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Değerli İzmirliler,
İzmir’in işgali ve kurtuluşu modern Türkiye’nin kuruluş süreciyle paralellik gösteren

bir olgudur. 15 Mayıs 1919 tarihi İzmir’in emperyalistler tarafından işgal tarihi olduğu

kadar aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gerçekleştirilen Türk Ulusal

Kurtuluş Savaşı’nın da başlangıç tarihidir. Zira İzmir’in işgali bütün Anadolu’yu tek bir

hedef doğrultusunda birleştirmiş ve İzmir’in işgalden kurtuluşu da bağımsızlık mü-

cadelemizin nihai hedefi haline gelmiştir. Bu anlamlı mücadelede işgale karşı Redd-i

İşgal ve Müdaafa-yı Hukuk Cemiyetleri bünyesinde gerçekleştirilen toplumsal mü-

cadele özellikle basın ve propaganda yoluyla bu haksız işgali protesto etmeye yönelik

çabaları beraberinde getirmiştir. Anadolu’da oluşan milli hareket haklı sesini bütün

dünyaya duyurabilmek için türlü olumsuzluklar ve teknik yetersizlikler içerisinde bile

olsa gazete çıkararak ulusal kurtuluş mücadelesi için kamuoyu yaratmayı hedef-

lemiştir. Nitekim bu sürecin doğal bir süreci olarak Sivas’ta İrade-yi Milliye, Erzu-

rum’da Albayrak ve Kastamonu'da Açık Söz gibi gazeteler Müdafaa-yı Hukuk

hareketinin yayın organları haline gelmiştir. İzmir’in işgali üzerine Balıkesir’e geçerek

burada milli hareketi örgütlemeye çalışan iki İzmirli, Mustafa Necati ve Vasıf Çınar

da Balıkesir Kuva-yı Milliye karargâhında o zor koşullarda İzmir’e Doğru Gazetesi’ni

çıkarırlar. Gazete adında da anlaşılacağı üzerine İzmir’in haksız işgalini bütün dünya

kamuoyuna duyurmak ve Batı Anadolu Bölgesi’ndeki ulusal örgütlenmedeki koordi-

nasyonu sağlamak amacıyla Balıkesir’in işgaline kadar 74 sayı çıkarılabilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür yayınlarından bu kez sizlere İzmir’e Doğru Gazete-

si’nin günümüz Türk alfabesine çevrilmiş  baskısını sunuyoruz. Gazetenin tıpkı çevri-

minin yapılmasında Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin değerli araştırmacılarına

hem Batı Anadolu Bölgesi’ni hem de İzmir’in yakın tarihinin önemli bir kesitini orijinal

bir kaynaktan öğrenme olanağını bizlere sundukları için ne kadar teşekkür etsek azdır.

2000 li yılların başında Kentin Belleğine Yolculuk sloganıyla başlattığımız İzmir

Büyükşehir Belediyesi Kültür yayınları; bundan sonra da siz değerli İzmirlilere ve

ülkemizin düşünce birikimine önemli katkılar sağlamaya devam edecektir.

AAzziizz KKOOCCAAOOĞĞLLUU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
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Ulusların tarihlerinde öyle günler vardır ki onlar, yarattığı
algı ve kolektif bellek açsından ulusal aidiyetin en önemli
kilometre taşları olmuşlardır. İşte 15 Mayıs 1919 tarihi de
genelde Türkiye ve Türkler, özel de ise İzmir ve İzmirliler
için böylesine önemli günlerden birisidir. Zira doksan yıl
önce, 15 Mayıs 1919 Perşembe günü İzmir, başta İngiltere,
Fransa ve ABD olmak üzere emperyalist devletlerin ortak-
laşa almış oldukları bir kararla Yunan ordusu tarafından
işgal ediliyordu. O sabah İzmir’de karaya çıkan Yunan
askerlerine karşı kalabalığın içerisinden sıkılan ilk kurşun;
Mustafa Kemal önderliğinde sürecek ulusal bağımsızlık
savaşımızın ilk kıvılcımı olduğu kadar, Kuva-yı Milliye ve
Müdafaa-i Hukuk ruhunun tam bağımsızlık şiarıyla tüm
Anadolu’da uyanışının da öncüsüydü. Nitekim İzmir’in
işgal edileceği haberini bir gün önceden alan İzmirliler bu
olup bitenler karşısında tepkilerini ortaya koyabilmek
amacıyla İzmir Sultanisi’nde toplanarak bir bildiri hazırla-
dılar ve İzmirlilere bu bildiriye göre hareket etmeleri gerek-
tiği duyuruldu. Mustafa Necati, Moralızade Halit ve Ragıp
Nurettin Beylerin, Redd-i İlhak Cemiyeti adına hazırladık-
ları bu bildirinin basılarak Türk mahallelerine dağıtılması
uygun görüldü. Gerçekten de bu bildiri metnine uygun ola-
rak İzmirliler işgalden bir gün önce Maşatlık’ta toplanmışlar
ve bu haksız işgali protesto etmişlerdi. 14 Mayıs günü
Maşatlık’taki mitingin örgütlenmesini gerçekleştirenlerden
birisi olan Mustafa Necati, işgale karşı direnişi örgütlemek
amacıyla bir süre sonra İzmir’den gizlice ayrılır. 

MMuussttaaffaa NNeeccaattii
İzmir’e Doğru Gazetesi’nin çıkarılmasında büyük rol oy-
nayan Mustafa Necati, 1894 yılında İzmir’de doğdu.
Yaşama gözlerini açtığı dönem bir imparatorluğun çözülüş
ve çöküş sancılarını yaşadığı dönemdi. Bilindiği gibi, 19.
yüzyıl sonu İzmir’i Osmanlı İmparatorluğu’nun Dünya
kapitalist sistemine tek yönlü eklemlenme süreci içinde
Batı’ya açık bir liman kenti işlevine bürünmüştü. Anılan
dönem, verilen ruhsat ve imtiyazlarla yabancı sermayeli şir-
ketlerin İzmir’in gerek kentsel alt yapısında gerekse Ege
Bölgesi’nin verimli topraklarında tarımsal etkinliklere bağlı
ticari ilişkilerini alabildiğine geliştirdikleri bir süreçti. Bu
tarihsel aralıkta, farklı kültürler ve yaşam tarzları İzmir’in
sosyolojik yapısını çeşitlendirmişti. Türkler ve Gayr-i Müs-
lim cemaatler olarak tanımlanan Rumlar, Ermeniler ve Mu-
sevilerle birlikte Levanten aile şirketleri bu çeşitliliği arttıran

etmenlerdi. Doğu Akdeniz’in bu önemli ticaret merkezinde
ekonomik etkinlikler gösteren yabacıların temsilcilikleri ile
konsolosluklar farklılıklardan oluşan bu kompozisyonu
tamamlayan unsurlardı. Ancak bu renkli ve çok kültürlü
görünüm, 20. yüzyılın başından itibaren yerini Fransız İhti-
lali’nin ortaya çıkarmış olduğu Milliyetçilik ideolojisinin
etkisiyle yavaş yavaş çatışma ve ayrışma ortamına bıraktı.
Ticari etkinliklerin ve ekonomik zenginliklerin genellikle
yabancıların elinde bulunduğu kentte, nüfus açısından
hakim unsur olan Türklerin kol gücüyle, çok düşük
ücretlerle, emek - yoğun çalıştırıldıkları hamallık gibi
işlerde vakit eyledikleri bir dönemdi. İşte Mustafa Necati
bu ekonomik ve sosyal ortamın sınırlarını çizdiği ve hayatın
akışını belirlediği bir ortamda dünyaya geldi. O’nun dünya
görüşünün milliyetçi reflekslerle örülmüş bir düşünce sis-
tematiğine bürünmesi, büyük olasılıkla 19. yüzyıl sonu ve
20. yüzyıl başlarında İzmir’in içinde bulunduğu bu sosyal
ortamdan kaynaklanmaktaydı. 

Mustafa Necati

İZMİR’E DOĞRU GAZETESİ,
MUSTAFA NECATİ ve VASIF ÇINAR
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İttihat ve Terakki’nin çabalarıyla olgunlaşan İkinci Meşru-
tiyet Osmanlısı’nda imparatorluğa bağlı tebaanın kent mey-
danlarını “hürriyet” nidalarıyla çınlattığı günlerde,  İttihat-
çılar tarafından uygulama alanına konulan Milli İktisat poli-
tikaları doğrultusunda sermayenin millileştirilmesi sağlan-
mak isteniyordu. Bu sürece alt yapı oluşturan kültürel
milliyetçiliğin Turancılık adı altında bir siyasal projeye
dönüştüğü tarihsel ayraçta, imparatorluğun bekasıyla ilgili
çözüm önerileri aydınlar tarafından sürekli tartışılıyordu.
Nitekim Mustafa Necati’nin düşünsel yapısının oluşu-
munda II. Meşrutiyet’in en hakim düşünce kodlarından biri
olan Türkçülük önemli bir rol oynamıştı. Kaynakların ak-
tardığına göre; dönemin ünlü Türkçü mütefekkirleri
Balkan Savaşlarından sonra çeşitli konferanslar vermek
üzere İzmir’e geldiklerinde Mustafa Necati’nin kişiliğinde
İzmirli Türk gençlerde gördükleri milliyetçi damarı ve ref-
leksi dışa vurmaktan çekinmemişlerdi. Gerçekten de II.
Meşrutiyet döneminin fikri tartışma ortamı içerisinde im-
paratorluğu dağılmaktan kurtaracak yegane çare olarak
gördükleri Pan-Türkizm’e göz kırpan Ağaoğlu Ahmet,
Hamdullah Suphi ve Köprülüzade Fuat gibi ünlü nazariye-
ciler İzmir’de gördükleri ilgiden çok memnun kalmışlardı.
Bunlardan Köprülüzade Fuat, o günleri şöyle resmediyor-
du: “Ben İzmir’e ilk defa gidiyorum. Arkadaşlar arasında
evvelce İzmir’e gitmiş kimse yok. Canlı, hareketli, misafir-
perver İzmir gençliğinin bize karşı ne samimi, ne parlak
tezahürlerde bulanacağını itiraf edeyim ki, tahmin edemiy-
orduk. Daha limana girmeden evvel İzmir gençliği namına
hususi bir istimbotla bizi istikbale gelen heyet; ne samimi,
ne candan bir muhitte bulunduğumuzu bize anlattı.
İzmir’de bir haftadan fazla süren bu misafirliğimizde, hepi-
miz ayrı ayrı konferanslar verdik, yazılar yazdık, oradaki
canlı, ateşli, mefkûre arkadaşlarıyla düşüp kalktık. “Milli
Şuur”un İzmir gençliğinde kuvvetle inkişafına şahit olduk.
Kalplerimiz istikbal için büyük ümitlerle doldu.”1

İşte bu kültürel ve siyasal iklim içinde Osmanlı Devleti’nin
yaşadığı bütün bunalımlara rağmen, iyi bir eğitim sürecin-
den geçtikten sonra İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitiren
Mustafa Necati, avukatlık mesleğinin yanı sıra öğretmenlik
de yaparak yaşamı boyunca en çok ilgilenmek istediği
eğitim sorunlarına eğildi. O’nun I. Dünya Savaşı ve müta-
reke İzmir’inde gerçekleştirdiği işlere baktığımızda, spor-
dan eğitime, cemiyet-dernek kuruculuğundan ihtiyat
zabitlerini yani yedek subayları örgütlemeye dair birçok
eylemde öncü rolü üstlendiğini söylemek olasıdır. 

Yaşamı boyunca hiç yanından ayrılmayan, kadim dostu,
yol arkadaşı Vasıf (Çınar)’la birlikte çıktıkları anlamlı yol-
culukta, İzmir’de öncelikle 1914 yılında Altay Kulübü’nü
kurarlar. Altay, İttihat ve Terakki’nin yerel temsilcileri
tarafından futbolun Levanten ailelerce oynandığı ilk yer
olan Osmanlı İzmir’inde bir anlamda adıyla bile çözülen
imparatorlukta azınlık ve Levanten kültürüne karşı bir tep-
kinin ifadesi olarak tesis edilmişti. Mustafa Necati’nin II.
Meşrutiyet yılları ve mütareke dönemlerinde olgunlaştırdığı
yaşam çizgisi; kültürel milliyetçiliğin sınırlarını çizdiği;
ama, giderek Türklerin Orta Asya geçmişine güçlü vurgular
yapan Turancılık söyleminin izlerini taşıyordu. Bu anlamda
İzmir’de Türklerin kurduğu ilk futbol kulübüne “Altay”
adını vermeleri bir rastlantı değildi. Başlı başına bilinçli bir
tercihti. Nitekim İttihat ve Terakki’nin İzmir’deki yerel
yöneticilerinin, başta İzmir Valisi Rahmi Bey ve İttihat ve
Terakki’nin İzmir Katib-i Mesulü Celal (Bayar) Bey’in
destekleriyle Altay’da spor yapan ve futbol oynayan genç-
lerin I. Dünya Savaşı yıllarında ilan edilen seferberlikte
askerlikten muaf tutularak İzmir’de kalmaları bu bilinçli
tercihin sonuçlarından biriydi.2

