyi) toplantılaına katılmışlardır.
Öğrenildiğine göre, Yunan
Başbakanı, Paris’te
Türkiye
barış andlaşması etrafında ce
reyan eden görüşmeler ve bil
hassa İzmir hakkında alınma
sı muhtemel kararlar etrafında
bilgi vermiştir. Venizelos’un,
Sulh Konferansı, İzmir’in Yu
nanlılar tarafından tahliyesi
hakkında bir karara vardığı
takdirde ne şekilde
hareket
edilmesi gerektiğine dair ye
ni talimat verdiği söylenmek

tedir.
Bazı haberlere göre, Yunan
Başkam böyle bir karar karşı
smda dahi Yunan kuvvetleri
nin İzmir bölgesinde kalmaya
devam etmesini istemiştir. Ay
rica, Sulh Konferası’nın böy
le bir kararma karşı
Batı
Anadolu’daki yeri; Rumların,
«İsyan»
etmeleri ve onların
savaşa devam etmeleri, ordu
nun da bunlara, «Gayri resmi»
şekilde iltihak düşünülmüştür.
Harp konseyi’nin bu akşam
sona ermesi ve Venizelos’un
da yarın
Atina’ya dönmesi
beklenmektedir.

Sulh konferansının, İz
mir’den Yunanlıların çe
kilnıesi için
bir karar
vermesine karşı hazırlanılmakta olduğu da an
laşılmıştır.
Metropolitle
rin idaresi altında Bur
sa, Ankara, Konya
ve
hattâ Gelibolu ve İzmit
gibi yerlerden de yerli
Rumların İzmir bölgesi
ne getirilmekte oldukları
ve bövlece Rum nüfusu
nu coğattmalr i,,Tn her
ç»r»ye başvurdukları da
bildirilmektedir.

ESİRLERİMİZ
Dün Selanik’ten 499 er ve
bir miktar subay limanımıza
gelmiş ve bu harp esirlerimiz
Selimiye
Kışlası’nda misafir
edilmişlerdir.

Reşit Paşa, Fraıısızları
İngilizlere şikâyet etti
Dışişleri Bakanı İngüiz Yük
sek Komiseri,' Amiral Dö Robek’i ziyaret etmiş ve kendi
sine,
Fransızların işgal böl

Curzon İle Montago,nun birlikte hazırladık
ları plânda Çatalca'ya
kadar İstanbul ve yalnız
Erzurum şehri Türklere
bırakılıyor.
LONDRA .—
İngiliz kabinesinde iki
zıt görüşü temsil etmek
te olan Dışişleri Bakanı
Curzon ile Hindistan İş
leri Bakam Montagu,
Başbakan’m talebi üze
rine birleşmiş ve Tür
kiye
barış andlaşması
üzerindeki değişik görüş
lerini bağdaştırmaya ça
lışmışlardır.
Böylece hazırlanan ve
Curzon’un ilk teklifleri
ne göre, «Daha yumu
şak» bir tasarı olduğu
söylenen teklifler kabi
neye sunulmuştur.
TASARININ ANA
HATLARI

GELEN HARP

Dışişleri bakam, Maraş
ve Urfa’da Fransızların
zulum yaptığını anlattı

tasavvurları

gelerinde halka zülüm yaptık
larım anlatmıştır.
Amiral Dö Robek, Londra’
ya gönderdiği kısa bir telgraf
ta Reşit Paşa’mn kendisini ge
tirdiği bilgiyi kısaca
bildirnış, buna herhangi bir yorum
eklenıemiştir.
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Ermeniler miting yapıyor
Ermenistan Fstiklâlinin tanınması üzerine Patrik Tokat
lıyan'da Ermeni Cumhuriyeti temsilcisini ziyaret etti.
Ermenistan’ın istiklâlinin Sulh Konferansı tarafından tanınma
sı üzerine Patrik Zaven Efendi dün saat 10’da doktor Davidyan
Efendi ile birlikte Tokatlıyan Oteli’nde Ermeni Cumhuriyeti tem
silcisi Tahtaciyan Efendi’yi ziyaret etmiştir.
Zaven Efendi ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Mösyö
B&disyanh da bir telgraf yollayarak tebrik etmiştir.
Patrikhane tarafından verilen bir karara göre, bu pazar günü
İstanbul Ermeni Kiliselerinde bu münasebetle dualar okunacak ve
millî istiklâllerini tasdik eden İtilâf Devletleri Başbakanlarına te
fekkür telgrafları çeilecektir.
Bundan başka büyük bir miting tertip edilmesi İçin gerekil
hay,>rl»klara başlandığı ve buna bütün İstanbul Ermenilerinin katı
lacağı da VerçJn Lor gazetesi tarafından bildirilmektedir.

