^ uenfİstanbul
YAYINI

17 KASIM 1919 P. fesi NO: 162

Anzavurcetesi

bgzgunauğrad!
HAZIRLAYAN
ÖMER SAMİ COŞAR

On ölü ve kırk yaralı veren

Anzavurcular

dağıldılar; âtı vurulan fakat

kendisi kaçan

Anzavur’ un p e p e Çerkez Etem gönderiliyor

Sivas’ta
kumandanlar
toslandı
Milli Meclisin nerede
toplanacağı konusun
da tartışmalar oluyor
SİV A S —
Sivas Kongeresi
Heyeti
Temsiliyesi ile kolordu ku
mandanlarının
toplantıları
dün burada başlamıştır.
Toplantıyı açan Mustafa
Kemal Paşa gündemde bil
hassa şu üç maddenin bu
lunduğunu bildirmiştir:
1. — Milli Meclisin
rede toplanacağı ?

ne

2. — MiUî Meclisin top
lanmasından sonra
Heyeti
Temsiliye ve Teşküâtı M illîye’nin alacağı şekil ve faa
liyet tarzı,
3. — Paris Sulh Konferan
smm hakkımızda müspet ve
ya menfî bir karar verme
si haline karşı hareket tar
za !
Toplantıya 15 inci Kolor
du Kumandam Kâzım K a 
rab eti!,
20 inci Kolordu
Kumandam
Ali Fuat Pa
şalar, 3 üncü Kolordu K u 
mandam Selâhattin Bey ve
12 inci
Kolordu Kuman
dam nâmına Kurmay Baş
kanı Şemsettin Bey ve He
yeti Temsiliye’den de H ü
seyin Rauf, İbrahim Sürey
ya. Mazlıar Müfit, Hüsrev,
Hakkı Behiç, Ömer M üm 
taz
Beyler katılmaktadır
lar.
Acele İstanbul’dan çağrıl
mış olan Kara Vasıf Bey
de toplantıya yetişmiştir.
Dün geç vakte kadar Mil
lî Meclisin Anadolu’da mı,
yoksa İstanbul’da mı, top
lanacağı meselesinde tartış
malar cerevan etmiş ve Ana
dolu'dan Müdafaai Hukuk Ce
miyetlerden gelmiş cevaplar
incelenmiştir.
Görüşmeler varın devam
edecektir.

Anzavur’u takibe memur edilen ve Salihli cephesinden
Etem (solda). Sarı Efe ile birlikte.

ne telgraflar çekmelerini ye
niden istemiştir.
Önceki gün buradan gön
delilen talimatta şöyle de
nilmektedir:
«Garbi Anadolu’da
İs
lâm ahalisinin imhasını hede tutan bir maksattan baş
ka bir şey olmadığı millet
lerarası tahkikatla da anla
şılması lâzım gelen Yunan
işgalinin Aydın
vilâyetin
den kaldırılması
cihetine
gidilmeyecek olursa zulüm
den. türlü türlü tecavüzler
ve
haksızlıklardan kaçan
binlerce İslâm muhavirlerinin meskensizlik yüzünden
bu defa da kışın gelmesi
ile tamamen mahvolacakla
rından ve bu suretle
Yu
nanlıların kurbanı olan şü
hedaya birçok mazlumun da
iıa ilâve kılınacağından ba'hisle doğrudan doğruya İti
lâf mümessilleri
nezdinde
İzmir’in tahliyesine dair mü
racaatta
bulunulması bil
umum heyeti idarelere teb
liğ edilir.»

haksız yere ayak bastırılan
Yunanlıların oradaki dindaş
larımıza karşı irtikâp eyle
mekte oldukları vahşet ve
şenaatten dilhun ve mütc-

Çerkez

neftir olan hamiyetli Gire
sun kayıkçıları limanlarına
uğrayan Yunan vapurlarına
yiik ve yolcu götürmeğe ka
rar vermişlerdir.»

