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Temsiliyenin

resmî temsilcisi ile

bir Avrupa devleti
ilk

t? temasları!

Sivas'ta Fransızlarla
gizli bir görüşme oldu
Picot, ikt sadi imtiyazlar karşılığı Güney
Ananoludan çekilebileceklerini bildirdi, Kuvayı
M illiy e tin Fransızlara taarruz etmemesi
için ricada bulundu

letinln İstiklâlini tanıdığından va
bunu temini arzu eylediklerinden
de bahsetmiştir.
G tZ U TEKLİF
Bundan sonra siyasi komiser
tamamiyle şahsî bir görüş ve ga
yet gizli tutulması gereken bir
tekliften
bahsetmeye başlamış
ve Adana’da Fransa’ya ekono
mik menfaatler temin edilmesine
karşılık Maraş, Aymtap, Urfa
havalisi ile beraber Kilikya’mn
da Fransızlar tarafından tahliye
edilmesinin muhtemel bulundu
ğunu söylemiştir.
Georges Picot, hattâ Fransa'
ma, Sulh Konferansında başka
devletlerin buraları işgal etme
lerine mani olmak için çalışması
nın da muhtemel olduğunu ek
lemiştir.
Buna karşılık Picot, Adama,
Urfa, Maraş ve Aymtap bölge
sinde Fransızlar aleyhinde Teş
kilâtı Milliye’nin silâhlı bir isya
na teşebbüs etmemesini Mustafa
Kemal Paşa’dan rica etmiştir.
Fransız komiseri, Teşkilâtı Miliiye’nin eskisi gibi faaliyetini da
vam ettirmesine itirazı olmadı
ğım da eklemiştir.
Mustafa Kemal Paşa buna kar
Georges Picot’nun (ortada uzun boylu zat) Beyrut’ta Yüksek Komiser bulunduğu günlerde, siyasi
şılık, Fransızlar ve Ermeniler ta
/ komiserlik üyeleri ile birlikte çekilini? bir resmi
rafından sebebiyet verilmedikçe
İslâm ahalinin silâhlı harekete
geçmelerinin önleneceğini fakat
karşı taraf sebebiyet verdiği tak
dirde bunun mesuliyetinin Fran
sa’ya ait olacağım da kaydetmiş
tir.
M. KEMAL’İN KARARI
Mustafa Kemal Paşa, Fransız
larla bu ilk gizli görüşmeler hak
kında bilgi vermek üzere dün ak
şam 15 inci Kolordu Kumandam
Kâzım Karabekir Paşa’ya bir şif
Bunlar Damat Ferit devrinde
re telgraf göndermiş, konuşulan
M ustafa Kemal İle ilişkileri ol
lan etrafı ile anlatmıştır.
G. Picot’un, Adana’da ekono
duğundan tevkif edilmişlerdi.
mik menfaatler temini ile ilgili
' 1 Damat Ferit Paşa kabinesi za
gizil teklifi hususunda Mustafa
manında. "Milliyetçi Harekete" yar
Kemal Paşa: « — Bu konuşmaBuna olduklarından
dolayı tevkil
lann son derece mahrem tutul
edllmlç olanlardan 35 kişi
d tin
ması pek mühimdir» demekte
tahliye edilmiştir.
dir.
Heyeti Temsiliye Başkanı Pi
D am afm İktidarında,
Mustafa
ATİNA.—
cot Ue konuşmaları sonunda eKemal tle birlik olduklarından do
Yunan Başbakanı dün Pa
dindiği kanaati de Karabekir Pa
layı tevkif edllmlç olanların
bu
ris’ten döndü ve büyük şen
rakamdan çok daha fazla olduğu
şa’ya şöyle bildirmektedir:
likler
arasında
karşılandı.
(Bri
öğrenilmiştir ve bunların da tab
«Picot’un seyahatinin maksadı
tanya Oteli) balkonuna çıkan
iiye edilmeleri bekenmektedlr.
sırf milli görüşlerimiz hakkında
ve oradan halka hitap etmek
kat’I bilgi alarak Paris’e gitmek
isteyen Venizelos, kalabalığın
tir. Binaenaleyh işgal bölgesinde
eskiden daha büyük bir gayretie
gürültüsünden konuşamamış ve
milli teşkilâtı genişletmeye ça
bu sebeple hazırlamış
oldu
« — Bizi Anadolu’ya yolla C A ) gazetesinin muhabiri ile lışmalı fakat yeni bir işarete ka