Amiral’in telgrafına göre,
Reşit Pa*a şunları söylemiştir:
— Sizin tahliye
edip
de
Fr ansızlarm işgal ettiği böl
geler de bilhassa Maraş
ve
Urfa’da ciddî olaylar cereyan
etmektedir.
— Birçok yerlerden, Fran
sızların halka kabaca davran
dığına dair hükümete telgraf
lar gelmektedir.
— Bir Fransız yüksek suba
yı da bir beyanname yayın
lamış ve üzerinde silâhla ya
kalanacak her Türkün
der
hal öldürüleceğini, ve öldürü
len her Fransız subayı
için
de halk arasından alınacak iki
Türk’ün sorg"«uz sualsiz öl
dürüleceğini ilân etmiştir.
Amiral Dö
Robek,
Reşit
Paşa’nm, Fransız
üniforması
giymiş olan Ermenilerin bil
hassa zülüm yaptığından acı
acı şikâyette bulunmuştur de
mektedir.
Reşit Paşa’nın hu ziyareti
cumartesi günü olmuştur.
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Damat Ferit’in adamtaundan olup ve kurduk
Lan «Nigehban»
cemiyeti ile Kuvayı Millîye
aleyhinde çalışmaya koyulmuş olan Tayyar Pa
şa, Fettah, Celâl ve Hak
kı Beyler hakkında .d ivanlıarbi örfide verilen
dörder aylık hapis cezası Askeri Teniyiz Daires; tarafından bozulmuş
tur. Bu şahıslar. «A skeı-in siyasetle iştigâl et
memesi»
maddesinden
mahkûm edilmişlerdir.
Askeri Temyiz
Dairesi, «Cezanın şiddetlen
dirilmesi» kaydı İl? verilen hükmü bozmuş ve
dosyalan divanharbe iade etmiştir.
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— Türklerin İstanbul
da kalmaları kat’îleştiği
takdirde yeni Türk Dev
letinin Avrupa’da sının
Çatalca hattı ötesine geç
meyecek ve Trakya'nın
geri kalan kısmı
Yu
nanistan’a
verilecektir.
İstanbul’da
Padişah’ın
küçük bir muhafız bir
liğinden başka Türk kuv
veti bulundurulamıya çaktır.
— Boğazlar milletler
arası bir idarenin
ve
kuvvetin kontrolü altına
girecektir. Boğazlara ci
var ve Marmara sahil
lerinde
otuz kilometre
derinliğe kadar Türki
ye kuvvet bulunduramıyacaktır.
— Çatalca hattına ka
dar Trakya Yunanistan’a
verildiği takdirde İz
mir’de bir Türk hüküm
ranlığı tanınacaktır. Fa
kat idare Rum çoğunluk
ta olacaktır.
Edirne’de
de bunun ters;
Yunan
hükümranlığı ve
Türk
şehir _ idaresi olabilecek
tir. İzmir açık liman ka
bul edilecektir. (Bu mad
de de
Curzon şiddetle
İsrar etmiş ve Çatalca’
ya kadar olan toprakla
rın Yunanistan’a veril
mesinin,
İzmir’den çe
kilmesi için kat’îyen bir
sebep teşkil edemiyeceğini eklemiştir.)
TAKSİM İSTENİYOR
— Adana vilâyetinin
büyük kısmı. Diyarbekir. vilâyetinin
hemen
tamamı, Malatya sanca
ğı, Maras ve Urfa bâzı
şartlarla Fransızlara terk
edfmektedir.
Fransız
muhtırasında bütün bu
yerler talep edilmiştir
— Kurulması kararla
şan Ermenistan’a ise. Er
¿.urum sehr; hariç, bü
tün Erzurum vilâvetinin
r!n&nc;u. M l l S O V 8 S 1 . Bİt —
lis bölgesi. Van golü böl
sesi
terVedilmektedir.
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