İngiliz Amirali
tekrar notaverd i
| Anadolc'dak; Hıristiyan cemaat temsilcileri- |
| nin patrikleri tekzip eden telgrafları zorla |
|
koparılıyormuş
f

GİRESUN
K AYIKÇ ILARI
Mustafa Kemal Paşa. G iresun’dan aldığı bir haberi de şu şekilde yaymaktadır:
«Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Gi.
resun heyetinin verdiği bilgiyt göre, İzmir vilâyetine

beklenen
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İZMİR İÇİN
Mustafa Kemal Paşa. İz
mir’in Yunanlılar
tarafın
dan tahliye edilmesini
ta
lep etmek için bütün Ana
dolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti şubelerinin
İtilaf Devletleri temsilcileri

Balıkesir’e gelmesi
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Anadolu’nun muhtelit yerlerin
de yaşamakta olan
Hıristiyan
Ermem temsilcilerinin, Rum ve
Er-ıenl Patriklerinin zülüm
ve
»askı iddialarını reddeden tel
grafları İngiliz Yüksek Komiseri
Amiral Dö Robek’l sinirlendirmiş
ve yüksek komiser önceki gün
bunlarla İlgi» olarak Türk HüKümettne bir nota vererek
bu
telgrafların
yayınlanmasından
»acgeçilmesini istemiştir.
Amiral Dö Robek tarafından
verilen notada, bu
telgrafların
Hıristiyan
cemaatlerden zorla
alındığından şüphe edildiği İddia
sı ileri sürülmekte ve bunların
Avıupa’ dakl endişeleri azaltaca
ğı yerde arttııdığı ilâve edilmektod'r
“ Notada İngiliz Yüksek Komi
seri: “Türkiye’ nin bazı yerlerin

de mahalli OsmanlI makamlarınra baskı ve sindirme yolu ile
Hıristiyan cemaatleri temsilcilerloaen tam güven ve huzur için
de olduklarına dair imzalı beyanlar elde ettikleri ve İçişleri
Bakanlığının da bundan malûmatı olduğunu belirten haberlere
sahibiz.” demektedir.
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PATRİĞİN NOTASI I
Karşı gazetelerinin
verdikleri
bir habere göre. Ermeni Patriği
Zsven Efendi. Anadolu ve bübassa Kayseri’de Etmenilere yapıldığım iddia ettiği tazyike bir
nihayet verilmesin! temin
için
İtilâf Devletlerine yeniden muhtıralaı vermiştir.
Patriklerin. İtilâf Devletlerine
hergün notalar
vermeleri artık
âdet oldu 1
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BALIKESİR, —
Yunan istilâsına karşı çar
pışmakta olan Millî Kuvvetleri
geriden vurmaya kalkışan An.
zavur Ahmet ve çetesi dün Demirkapı’da 61. Tümen Kuman
danı Albay Kâzım kuvvetleri
tarafından
bozguna
uğratıl
mıştır. Anzavur kaçarken bir
kurşun atım devirmiş
fakat
kendisi kurtulmaya muvaffak
olmuştur.
Anzavur’un, Susurluk’«
ba
sıp kışladaki silâhları ve top
ları ele geçirdikten sonra Demirkapı’ya doğru hareket et
tiği perşembe gecesi buradan
duyulmuş ve Albay Kâzına elindeki kuvvetlerle derhal ted
bir almış. Anzavur’un
Balı
kesir’e girmesini önlemek için
harekete geçmiştir.
Önceki gün Anzavur ve çe
tesi Demirkapı sırtlarında Kâ
zım Bey’in kuvvetleri ile karşı
taşmıştır. Fakat bu arada 61Tümen Kumandanlığı’nın em
ri ile bu bölgeye sevkedilmiş
olan Yarbay Rahmi kumanda,
sındakı 125 piyade ve 35 süva
rilik kuvvet de Karacabey’den
bölgeye
yetiştiğinden
Anza
vur Ahmet iki ateş arasında
kalmış ve dün bütün gün ce-.
reyan eden şiddetli çarpışma
lardan sonra bozguna uğratıl
mıştır.
Anzavur’un Susurluk’tan ge
tirdiği toplan ve silâhla
cep
haneyi Demirkapı
sırtlarında
bırakarak Susurluk istikame
tinde kaçlığı ve geç vakit De.
reyikebir köyü civarında da
20 kişilik bir müfrezenin
ta
arruzuna karşı. koyarken atı
nın vurulduğu fakat kendisi
nin gene kaçmaya
muvaffak
olduğu öğrenilmiştir.
Bu çarpışmalar esnasında
millî kuvvetler sekiz er şehid
vermişlerdir İki subayla 15 er
de
yaralanmıştır
Anzavur
çetesi 10 ölü ve 40 yaralı bı
rakmıştır
•
YUNAN PARASI
(AKŞAM) gazetesi. Anzavur
Ahmet’in -Yunan parası alıp
Aydm ’da can, mal ve ırzlarını
müdafaa eden Türkler arasın
da nifak çıkarmakla» meşgul
olduğunu yazmakta ve bu ola
ya dair tafsilât
vermektedir.
Karasi
muhabiri:
«Anzavur
Ahmed evvelâ dehalet etmiş
ti. Düşman ile uğraştığımız bir
zamanda Müslüman ismi taşı
yan bir adam' büsbütün mahva
razı olmadığımızdan bu dehaîe
ti kabul etmiştik.» demekte ve
bu dehalet üzerine gönderi
len birlikler geri
çekildikten
sonra tekrar yağmacılığa baş
ladığını ve bu sobenle de sid.
detle harekete geçildiğini bil
dirmektedir.
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A li Galip hadisesinde Ha'ep'e kadar
kaçıp oradan dönen Malatya
m utasarrıf ı H ilm i bey neler anlatıyor?