İzmir’de mütarekenin ilk günlerinde ortaya çıkan iyimser
ortam giderek yerini karamsarlığa bırakıyordu. Kent
içerisindeki Gayr-ı Müslimler mütarekenin yaratmış olduğu
ortamı fırsat bilip ileriki günlerde İzmir’in işgalini meşru
kılacak eylemleri her fırsatta sergilemekten geri durmuy-
orlardı. 1911’deki Trablusgarb Savaşı’ndan bu yana 7 yıl
boyunca sürekli savaşmış, insan kaynakları tükenmiş,
üretken insan gücünü cephelerde bırakmış, psikolojik ve
moral değerler açısından çökmüş Türk Halkı, yaşanan bu
duruma karşı yeniden itiraz ve savunma cephesi oluştura-
bilecek gücü kendinde göremiyordu. Almanya gibi bir dev-
letle yapılan ittifak sonucunda yenilemeyen Düvel-i
Muazzama yani İtilaf Devletleri, mütarekenin yarattığı
koşullarla birlikte ordusu terhis edilmiş, silahları elinden
alınmış, bütün tersanelerine girilmiş, yani her türlü lojistik
destekten yoksun bir şekilde nasıl alt edilecekti? Üstelik İs-
tanbul’da padişah-halife ve İstanbul Hükümetleri mütareke
sonrasında sadece İstanbul’un güvenliğini korumaya yöne-
lik bir politika doğrultusunda çalışarak Mondros Mütareke-
si’nin 7. maddesi hükümlerine göre, işgal edilen yerlerde
direniş mevzileri oluşturulmaması için Nasihat Heyetlerini
bu bölgelere göndermiş bir durumdayken işgallere karşı
dur diyebilecek bir yapılanma nasıl yaratılacaktı? Bütün bu
soruların karşılıklarının arandığı mütareke günlerinde
Mustafa Necati ve Vasıf Çınar bu sorunlara çözüm yolları

1 “Necati’ye Bazı Hatıralar”, Hayat, V/III(1929), s. 6-7’den aktaran Zeki Arıkan “Milli Mücale’nin Bir Öncüsü: Mustafa Necati”, Çağdaş Türkiye Araştır-
maları Dergisi, DEÜ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay., C: 1, Sayı 2, 1992, s. 57.
2 Oktay Gökdemir, “İzmir’de Futbol ve Göztepe, Efsane Geri Dönecek Mi?”, Yenigün, 28 Eylül 2008.
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aramakla meşgullerdi. Özellikle Mustafa Necati teslimiyet-
çiliğin arttığı ümitsizlik ve yılgınlığın hat safhaya ulaştığı
ortamda İzmir’de Türk Halkının moral gücünü Ahenk
Gazetesi’nde yazdığı makalelerle yüksek tutmaya çalışıyor-
du. Mütareke sırasında İtilaf Devletleri’nin Anadolu’nun
dört bir yanında gerçekleştirdiği haksız işgallere karşı asla
teslimiyetçi bir tavır takınılmaması gerektiğinin altını çizen
Mustafa Necati, yazılarında yüksek bir sadakat ve sahip-
lenme duygusuyla yurt ve vatan sevgisi doğrultusunda ka-
muoyu yaratmaya çalışıyor ve İzmir’de yaşayan Türklerin
kolektif bilincini bu düşüncelerle yönlendiriyordu.

Mustafa Necati Mütareke döneminde İzmir Türk Ocağı’n-
daki faaliyetlerine, Türk Ocağı’nda yaklaşan işgal tehlike-
sine karşı gerekli direniş gücünü görmemesi ve ocağın
silahlı mücadeleye sıcak bakmaması nedeniyle son verir.
1919 Nisan ayından itibaren İzmir’in işgal edileceği söy-
lentileri, İzmir kamuoyunda sıkça dillendirilmeye başlar.
Mustafa Necati bu süreçte basın ve propaganda ile bir
takım nüfus istatistikleri yayınlayarak Wilson Prensipleri
ilkesi çerçevesinde İzmir ve çevresinin Türk hâkimiyetinde
olması gerektiği konusunda uluslar arası kamuoyunu yön-
lendirmeye çalışan İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti’nin gerek
kuruluşunda gerekse eylemlerinde yer almaya başlar;
ancak, bütün bu çabalar emperyalist devletlerin 15 Mayıs
1919 sabahı kendi çıkarlarının jandarmalığını yapmak
üzere İzmir’e gönderdiği Yunan ordusunun Kordon’dan
İzmir topraklarına ayak basmasını engelleyemez. O zor
günlerde Mustafa Necati, İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti’nde
diğer arkadaşlarıyla birlikte işgale karşı direnmenin yolları-
nı araştırır. Hemen belirtelim ki, akademik çalışmalarda
İzmir’in işgaliyle ilgili olarak Mustafa Necati’nin 14 Mayıs
1919 akşamı Redd-i İlhak Cemiyeti’nin gayretleriyle İzmir
Maşatlık’ta toplanan miting ve burada okunan işgali tel’in
bildirisine ilişkin rolü üzerinde iki farklı görüş öne sürül-
mektedir. Bunlardan birinci görüşe göre; Mustafa Necati
14 Mayıs’ta Maşatlık’ta toplanan mitingin baş aktörlerinden
birisi, hatta miting bildirisini hazırlayanlardandı. İkinci
görüş ise, Mustafa Necati’nin Redd-i İlhak Mitingi’ni terti-
pleyenlerden biri olmadığı ve bu mitingde okunan bildiriyi
de kaleme almadığı şeklindedir. Bu görüşün dayanak nok-
tası, Mustafa Necati’nin en yakın arkadaşı olan Vasıf
(Çınar)’ın işgalden bir gün önce savaştan dolayı yarım
kalan hukuk öğrenimini tamamlamak üzere İstanbul’a git-
miş olduğu bilgisidir. Bu bilgi, Vasıf (Çınar) Bey tarafından
Balıkesir’de çıkarılan İzmir’e Doğru Gazetesi’nin 18 Şubat
1336 (1920)’da kaleme almış olduğu “Alemdar’a Cevap”
adlı makalesinde dile getirilen şu düşüncelerle desteklen-
mektedir: “İzmir’in işgalinde İzmir’de değildim. İstan-

bul’daydım. İşgal-i müellimi haber aldığımın ertesi günü
İstanbul’dan hemen ayrıldım ve vatanımı tahlis için vazifem
başına koştum”. Bütün bunlarla birlikte Mustafa Necati’nin
arkadaşı Haydar Rüştü ile yüksekçe bir kaya parçası üze-
rinden mitingi izlediklerine dair görüşler de mevcuttur.
Sonuç olarak, Vasıf (Çınar) Bey’in 14 Mayıs günü kentten
ayrılmış olması Mustafa Necati’nin bu mitingde bir rolü ol-
madığı anlamına gelmez. Nitekim, Haydar Rüştü anılarında
Mustafa Necati ile birlikte yaşadığı o günü şöyle aktarır:
“Biz iki arkadaş, melal ve sükuti içinde inleyen bu sesleri,
çırpınan bu halkı, kanlı ve maceralı bir sabaha doğru iler-
leyen karanlık bir geceyi temaşa eyledik. Bahri Baba’daki
kalabalık azalınca, yanan ateşler kalplerdeki ümitler gibi
sönmeye zeval bulmaya yüz tutunca, bağrışan çağrışan
halkın gümbürdeyen sesleri sükûta münkalib olunca biz
de oturduğumuz kayadan kalkıp yavaş yavaş Necati’nin
Yukarı Mahalle’de İzmir Körfezi’ne hâkim olan evine doğru
yürümeye başladık”. 3

15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgalini Eşref Paşa’da denize
bakan evlerinden saklanarak izleyen ve işgalin tüm
acılarına gözleriyle şahit olan Mustafa Necati, Yunan işgal
ordusunun İzmir’de yarattığı tüm barikatları aşarak işgal-
den tam beş gün sonra İstanbul’a kaçmayı başarabilmişti.
Mustafa Necati’nin İstanbul günleri, İzmir’in işgalinin yarat-
mış olduğu sıkıntılarla ve bu işgale karşı ne tür mücadele
alanlarının oluşturulabileceği yolundaki tartışmalarla geçti.
İstanbul’da beşik kertmesi nişanlısı olan Halide Nusret
(Zorlutuna)’in evinde yol arkadaşı, İzmir günlerinden beri
kader birliği ettiği Vasıf Çınar ve O’nun kardeşi Mehmet
Esat’la bir araya gelerek vatanın işgaline karşı yapabilecek-
lerini değerlendirmeye çalıştılar. Bu değerlendirmeler so-
nunda Vasıf Bey, Balıkesir’e dönerek Balıkesir Kuva-yı
Milliye'sinin örgütlenme çalışmalarına katıldı. Hüseyin
Vasıf’la Mustafa Necati’nin kader çizgileri Balıkesir’de bir
kez daha kesişti; çünkü, Mustafa Necati Dâhiliye
Nezareti’nce Balıkesir’e Mutasarrıf yardımcısı olarak tayin
olmuştu. 

Kadim dostlar Balıkesir Kuva-yı Milliyesi'nin oluşumunda
gerek cephede eylemli olarak gerekse cephe gerisinde
teorisyen ve fikir adamı olarak yer aldılar. Örneğin, Mustafa
Necati, Balıkesir Cephesi’nde Bulgurcu Mehmet Efe
kuvvetleriyle birlikte işgale karşı İzmir’deki Türk Ocağı
günlerinden beri savunduğu silahlı mücadeleyi vermeyi de
ihmal etmiyordu. Aznavur İsyanı sırasında oluşturulan
Balıkesir Takip Müfrezesi’nin Kumandanlığını da yapmış
olması da aynı düşüncenin eyleme dökülmüş bir başka
biçimiydi.4

3 Haydar Rüştü Öktem, Mütareke ve İşgal Anıları, s. 76’dan aktaran Zeki Arıkan, agm., s. 62.
4 Fuat Özer, agm., s. 72.
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Mustafa Necati’nin Balıkesir günleri, O’nu yeniden tıpkı I.
Dünya Savaşı ve mütareke günlerinde olduğu gibi gazete-
cilik yapmaya sevk etti. Bilindiği gibi O, İzmir’in yaşadığı o
buhranlı günlerde Ahenk Gazetesi’nde kaleme almış oldu-
ğu yazılarla halkın moral gücünü yüksek tutmaya çalışmış-
tı. Balıkesir ve civarında bir yandan işgal kuvvetlerine karşı
silahlı mücadele verirken bir yandan da edebi ustalığını ve
kaleminin rahatlığını kullanarak Balıkesir kamuoyunu ay-
dınlatmayı ihmal etmemişti. Bu amaçla, bütün Batı
Anadolu’nun Kuva-yı Milliye güçlerinin haklı sesini dünya-
ya duyurabilmek amacıyla yine aynı kader arkadaşlarıyla
birlikte İzmir’e Doğru adlı bir gazete çıkarmaya karar ver-
mişlerdi. Gazetenin adı gerçekten çok ilginçti. Zira gerek
Hüseyin Vasıf Çınar, gerekse Mustafa Necati 20. yüzyılın
başından itibaren ekonomik olarak İzmir’in nasıl yabancı
sermaye gruplarının ve Levanten aile şirketlerinin eline
geçtiğine, siyasal olarak da bağımsızlığını 15 Mayıs 1919’da
yitirdiğine yaşayarak şahit olmuşlardı. 

Sonuç olarak İzmir’in işgali mütareke ahkâmı gereğince
işgal edilen diğer yerlerden farklı bir etki yaratmıştı. İşgal,
Anadolu’daki bağımsızlık ateşini körüklemiş, yurdun her
tarafında İzmir’in işgalini protesto için mitingler yapılmış,
telgraflar kaleme alınmıştı. İşgal, yaklaşık üç yıl sürecek
olan Türk’ün ateşle imtihanının da başlangıcını oluştur-
muştu. İşte bu ortamda birbirlerinden bağımsız onlarca
Müdafaa-yı Hukuk ve Redd-i İşgal Cemiyeti kurularak iş-
gallere karşı direnilmesi konusunda bir görüş birliği oluş-
muştu. Eşraf, köylü, yerel yöneticiler, din adamları ve
mütekaid askerlerden oluşan bu toplumsal ittifak; Kurtuluş
Savaşı’nın temel harcını oluşturacak sosyal örgütlenme
modelini de kendi içinden çıkarabilmeyi başarmıştı.
Anadolu hareketi, haklı mücadelesine basın yoluyla güç
verecek yayın organlarını yani; İstanbul basının aksine milli
mücadeleye omuz verecek olan gazeteleri de teknik açıdan
bütün yetersizliklere ve zor koşullara rağmen yaratmakta
gecikmedi. Sivas’ta İrade-i Milliye, Erzurum’da Albayrak,
Kastamonu’da Açıksöz ve nihayet Balıkesir’de İzmir’e
Doğru!.. Sivas’ta Mustafa Kemal’in önderliğinde Anadolu
Milli Hareketi’nin ilk yayın organı olarak faaliyete geçen
İrade-i Milliye’nin taşıdığı görev ve misyon neyse, İzmir’e

Doğru da Batı Anadolu Kuva-yı Milliyesi için benzer
duygularla oluşturulmuştu. 

İzmir’e Doğru Balıkesir’de iki İzmirli tarafından İzmir için
çıkmış bir gazeteydi.5 Gazete hem Batı Anadolu’nun haksız
işgaline karşı yayın yoluyla bir set oluşturma hem de Batı
Anadolu’da var olan Kuva-yı Milliye güçleri arasında koor-
dinasyonu sağlama ve işgal edilmeyen yerlerde örgütlenme
bilincini geliştirmek üzere çıkarılıyordu. Kazım Özalp, Milli
Mücadele hatıralarında gazetenin çıkarılış amacını şöyle
dile getirmişti: “Kuva-yı Milliye’nin gayesini bütün dünyaya
ilan etmek ve meşru emelimizi bütün Dünya’ya anlatmak”.6
Gazetenin çıkarılma amacı her ne kadar bütün ülkeye şamil
olmuş bir savunma hattı ve ideolojisi oluşturmak olsa da
gazetenin tümü üzerinde yapılan genel bir tarama ve özel-
likle Mustafa Necati’nin kaleme almış olduğu makalelerin
ayrıntılı bir analizi; asıl amacın İzmir’e yeniden kavuşma
arzusu olduğunu göstermektedir. Nitekim gazetenin adının
İzmir’e Doğru olarak konulması bu durumun en açık
göstergelerinden birisidir. Gazete 16 Kasım 1919’da yayın
hayatına başlamış ve Balıkesir’in düşman işgaline girdiği
ana kadar 74 sayı çıkabilmiştir. Gazetenin yönetim yeri
Balıkesir Kuva-yı Milliye Karargâhı idi. Ayrıca, künyesinde
belirtilen “hareket-i milliyenin hadimi ve mürevvicidir”
ifadeleriyle gazetenin ulusal kurtuluş hareketinin önemli
bir destekçisi olduğu sarih bir şekilde izah edilmişti.
Gazete, yayın kriteri olarak da “Amal-i Milliye'yi müdafaa
edecek yazılar kabul edilir” sözleriyle Kuva-yı Milliye
hareketini destekleyen yazılar dışında bir yayın politikası
izlemeyeceğini açıkça ortaya koymuştu. 