ğu konuşması çoğaltılarak ga yanlar, Yunanistan’ın Anadolu’
konuşan
Yunan Başbakanı, dar silâhlı bir harekete meydan
zetelere gönderilmiştir. Dün ak da yerleşip kalmak hususun
Mustafa Kemal hareketine kat1 verilmemelidir, içişlerimize, iansam bütün gazeteler, özel nüs daki emellerini bile bile yolla
iyen ehemmiyet vermediğini, darma ve polise müdahale gibi
halar çıkararak bu konuşmayı mışlardır.
Anadolu’ya gidişi bir orduya bile sahip olmayan mütareke anlaşmasına aykın ha
yaymışlardır.
miz, Rusya seferine benzemez» bu hareketin ciddîye alınamı- reketleriD hem hükümet ve hem
de ahali tarafından usulü dai
Venizelos bu konuşmasında
r
Dün sabah Ticaret Bakam Hâdl.
yacağım
söylemiş ve Türk resinde şiddetle protesto edilmek
Hatla Bakam Abuk Ahmet,
Bah
Türkiye ile
Bulgaristan’dan
Yunan Başbakanı, Anadolu’  devletinin kat’î olarak Avru suretiyle bir intizar ve hazırlık
riye Bakam Salih Paşa Ue Şürayl
bahsederken, «Ezelî düşman da işgâl altında bulunan top pa’dan atılması gerektiğini ile vaziyetinde bulunmak siyasi ga
Devlet Başkam Abdurrahman Şe
larımız» tabirini kullanmakta rakların kat’î olarak Yunanis ri sürmüştür.
yelerimize bugün için en muva
ref Harbiye Bakanlığına
gitmiş
fık düşecektir.»
ve Trakya, Epir, Onikiada ve tan’a bırakılacağından
emin
ler ve orada geç
vakitlere kadar
öğrendiğimize göre, G. Picot’
Anadolu’nun artık
Yunanis bulunduğunu söylemiş ve bu
kalarak Harbiye Bakam Cemal Pa
Venizelos, İstanbul işine mu ya, milli emellerimiz ve istekleri
tan’ın
addedilebileceğini
müjde
Anadolu
topraklarının
3
bin
şa Ue mühim görüşmelerde bulun
vakkat bir hal çaresi bulun mizin Sivas Kongresi beyanna
lemektedir:
yıldır «Yunan topraklan» ol
muşlardır.
duğu
takdirde, bunun bütün mesi içinde olduğu gibi bulun
Fakat bu toplantıda Ali Rıza Pa
Yunan Başbakanı
bilhassa duğunu iddia etmiştir.
Balkanlarda
huzursuzluğa de duğu da bildirilmiştir.
şa kabinesinin bu beş üyesinin ne
İstanbul’ a hareket eden G. Pi
Anadolu’dan bahsederken de
ROMA
vam ettireceğini de iddia et cot ve Fransız =uhavlan, oradan
ftçi görüştükleri anlaşılmamıştır.
miştir ki:
Şehrimizden geçerken (EPO
miştir
Paris’e gideceklerdir.
SİVAS,—
Fransa'nın Suriye siyasi ko
miseri G. Plcot ile Mustafa Ke
mal Paşa arasında şehrimizde
gizli görüşmeler yapılmış ve Kilikya, Urfa, Maraş, Ayıntap’daki durum gözden geçirilmiştir.
Teşkilâtı Milliye’den özel izin
alarak Halep’ten buraya, refa
katinde iki Fransız subayı oldu
ğu halde gelen Picot ile toplan
tılarda Mustafa Kemal Paşa, Kilikya, Urfa, Maraş ve Ayın tap’m mütareke anlaşmasına aykırı
olarak işgal edilmiş olduğunu,
buralarda Ermenilerin halka me
zalim yaptıklarım, Fransızların
da OsmanlI devlet memurlarma
hakaretamiz şekilde muamelede
bulunduklarını bildirerek şiddet
li protestolar yapmıştır.
Heyeti Temsiliye Başkam, bu
haksız işgallere bir son vermek
İçin milletin kat’î kararlı oldu
ğunu ve bu maksad uğrunda da
maddi ve mânevi bütün kuvve
tini sarfetmeye azmeylemiş bu
lunduğunu da söylemiş; buna
karşılık Fransız siyasi komiseri,
işgal bölgesinden daha hareketin
den evvel Ermeni kıtalarının iş
gal ettikleri yerlerden çekilme
leri için emirler verdiğini bildi
rerek Fransa'nın, OsmanlI Dev-