casus Bnb Noel e
geniş imtiyazlar!

Yunan başbakanı, Klemanso’nun mektubuna verdi
ği cevapta, Kuvayi Milliye’ye taarruz müsaadesi
verilirse Anadolu’da asayiş ve huzurun kurulacağım
da ileri sürüyor
AARİS, —
Yuııan Başbakanı Venizelos,
Milletlerarası Tahkikat Heyeti’
mu İzmir hâdiseleri ile ilgili
olarak Barış Konferansı Baş
kanı Kiemanso ııun kendisine
12 kasımda vdfladığı mektubu
önceki gün cevaplandırmış ve
bunda. İzmir ve havalisinin
Yunanistan tarafından işgali
nin geçici bit mahiyet^ arzettian hususundaki sözleri red
detmiştir
Venizelos. İzmir ve havalisi
üzerindeki Yunan taleplerinin
Sulh Konferansı na resmen ar
zodilmış ve etraflı şekilde sa
vunulmuş olduğunu da hatır
latmakta ve hattâ bu taleplerin
«Yunan Arazı Metali Batı Ko
misyonu» tarafından da açık
ça tasvip edilmiş olduğunu ek
lemektedir
Yunan
Başbakanı.
İzmir’i
ısgaı
etmekle
Yunanistanın.
henüz hukuken olmasa bile biç
olmazsa manen bu bölge üze
rinde hak kazanmış olduğuna
inandığını belirtmekte ve şöy
le demektedir:
"Yunanistan askerî kuvvet
lerini. evvelce Rusya’da
yap
mış olduğu «ilıi sadece yaban
cı bir memleketin icra âletle
ri olarak değil de mîlletlerara-

j BİR TEŞBİH
İ HATÂSI...

sı bir mandater liğin en ilgili
organı olarak ve nizamı muha
faza
amacı ile göndermiştir.
Bu itibarla,
İzmir’in
işgali
sırt hukukî bir noktainazardan
Yunanistan’ın
çıkarına
yeni
bir hak teşkil etmemekle
be
raber aslında gÖ2 yumulması
mümkün olmayan yeni bir du
rum yaratmıştır. İşgal. Yuna
nistan’ın evvelce İzmir’de sa
hip olduğu hakları
genişlet,
memekte fakat hiç olmazsa bu
hakları teyid etmekte ve Yu
nan milletinin Barış Konferansı'nm nihaî kararına besledi
ği meşru
güveni
kuvvetlen
dirmektedir.»
SALDIRILAR!
Venizelos.
Klemando’nun
mektubunda bahsedilen Türk
— Yunan sınırındaki gergin
liğin hafifletilmesi
mevzuun
da da bütün kabahati «saldırı
larını serbestçe
hazırlamak
ta» otan millî Türk kuvvetle
rine vıkmakta. kendisinin bu
sınırlar içinde eli kolu bağlı
kaldığından şikâyetlerde bu
lunmaktadır.
Venizelos’a göre, kendisine
bu sının aşıp Türk kuvvetleri
ni imha imkânı bahsedildiği
takdirde kendi işgal bölgesin
de istenilen
sükûn ve huzur
derhal sağlanacaktır.
Yunan
Başbakanı.
Millet
lerarası heyetiD tahkikatı yü
rütme şeklinin de Türk kuv
vetlerini »cesaretlendirdiğini*
iddia etmiştir.