Mustafa Necati, İzmir’e Doğru Gazetesi’nde7 20’nin üze-
rinde makale kaleme aldı. Bu makaleleri genel olarak tasnif
ettiğimizde, I. Dünya Savaşı’ndan sonraki genel durumla
ilgili görüşler, Avrupa Medeniyeti’nin Anadolu’nun haksız
işgali karşısında takındığı olumsuz durum, Batı Anadolu’da
Yunan Mezalimi ve Türklerin Asya’daki egemenlik mü-
cadelelerine ilişkin tarihsel arka planlardan oluştuğunu
söylemek olasıdır.8 Bu yazılar içerisinde Anadolu hareke-
tinin bir devrim olduğunu ifade eden ve 24 Kanun-ı Sani
1336’da İzmir’e Doğru Gazetesi’nde kaleme alınan

5 İzmir’e Doğru Gazetesi’nin toplam 74 sayıdan oluşan nüshaları bu gün Türk Tarihi Kurumu ve Balıkesir İl Halk Kütüphanesi’nde mevcuttur. 2008
Kasım ayı içerisinde İBB. Ve Balıkesir İl Halk Kütüphanesi arasında yapılan bir protokolle gazetenin bir örneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Pir-
iştina Kent Arşivi ve Müzesi’ne kazandırılarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 
6 Kazım Özalp, Milli Mücadele, TTK Yay., Ank 1971, s. 71
7 İzmir’e Doğru Gazetesi’nde çıkan yazıların ayrıntılı bir analizinin yapıldığı çalışma için bkz., Bünyamin Ayhan, “Kuva-yı Milliye’nin Propoganda
Gazetesi: İzmir’e Doğru”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, s. 331 -333.
8 Bu makalelerin konu başlıkları şunlardan oluşmaktaydı: “Harb-i Umumiden Sonra”, “Milletlerin Hakk-ı Hayatı Karşısında Avrupa”, “Son Söz Son
Karar”, “Anadolu İnkılabı”, “Avrupa Son Kararını Vermelidir”, “Sefil Emeller”, “Milletin Vahdeti Karşısında”, “Kuva-yı Milliye’nin Azameti Önünde”,
“Cihan Karşısında İngiltere”, “Cihan Hakikate Yaklaşıyor”, “Sulh Muahedesi ve Azm-i Milli”, “Mebuslarımızdan İstediklerimiz”, “Sevgili Payitahtımızın İş-
gali Karşısında”, “Sulhu Beklerken”, “İstanbul’un İşgali Karşısında Anadolu’nun Vahdeti”, “Neticelenmeyen Sulh”, “Sulh-ı Alem Yine Tehlikede Mi?”,
“Asya’da Hakimiyet ve Halk Mücadeleleri”, “Mütareke ve Sulh”, “Yunan Vahşetleri ve Venizelos Siyaseti”, “İflas Eden Siyaset”, “Sevgili Ülke”,
“Anadolu’nun Sesi”, bkz. İzmir’e Doğru, muhtelif sayılar, APİKAM Arşivi.
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“Anadolu İnkılâbı” başlıklı yazı özellikle dikkat çeker.
Mustafa Necati bu makalesinde kesin bir kararlılıkla
Anadolu hareketinin bir evrensel kurtuluş vazifesini üste-
lendiğini şu sözlerle dile getirmekteydi: “...Anadolu Türk'ü
vazife-i milliyesini ve diniyesini müdrik bir halde ilerliyor.
Kalbinde bütün İslam kardeşlerinin yeisini taşıyor ve bütün
ırkdaşlarının matemini tutuyor. Bu temiz ve asil kalpten
doğacak kuvvet yalnız kendi varlığını değil, bütün dindaş
ve ırkdaşlarının varlığını da kurtaracaktır. Türk; İslam
âleminin halaskarıdır ve halaskarı olacağına imanı vardır.”
Bu sözler emperyalizme karşı Türklerin başlattığı mücade-
lenin sadece kendi ülkelerinin kurtuluşuna ait bir olay ol-
madığını, aynı zamanda emperyalist bir tehdit altında
ezilen bütün İslam ve Doğu âleminin de kurtuluşuna aidi-
yeti ifade etmekteydi. Mustafa Necati, aynı makalesinde
Avrupa’ya da bir gönderme yaparak Türk milletinin bağım-
sızlık ateşinin çok güçlü olduğunu Avrupa Devletlerinin
Anadolu ile ilgili karar verirken bunu mutlak suretle
dikkate almaları gerektiğini şu ifadelerle dile getiriyordu:
“...Düşmanlarımız Türk’ü uyuyor zannediyorlarsa aldanı-
yorlar. Erzurum’un bir ucundan İzmir’in kenarına kadar
Anadolu bir elektrik bataryası gibi düğmeye merbuttur. Bu
keşmekeş devrinde böyle müttefik bir kitle görülemez. Bu
ittihat ve varlığı vücuda getiren bir millet tabii çok kuvvet-
lerle mücehhezdir. Avrupa hükmünü verirken bunu
düşünmelidir. Türk’ün kanaat ve imanı her türlü vaziyet
karşısında aynı iman ve kanaattir. Bu değişmez ve değişti-
rilemez”.

İİzzmmiirr’’ee DDooğğrruu
Mustafa Necati, İzmir’e Doğru’da kaleme aldığı bütün
yazılarında İzmir’e büyük bir önem atfeder. O’nun gözünde
İzmir, “güzel ve yeşil İzmir”dir.9 İzmir’in işgali “bir fecai-yi
müessife”dir.10 İzmir’in acısı yürekleri yakan bir olgudur.11

O’na göre “Ne kadar kıyamet koparsa kopsun, ne kadar
zulüm topu başımızda patlarsa patlasın İzmir’den yükselen
kardeş feryadları susmadan” silahları bırakmamak
gerekir.12 Mustafa Necati yazılarında İzmir’i “Müthiş fe-
laketler içinde kıvranan diyar” olarak resmediyordu.13

O’nun gözünde İzmir bir “Türk memleketi” idi.14

Mustafa Necati İzmir’e Doğru Gazetesi’nde kaleme almış
olduğu yazılarda görüldüğü gibi, içerde milli mukavemeti

güçlendirecek ve İzmir’in kurtuluşuna ilişkin kolektif bilin-
ci yaratacak olgular üzerinde duruyor, dışarıda bu olgular
çerçevesinde Türk Milleti lehine bir kamuoyu oluşturma
savaşımı veriyordu; ancak, Balıkesir’in işgali İzmir’e Doğru
Gazetesi’nin yayın hayatının da sonu olmuştu. Bütün bun-
larla birlikte Mustafa Necati’nin İzmir’e Doğru’da kaleme
aldığı yazılar bir söylem analizine tabi tutulduğunda şunları
belirleyebilmek olasıdır: Tıpkı Sivas’ta yayınlanan İrade-yi
Milliye Gazetesi gibi İzmir’e Doğru da batıdaki mücade-
lenin sesi olmuştu; ancak, hemen belirtmek gerekir ki, ge-
rek Mustafa Necati’nin gazetede kaleme aldığı yazılarda
gerekse gazetenin diğer haberlerinde Mustafa Kemal önder-
liğinde Amasya, Erzurum, Sivas üçgeninde örgütlenen ve
Heyet-i Temsiliye bağıyla Ankara’ya uzanan, Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti ile bütün yurtta örgüt-
sel birlikteliği sağlamaya yönelik çabalar henüz Balıkesir’de
yankı bulmamıştı. Gerçekten de Batı Anadolu Kuva-yı Mil-
liyesi ve onun örgütleri Sivas’ta biçimlenen Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-yı Hukuk hareketine bağlanma konusun-
da tereddüt içindeydiler. Zira, bu bölgede Balıkesir merkez
alınarak yapılan örgütlenme bir mahalli hükümetin bütün
yetkilerini üzerinde toplayan bir örgütlenme modeliydi.
Bütçe oluşturma, asker ve vergi toplama, iaşe sağlama gibi
ancak bir devlet organının gerçekleştirebileceği pek çok
eylem, buralardaki karar alma mekanizmaları tarafından
rahatlıkla yürürlüğe konuluyordu. Bülent Tanör’ün “yerel
kongre iktidarları” olarak tanımladığı15 bu olgu, doğal ola-
rak iktidar paylaşımı konusunda bazı tereddütleri de be-
raberinde getiriyordu. İşte bu yüzden Batı Anadolu Kuva-yı
Milliyesi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti
ile özdeşleşen ulusal harekete ancak, 23 Nisan 1920’de
TBMM açıldıktan sonra cevaz vermişti. Bu nedenle Mustafa
Necati’nin İzmir’e Doğru yazılarında Mustafa Kemal önder-
liğinde gerçekleşen Milli Mücadele'ye ilişkin fazla bir im-
leme olduğunu söylemek olası değildir. Bu yazılarda
dikkati çeken önemli bir başka olgu ise, Mustafa Necati’nin
işgal günü Hasan Tahsin’in karaya çıkan Yunan ordusuna
karşı sıktığı ve bütün Anadolu’da mücadele ateşini
güçlendiren ilk kurşundan bahsetmemiş olmasıdır. Oysa
aynı gün “Zito Venizelos” diye bağırmadığı için şehit edilen
Miralay Süleyman Fethi Bey’den Mustafa Necati’nin
yazılarında sitayişle söz edildiği görülmektedir. 

Mustafa Necati bu yazıları kaleme alırken 16 Mart 1920’de
İtilaf Devletleri tarafından İstanbul resmen işgal edildi ve

9 İzmir’e Doğru, “Son Söz Son Karar”, 14 Kanun-ı Sani 1336.
10 İzmir’e Doğru, “Kuva-yı Milliye’nin Azimeti Önünde”, 21 Nisan 1336.
11 İzmir’e Doğru, “Cihan Karşısında İngiltere”, 31 Mart 1336.
12 İzmir’e Doğru, “Sulh-u Beklerken”, 26 Mart 1336.
13 İzmir’e Doğru, “Mebuslardan İstediklerimiz”, 8 Şubat 1336.
14 İzmir’e Doğru, “Sulhu Beklerken”, 26 Mart 1336.
15 Bülent Tanör, Türkiye’de Kongre İktidarları (1918-1920), YKY, İstanbul, Mart 2002.
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son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı dağıtıldı. Bunun üzerine,
Mustafa Kemal, 19 Mart 1920’de bütün yurda bir tamim
yayınlayarak Meclis-i Mebusan seçimlerinin yenilenmesini
ve yeni meclisin Ankara’da toplanmasını duyurdu. Yapılan
seçimler sonucunda, I. Dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne Saruhan Mebusu olarak katılan Mustafa Necati,
burada Mustafa Kemal’in en önemli yol arkadaşlarından
birisi oldu. Adliye Vekili, Mübadele İmar ve İskân Vekili
görevlerinin dışında 1924’ten 1929’a kadar Maarif Vekilliği
görevini de üstelenen Mustafa Necati, Türk Devrimi’nin
gerek kurtuluş gerekse kuruluş aşamasında en devrimci
simalarından birisi olmuştu. O’nun Maarif Vekilliği dönemi
Türk eğitim sisteminde en önemli yapısal dönüşümlerin
gerçekleştirildiği bir süreçti. Bu süreçte Öğretim Birliği
Yasası’nın çizdiği sınırlar içerisinde laik-demokratik eğitim
sistemi tüm Türkiye’de kurumsallaştırılmaya çalışılmış,
Harf Devrimi ve Millet Mektepleriyle ilgili yasal düzen-
lemeler ve hazırlıklar gerçekleştirilmişti. 1940’da kurulan
Köy Enstitüleri’ne referans oluşturacak olan Köy Okulları,
1928’de öncü birkaç denemeyle Mustafa Necati’nin Maarif
Vekilliği döneminde uygulama alanına konulan diğer
önemli bir girişimdi. 35 yaşın içerisine bu kadar devasa
işler sığdıran Mustafa Necati’nin 1 Ocak 1929’da ani ölümü
herkesi büyük bir üzüntüye sevk etti. İzmir ve Türkiye
değerli bir evladını, bir devrimciyi, bir fikir ve eylem
adamını erken kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı.