35 M illici dün
Bekirağa'dan
tahliye edildi

Venizelos: Anadolu

bize bırakılmıştır !
Parisfen dönen ve Atinada büyük

şenliklerle karşılanan Yunan başbakanı
bizden ezeli düşmanımız diye bahsetti

Hükümetin 5 üyesi

Harbiye bakanlığında
toplantı yaptı
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Mustafa Kemal'den
milletvekillerine
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halkı nasıl
kandırıyordu
Kuvayı Mitliye düşmanı
nın ele geçirilen bir mele
tuburıda. «Malları size
helâiriır» deniliyor.
B A i.lK b .S lK

Vatanını Yunan uau
kur
tar mat> için sılana
daman
rnını Kuvvetlen, İstanbul dan
ttıcııgı taıımat ve paıa
ile.
Siiuaıınuan vurmaya
ce#ebdusf eoen takat alınan
mu*
aabil tedbirlerle çetesi
dar
mauagınık edilen Anzavur’un
oır mektubu ele geçirilmiş
tir.
Kendisine
taraftar topla
mak için ne gibi
melunca
tahrikler yaptığını açık
bir
şekilde ortaya koyan bu mek
cup Anzavur’un kendi ken
dim "Muhammedi Fıkrası Ku
mandanı’ ilan
etmiş oldu
ğunu da ortaya koymuştur
Kendisi ümmı olduğundan,
oır başkasına yazdırılmış ol
duğu
muhakkak olan
bu
mektubunda özet olarak şöy
le demektedir
•BugUn kıvam eden Müslü manlar Muhammedi fıkraıından başka fıkraların umu
muna lanet
ederek sevgili
Padişahımızın hilâfeti başı
na toplanarak İttihatçı
ve
farmason melunların on se
neden beri bu muazzam hü
kümeti islamtye’yi
çetecilik
ve haydutlukla ne hallere ge
tirdiklerini en adil akıl sa
hibi anlar Ve bunlara lanet
eder» cümlenizi eşkıya diyerek
ne şiddetli hallere koydular.
Hakkınızda
istimal ettikleri
kuvveti unutma. Şühedâ ev
lâtları. kadınlan ot. toprak
yedikleri vakit, açlıkla şehit
ettikleri vakit onların hane
sinde hükümet memurları ve
şube hâinleri helvalar, kuzu
ziyafetleri ve ahali üc
yüz
kuruşa bir arşın basma al
dıktan vakit kendilerinin evin
de Musevi, Nesim vesairenin
rüşvet olarak aldıkları
ku
maşlar denklerini
haneleri
için idi oğlum.”
“M A L L A K !

SİZE HELALDİK”
"Kara ti asan namında bi
rine yazılmış olan ou mek
tubunda Ahmet Anzavur ;
“ Bu katil, ham güruhun
dan nuKumetıe vesaır mahal
de bulduklarına aman
ver
m«, malları size
helaldir.
Müftüye müracaat et doğru
fetvasını al. Bunlardan da
ha eşet Müslümanıar için bir
fert yar olmamıştır” demek
te ve şöyle devam eylemek
tedir:
“ Rica ederim, Müslümanla
rın
kıbleghı olan
Kabe-i
muazzanıadan ve huzuru haz
retleriııden, mukaddesat) dlniyemizden bizi mahrum fi
den Çanakkale Boğazında mil
letin Is lâ m evlâtlarını deni
ze dökeni ve Kafkas dağla
rında helak eden ve bugün
İstanbul'da yüzbin İslâm ka
dınlarını ve kızlarını vesika
verip fahişe eden bu Con’lar farmason değildir de kim
dir?“

