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YUNAN KUVVETLERİ
TAARRUZA GEÇTİ
:

Bayındır, Tire, Ödemiş, Salihli bölgelerinde 500 den
fazla Türk tevkif edildi. Göçmenler arasında
yüzlercesi soğuktan öldü

Yunanlılar
taarruz için
müsaade
almışlar!
Atina gazeteleri, taar
ruz “ Yüksek Konsey” in
kararlarına
uygundur
diyorlar
A T İN A

Yunan gazeteleri dünkü nüs
halarında,
«Yüksek Konsey»in
Paris’te aldığı kararlara
«uy
gun olarak» Yunan kuvvetleri
nin Anadolu’da tarafsız bölgede
İlerlemeye bağladıklarını bildir
mektedirler.
ELEFTEROS TYPOS gazete
si, önceki gün Yunan birlikleri
nin ilerleme emrini aldıklarını
ye derhal harekete geçtiklerini
ve şimdiden Bergama doğusunda
geniş bir bölgenin Yunan işgâl
idaresi altına sokulmuş olduğu
nu yazmaktadır.
İZMİR’DE
I

İZ M İR .—

Cephe hattı bölgesinde taar
ruza geçtikleri duyulan Yunan
lıların şehrimizde birden baskı
larını şiddetlendirdikleri görül
müştür.
Türk mahallelerinde tabanca
atıldığını bahane eden
Yunan
makamları bütün
Türk polis
karakollarını basmışlar ve bu
radaki Türk memurları attıktan
sonra bütün merkezlere Yıınan
jandarması yerleştirmişlerdir.
Türk gazetelerini de doğrudan
doğruya
Yunan kumandanlığı
nın sansür edeceği öğrenilmiştir.

Bir Rum gazetesi
aforoz edildi
Rum Patriği Doroteos’un bir karikatürünü ya
yınladığından dolayı fNea
Yenea)
adındaki
Rum
gazetesinin sahibi aforoz
edilmiştir
Patrikhane yaptığı açık
lamada. hiçbir
Rum'un
bu gazeteyi okumamasını
da emretmektedir.

Millî kuvvetler için bayrak diken bir Türk kızı.

DEMİRCİ EFE'NIN
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MILNE'YE CEVABI

Şehrimizde Amerikan yüksek
komiserliğine gelen
raporlara
göre, Yunan kuvvetleri cephenin
birçok noktalarında şiddetli sal
dırılara başlamışlardır. Amiral
Bristol tarafından Paris’te Ame
rikan Delegasyon Başkam Polk’a
yollanan bir telgrafta şu nokta
bilhassa belirtilmektedir :
«— İngiliz Generali
Milne,
Yunan ve Türk kuvvetleri ara
sında yeni hattı tespit ettikten
sonra
Yunan kumandanlığına
15 kasıma kadar nlçbir İlerleme
hareketine girişmemesini bilhas
sa bildirmiştir. Aynı zamanda,
yeni hattâ göre Türklerin Yu
nanlılara teslim etmeleri
ge
reken bölgelerden millîci kuv
vetlerle ordu birliklerinin çekil
meleri için de 12 kasıma kadar
mühlet tanınmıştır. Daha
bu
çekilme başlamadan ve General
Milne’nin emri ortada iken Yu
nan kumandanlığı taarruza baş
lamıştır.»
Amiral Bristol bu telgrafında.
Yunan idaresinin müttefik devlet
lerinin talimatlarını hiçe saydı
ğından da şikâyetlerde bulun
maktadır.
Türk millîci çevrelerine gelen
habere göre, Yunan kuvvetleri
bu mevzii saldırıları esnasında
ödemiş, Bayındır, Tire ve Salih
li mıntakalannda ve cephe ya
kınlarında birçok köyleri basmış
lar ve «Minicilere yardım et
miştiniz» bahanesi ile 500 den
fazla Türk’ü tevkif ederek meç
hul istikâmetlere sürükleyin gö
türmüslerdir. Bunların çoğunun
fecî şekilde dövüldüğü de. ka
çıp gelen mülteciler tarafından
bildirilmektedir.
Ayrıca Yunan kumandanlığı
tarafından silâhlandırılmış olan
Rum çeteleri de Türk köylerini
basmakta ve
buradaki halkı
göç etmeve mecbur eylemekte
dir. Yeniden büyük bir göe ha
reketi başlamış bulunmaktadır.