VVaassııff ÇÇıınnaarr 
İzmir’e Doğru Gazetesi’ni Mustafa Necati ile birlikte çıkaran
Vasıf Çınar 1896 yılında eski kaymakam Abdullah Hulisi
Bey’in oğlu olarak dünyaya geldi. 1910 yılında İzmir İda-
disi’ni bitiren Vasıf Bey, daha sonra Hukuk Mektebi’ne kay-
doldu. Buradaki öğrenim hayatını üçüncü sınıfa kadar
devam ettirdi. 1915 yılında Mustafa Necati ile birlikte
öğretmenliğe başladı. İzmir’de 1912’de kurulan Türk
Ocağı’nın etkin üyelerinden birisi olan Mustafa Necati
İzmir Müdafaa-yı Hukuki Osmaniye Cemiyeti çalışmaları
içerisinde yer aldı. I. Dünya Savaşı ve sonrasındaki mütare-
ke günlerinde İzmir’de Haydar Rüştü Öktem’in çıkardığı
Anadolu Gazetesi’ndeki yazılarıyla İzmir kamuoyunu ay-
dınlatmaya çalışan Vasıf Bey aynı zamanda İzmir Redd-i
İlhak Cemiyeti’nin etkin bir üyesi olarak 14 Mayıs 1919
akşamı Maşatlık Mitingi’nin organizasyonunda yer aldı. 

Vasıf Çınar’ın Milli Mücadele döneminde en önemli
faaliyetleri Balıkesir’de gerçekleşmiş, Mustafa Necati ile bir-
likte çıkardıkları İzmir’e Doğru Gazetesi’nde önemli yazılar
kaleme alm›flt›. Vasıf Bey, hem işgal güçlerine hem Batılı
devletlere ve hem de Türk halkına karşı yazmış olduğu
yazılarda işgal zulmünü anlatmıştı. Gazetenin Balıkesir’in
işgaliyle yayın hayatının sona ermesi üzerine buradan
ayrılmış ve Maarif Vekâleti Özel Kalem Müdürlüğü’ne atan-
mıştır. Bu görevini sürdürürken 1923’te Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin ikinci dönem milletvekilliği seçimlerinde
Saruhan Milletvekili seçilir. Meclisteyken irşat, maarif,
mübadele, imar ve iskân komisyonlarında çalışmalarda bu-
lunur. 8 Aralık 1923’te İstanbul İstiklal Mahkemesi Savcılı-
ğı’na seçilen Vasıf Bey daha sonra Maarif Vekili olur. O’nun
Maarif Vekilliği döneminde medreseler kapatılmaya baş-
landı, okullar laikleştirildi, öğretmen okullarının sayısı art-
tırılmaya başlandı ve o yıllarda dünyanın en büyük eğitim-
cisi olarak kabul edilen John Dewey Türkiye’ye çağrılıp
ulusal eğitim işleri planlamaya tabi tutuldu. Özellikle
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulanması sırasında
Türkiye’deki muhafazakâr çevrelerden büyük tepki alan
Vasıf Bey 21 Kasım 1924’te bakanlık görevinden istifa etti.
Sonra 1925’te Prag, 1927’de de Budapeşte elçiliğine atandı.
1928’de Moskova Büyükelçiliği görevine getirilen Vasıf Bey
yakın arkadaşı Mustafa Necati’nin 1 Ocak 1929’da hiç bek-
lenmedik bir şekilde apandisitten ölmesi dolayısıyla O’nun
yerine önce İzmir Milletvekilliği’ne seçildi ve daha sonra
ikinci kez Maarif Vekilliği’ne atandı. Vasıf Bey’in ikinci
bakanlık dönemi de uzun sürmedi. Buradan Roma
Büyükelçiliği’ne, 16 Temmuz 1934’te de yeniden Moskova
Büyükelçiliği’ne atandı. Vasıf Çınar Moskova’da görevinin
başındayken 30 Mayıs akşamı evinde birdenbire hastalandı
ve 2 Haziran sabahı da vefat etti.

39 yıllık yaşamına birçok önemli hizmeti sığdırmış Vasıf
Çınar’ın yaşam çizgisi de kadim dostu ve yol arkadaşı
Mustafa Necati ile benzerlikler gösteriyordu. Bir impara-
torluğun çöküşünü ve onun yerine modern bir ulus devlet
kuruluş sürecinin bütün sancılarını yaşayan bu iki İzmirli
hem Milli Mücadele'nin gerçekleşmesinde hem de modern
Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşum sürecinde hep Mustafa
Kemal’le birlikte yan yana olmuşlardı.16

DDrr.. OOkkttaayy GGÖÖKKDDEEMM‹‹RR 
İBB Kent Arşivi ve Müzesi Müdürü

16 Vasıf Çınar’ın yaşamı ve İzmir’e Doğru Gazetesi’ndeki yazılarının ayrıntılı bir analizi için bkz. Tülay Alim Baran, “Cumhuriyet Dönemi Devlet
Adamlarından Vasıf Çınar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 49, Cilt: XVII., Mart 2001, S. 1-13.
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İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 1
16 Teşrinisani 1335 (16 Kasım 1919)

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�

Numara: 1
16 Teşrinisani 335 (16 Kasım 1919)

Sayfa: 1

İZMİR’E DOĞRU

Tam altı ay evvel Anadolu’nun göz bebeği, Türk’ün mübarek
ve feyizkâr yurdu İzmirimiz kahir ve sefil bir düşmanın
tecavüz-i elîmi karşısında kalmış, Türk tarihî yurdunda Avru-
pa’nın gözü önünde pek şeni bir tarzda ezilirken cihanın
sükûn ve asayişi namına beşeriyetin refah ve saadetini ihzara
çalışan Paris Sulh Konferansı da bu vaziyet karşısında Türk’ün
sada-yı vicdanisini işitmemişti. Koca cihanda Türk’ün fer-
yadını işitecek kimse görülemiyor. Anadolu’nun ruhundan
coşan yeis ve elem tufanı önünde bir ses, Türk’ün hakkı
namına bir ses çıkmıyordu. Türk ve Türk’ün aziz yurdu İzmir
için fedakârlık, Yunan zulüm ve vahşeti karşısında titreşen,
ezilen kardeşler, dindaşlar için halaskârlık vazifesi yine
Anadolu’nun evlatlarına kalmıştı. İşte altı ay oluyor ki bütün
Türk kalpleri İzmir için çarpıyor ve bütün Anadolu evlatları
İzmir’e doğru olan harekette bulunmayı bir vazife biliyorlar.

Kabiliyet-i hayatiyesi ifna, mevcudiyet-i milliyesi mahve-
dilmek istenilen Türk’ün büyük bir azim ve cesaret, metin bir
fikr-i siyaset ve kiyasetle vuku bulan bu hakiki mücadelesin-
den vazgeçeceği ve Yunan zulüm ve vahşetinin her gün ifna et-
tiği hayatlar, her an imha eylediği varlıklar karşısında Türk’ün
bîhareket kalacağı tasavvur edilemez. İzmir Türk’tür ve
Türkler için bir mihrab-ı emel bir gaye-i hayattır. Her Türk
kalbinde öldürülen babasının, ismet ve bekâreti mahvedilen
hemşiresinin intikamını taşıdıkça Türk heyecan ve galeyanını
durdurmak ve Yunan işgal kuvveti İzmir’de kaldıkça Türk
sükûnetini muhafaza etmek kabil olamayacaktır.

Hakkın lâyemut kudreti, hakikatin samimi ve hakiki kuvveti
elbette bir gün tecelli edecektir. İntikam-ı ilâhînin vücuduna
iman eden her İslam ve Türk büyük Allahından her gün bunu
diliyor.  Ve çok şükür altı ay evvel sema-i millîmizi kaplayan
zulmet bulutları bu gün eksilmiştir. Artık doğan hakikat yük-
seliyor. Ve artık muhit-i insanide Yunan zulüm ve vahşeti telin
ediliyor. Kindar nazarlarla karşılanan Türkler bu gün
karşılarında samimi aguşların kendisine açıldığını görüyor,
ezilmeyen ve ezilemeyecek olan hakkın bu nişane-i zahiri ve

delil-i maddisi karşısında Allahımıza hamdederken sesimizin
bütün kuvvetiyle bağırarak ilan ederiz ki: 

Biz İzmir için başladığımız hareketten İzmir’e girmeden
İzmir’in içinde ağlayan anne ve kardeşleri susturmadan orada
mahvedilmek istenilen hayatımızı kurtarmadan vazgeç-
memeğe karar vermişizdir. Bu karar bütün medeni milletlerin
hükümetlerine, millet meclislerine, mukadderat-ı cihanı tayin
ve takdir edecek olan Avrupa Sulh Konferansı’na tebliğ
edilmiştir. Şimdiye kadar devam eden Yunan idare-i
askerisinde bir idare kabiliyeti bir insaniyet hissi ve fikir ol-
madığı tetkikat ve tahkikat-ı bîtarafane ile sabit bulunurken
biz zannetmiyoruz ki, İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika
hükümetleri bu zalim ve kahir idarenin devamını arzu etsin-
ler. Bütün medeni insanların bizim ile aynı safta aynı fikir ve
emelde olması kadar tabii bir hâl tasavvur edemiyoruz, Bil-
hassa asırlarca devam eden siyasetinde daima insani emelleri
gaye edinilen İngiltere ve yüzlerce seneden beri münasebe-
timizde daima hoşnudiyetimizi temin eden Fransa hükümet-
i muazzamaları ahlaki prensipler, asil hislerle yaşayan İngiliz
ve Fransız dostlarımız barbar bir istilanın tecavüzü altında bizi
bırakmaya razı olacaklarına kani olamıyoruz.

Nüfus itibarıyla olan kesretimiz,  ticaret nokta-i nazarından
olan faaliyetimiz, emlak ve arazi hususundaki faikıyetimiz
meydanda iken İzmir’in semasına doğru yükselen minareler
İzmir’in bir İslam ve Türk diyarı olduğunu ilan ederken
İzmir’in bütün muhitini saran mezarlıklarında yüz binlerce
İzmirli Türk yatarken ve bugün İzmir için ölmüş yüz binlerce
Türk varken artık bu hakikat-ı ulviye karşısında Yunan idare-
sine Yunan zulmüne karşı olan hareketin bîlüzum olduğunu,
bu günkü nazariyat-ı siyasiye, milletlerin hak ve hayatını tas-
dik ederken onun aksine bir siyaset, onun zıddına bir hareket
ihtiyar edilebileceğini ümit etmiyoruz ve Avrupa’nın böyle bir
karar vereceğini zannetmiyoruz. Son gelen Fransız gazete-
lerinin neşriyat-ı umumiyesi bu nokta-i nazarımızın isabetini
gösteriyor. Biran evvel lazım gelen kararın itasıyla bizim
hukukumuzun tasdik edilmesini bütün Fransız gazeteleri
talepte iştirak eyliyorlar. Biz faaliyetimizde devam ettikçe
inayet-i hakla bu mesele-i milliyede galibiyetimiz muhakkak-
tır. Hareket-i milliyenin bu sahada vuku bulacak faaliyetini
bütün Anadolu arkalamakta devam ettikçe pek yakında İzmir
ufuklarında hilal bütün azamet ve nuruyla parlayacaktır.
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Ümit ve emel dolu kalplerimizde azim ve metanet yaşadıkça
İzmir Yunan olmayacaktır. Gittikçe taşan heyecan ve gale-
yan-ı millî önünde bu hakikati tasdik etmeyecek fert tasavvur
edilemez. Türk diyarında mavi ve beyazın hâkimiyetini kabul
etmek Türk’ün ruhuna zehirli hançer saplamaktır. Onun için
karar-ı millînin layetegayyere olduğunu herkes anlamalıdır.

YUNAN TAARRUZ VE VAHŞETLERİ

Türkün mevcudiyet-i hayatiyesini imhaya kasteden ve böyle
bir maksad-ı melunane ile aylardan beri sevgili yurdumuzda
icra etmedik şenaat bırakmayan Yunanlılar son günlerde
umum cephelerimize yine taarruza başladılar. İngiliz heyet-i
askeriyesi reisi olup 15 Ağustos’ta Soma’ya gelen General
Hambari cenaplarının beyanat ve teminat-ı şifahiyesi ve Gene-
ral Milen (George Milne) cenaplarının 21 Ağustos tarihli no-
tadaki ifadatına istinaden Kuva-yı Milliye iki aydan beri tatil-i
taarruzat etmişti. Fakat vahşetlerini icra edebilmek zevkinden
mahrum kalmak istemeyen Yunanlılar, son vaziyetin kendi-
lerine bahşettiği istirahatten bilistifade icap eden tahşidat ve
tahkimatı yaptıktan sonra 1 Teşrinisani (1 Kasım) tarihinden
itibaren Soma Cephesi’nden şedit taarruzlara başlamışlardır.
Muhterem İngiliz Başkumandanlığı’nın beyanatı ve âlem-i in-
saniyetin vicdan-ı umumisi namına bu mühinane taarruzlar-
dan nefret etmemek mümkün değildir. Mukadderatını
çiğnetmemeğe azimetmiş olan fedakâr milletimiz bittabi bu
sefil düşmanlara icap eden dersi vermekte devam edecektir.
Son haftanın vukuat-ı harbiyesi hulasa muhterem karilerimize
arz ediyoruz.

1- 1 Teşrinisani (1 Kasım) tarihinde Soma Cephesinde düş-
man tahminen bir alaydan fazla piyade, bir alay süvari ve
topçu kıtaatıyla merkezimize bir taarruz icra etmiş ve bi-
dayette cenk mevzisini elde ederek merkeze sokulmuştur. Sağ
ve sol cenahlarımızdaki kahramanların şedit ateşi üzerine düş-
man ihata edileceğini görerek perişan bir halde kaçmış ve
bütün cephe üzerinde iki kilometre geriye tardedilmiştir. Düş-
man 10 Teşrinisani 335 (10 Kasım 1919) tarihine kadar hafif
mitralyöz ve piyade ateşleriyle vakit geçirmiş ve yevm-i
mezkûrda eskisinden daha şedit bir taarruz icra etmiştir.
Evvela şiddetli bir topçu ateşi ile mevzilerimizi dövmeğe
başlamıştır. Bu şiddetli ateş dört saat devam etmiştir. Topçu-
muz pek muvaffakıyetli mukabelede bulunmuş ve düşman
topçusunu iskât ettikten sonra siperlerini ateş altına almıştır.
Siperdeki Yunanlılar firara başladıklarından sevk edilen
hücum kolları zayiat-ı külliye verdirmiştir. Öğleden sonra
düşman hezimet-i kâmile ile yine eski mevzilerine
tardedilmiştir. Bu güne kadar cephede hafif mütekabil ateşler
teati edilmektedir. Bu taarruzlar esnasında Soma ve Balıkesir
ve Ayvalık üstünden tayyareler geçmiştir. 