SİVAS,—
Heyeti femsiliye üyeleri ile Kolordu Kumandanlan ara
sında vapılan ve ıkı hafta de
vam ettikten sonra cumartesi
günü sona eren toplantılar
dan sonra, seçilen bütün mil
letvekillerine gönderilen bildi
ri ve verilen talimat aşağıda
dır:
j..— İstanbul un, ııııal devlet
lerinin ve bilhassa lugıılz Kaıa
kuvvetlerinin elinde ve deniz
Kuvvetlerince Kuşatılmış oldu
ğunu, guvenUk Kuvvetlerinin de
yabancıların
elinde ve onlarla
Karma oıaıaK Duıundugunu Dili
yorsunuz. bundan DasKa, Kum
ların Kendi aralarından İstanbul
meDusu adıyla aırK kışı seçtıKlerı ve Atmadan gemuş yunan
lı Da§kan ve Komutanların idare
si altında gizil pons ve ihtilâl
teşKiıatı Kurarak sırası gelince
ueneunnze Karsı DaşKaıuıracaKları anlaşılmıştır.
miKumetm İstanbul da, ae ya
zik ki, bağmışız oımauıg.nı açık
ya soyıeıneK zorunıugu vardır,
bu ueuen,erden notayı, alılii Mec
lısın toplantı yen üzerinde tartışn.aK gıDı Dır mesele ort'.ya
y ıK m ış
ouıunuyor. M:ı:i M e C ıiS
İstanbul'da toplanırsa, menusla
rın yapacaKıaiı vatan vazılesı
gozonuııe getirilince, tehilKcıene
Karşılaşmalarından doğrusu Kor
kuiur.
acıgeKieu, it..aı devıetıeı inin
muıaıene aaiaşırıasl llUKumıenni
oozaraK ve sumun yapılmasını
oef.ieiiieKSlz.ii valaniıinzın ınunnn yerlerine gırnıeK ve Hıristi
yan azınıiKttırıu laklarımızı çıgleıııeıenne yol açmaK gioı haKsız ışıerını tenkiü ve red ile uıKe outuıııugurnuzü ve Oagmısızııgınıızın Korunmasını kes ntik,e
isteyip savunacak olan Milli Mec
İlsin uagıtınnasi ve uye.ci'inıa tu
tuklanması ya da sürgün edil
mesi umulmaz bir iş değildir.
Kars'ta toplanan Islâm şurayı
Millisine Ingılızıerın yaptıkları
• gıoı, seçimlere Katılmamış olan
Hıristiyan azınlıkların ve uma
rın yoıunda giden ıngııız Mun.p
ler ve Nıgenoan Cemiyetlerinin,
bu Konuda düşmanların İstekle
rim yetine getirmek üzere her
turlu tenalıga
girişebilecekleri
de uuşunuıeoıin. bunuan üoıayt,
Milli Meclisin İstanbul'da toptan
masının, Meclisten beklenen cid
di ve tarım vazıiemn yapılma
sına engeı Olacağını ve Milli Mec
lis devlet ve milletin istiklâl tim
san olduğundan, onun dağıtılma
sı ile bağımsızlığımızın da zede
leneceğini açıklamaya gereklik
yoktur.
AMASYA AA CAYMASI
«Hükümet adına Amasya’da
Heyeti lemsilıye He görüşmeler
de bulunan batınye başıtanı Sa
lih Kaşa da bu gerçeklen göz önunue tutarak Milli Meclisin İs
tanbul'un dışında emin bir yer
de toplanması gerektiği kanısı
na vicdanı ve aklı ile varmış ve
bu işi uygun gördüğünü, ilgili
belgeyi imzalayarak belirtmiş
tir.
«Milli Meclisin, düşman tesi
rinden uzak ve tam emniyeti olan bir yerde toplanması halin
de, İstanbul’da toplanmasına gö
re akla gelen bütün sakıncalar
ortadan kalkacağı gibi, Halife
lik ve Padişahlık makamının teh
likede bulunduğu dünya kamu
oyuna ve özellikle İslâm dünya