Başbakanın
Klemanso’ya
müracaatı

*
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(Kirpi) takma
önceki günkü
DAR’da yazdığı
rada Refik Hali t
yor ki t

adı ile
A LE M bir fıkBey di-

«Bu defalık olsun, efen
nice görüşelim. Almanya'
dan ibret almalı, ne A lsas Loren’e çete gönderdi, ne dağa bağa adam
çıkardı.»
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(A K Ş A M ) gazetesi de
«Bir teşbih hatâsı» başlığı altındaki fıkrasında
Refik Hafit Bey’e
şu
cevabı vermektedir :
«Kirpi bu satırlarında
İzmir’i Alsas - Loren’e
benzetiyor. Ana Fransız
vatanından zaptedilip ya
um asra
kadar ecnebi
esareti altında kalan iki
vilâyetin tekrar Fransa'
ya avdeti ile Türk anavatanından Türk olan bir
"ilâyetin zorla koparılma
sı arasında
ne mühim
bir fark var.
Alsas - Lorenliler mah
kûmivetten kurtulduktan
beri yani bir senedir şen
tik vamvor İzmir rıhtımına ilk işgal ayağı bastığ. günden heri, sokakfarda. dağlarda, siperler
de
erkeğinin.
kadının
rnâzlöm kanı akıtda akıtjlo bitirilemiyor.
«Tuhaflıkta da
biraz
hak»knt Ipvtrn Hele höyIe tuhaflıklara daha fazİt bir sev ’ »
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Başbakan Ali Rıza Paşa ön
ceki gün Paris’e, Barış konfe
ransı Başkanı Klemanso’ya bir
telgraf göndermiş ve bir Os
manlI heyetinin davet
edile
rek sulh müzakerelerine niha
yet başlanılmasını rica etmiş
tir.
Ali Riza Paşa
telgrafında.
Bulgar antlaşmasının imzası
için verilen son
mühletin 15
kasımda sona erdiğini, bu se
beple de Türkiye
muahedesi
ile ilgili müzakerelerin baş
layabileceğini belirtmektedir.

OSMANLI BANKASI
ALTIN YOLLUYOR!
Osmanlı Bankası birkaç gündenberi yabancı memleketlere
mühim miktarda altın ihra
cına başlamıştır. Dün de bu
kıymetli madeni
ihtiva eden
pek çok kasaeıklar büyük em
niyet tedbirleri
altında
bir
kamyona yüklenerek limanda
harekete hazır bir gemiye nak.
iolunmuştur.
Durumdan
haberdar
olan
Maliye Bakanlığı derhal
hü
kümete bu altın şevkinii- bil
dirmiştir.