2- 3 Teşrinisani (3 Kasım) tarihinde düşman Salihli Cephe-
sinde düşman Çaypınar ve Acısu Köylerine taarruz etmiş ise
de kuvvetlerimizin mukavemeti karşısında hezimet ile tard ol-
unmuştur. 

3- Bozdağı Cephesinde 3 Teşrinisani (3 Kasım) günü
Ödemiş’in Üzümlü, Özbek, Karadoğan karyelerine düşman
taarruz icra etmiş ve Üzümlü ile Karadoğan köylerini mitral-
yözler ve top ateşiyle ihrak etmiştir. Muharebe bütün gün
devam ettikten sonra düşman elliyi mütecaviz maktul ve mik-
tarı tayin edilemeyen mecruh vererek Ödemiş’e ricat etmiştir.

4- Aydın Cephesinde yirmi günden beri mütemadi muhare-
beler cereyan etmektedir. 

2 Teşrinisani’de (2 Kasım) Aziziye cihetinde mücahitler ile Yu-
nanlılar arasında vuku bulan muharebede düşman iki yüzü
mütecaviz zayiat vererek perişan olmuştur. Maktulin arasında
birde Yunan binbaşısı vardır. 3 Teşrinisani (3 Kasım) tarihinde
demir yolunda vukua gelen müsademede iki mitralyöz ile iler-
lemek isteyen düşmana elli maktul verdirilerek tardedilmiştir.

4 ve 5 Teşrinisani (4 ve 5 Kasım) 335 de Aydın Cephesine
müteaddit keşif muharebeleri olmuş ve düşmanın bütün
teşebbüsatı akim bırakılmıştır. Düşman bu muharebelerde
tayyare istimal etmektedir.

Düşmanın iş bu hareketini protesto etmek üzere Redd-i İlhak
Cemiyeti Heyet-i Merkeziyesince Düvel-i İtilafiye mümessille-
rine atideki nota tebliğ edilmiştir.

“Karasi ve Saruhan livaları Hareket-i Milliye Heyet-i Merke-
ziyesi zat-ı âlilerine berveçh-i zir maruzatı iblağ ile kesb-i şeref
eyler.

Ağustos’taki General Hamberi’nin beyanat-ı şifahiyesi ve 21
Ağustos’ta Başkumandan General Milen’in (George Milne)
tahriri notasına tevfikan Kuva-yı Milliyemiz sırf İngiliz mil-
let-i necibesinin muhterem Generallerinin teminatına itimat
ederek tatil-i muhasamat etmişti. Tarih-i mezkûrdan bu ana
değin İngiliz heyet-i askeriyesine vuku bulan taahhüdatımızda
samimi ve sadık kalmak üzere ve mucib-i tahrik olacak hiçbir
hareket ve teşebbüste bulunmadığımız halde dün Soma Cep-
hesi’nde mühim bir Yunan kuvvetinin sol cenahımıza şiddetli
bir taarruz icra ettiğini ve bu gün de sağ cenahımıza ayn-ı
hareket-i taarruziyede bulunduğunu teessüfle gördük. General
Milen cenaplarının idare ve kumandası altında bulunan Yunan
kuvvetlerinin böyle cüretkarane hareketde bulunmaları
badi-i hayret olduğundan bittabi icap eden tedabir ittihaz
edilmiş ise de iki buçuk aydan beri İngiliz Generallerinin
beyanat-ı katiye ve mükerreresine istinaden muhasamatımızı
tevkif etmekten istifade ederek icap eden tahkimat ve tah-
şidat-ı askeriyeyi icradan sonra Yunanlıların =>

Numara: 1
16 Teşrinisani 335 (16 Kasım 1919)

Sayfa: 2

=> bu suretle vuku bulan hainane taarruzlarını şiddetle
protesto eder ve İngiliz Başkumandanlığının teminatta samimi
olduğuna ve samimiyetinin asar-ı zahiresini ibraz edeceğine



- 15 -

kani olmak istediğimizi iblağ ile takdim-i ihtiramat eyleriz
efendim.

2 Teşrinisani 335 (2 Kasım 1919)

Bilumum kaza ve liva azalarının içtimaıyla Balıkesir ve Saru-
han livaları Hareket-i Milliye Redd-i İlhak Cemiyeti Heyet-i
Umumiyesi yakında Heyet-i Merkeziye salonunda birinci iç-
timaını akdedecektir. Heyet-i Umumiyede mesail-i mühimme
müzakere edileceği cihetle aza-yı muhteremenin muvaf-
fakıyetleri temenni olunur.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Menabi-i mevsukadan aldığımız malumat-ı katiyeye göre bu
hafta nihayetinde İzmir rüsumat idaresi İngiliz ve Fransız
kuvvetleri tarafından işgal edilecek ve bir müddet sonra liman
idare-i umumiyesi de aynı müşterek işgal altına alınarak bütün
burada bulunan Yunan memurları işten çıkarılacaktır.

Yunan Ordusunda Partiler

Yunan asakiri arasında Kral Konstantin taraftarları bu son gün-
lerde çoğalmış ve Kral Venizelos taraftarları mücadelesi şa-
yan-ı dikkat bir şekil almıştır.

Yunan Askerleri Firar Ediyor

Aydın Cephesi’ndeki Yunan askerleri cephelerden firar edi-
yorlar bu son günlerde firar vukuatı artmaktadır.

İstanbul’da Yunanlık Teşkilatı

Yunan miralaylarından Aleksandro, Dersaadet Yunan Se-
farethanesinin İstanbul Rum teşkilatına memur edilmiştir. Pa-
trikhane de bu teşkilata ehemmiyet vermekte ve yardım
etmektedir.

Ermeni Mezalimi

Maraş’tan alınan malumata nazaran Ermeniler Müslüman
ahaliye zulüm ve işkence yapmaktadırlar.

Bozkır Hadisesi Etrafında

Bozkır hadisesinin nihayete erdiği ve usatın bir kısmının pe-
rişan olduğu diğerlerinin de dehalet ettiği haber alınmıştır.
İslam arasında mukatele meydana getirerek ecnebi işgalini
davet etmek isteyen bir takım müfsit ve hainler lehülhamd
maksatlarına nail olamamışlardır. İstanbul’da ecnebi altınlarını
alarak Kuva-yı Milliye aleyhinde teşkilat yapmak isteyen se-
filler için bu bir ders-i ibret olmalı ve bu milletin yaşamak
hususunda her fedakârlığı ihtiyar edeceğini anlamalıdır.

TELGRAFLARIMIZ

İzmir’e giden ve tahkikat yapan heyet-i tahkikiyenin raporu
konferans heyetinde açılmıştır.

Rapor, İzmir’in tahliyesi lehindedir. Raporda vaziyet-i mahal-
liyenin işgali istilzam etmediği ve Yunanlılar tarafından icra
edilen mukabeleten bilmisillerin her türlü hududu tecavüz et-
tiği beyan edilmektedir.

Naum Efendi’nin Beyanatı

Hahambaşı Naum Efendi, Harekât-ı Milliye’nin İtilaf Devletleri
aleyhinde olmadığını Matin Gazetesi’ne beyan etmiştir.

Tramvay Kazası

Karaköy’de mühim bir tramvay kazası vuku bulmuş, iki kişi
telef ve (27) kişi mecruh olmuştur.

***

Milel-i sagire murahhasları bir ay sonra Washington’da içtima
edeceklerdir. 

***

Franşe Despere (General Franchet d'Esperey) İskeçe’ye vasıl
olmuş ve Müslümanları davetle Trakya’nın sulh kongresinin
kararı mucibince artık Bulgar Krallığı aksamından madud ol-
madığını ve Bulgar memurin-i askeriyesinin bugünden
itibaren ilga edildiğini beyan etmiştir.

***

İntihabat münasebetiyle Anadolu’ya giden heyet-i teftişiyeden
Hurşit Paşa heyeti Konya’ya vasıl olmuştur.

Amerikan Heyetinin Paris’ten Müfarakatı

Tribün (Chicago Tribüne) gazetesi Amerikan heyet-i murah-
hasasının Paris’ten müfarekata hazırlanmış olduğunu yazıyor.
Bu haber Paris’te pek büyük bir heyecanla karşılanmıştır.

Kızıl Hançerciler

Kızıl Hançer imzasıyla beyanname neşredenler hakkında ta-
kibata devam olunuyor. Yeniden tevkifat yapılmıştır.
Tahkikata Bandırma’da da devam olunmaktadır.

Heyet-i Murahhasamız

Sulh Konferansı nezdine gönderilecek olan murahhaslarımızın
Meclis-i Mebusan tarafından intihabı hükümetçe karar-
laştırılmıştır.

Türkçe İstanbul Gazetesinin İslamiyet’i Tahkiri

İstanbul rüfekamızda gördüğümüze göre yeni İstanbul
gazetesi din-i mübin-i İslam’a tecavüz ederek uzun uzadıya
bir makale dercetmiş olması Zat-ı Hazret-i Hilafetpenahi’nin
teessüf-i hümayunlarını mucip olmuş ve Darü’l-Hikmetü’l-
İslamiye bu taarruz-ı şeni’i protesto eylemiştir. Yeni İstanbul
gazetesi intişarından beri bir maksad-ı menfur takip etmekte
ve beynelislam teferruka ilgasına çalışmaktadır.

Şu son hareket-i mezkûr gazetenin sahib-i imtiyaz ve ser
muharriri Sait Molla’nın nasıl bir vicdan taşıdığını göstermek-
tedir. Sefil kanaatler uğrunda memleketi felakete sürükleyen-
ler için hükümetin icraatına muntazırız.

Hâkimiyet-i Milliye ve İntihabat

Meclis-i millîyi bir türlü toplamak istemeyen ve hâkimiyet-i
milliyeye karşı daima tahrip ve imha siyasetini takiple
makamını muhafaza etmek emelinde bulunan Ferid Paşa’nın
sukutu üzerine mebuslarımız intihap edilmeğe başlanmış ve
birçok mahallerde de intihabat kuvve-i karibeye gelmiştir.
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Bursa’dan: Hasan Fehmi, Ahmed Münir, Hoca İlyas, Beylerle
Avukat Osman Nuri Beyler.

Memleketimizden de Hareket-i Milliye Reisi Hacim, Erdekli
Rasim, Hoca Abdülaziz Mecdi, Kaymakam Fuat, Orhan Şem-
settin Bey ve Efendiler.

Amasya’dan: İsmail Hakkı Paşa, Bekir Sami, Ömer Lütfü
Beyler

Kırk Kilise: Mustafa Arif Bey ve Efendiler mebus olmuşlardır.

PAYİTAHT ŞUÛNU

Kara Vasıf Bey’in Müfarekatı

Şarkî Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i
Temsiliyesi tarafından İstanbul’a murahhas olarak gönderilen
Mütekait Miralay Vasıf Bey’in ahiren İstanbul’dan müfarekat
edildiği haber alınmıştır.

Türk İzmir

İzmir Müdadaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti tarafından İs-
tanbul’da Yunan mezalimini neşr ve âlem-i medeniyete ilan
eylemek üzere “Türk İzmir” namıyla bir eserin neşredildiğini
haber aldık. Yunan vahşetlerini Avrupa efkâr-ı umumiyesine
iblağ ve bu suretle âlem-i medeniyette Türk’ün mazlumiyetini
ispat yolunda cemiyetin sebk eden hidemat-ı vatanperveranesi
şayan-ı şükrandır. Kendilerini tebrik ederiz.

Kuva-yı Milliye’nin Hidmetleri

Kütahya dâhilînde icra-yı şekavet eden eşirranın Kuva-yı Mil-
liye tarafından kâmilen imha ve tedmir olunduğu İstanbul
rüfekamızda görülmüştür. Mahallinden bildirildiğine göre
Kuva-yı Milliye’nin faaliyeti hasebiyle o civarda bir tek şaki
icra-yı şekavet edememektedir.

İntihabat ve Rumlar

Patrikhane’nin intihabat mesailinde ihtiyar ettiği hat-ı hareket-
ten dolayı Rum mahafil-i siyasiyesi arasında mübayenet-i efkâr
hâsıl olduğunu ve bir kısım Rumların Patrikhane’nin takip
eylediği siyasetten gayr-i memnun ve bu suretle Rumlar
arasında iki cereyan olduğu müstahberdir.

ŞUÛN-I LİVA

Tayin

Mekteb-i Sultani’nin nehariye tahvili hasebiyle kadro haricî
kalan ambar ve depo memuru Raşit Efendi’nin ahiren yedi yüz
kuruş maaşla dar-ı mezbur alat ve edavat muhafızlığına Maarif
Nezaret-i Celilesince tayin kılınmıştır.

Merkez Liva Numune Mektebi Türkçe Muallimi Hüseyin Vasıf
Efendi terfien Sultani kısm-ı ibtidai muallimliğine tayin kılın-
mıştır.

Burhaniye kazası hâkimliğine Mekteb-i Kuzat’tan mezun
Mehmed Emin Efendi tayin edilmiştir.

Becayiş

Giresun nahiyesi müdürü Rahmi Bey’le Kapıdağ Müdürü
Zühdü Bey’in becayiş-i memuriyetleri icra edilmiştir.