sına duyurulmuş oiac-tV ve milli
mevcudiyetimiz
ve istiklalimiz
aleyhinde verilecek oıan ~tr K a 
rar karşısında milli ve vatanî va
zifestni yapabilecek bir durum
da bulunacaktır. İtila? devletle
rine karşı da Meclis??) ınille.îin
kaderi üzerinde tam egemen bu
lunduğu daha açık ol ırak belir
tilebilecektir.
SAKINCALAR
«Meclisin İstanbul dışında cop
lanmasında akla gelebilecek sa
kıncalar şunlardır:
Kötü niyetliler, «İstanbul’dan
vazgeçildi» diye zararlı bir pro
pagandaya yol
bulacaklardır.
Hükümetin, İstanbul’da olduğu
gibi, Meclisle ilişki ve bağlantısı
kolay olmayacaktır. Meclisin açılış töreni de, Padişah Hazret
lerinin yolculuk
sıkıntısı çek
memesi için, ancak vekil edecek
leri bir kişi aracılığı ile yapıla
bilecektir. işte ou sakıncalara
dayanaD şimdiki hükümet, Milli
Meclisin dışarıda toplanmasına
muvafakat etmemiştir. Bu dire
niş yüzünden söz konusu sakın
calara aşağıdakiler de eklenmiş
bulunmak tsslır:
Meclisin Kanuna uygun olarak
toplanması, Senatonun da toplan
ti zamanında orada bulunması
na bağlıdır. Uysa, nUkiimetm dı
şarıda uygun görülecek cır yer
de toplantı yapılmasını Kabul et
□ıeyışı yüzünden, Senato üyeleri
ve nukumet üyeleri dışarıdaki
toplantıya gelmeyecekler ve Pa
üişah Hazretlerine usu.ü daire
sinde Meclisi küşad ettirmeye
cektir.
ZORUNLU ÇARE
«esuııu göre, Milli
Meclis’in
dışaıua toplanmasına kanunen
uyar Dır yoı kaımayıp, bildirilen
saaıncaıar omunsa aa yine islarıuuı ua toplanması
zorunlu
oıuyor. Sayın mebuslar İstan
bul a gıtniöKten çekinip dışarda kendiliklerinden
toplanırlar
su yapuacak bu toplantı, elbet
te Meclis in bilinen yasama ni
teliği biçiminde olamaz. Belki,
mıııetm ıııevcudlye.îni, istekleri
ni, bağımsızlığım temsil edebi
lecek ve almyazısı üzerine veri
len hükümleri «.eştirip millete
dayanarak kabul etmeyeoilecek
milli bir toplantı şeklinde ola
bilir. Böyle olunca, Mıdet Mec
lisi de elbette İstanbul da top
lanmak zorunda kaıır. Bu yol
da bir davranışın,
bûkünıetin
karşı çıkmasına ve zorlama ted
birleri almasına ve sonund3 mil
letle İstanbul hükümeti arasın
da ilişkilerin kesilmesine
yol
açacağı da düşünülebıdr.
Me
busların bir kısmının İstanbul'a
gitmesi İse, bu yoldaki sakın
caları arttırabilir.
MEBUSLARIN
GÖRÜŞLERİ
«Anadolu ve Kümeli Müdafaa!
Hukuk Cemiyeti yukarıda bildi
rilen bütün konulan gözden ge
çirip tartıştıktan sonra,
Milli
Meclis’in İstanbul’da toplanma
sı
zorunıuğuna karşı, durumu
bütün mebuslara bildirerek her
birinin düşünce ve gorü«ıerıni
almayı ödev saymıştır. Bundan
başka, İstanbul’da Millî Meclis’e
katılmadan önce sayın mebusla
nn, toplanma kolaylığı göz öııü
ne alınarak, bazı yenenle top
lanıp aşağıdaki kODulan gülü
şüp alınacak sonuçlan, birleşti
rilmek Üzere, Heyeti Temsiliye’ye bildirmeleri lüzumlu görül
müştür.
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lııgili/.lerin, terhis yüzünden elden
bırakmak zoululuğunu
duydukları Anadolu demiryollarında bir tren..