500 ÖLÜ
NAZİLLİ
Ingliz kumandanlığının, Ge
neral Milne tarafından tesbit
olunan hattın batısında ka
lan Türk kuvvetlerinin
12
kasıma kadar buralardan çe
kilip yerlerini Yunan kuvvet
lerir.e terketrr.eleri hususun
daki, talebine Kuvayı Millî
ye Kumandanlarından
De
mirci Mehmet Efe aşağıdaki
telgrafla cevap vermiştir :
«Biz
Osmanlı Devletinin
isteği ve izni ile milli hareke
te girişmedik Kendiliğimiz
den ayaklandık. Bunun için
Osmanlı Hükümetinin arzu
suna göre, hareket etmeyiz
ve çekilmeyiz. Biz, Yunanlı
ların topraklarımıza girme
terinden ve raptıkları zulüm
lerden ötiiru harekete geç
tik ve onları topraklarımız
dan atmak için de and içtik.
«İtilâf devletlerine
karşı
düşmanlığımız yoktur. Eğer

Geri çekilmiyeceğini birdiren efe “ Biz Osmanlı devletinin izni ile değil kendiliğimizden ayaklandık“ diyor
İtilâf devletleri isterlerse Yu
nanlıları burudan çıkarıp ba
rış imza edııdineeye kadar,
onların yerine İngiliz asker
lerini koyabilirler. Biz buna
razıyız.»
C E M A L PA Ş A NE D E D İ?

General Milne’nin bu konu
etrafında Harbiye Bakanlığı
na yapmış olduğu müracaata
da Harbîye Bakam
Cemal
Paşa’mn
aşağıdaki şekilde
cevap verdiği bildirilmekte
dir :
«Paris
Barış
Konferan
sının ve Amiral Kaltorp'un
notasında bildirilen hususları
fazla tecavüz eden
Yunan
lılar, memleketin en zengin

yerlerini ele geçirdiler ve bu
arada birçok da zülüm yap
tılar.
Milletlerarası Tahkik
Komisyonu’ nun vardığı
so
nuçlardan sonra bu
yeni
teklif hayretimizi mucip ol
muştur. Çünkü bu yeni hat,
Yunanlılara daha birçok ye
ni arazi kazandırıyor.
Bu
halde bada yüzlerce
Türk
köylerindeki halkın göç etme
si zorunluğu doğacaktır. Bu
sebepledir ki. Iıaikın ve mil
li kuvvetlerinin
hükümetin
vereceği çekilme emrini din
lememeleri ihtimâlini hatır
latırım. Ayrıca, bu teklifiniz
hükümet
tarafından kabul
edilmedikçe uvgulanınası için
astlarıma emir veremiyeceğimi arz ederim.»

BANDIRMA
Söke havalisinde fecî durum
da bulunan on binden fazla göç
menden 500'ünün soğuktan ve
açlıktan öldükleri haber ahn
maktadır. Yiyecek ot bile bu
lamayan bu göçmenler arasın
da ölüm olaylarının artmasın
dan korkulmaktadır. Bunlar ca
mi köselerinde soğuk altında kıv
ranmaktadırlar
--------- ♦ ----------

T Ü R K D O ST U
İN GILİZİN
Y A P T IĞ I İK A Z
LONDRA
Türk taraftarlığı İle tanınmış mil
!et sekili Aubrey Herbert, Avam K a marası'nm son toplantısında. Hin
distan Müslümanları arasında ciddi
kaynaşmalar oluğunu bildirerek bun
la n yatıştırmak için, Loyd Corc’un,
“ Türklerle meskûn yerler
Türklerde kalacaktır” vaadini İhtiva eden
5 ocak 1918 tarihli nutkunun ço
ğaltılıp damıtılmasının
düşünülüp
düşünülmediğini sormuştur.
Bu sual!
cevaplandıran
Bonar
'•nw î “Lüzum »örmüyoruz” demiştir.
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Cafer Tayyar
Fraaşe Desperey
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Fransız Şark Orduları Kuman
dam ueneral Franşe Desperey
dün Karaağaç a gelmiş ve orada
Kolordu Kumandanı Cafer Tây
yar Beyle bir Konuşma yapmış
tır.
Fransız generalinin, Batı Trak
ya’mn bir taraftan Yunanlılar
ve diğer taraftan
Fransızlaı
tarafından işgaline karşı Edir
ne ile Doğu Trakya Türkleri ara
sında beliren
sinirli havadan
ürkerek bunu yatıştırmak maksadiyle bu toplantıyı yapmak
lüzumunu duyduğu zannedilmek
tedir.
Fakat bu toplantıda Cafer
Tayyar Bey’in, Trakya’da Rum
ların, Yunan taburuna dayana
rak zülüm yaptıktan yolundaki
şikâyetini de Franşe Desperey’in şu sözlerle
cevaplandırdığı
öğrenilmiştir :
«— Bunlar, Almanlarla bir
likte,
FYansızlara karşı harbe
girmenizin ve harp içinde Rum
ve Ermenilere züliiın yapmanı
zın bir karşılığıdır.»
Diğer taraftan Franşe Despe
rey, Cafer Tayyar Bey’e şunlan da söylemiştir :