İstifa

Merkez Liva Kaya Bey Mektebi muallimlerinden Kasım, Hi-
lalce karyesi Başmuallimi Mehmed Zekai Efendiler istifa et-
mişlerdir. 

İZMİR ŞUÛNU

İzmir’de İntihabat

İzmir’den haber alındığına göre şehr-i mezkûrda intihabata
başlanır başlanmaz General Nider makam-ı vilayete mem-
lekette idare-i örfiye cari olduğu cihetle intihabat için içtimaata
müsaade edemeyeceğini tebliğ eylemiş ve müteakiben hiçbir
sebep mevcut olmadığı halde intihabatı men eylemiştir.

Vilayetçe Generalin bu hareketi Yunan mümessil-i siyasisi ile
Düvel-i İtilafiye mümessilleri nezdinde protesto edilmiş ise de
henüz müsait bir cevap alınamamıştır.

-Sivrihisar’da bilâsebep müntehib-i saniler Yunan zabıtası
tarafından derdest ve tevkif edilmiştir.

Casuslar

Demirci Efe Yunanlılar namına casusluk yapan Vasıf ve Naim
isminde iki kişiyi tevkif ettirmiştir.

İzmir Gazeteleri

Medeniyet gazetesi Türk ve İslam hukukunu müdafaa için
mühim esaslar neşretmektedir. Türk ekseriyetin hâkim
olduğu bir mahalde başka bir tarz-ı idarenin kabulü doğru
olamayacağını iddia ediyor. İzmir meselesi konferansça müza-
keresine ibtidar edildiği ve sulh heyetinde bu pazartesi mühim
müzakereler cereyan eylemiş olduğu bir zamanda İzmir mat-
buatının şu hakgûyane mutalebatı şayan-ı takdirdir. General
Bonost Konferans Heyeti’ne ita ettikleri raporu müdafaa et-
miştir. Bu raporun bizim lehimizde olduğu malumdur.

***

Dâhilî intani ve kan hastalıkları mütehassısı
Doktor - Bakteriyolog

Ekrem Tok Bey

Hastalarını her gün öğleden akşama kadar Hükümet
Caddesi’nde Sağlık Eczanesi karşısında

[Sağlık muayene ve tedavihanesinde] kabul eder. 
Kan, balgam, idrar, meni ve her türlü akıntıların tahlilatı ve
mikroskop muayenesi icra ve muhtelit tedavi usulüyle en

kati tarzda frenginin tedavisi deruhte olunur.
Gecenin her saatinde muhasebe-i hususiye binası ile

Muhacirin İdaresi arasındaki hanesinde bulunur. 
***

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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SEFİL EMELLER

Hainane Propagandalar

Bağrı yanık vatanın dört köşesinden kopan fırtınalar içinde
ümit ve hayat için çarpışan zavallı Türk halaskar bir kuvvete
muntazır beklerken; kanaat-i siyasiye ve efkâr-ı insani-
yetkaranesine muhalif bir zümre-i kalilenin, hain ve sefil
emeller takip eden adi ve kalpsiz bir takım edaninin pek şeni
tecavüz ve taarruzuna da duçar oluyor. Mukadderat-ı
ilâhîyenin  bu garip tecellisi karşısında azimkarane ve cesurane
yarını hazırlamağa çalışan, ve tecavüzkar düşmanın önünde
bir siper-i mukavemet teşkil etmeğe uğraşan Türk hiç iste-
mezdi ki, karşısında silahını elinden almak isteyen bir kardeş,
kalbine hançer sokmak arzu eden bir dindaş bulunsun…
Fakat ihtiras ile fesat ve denaet doğuran bir kitle-i sefile bu
arzu edilmeyen fesadı yaratmaya çalışıyor. Ve muvaffak olmak
için her türlü kuvvetlerin ağuşuna atılmaktan da utanmıyor.
İnsan şeklinde yaratılmış olan bu zehirli mahlûklar eğer
karşılarında azimkâr kuvvetler bulmasaydılar, safiyet ve
samimiyet ile milletin yaralarını saran bir zümre-i ulviye
görmeseydiler… Belki altı aydan beri geceli gündüzlü vuku
bulan faaliyetlerinin semeresini görmeğe muvaffak olacaktılar.

Fakat anlamıyorlar ki: Bin seneden beri İslamiyet’in hadimi
Din-i Mübin-i Ahmedi’nin saliki olan bütün felaketler önünde
ruhaniyet-i peygamberiyeye sığınarak mücadelat-ı umu-
miye-i beşere karışan ve muvaffak olan bir kavmin; altı yüz
bu kadar seneden beri her türlü felakete göğüs gererek bin
türlü tezebzübat-ı cihan karşısında mevcudiyetini muhafaza
eden bir milletin Allah’ı vardır. Milletin halâsı, vatanın se-
lameti, din-i mübinin saadeti için çalışanlar şimdiye kadar
nasıl muvaffak olmuşlarsa bundan sonrada muvaffak olacak-
ları tabiidir. Onun için gizli emellerle koltuk ve mevki için
çalışanlara kemal-i cesaretle şunu ilan ederiz ki: Bu millet bun-
dan sonra her türlü ihtiraslara karşı mukavemet edecek ve hiç
yorulmak ve bıkmaksızın giriştiği mücahede-i vatanper-
varanesinde devam edecektir. 

Nasıl tasavvur olunur ki, hain bir düşman süngüsü kardeşinin
göğsüne saplandığı ve her gün yüzlerce İslam feryat ederek

kendisinden muavenet talep ettiği bir anda bu millet nasıl
bîhareket kalabilir. Düşman ne demek olduğunu, istilanın fe-
laket ve sefalet yarattığını bilen bu kavim bu felaket karşısında
nasıl susabilir?

Binlerce İslam’ın secdegâhı olan mabetlerde genç hemşirelerin
ismet ve bekâretleri yırtılırken, çan sesi ezan sesini boğarken
ey kalplerinde Allah korkusu olmayan hain ve sefiller!  Artık
maskelerinizi indiriniz, asalet hissi karşısında titreyerek af di-
leyiniz. Yaptığınız propagandaların kanlı neticeler yarattığı şu
dakikalarda ne kazandınız.

Sükûnet ve asayişin madumiyetini ispat için ihtilal ve isyan
yaratmağa çalışan vesikalarınız bu gün milletin gözü önünde
bulunuyor.

Bozkır’da, Susığırlık’ta (Susurluk)’ta, yaratmak istediğiniz kar-
gaşalıklar işte bu milletin hiç kuvveti kalmadığını zannet-
tiğiniz. Bu millî hareketin karşısında ölüyor, üful ediyor ve ne
kadar çalışsanız, ne kadar bu millî hareketin aleyhinde
uğraşsanız şimdiye kadar olduğu gibi faaliyetinizden bir netice
elde edemeyeceksiniz.

Şu halde düşmanla uğraşmaya çalışan bu masum milleti niçin
birbirine düşürmeye çalışıyorsunuz! Ve hâlâ ikbal ve ihtiras
için bu milletin kalbine zehir akıtmağa uğraşıyorsunuz! 

Mademki takip ettiğiniz tarik bu milletin felaketini ihzar
ediyor; şu halde ne kadar uğraşsanız, ne kadar çalışsanız ümit
ve emellerinize kavuşmak sizin için muhaldir.

Aşk-ı vatan ile çalışan bu millî kuvvet gayesine erişinceye
kadar her türlü ihtirası yıkmaya, her türlü sefil kanaatleri boğ-
maya muktedirdir. 

Yalnız sizler… Ey kirli faaliyetlerle mevki temin etmeğe
çalışanlar, artık insaf ve hayâ ediniz.

Hudud-ı İslam’ı aşan düşman ile uğraşanlara bühtan etmek-
ten, millî harekete karşı yıkıcı bir siyaset kullanmaktan
vazgeçiniz.

Tarih-i cihanın inkılâplar, ihtilallerle dolu olan sahifelerinde
bir muvaffakıyet görülebilir mi ki…  Saf ve hakiki olmayan
emellere istinat etsin.

Hiçbir vaka, hiçbir meselede hakikatin mağlup olduğu müşa-
hede edilmemiştir.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Şu halde saf bir emel, sağlam ve hakiki bir akide ile yalnız
vatanın saadetini düşünen ve yalnız güzel İzmir’imizin tahlisi
için uğraşan bu millî kuvvete karşı uğraşmaktan utanınız.

Kardeşler İzmir’de ağlarken yeşil Türk ovaları Yunan ayakları
altında çiğnenirken ve her gün yüzlerce arkadaş ve din-
daşımızın hayatlarına zehir katılırken bilmem İzmir’e doğru
olan bu hareketin gayr-i meşru olduğu iddia edebilir ve millî
kuvvete karşı bir hareket yapılabilir mi? Ve bu gibi hareketler-
den muvaffakıyet temin edilebilir mi? 

Bugün bütün mesail-i muallâka karşısında yalnız vahdet-i mil-
liyeyi muhafaza etmek bir vazifedir. Bizi kurtaracak bir kuvvet
vardır. O da kuvve-i milliyedir. Çünkü kuvve-i milliye demek,
vahdet-i fikir ve emel,  vahdet-i gaye demektir. Kuvve-i milliye
demek, İzmir’e doğru hareket demektir.

Ve herkes tasdik eder ki:

İzmir’e doğru olan her hareket meşru ve bu hareketi takviye
etmek bir vazife-i milliyedir. Vazifenin namus demek olduğu
bilen her fert bu kuvvetin zahiridir. Bu kuvvete muarız olan-
ların bütün emelleri gayr-i meşrudur.

Anzavur Ahmed Hadisesi

Yirmi gün kadar evvel alınan mevsuk haberlere nazaran mem-
leketin istiklalini, milletin vahdet ve namusunu kurtarmak
gibi bir emel-i mübeccel ile hareket eden Kuva-yı Milliye aley-
hinde teşkilat yaparak âmâl-i hasiselerini temin etmek isteyen
bazı eşhas icra-yı faaliyete başlamıştı.

Merkezi İstanbul’da bulunan bu hainane teşkilatın esas
faaliyeti dâhilî bir takım mukateleler ihdas ederek husule gele-
cek şurişden bilistifade şimdiye kadar memleketin başına fe-
laket getirmekten başka bir şey yapmayan Damat Ferid Paşa
hükümetini tekrar mevki-i iktidara getirmekti. Bu teşkilatın
en mühim rüknü tarafından yazılan ve suretleri ele geçen bazı
mektuplardan da anlaşıldığı üzere meydana getirilecek olan
müsellah kuvvetlerle kasabaları yağma etmek ve hatta ahali-i
Hıristiyaniyeyi tazyik ve hatta icabında imha ederek son gün-
lerde Kuva-yı Milliye lehinde fevkalade teveccühler göster-
meye başlayan garp efkâr-ı umumiyesini aleyhimize çevirmek
bu hain eşhasın cümle-i makasıdından idi. Bu ihanetkar
faaliyetin mukaddimesi olarak muhtelif yerlerde müsellah
kuvvetlerle icra-yı melanete başlamak istediler.

Bozkır hadisesi buna bir misaldir. Fakat lehülhamd milletin
azm-i fedakârisi karşısında muvaffak olamadılar. İşte kendi
şahsi ihtiras ve menfaatleri için vatanı felakete sürüklemekten
içtinap etmeyen bu tertibat-ı fesadiyenin amillerinden biride
Anzavur Ahmed olmuştu. İzmit mutasarrıf-ı sabıkı olan bu
adam dindarlık ve İslamiyet perdesi altında ahaliyi iğfal ede-
bileceğini zannederek Manyas taraflarına gitmiş ve orada
birçok melunane iftiralar ve tahrikât ile Kuva-yı Milliye aley-
hinde bir hareket-i müselleha meydana getirmek istemişti.

Tahrikâtının esasları şunlar idi: “Muntazam Yunan kuvvetleri
karşısında millî kuvvetlerle mukavemet etmek mümkün
değildir. Bu millî teşkilat bir takım hain ittihatçıların mem-
leketi soymak için ihdas ettikleri fırıldaklardır. Padişahımız
buna razı değildir. Halifenin bende fermanı vardır. Emir

ediyor millet silahlansın ve bu ittihatçılardan memleketi kur-
tarsın.”

Hâlbuki bu adam düşünmüyordu ki Yunan işgali karşısında
millet tarihin ebediyen takdis edeceği bir galeyan-ı umumi ile
harekete gelip müdafaa teşkilatını yapmasaydı bugün
vatanımızın diğer birçok kıymetli yerleri Yunan zalimlerinin
şenaati altında inleyecekti. Millet müdafaasının mesut neti-
celerini gözüyle görüyor. Ve hakikati artık anlamıştır. Teşkilat
milletin ruhundan doğmuştur.