Barış Konseyinde
i
Ingiliz başdeiegesi
İ Crowe‘un itirazları
[ “ANADOLU DEMİRYOLLARINDAN İNGl; LİZ PERSONELİ ÇEKİLİRSE MUSTAFA
5 KEMAL’İN BİZE KARŞI KOYMA GÜCÜ
ARTACAKTIR”
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Paris’te Banş Konferansın
da İngiliz delegasyonunun
başkanı bulunan Eyre Crowe’
dan, Dışişleri
Bakanı Lord
Curzon’a ulaşan bir gizli raporda, Anadolu
demı.-yoiianndan Ingiliz personelinin ge
rl alınması nususundaki Harbiye
Bakanlığının kararma
şiddetle kargı gelinmektedir.
Eyre Crowe, Anadolu Jemiryollanndan İngiliz asker
leri ile personelinin geri alınması halinde, Barış Konferansmın şartlarının Türkiye’
ye kabul ettirilmesinin müşkülleneceğini de söylemekte
ve bu geri çekilmenin: «Mustafa Kemal’in başında bulun
duğu hareketin, nihai banş
şartlarına karşı kayma gücünü» arttıracağım da eklebektedir.
Barış Konferansındaki Ingiliz baştemsilcisi, Anadolu’yu işgal altında tutmakta olan Yunan kuvvetlerinin men
faatleri yönünden de meseleyi ele almakta ve şu itirazları yapmaktadır:
— Afyon’a kadar Ingilizlerin kontrolü altında bulunan Anadolu
demiryolları
Mustafa Kemal’e terkedildiği

takdirde, milliyetçi nareket
bundan faydalanarak, Türk
çetelerini ve «başıbozuk top
luluklarımı silâh ve insanca
takviye edebilecektir. Yapa
cağı vaadler neler olursa ol
sun Mustafa Kemal’in bir fır
şattan istifâde etmeyeceğim
düşünmek imkânsızdır. Böy
le bir sonuç ise, general Mil
ne tarafından alınan tedbir
ler ve sınırlandırılan bölge
lerle nisbeten tavsamış olan
bu bölgedeki çarpışmaları art
tıracaktıı
— Böyle bir sonuç haklı
olarak Yunan
müttefikleri
mizin de itirazlarına yo. açacaktır.
Katı bir şekilde Xunan dâvâsım desteklemekte olan Ey
re Crowe,
Mustafa Kemal
hareketini tarif ederken bu
nun «Emperyalist» bir hare
ket olduğunu da iddia etmek
te ve bu «Emperyalizm» id
diasını doğrulamak isterken
de, milli hareketin amacının
Türkiye’yi
bütün
yabancı
kontrollerinden
kurtarmak
ve bundan başka «Rum, Er
meni, Kürd gibi başka un
surlarla» meskûn bölgeleri de
idaresi altında bulundurmak
olduğunu belirtmektedir.

iRiıiıııiiıiRiııııınııııııııın,

Anzavur

Trabzon, Samsun, İnebolu, Eskişehir Bursa, Bandır,
ma ve Edirne’de özel toplantılar yapılarak yeni
Meclisin basılması ihtimaline karşı gerekli tedbir
lerin görüşülmesi istendi

YENİ YU N A N
EN TR İK A LA R I
★ Emlak ve arazi satın almak ve Yunan muhacirini
Anadoiuya yerleştirmek için şirket kurdular
AKŞAM gazetesinin verdiği bir ha
berde, Türkiye'de, emlâk ve araz)
sarın almak ve buralara Yunanlı
nüfusunu yerleştirmek üzere
bir
şirket teşekkül ettiği ve hattâ İz
mir’de ekseriyeti temin İçin
Yu
nanistan’ın asıl arazisinden muhacir
nakletmeye başlandığı bildirilmek
tedir.
Diğer bir habere göre.
Atina
Bankası. Ayvalık. İskeçe ve Dedeağaç’ta şubeler açmaya karar ver
miştir Atina Bankasının esasen İs
tanbul’da ve İzmir'de
şubeleri
bulunmaktadır
CANNELOPULOS
ATİNA’YA GİTTİ
İstanbul’da Yunan siyasî komiseri

bulunan Cannelopulos’un
talimat
almak üzere vapurla Pire’ye hare«
ket ettiği öğrenilmiştir
Cannelopulos’un. Atina’ya dönen
Yunan Başbakanı Venizeîoc'dan bu
talimatı aldıktan
hemen 9onra
şehrimize dönmes) beklenmektedir.

BEYAZ1D
MEYDANINDA...
Onbeş günden beri on. onbe
amele Beyazıt Meydanının tiç veri
nı kazmaktadır. Acaba Belediye. ış
lerin azalmasından faydalanarak eeki eserler aramaya mı koyuldu t
(AKŞAM)
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