fiılirne’de Kolordu Kumandanı
Jafer Tayyar Bey.
Miııııııtııııtııııııııııımııııııııııııııııııııtımııııııııı
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1 acele döndü 1
Kısa bir zaman vazifesi ba
şında kaldiKtan sonra şehrimize
dönen Konya halisi Suphi Bey
gazetecilere
bu acele dönüşü
sebeplerini şöyle anlatmıştır:
»Konya'da beş on gün kaldık
tan sonra hükümet .tarafından
İstanbul’a dâvet edildim. Dave
timin sebebi, vilâyetin umum)
ahvali hakkında hükümete bazı
malûmat vermek
arzusundan
ileri gelmiştir. Birkaç güne ka
dar tekrar Konya'ya avdet ede
ceğimi zanediycrum. Bugün ka
bine
toplantısında izahat ver
mem muhtemeldir.
«Konya vilâyetinin umumî du'
rumu gayet iyidir. Asayiş öyle
zannedildiği gibi kafiyen karı
şık değildir. Filvaki bildiğiniz
gibi Bozkır’da bir hâdise olmuş
sa da bu da tertipli bir vak’a
olduğu İçin şâyanı ehemmiyet
sayılamaz. Zaten olayın
önü
alınmıştır. Bütün lertipçilerı ta
mamen yakaladık.
Yalnız bu
sırada teessüf ettiğim bir şey
varsa o da olayın önünü almak
için biraz
şiddet kullanmaya
mecbur oluşumuzdur.»
Suphi Bey, para geçiktiğinden
dolayı seçimlerin
aksadığım,
Kovayı Mîllîye'nin ne seçimlere
ve ne de hükümet işlerine mü
dahalede bulunmadığım da söy
lemiş ve,
♦Kuvayı Mlllîve'nin müdaha
lesi oldnÇıı haberleri
yalanla
yın- demiştir.
Bilindi*! cibi Mustafa
Ke
me) Pasa Suphi tîev’în Konya
V o’ iUB-inrten «•pri çekilmesi için

«Bulgurlardan
alınan
Batı
Trakya’nın bir kısmı, mukadde
ratı OsmanlI barışı görüşülürken
kararlaştırılmak kaydiyle, şim
dilik, Barış Konferansı karariyle Fransız
ordusu tarafından
işgal olunacaktır.
Bulgarların
çıkardıkları
Satı TrakyalIlar
hangi milletten ulursa olsun, yer
lerine dönebilirler.
Bu işlerle.
Karaağaç kumandanı ve mahal
li mülkiye memurlarından mü
rekkep bir komisyon meşgul ola
•■aktır.»
Franşe Desperey, ayrıca es
ki Vali Salim Paşa’nın ne se
beple
Edirne’den kaçırıldığını
da öğrenmek İstemiş, bu konu
ya büyük ehemmiyet verdiğini
göstermek
istemiştir.
Cafer
Tayyar Bey’e o sırada kendi
sinin Edirne’de bulunmadığım,
hatırlatmış ve «Yaptığı yolsuz
luklardan korkarak kaçmış ola
bilir» demiştir.
Kuvayı Millîye’nin
Edirne’
de durumu hâkim olması üze
rine Damatcı Vali Salim Paşa
ile polis müdürü 6/7 ekim ge
cesi Ing'liz mümessilinin
oto
mobili ile gizilce Karağaç'a ve
oradan da trenle İstanbul’a kaç
mışladır.