Muhtelif siyasi kanaatler taşıyan İttihatçı, İtilafçı, müstakil,
Ahrarcı birçok zevat layetezelzel bir metanet ile millî istiklali-
mizi kurtarmak için fedakârlık yapıyor. Memleketin bütün
eşrafı teşkilatın başındadır. Mukaddes halifemiz ise muhtelif
ecnebi matbuatındaki beyanat-ı mülukâneleri veçhile icabında
sadık milletinin başına geçerek vatanın sahip ve harisi olacak-
tır. Millet bu Türk hakanının bu ulvi sözlerinde mündemiç
olan şehamet ve hakikati de takdir etmiştir. Binaenaleyh An-
zavur bütün mefsedetkârane tahrikâtında milletten hiç zahir
bulmadı. Çerkes kardeşlerimiz şayan-ı takdir bir harekette bu-
lundular. Ve şimdiye kadar beraberce ve samimiyet-i müteka-
bile ile yaşadıkları Türk kardeşlerine karşı bir serseriye tabi
olarak hareket etmediler ve Anzavur bidayetinde ancak kırk
kadar yağmager bulabilmişti. Mutasarrıflığa çektiği bir tel-
grafta Balıkesir’e gelip heyet-i merkeziyeden hesap soracağını
bildiriyordu. Kumandanlık ve heyet-i merkeziye düşman ile
meşgul olduğu bir zamanda dâhilî meselelerle uğraşmak is-
temedi. Mamafih her hangi bir müsellah harekete karşı icap
eden tedbiri ittihaz etti. Bir müfreze-i askeriye sevk olundu.
Heyet-i Askeriye Azasından Hamdi Bey de kâfi bir kuvve-i
milliye ile müfrezeye müzahir olarak hareket etti. Aynı za-
manda Hamdi Bey kendisiyle temas etti. Düşman ile
uğraşıldığı bir zamanda böyle hareketlerin memleket için ne
muzır tesirler ika edeceğini anlatarak teşebbüsatından
vazgeçmesini talep etti. Anzavur birçok yeminler ederek zaten
fena bir maksatla hareket etmediğini ve bir kuvvet toplayarak
cepheye gitmek istediğini ve gösterilen bu hüsn-i niyet =>
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=> karşısında bazı taleplerinden de vazgeçeceğini temin etti.
Hâlbuki Allah’ına ve Kuran’ına yemin ederek verdiği bu temi-
nata rağmen dört gün sonra başına Şah İsmail, Cambazlar
Hakkı, Kadir, Aleksili Nuri, Davut gibi bir takım eşkıyayı
toplayarak Susığırlığı’nı (Susurluk) bastı. Oradaki zabitanı
tahkir etti. Askeri terhis etti. İki obüs topunu cebren aldı. İs-
tanbul’a çektiği telgraflarda bin kadar mücahit ile cepheye
gideceğini ve mamafih şimdiye kadar milleti soyan Kuva-yı
Milliye’yi de ilga edeceğini bildirmeğe başladı. Diğer taraftan
da Susığırlık’taki kışlayı ve kasabanın muhtelif yerlerini yağma
etti. Redd-i İlhak heyetinin bin lirasını cebren aldı. Artık
askerin şerefini tezlilden, topları cebren almaktan, hukuk-ı
mukaddese-i padişahîden olduğu halde askeri terhisten sakın-
mayan bu herifin şiddetle tedibi elzem idi. Vatanın halâsını
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temin için şimdiye kadar pek çok ve ulvi hidemat-ı milliyede
bulunan Fırka Kumandanı Kazım Bey Efendi bizzat kuman-
dasına aldığı bir müfreze-i askeriye ile Anzavur’un tahas-
sungâhı olan Demirkapı’ya hareket etti. Heyet-i merkeziye bu
hareket-i askeriyeye milletin bîhareket kalmasını doğru bul-
madı.

Millî bir müfreze teşkil edildi. Bütün Balıkesirliler ve köylüler-
den herkes iştirak etmek istedi. İcap ettiği kadar bir kuvvet
teşkil edildi. Heyet-i merkeziye azasından Hamdi Bey’in ku-
mandasında olarak müfreze-i askeriyeye müzaheret için sevk
edildi. Heyet-i merkeziye azalarından Vasıf ve Hulusi Beylerle
Balıkesir Belediye Reis-i Muhteremi Hafız Emin Bey ve mem-
leketin daha birçok eşrafı bizzat takibe iştirak ettiler.
Demirkapı sırtlarında müsademat başladı. Fırka kumandan-
lığının emri üzerine Kirmasti’den gelip Susığırlık’tan hareket
eden yüz yetmiş dördüncü alay da Demirkapı’ya doğru
gelmeğe başladı. Bu suretle Anzavur Ahmed ve maiyeti avenesi
sarılmağa başlandı. İki gün zarfında yedi müsademeye mecbur
kaldı. Yirmi kadar maktul ve miktarı tayin edilemeyen pek
çok mecruh vererek tamamıyla perişan oldu. Maiyeti dağıldı.
Sergerlerdelerinden de bazıları maktul düştü ki isimleri
bilâhare yazılacaktır. Bir kısmı firar etti. Takiplerine de yine
şiddetle devam olunmaktadır. Şimdiye kadar birçok müsade-
melerde galibiyet temin ederek fazla yüz alan ve bu nüfu-
zlarıyla birçok masum köyleri yağma ede ede etrafa deh-şet
veren bu canilerden terekküp eden umumi kuvvet nihayet
millî azmin karşısında rezilane bir halde perişan olarak
kaçmışlardır. Bu suretle millet müstakil ve vakur yaşamak iste-
diğini ve yaşayacağını ve karşısına çıkacak herhangi bir mânia-
yı daima ezmeğe kadir olduğunu ispat etmiştir.

CEPHELERDE VAZİYET

Cephelerde

14 ve 15-11-335 (14-15.11.1919): Soma cephesinde sükûnet
vardı.

12-11-335 (12.11.1919): Aydın’ın gerisinden Denizdere’den
Tire’ye gitmekte olan bir Yunan taburunun yolu Tire’nin
üstündeki Güme Dağı’nda bulunan mücahitlerimiz tarafından
tutularak yapılan muharebede düşmana külliyetli telefat
verdirilmiş ve düşmanı takip eden iki neferimiz Onuncu
Yunan Bölüğünden geride kalan Yunan müfrezesiyle
müsademe ederek kısmen itlaf ve kısmen esir etmişlerdir.

13-11-335 (13.11.1919): Akşamı Çayyüzü grubunda düşman
tarafından yapılan ateşten bir neferimiz şehit düşmüştür.

14-11-335 (14.11.1919): Aydın cephesinde şiddetli ateş teati
edilmiş ve yalnız bir neferimiz hafifçe mecruh düşmüştür.

14/31-11-335 (31-14.11.1919): Sair cephelerde ateş teati
edilmemiştir. 

16-11-335 (16.11.1919): Somac ephesinde şiddetli müsade-
meler olmuştur. Vaziyet de tebeddül yoktur.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYE VE
TELGRAFLARIMIZ

Suriye Meselesi ve Araplar

Mevsukan istihbar olunduğuna nazaran Arap hükümeti yir-
miden kırk yaşına kadar olanları silâhaltına davet etmiştir. 

***

Suriyeliler hiçbir devletin işgalini kabul etmemeğe karar ver-
mişlerdir.

İşgal Aleyhinde

Süleymaniye ve Kerkük havalisinde ecnebi işgaline karşı
büyük bir heyecan hükümfermadır. Alınan haberlere nazaran
Süleymaniye ve mülhakatı Şeyh Mahmut tarafından istirdat
olunmuş ve Revandiz, Kös sancak Erbil işgal kıtaatı tarafından
tahliye edilmiştir.

***

Rum Patrikhanesi İstanbul Yunan Sefareti’nden aldığı emir
üzerine kilise heyet-i mütevellilerinden başka kırk kişilik diğer
bir heyet intihap ederek bunlara İstanbul Rum Mebusları
namını vermiştir. Ve heyetin vazifesi propaganda ve teşkilat-ı
fesadiyeyi idare etmektir. 

***

Kiliseler heyet-i idare intihabatında birçok Yunanlılar aza
olarak intihap edilmişlerdir.

***

İzmir ve civarını işgal eden Yunan kıtaatının iaşe ve melbusatı
pek fenadır. Asker arasında pek çok hoşnutsuzluk mevcuttur.

***

General Milen (George Milne) cenapları tarafından Salihli
cephesi Kuva-yı Milliye Kumandanlığı’na verilen notada
cephenin üç kilometre şarka çekilmesi teklif edilmiş ise de bu
talep esbab-ı sevkülceyşiyeye binaen kabul olunmamıştır.
General Milen’in 21 Ağustos’ta verdiği notadaki teminata
muhalif olan bu talep efkâr-ı umumiye üzerinde fevkalade bir
su-i tesir meydana getirmiştir. Bu tesir dolayısıyla Alaşehir ve
Salihli’de umumi tezahürat icra edilerek protestolarda bu-
lunulmuş ve İzmir Kuva-yı İtilafiye Başkumandanı bulunan
İngiliz generalinin tekerrür eden bu haksız talepleri artık mil-
let tarafından kabul edilemeyeceği ve vatanımızın kıymettar
parçaları Yunanlılara teslim edilemeyeceği bildirilmiştir.

CİHAN ŞUÛNU 

Türkiye Meselesi

Türkiye meselesinin hallini ilkbahara talik etmek isteyen İn-
giltere hükümeti tebdil-i fikir ederek süratle halline taraftar
olmaktadır.
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Üseramızın Avdeti

Mısır ile diğer mahallerde bulunan iki yüz bin Türk esirinin
30 milyon Frank mukabilinde İtilafçılara ait vapurlar ile
nakline müsaade edilmiştir. Bu otuz milyon Frank Türkiye’ye
ikraz edilmiş addolunacaktır.

Cebel’üttarık’ta Türk İşgali

Cebel’üt tarık’ta vuku bulan terk-i işgal elan devam etmekte-
dir.

ANADOLU ŞUÛNU 

Ermenilerin Kürtlere Müracaatı

Ermeni Rüesasından Haçator Ağa Kürt Aşairi Rüesasından
Hamit, Mirza, Hüso ve Yusuf Beylere bir mektupla müracaat
ederek iki millet arasında bir itilaf husulü için sarf-ı mesai et-
melerini rica eylemiş ise de mumaileyhüm tarafından teklif-i
vaki reddedilmiş ve Ermenilerin unsur-ı İslam’a ika ettikleri
mezalim ve fecayi meydanda iken hiçbir Kürt ve Müslüman’ın
Ermenilerle teşrik-i mesai edemeyeceği cevaben tebliğ olun-
muştur.

Ayntab’da (Gaziantep) Miting

Halep ve Ayntab’ın (Gaziantep) İngiliz kuva-yı işgaliyesi
tarafından tahliyesi münasebetiyle Ayntablılar tarafından
yapılan bir mitingde tahliyeden dolayı izhar-ı memnuniyet
edilmiş ve bundan sonra memleketleri herhangi bir devlet
tarafından işgal olunduğu takdirde bunu katiyen kabul et-
meyeceklerini lazım gelen mahallere tebliğ eylemişlerdir. 

Irak’ta Tezahürat

Şemr Aşireti Rüesasından Şeyh Meşal ve Es-Seyyid Abbas ile
Ganze Aşireti Reisi Samera Nakib’ül eşrefı Seyyid Mehmed
tarafından makam-ı hilafete arz-ı sadakat ve merbutiyet olun-
muş ve Irak Neced ve Muan’a (?) kadar bütün El-Cezire-i ara-
banının hükümet-i Osmaniye’den başka hiçbir devletin
hâkimiyetine inkıyad etmeyeceklerini tebliğ edilmiştir.

İZMİR ŞUÛNU

Atina’da çıkan Patris gazetesinde (Ne İçin Saklayalım) ser-
levhasıyla İzmir’e ait bir makale mevcuttur. Bu makalede
Aydın Vilayeti’nin Yunan kıtaatı tarafından işgali Yunan
mümessilleriyle Atina mahafilini endişeye düşürdüğü ve Ami-
ral Bristol’un işgalin birçok müessif hadiselere sebebiyet
verdiği cihetle işgalin hitama ermesi hakkındaki talebinden
bahsedilmekte ve İzmir’den Yunanlıların çıkarılması hakkında
bütün âlemde taraftarlar çoğaldığından bahis ile bu azim
meseleden Venizelos’un muvaffak olması temenni edilmekte-
dir.

Matin Gazetesi’nin Teessüfü

Matin gazetesi: Meclis-i Âli’nin İzmir işgali hasebiyle tahaddüs
eden müşkilatı izaleye muvaffak olamadığını müessif bir
lisanla yazmaktadır.

LİVA ŞUÛNU

Şehrimizde siyasetle meşgul olmamak ve sırf ahlakî ve içtimaî
sahada ibraz-ı faaliyet eylemek üzere bazı zevat tarafından
“Çalışma Derneği” namıyla bir cemiyet-i hayriye teşkil
edilmiştir.

Derneğin ilk teşebbüsü olmak üzere otuz yedi öksüzü
ayakkabı, çorap, fes ve birer takım elbise vermek suretiyle
ilbas eylemiş ve heyet azasından hamiyetperver bir zatın
hanesinde bu çocukların sünnet düğününü yaptırmıştır.
Düğünde adet-i belde veçhile evlerde hazırlanan şerbetler ver-
ilmiş, cuma namazından evvel mevlit okunmuş ve getirilen
musika takımı terennüm-saz olduğu gibi ilâhîler de okunmuş-
tur. Birçok kimsesiz yavruların bu suretle tesrir ve ilbası şüph-
esiz bütün memlekette husulünü arzu ettiğimiz tesanüt
namına şayan-ı şükrandır. Derneğin müessislerini bu faali-
yet-i vatanperveranelerinden dolayı tebrik eder ve temenni-i
muvaffakıyet eyleriz.

Cami-i Kebir

Cami-i kebire tozdan ve topraktan girilemediği aldığımız bir
varakada bildiriliyor. Halkın hissiyat-ı diniyesini rencide eden
bu halin devamı hüsn-i telakki edilemeyeceğinden mütevel-
lisiyle makam-ı aidinin nazar-ı dikkatini celbederiz.