Damat
Ferit’in
İçişleri
Bakanı tarafından
Sivas’ı
oasroak ve Mustafa Kemal
Paşa ile arkadaşlarım tev
kif ederek İstanbul’a yolla
makla vazifelendiren
M amüretülaziz Valisi Ali Ga
lip olayına adı karışan
ve
bu sebeple kaçan Malatya
Mutasarrıfı
Bedirhanpaşazâde Halil Rami Bey İstan
bul’a dönmüş ve
Kuvayi
Mil'îye aleyhinde ALEM 
DAR gazetesinin bir muha
dirine ağır bir beyanatta bu
lunmuştur.
Muhabirin, Harekatı Mil
lî}-enin başlangıcı hakkın
da sorduğu suallere Erzu
rum ve bilhassa Sivas Kong
relerini
anlatmala
baş
layan Halil Bey diyor ki:
«Bu kongre
etrafındaki
teşebbüsleri gayri meşrû ve
zararlı gören Ferit Paşa
kabinesi Mamüretülaziz Va
Sisi Galip Bey’e,
Mustafa
Kemal Paşa’nm ve rüfekası
nın derdestleri zımmında
Kürt aşiretlerinden itimada
şayan 300 kadar jandarma
süvarisinin teşkili ve kendi
sine Sivas vali ve kuman
danlığı tevcih kılınacağından
hemen Sivas’a gitmesi bil
dirilmiş olduğunu pek geç
anladım.
«Eylülün başı idi. Vali
den aldığım bir şifrede din
ve devlete ait mühim
bir
mesele için Malatya’ya bağ
lı Kahta kazası
içindeki
Reşvan
Kürt
aşiretinden
jti'darma aile maaşı
ile
100 Kürt süvarisinin
he
men vazifelendirilip hazır
lanmasını pek ziyade
gizli
tutulması icap eden bu me
selenin
duyulması idama
,ebep olacağı bildiriliyordu.
Aşiret
Reisi Hacı Bedir
â ey’e Malatya’ya gelmesini
telgrafla bildirdim ve vali
ye de böyiece malûmat ver
dini.
Garip tesadüflerdendir ki,
bu muhabere sırasında B edirhan torunlarından Celâ
det Ali ve
Kâmuran Ali
Beylerle Diyarbekirli
Ce
mil Paşa torunlarından Ek
rem Bey de Malatya’da bu
lunuyorlardı.»

INGİLİZ NOEL!
Kürdistan işini
İngiliz
plânlarına
uygun
olarak
kurcalamakla Londra tara
fından görevlendirilmiş No
el’in, Damat Ferit’in içişleri
Bakanı tarafından ne
gihi
geniş «müsaade ve imtiyaz
larla» bu bölgeye yollandı
ğı hakkında da
Malatya
Mutasarrıfı şu bilgiyi ver
miştir:
«Mister Noel, İçişleri Ba
kanlığından kendisine
her
türlü kolaylık ve
yardım
gösterilmesi ve istediği tak
dirde nüfus
defterlerinin
ve bununla ilgili resmî ka
yıtların gösterilmesi ve ar
zu ettiği halde aşiret reis
leri ve ileri gelenleri ile ken
dişinin görüştürülmesini bil
diren resmî bir tahriratı hâ-

Malatya mutasarrıfı' Mister Noel, kendisine
her türlü kolaylığı göstermemiz için içişleri
bakanlığının resmi bir yazısına sahipti.
mit bulunuyordu.
«Bütün Doğu vilâyetlerin
de seyahat etmeye hükümet
çe izinli bulunan
Mister.
Noel ve arkadaşlarının Ma
latya ya gelişlerinden evvel
Diyarbekir’in 13 üncü K o lorau Kumandam
Bağdatlı
Miralay Cevdet Bey, Malat
ya Süvari Alay Kumanda
nı Celâl Bey’e çektiği şifre
li bir telgrafta Mister Noel
ve arkadaşlarının yakalan
malarını emrediyordu.
«B u
tutuklanma emrin
den her nasılsa ( !) haber
dar olan Mister Noel, M i
ralay Cevdet Bev’in emri
nin yerine getirilmesinin Os
manii Devleti için
vahim
neticeler doğuracağının B â bıâliye
bildirilmesini iste
mişti.
«Kanunî bir
cürüm ol
maksızın bu zevatın ve b etahsis Mister Noel’in tevki
fi maazailahu
taaia önüne
geçilemiyecek bir siyasî gai
'e yaratacak ve hattâ vilâ
yetin işgal edilmesi ile so
nuçlanabileceğini düşünerek
askeriyece hotbehod tevkif
teşebbüslerinde bulunuldu
ğu takdirinde karşı konul
ması lüzumunu vazifem ica
bı ilgili inzibat memurları
na emretmiş ve
keyfiyeti
olduğu gibi vilâyete arzeylemiştim. Bu sadıkane teb
liğ ve iş’arım bazılarınca
kötü tefsir edilerek vatan
hainliği ile itham edildiği
mi İstanbul’a geldiğimde işi
terek müteessir oldum.
«Vali, bildirime cevap ola
rak yazdığı telgrafta Mister
Noel ile arkadaşlarının hak
¡arının muhafazasına itina
ve asla
haklarında hiçbir
şekilde taarruz vukuuna im
kân bıraktırılmamasmı bil
dirmekle beraber bu meşe
Ieleri bizzat halletmek üze
re Malatya ya geleceklerini
bildiriyorlardı.
Aynı za
manda Malatya Süvari K u
manı Cemal Bey de, Diyar bekir Kolordu Kumandanı
na yazdığı cevabında. Mis
ter Noel ve rüfekasmı tev
kif etmek için bir kuvvete
malik olmadığını
bildirmiş
ve zaruri olarak bu baptaki
tutuklama emrini yerine ge
tirememişti.
Valinin Malatya'ya
gel
mesinden sonra Mister No
el. resmî vazifesinin ve se
yahat maksadının en ziya
de mahallî asayişin muha
fazasını hedef tutan bu se
yahatin iyi şekilde geçme
sin; temin maksadiyle Kür
distan ileri gelenlerinden ve
Kürt Teali Cemiyeti âzâsın
dan Bedirhan
torunlarını
beraberine alıp, bunda hiç
bir guna siyasî maksat ol
madığını izah eyledi.
Ahali bazı cereyanlardan
hangisi doğru
olduğunda
tereddüt etmekte ve bu se
beple vali, arzu ettiği jan-