--------- ♦----------

AnkaralIlar

Aemdar’ı
protesto etti
Günlerden beri
gazetesinde, Ali
Fuad Paşanın Ankarayı “ kanlar İçin
de bıraktığı” ve bu sebeble de hal
kın sahillere doğru hicrete başla
dığı yolunda neşriyat yapan ALEM
DAR gazetesinin sahibi ve başyazarı
Refi Ocvad Bey dün tevkif edilerek
İstanbul muhafızlığına teslim edil
miştir. Refi Cevad Bey iki saat sor
guya çekildikten sonra serbest bı
rakılmıştır.
Diğer taraftan AnkaralIlar, ALEM
DAR*ıp bu neşriyatını şiddetle pro
testo etmişlerdir.
Ankara Müftüsü
Rıfat, Belediye Reisi Ali, Müderris
Arif, Ermeni Murahhas Vekili Agayşe. Ermeni Katolik
Ruhani Reisi
NersisMn imzalarını taşıyan telgraf
ta. Ankaranın asayiş içinde ve Ha
reketi Millîye ile beraber bulundu
ğu bildirilerek: “ Hissiyatı Millîyeden hiç bir veçhile nasibedar olma
yan ALEMDAR gazetesi” nin bu neş
riyatının lanetle ve nefretle karşı
la n d ı^ eklenmektedir.
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İngiliz Generali Miine tarafından çizi
len ve (Miine hattı) diye bilinen sınır yu
karıdaki haritada açık bir şekilde gösteril
miştir. Barış Konseyinin de tasvibi ile İngilizler, büyük çoğunluğu Türk olan bu top

rakları Yunan ordusunun işgali altına sok
makta hiçbir sakınca görmemişlerdir. Ü s
telik, milletlerarası bir komisyon. Yunanlı
ların Anadolu'da katliam yaptıklarını kat i
bir şekilde tesbit ettikten sonra da...

Sfl!T MOLLA ŞİMDİ DE
İSLAM DİNİNE SALDIRDI
Kuvayı Milliye
aleyhinde
en iğrenç iftiraları
savur
makta olan Ingiliz
cesusu
Sait Molla’nın gazesi (Türk
çe İstanbul)'da «Kadın Zih
niyeti» serlevhası altında ve
«Kütüphanelerdeki küflü ki
taplar» diye kütüb-ü Islâmiyeyi tezyif neşriyatı nefret
uyandırmıştır.
Bu Molla’nın şimdi Islâm
dinine bu şekilde saldırması
nın Saray’da da geniş tepki
leri olmuştur.
Mabeyn Başkâtibi Ali Fu
ad Bey’in verdiği izahata g ö
re, yazıya «on derece sinirle
nen Padişah kendisine : «Siz
bugün selâmlık resminde bu
lunmayın, makamı sadaretle

İNGİLİZ C A S U S U N U N BU Y A Y IN I
NET V E NEFRETLE K A R ŞILA N D I,
ZETESİ K A P A T IL D I
meşihate birer tezkere miisveddesi hazırlayın ve (Neşriyatı vakıayı âlem-i Islâm
namına halife sıfatiyle lânet
ve kemal-i nefret ile protesto ediyorum) ibaresini
aynen dere edip selâmlık avdetinde müsveddeyi bana irae
eyleyin» demiş ve buna göre
hareket edilmiştir’
Da’’ül Hikme.tül tslâmiyenin beyannamesinde,
Sait
Molla’nın yazısından «Ahkânıl îslâmiye’ye karşı aklın

Terhis olan subaylar için bir teklif
YENİGÜN Gazetesi’nde Yunus Nadi Bey, terhislerle
işsiz kalmakta olan subayların mukadderatı üzerinde dur
makta ve bunların kısa kurslardan sonra yedi ilâ 8 bin
öğretmen bekleyen ilkokullara gönderilebileceklerini yaz.
maktadır.
Yunus Nadi Bey ayrıca bu emekli subayların her biri
ne 80 ilâ 100 dönüm toprak verilerek bu şekilde işler hâle
getirilebiiecekierini de eklemektedir.*
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havsalasına, edebe ve diyaneti celileye sığmayan şen’i
bir tecavüz» diye bahsedilmekte ve bu tecavüzün, «TJle
ma elbisesi giymiş bu Molla’nın, İslâmlığın esasatı ¡1miyesine vukufsuzluğunu ve
akidesindeki fesatlığı»
gösterdiği belirtilmiştir,
Halifenin ayrıca. Sait Molla hakkında kanunî kovuştur
ma talep ettiği de öğrenilmiş
tir. (Türkçe İstanbul) kapa
tılmıştır.
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