darma teşkilâtında
ra uğramakta idi

zorlukla

M ALATYA’DAN FİRAR!
Eylülün
onuncu gece»
idi. vali, gece
yansından
sonra beni evimden yanma
istedi
Yazüdığı gibi tevkif için
Elâziz’den sevkolunan aske
rî kuvvetin Malatya’ya var
mak üzere olduğundan ba
hisle buna karşı alınacak
tedbirleri düşünüp yapmak
üzere' muvakkaten
Malat
ya’dan çekilmemiz lâzım gel
diğini ihtar ve beni bera
berce çekilmeye
zorladı!
Gerek valinin bu zorlaması
ve gerek Mister Noel in yir
guna taarruz ve belki de
suikasde uğramasından doğacak mazarrat ve vehamet
düşüncesi
şehirden çekil
mekliğimiz ve Mister N o
el'in bir emin yere götürül
mesi lüzumunu gösteriyor
du.
Bunun üzerine Malatya’
ya dört saat mesafede R a fe adında Kürt köyüne çe
kildik.
Her ne kadar Malatya Sü
vari Alay Kumandanı ya
kalanmamız için yolumuzun
üzerine elli kadar
süvari
askeri göndermiş ise de ye
di, sekiz kişiden ibaret ol
duğumuz halde bu askerî
kuvvet aldığı emrin
ye
rine getirilmesini gözlerine
kestirememiş
olmalıdır ki,
hiçbir tecavüzde bulunma
dılar.
Rafe kariyesinde kaldığı
mız birkaç gün içinde ye
ni silâhlarla teçhiz edilmiş,
600 kadar Kürt toplanmış
ve peyderpey de toplan
makta bulunmuş işe de, şim
di burada açıklıyamıyacağıro
sebeplerden dolayı Mamü
retülaziz kuvveti ile beraber
ancak 150’ye varabilen Ma
la ıya askerî
kuvveti üze
rine yürümek uygun görül
medi
Vali, bütün Kürt büyük
leri ve aşiretleri Padişah’a
sadık olup, alacakları
Pa
dişah iradesine uygun ha
reket edeceklerini
beyan
etmekte olduklarından, key
fiyeti Urfa telgrafhanesi va
sıtasiyle İstanbul'a arz
ve
alacağımız son emre
göre,
hareket etmek üzere
U rta’ya
müteveccihen hare
ket edildi.
Ben de ertesi günü Mis
te, Noel ve arkadaşları ile
beraber yine valinin emri ile
zorla Urfa’ya gittim Ora
da valinin emrini bekleye
rek 15 gün kaldım.
Vali
den hiçbir malûmat alama
ymca Halep’e geldim
Sa
bık İçişleri Bakanı
Adil
tarafından azledilmek sure
tiyle m ükâfatlandığım ı ga
zetelerde görünce Adana’ dan Mersin’e ve Mersin’den
de İstanbul’a deniz yolu ile
'»e'dim.»
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