Hareket-i Milliye Heyet-i Umumiye İçtimaı

Karesi ve Saruhan livaları hareket-i milliyesinin şehri heyet-i
umumiye içtimalarından üçüncüsü de dün Kuva-yı Milliye
karargâhında badezzeval akdedilmiştir. Umum kaza ve
merkez murahhaslarından terekküp eden heyet, müzakerata
ibtidar ederek evvela riyasete Vehbi Bey, riyaset-i saniyeye
Osman Bey ve kitabetlere Vasıf ve Basri Beyler intihap
edilmişlerdir. Vehbi Bey celseyi küşat ettikten sonra Heyet-i
Merkeziye namına Vasıf Bey vaziyet-i umumiye ve siyasiye ile
teşkilat-ı milliyenin bir aylık safahat faaliyeti ve Anzavur
Ahmed mesele-i zailesi hakkında heyet-i umumiyeye izahat
vermiştir. Heyet azaları millî hareketin istikbal ve rasaneti
hakkında kati ümit ve temenniler izhar etmişlerdir. Heyet-i
umumiye içtimaı her gün öğleden evvel dokuz buçuktan on
ikiye ve öğleden sonra ikiden dört buçuğa, geceleri yediden
ona kadar içtima ve müzakerata devam edecektir. Netayic-i
müzakeratı gelecek nüshamızda bildireceğiz.

***

Dâhilî intani ve kan hastalıkları mütehassısı

Doktor - Bakteriyolog
Ekrem Tok Bey

Hastalarını her gün öğleden akşama kadar Hükümet
Caddesi’nde Sağlık Eczanesi karşısında [Sağlık muayene ve
tedavihanesinde] kabul eder.  Kan, balgam, idrar, meni ve
her türlü akıntıların tahlilatı ve mikroskop muayenesi icra

ve muhtelit tedavi usulüyle en kati tarzda frenginin tedavisi
deruhte olunur. Gecenin her saatinde muhasebe-i hususiye
binası ile Muhacirin İdaresi arasındaki hanesinde bulunur. 

***

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 3
23 Teşrinisani 335 (23 Kasım 1919)

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
Numara: 3

23 Teşrinisani 335 (23 Kasım 1919)
Sayfa: 1

VAZİYET KARŞISINDA

Millî Vazifelerimiz

Tahavvülat ve tebeddülat-ı cihan karşısında her türlü mahru-
miyetler ve yokluklar içinde doğan kabiliyet-i hayatiyemiz
düşmanlarımıza da anlattı ki: Türk kendi aleyhinde verilecek
karar karşısında bîhareket kalmıyor ve kalamıyor millî varlığı
tehlikelere maruz bulunduğu bir devirde Türk tasavvur olu-
namayacak derecede bir zindegi, bir hareket göstererek çizile-
cek programın şeklini tasavvur olunan projenin esasatını
değiştirmeğe muvaffak olabiliyor. İşte bu ecdattan mevrus
hassa-i hayatiye tesiriyledir ki sulh heyeti bizim için verilecek
kararda, çok düşünmeğe mecbur kalıyor ve bir türlü mukad-
deratımızı tayinine muvaffak olamıyor. Son gelen Avrupa tel-
graflarında da gördüğümüz veçhile konferans mesaisine
nihayet vermek müşkülatı karşısında bulunuyor. Yani bizim
hakkımızda verilecek karar yine talik ediliyor. Acaba bu
devr-i talik uzun sürecek midir ve acaba devletler bu devirde
ne gibi müşkülatı iktihama mecbur kalacaklardır?

Bunu şimdiden tayin kabil olmakla beraber şu katiyetle iddia
edilebilir ki: muvazene-i âlem yeniden bir tahavvül, bir tebed-
dül geçirecektir. Menafi-i esasatına istinat eden bugünkü teş-
kilat-ı siyasiye her halde değişecek ve milletlerin bugünkü
şekli büyükçe bir tahavvüle maruz kalacaktır. Emperyalist
hükümetler hayatlarının temini hususunda belki yeni bir mü-
cadeleye atılmak için hazırlanıyorlar. Fakat ne olur ise olsun
ve cihan ne şekil alırsa alsın, bu gürültü arasında biz ne ola-
cağız düşüncesi ruhumuzda oldukça derin bir endişe tevlit et-
mekten hali kalmıyor.

Millî mevcudiyetimizin bekası saltanat ve hâkimiyetimizin de-
vamı için her Türk’ün kalbinde ölmez bir ateş-i faaliyet var ve
biz o aşkın varlığı karşısında ümidimizin kuvvetlendiğini
görüyor ve bu itibarla da devr-i talikin bizim için feyizkâr neti-
celer tevlit edeceğine kani bulunuyoruz. Nitekim bundan altı
ay evvel bütün ümitlerimiz kırıldığı ve her taraftan mevcu-
diyetimize karşı hücumlar vuku bulduğu zaman ile bu günkü
vaziyetimiz mukayese edilecek olur ise o korkunç ve fırtınalı
hayatın artık tarihe karıştığı görülür.

Zamanın; bütün hakikatlerini olanca çıplaklığıyla meydana
çıkaran bu kuvve-i âliyenin tesiriyledir ki: Yunan mezalim ve
fecayi’in dehşeti anlaşılmış ve dün Yunan efkârına hadim ec-
nebi matbuatı bugün insani hislerin tesiriyle yapılan mezali-
min gayr-i kabil tamir olduğunu iddia etmekte
bulunmuşlardır. Eğer bu altı aylık devre-i keşmekeş ol-
masaydı: Sulh konferansı körü körüne bir karar vermeğe
mecbur kalacaktı ki bu da tabiatıyla aleyhimizde netice-
lenecekti. Hâlbuki bu altı aylık devirde milletin yekvücut
olarak metalib-i meşruasını silah kuvvetiyle iktisaba olan sa’yi
ve Avrupa’ya karşı olan protestoları hakikati meydana çıkar-
mıştır. Tabi daha kapalı ve anlaşılmamış nikat ve mesail mev-
cuttur. Bunların meydana çıkması sesimizin Avrupa ve
Amerika’da işitilmesiyle kabil olacaktır. Şu halde mağdur ve
masum biz Türklerin fedakârlık ve cesaretimiz henüz cihanın
meçhul bulunduğu bu dakikalarda yapılacak en mühim vazi-
fe: Kuva-yı Milliye’nin takviyesi ve elbirliğiyle düşman-ı haya-
tımız olan Yunan’a karşı mukabeledir.

Tabi memleketimizin büyük vicdanlı diplomatları Avrupa’ya
lazım geldiği veçhile müracaatta ve mesail-i muhtelifenin
henüz anlaşılmamış nikatını izahta devam edeceklerdir. Biz
yekvücut oldukça; âmâl-i milliyemizi müdafaa için hiçbir mil-
letin şimdiye kadar ibraz edemediği azim ve metaneti göster-
dikçe Anadolu’nun ne kadar gizli bir hazine ne kadar büyük
bir kuvvet olduğu anlaşılacak ve o vakit Avrupa vereceği
kararda çok düşünecektir. Yalnız küçük tehlikeler karşısında
çekinmemek ve bugünkü harekâtımızda bütün azmimizle
çalışmak mecburiyeti vardır. Âmâl-i milliyenin husulü
vahdet-i fikir ve vahdet-i his ile kabil olduğundan hepimizin
millî varlık ve millî kuvvet altında toplanmamız ve bütün
kalbimizle Kuva-yı Milliyeye hadim olmamız millî vazifemiz
cümlesindendir.

Eğer bu günkü devre-i sükûnda dâhilî vaziyetimizde
keşmekeşler başlar ve biz kalp birliği ve elbirliğiyle düşman
karşısında birleşmez isek o vakit hakkımızda verilecek hüküm
arzumuzun hilafına olacaktır. Onun için memleketin selameti
vahdetimizin bekası ve harekâtımızın kuvvetiyle kabildir. Her
Türk’ün bugün en mühim vazifesi: Teşkilatın esaslanmasına
gayret ve millî harekâtın takviyesine hizmettir: 

Lehimizde başlayan cereyan doğrudan doğruya harekât-ı mil-
liyenin netice-i mesudesidir. Bunu inkâr edecek bir ferdin
mevcudiyetini tasdik edemiyoruz. İstiklal ve hâkimiyetimizin
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bekası bugünkü vaziyetimizle takdir edileceğinden hepimizin
pürheyecan ve galeyan-ı harekât-ı milliyeye iştirakimiz ve
sükûn ve sükûnet-i tamme ile kuvve-i milliye tarafından veri-
lecek karara intizarımız lazımdır. 

Elbette şimdiye kadar yapılan fedakârlıkların netice-i mü-
fidesini ve şehit düşen yüz binlerce dindaş kanının bize
bahşedeceği saadeti göreceğiz: Onun için bütün imanımızla
harekâtımızda devam etmek ve ruhumuzun bütün safiyet ve
asaletiyle hukuk-u milliyemizin takviyesini Tanrı’dan temenni
eylemek vazife-i mübecceledir.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Garbî Trakya’yı işgal etmiş olan müttefikin kıtaatı Başkuman-
danı General Franşe Despere karargâhını Gümülcine’de tesis
etmiştir. Gümülcine’nin garbı ve İskeçe şehriyle deniz arasın-
daki mıntıkayı Yunan kıtaatı işgale başlamıştır.

***

Dokuzuncu Yunan Fırkası İskeçe’ye girmiştir. Bu münasebetle
Yunanistan’ın her tarafında şenlikler yapılmıştır. Bu işgal
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Trakya
Paşaeli Heyeti tarafından şiddetle protesto edilmiştir.

***

Biga’dan alınan bir telgrafta Kuva-yı Milliye aleyhinde hareket
eden Ahmed Anzavur’a karşı istenilen kuvvetleri göndermeğe
amade oldukları bildirilmekte ve bu gibi tahrikâtın müseb-
biplerine lanet edilmektedir.

***

Yunan sefarethanesinin İstanbul teşkilatına memur olan Mi-
ralay Aleksandro’nun Muavini Yüzbaşı Dimitri Skolokidis
Trabzon cihetlerine gitmiştir. Maksadı Trabzon ve civarında
Yunanlıların tesis etmelerini tahayyül ettikleri “Pontus” Rum
hükümet-i Cumhuriyesi’nin jandarma teşkilatını tensik et-
mektir!

***

Alınan malumat-ı mevsukaya göre İzmir ve civarının
hâkimiyet-i Osmaniye’ye iadesi düvel-i mutelife arasında
takarrür etmek üzere olduğunu gören Yunan işgal kıtaatı zabi-
tanı icabında milis haline inkılâp ederek düvel-i muazza-
ma’nın kararını ve kendi hükümetlerinin emirlerini
dinlememeği tasavvur ediyorlarmış.

CEPHELERDE VAZİYET

Yunanlıların birçok mahallerde zulümleri artmakta olduğu ve
Turanlı nahiyesinde Sarıköy karyesi ahalisinin kolları telefon
tellerine bağlanarak ve envai mezalim icra edilerek Bergama’ya
götürüldükleri müstahberdir.

***

17-18 Teşrinisani’de (17-18 Kasım’da) Sarıköy civarındaki
ileri karakollarına yanaşan bir esteri gören Yunan asakirinin
baskına uğradıklarını zannederek şiddetli ateş ettikleri ve
makineli tüfeklerini bırakarak firar eyledikleri ve bu korku
yüzünden başlayan ateşe Bergama’daki Yunan topçusunun da
iştirak ettiği gelen telgraflardan anlaşılmıştır.

***

Akhisar 21-22 Teşrinisani (21-22 Kasım) badezzeval şarktan
Manisa istikametinde, gayet yüksekten bir tayyare, Koyun-
cu’nun cenub-i garbî istikametinden geçmiştir.

21-22 Teşrinisani (21-22 Kasım) Akhisar cephesinde hiçbir
hareket yoktur.

21-22 Teşrinisani (21-22 Kasım) Soma cephesinde sükûnet
vardır. 

21 Teşrinisani (21 Kasım) Salihli cephesinden alınan raporda
düşman alaturka saat ikide Mersindere’ye taarruz eylemiştir.
Bu taarruz esnasında tarafeyn arasında şiddetli top atışı teati
edilmiştir. 

22 Teşrinisani (22 Kasım): Soma cephesinde geceleyin sabaha
kadar Yunanlılar ile aramızda bomba ve tüfek ateşi teati
edilmiş ve düşman tarafından sabahleyin mitralyöz ateşi
başlamış ise de kesilmiştir. Düşman cephemize hiçbir tesir ya-
pamamıştır.

İZMİR ŞUÛNU

İzmir’de Zelzele

İzmir’de iki üç gün evvel şiddetli üç zelzele olmuş ise de lehül-
hamd nüfusça zayiatı ve bir zarar ve ziyanı mucip olmamıştır.

İzmir ve Aydın’da adedi yüz bine varan İslam ve Türk
muhacirinin pek elim bir vaziyette oldukları haber alınmak-
tadır. Kışın şiddetli soğukları karşısında bu zavallılar için İs-
tanbul ve İzmir zenginlerinin bîhis kalması kadar şayan-ı
teessür bir mesele olamaz. Yüz binlerce liralarını İstanbul’un
zevkaver muhitinde yiyen İzmir zenginlerini vazifelerine davet
ederiz.

İzmir muhacirini için Hilal-i Ahmer ve muhtelif cemiyyat-ı
hayriye tarafından ihzar olunan 60 ton sıkletinde melbusat
ecza ve eşya-yı muhtelife birkaç güne kadar yola çıkarılacak-
tır.

CİHAN ŞUÛNU 

Türkiye ve Kafkasya’yı baştanbaşa kat ederek tetkikatını ikmal
eden ve General Haybord’un (Harbord) taht-ı idaresinde bu-
lunan heyet azasından bir zat Ermeni meselesi hakkında
mühim beyanatta bulunmuştur. Bu beyanatı arasında demiştir
ki: Kafkasya birçok milletlerden terekküp ettiğinden bu mem-
lekette sükûn-u tabiinin takriri için kuvvetli bir el lazımdır.
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İtilaf Devletleri için bu vazife pek çetindir. Ermenilerin diğer
unsurlar hakkındaki müddeayat ve isnadatta pek çok mu-
galâta ve mübalağa olduğu tamamen anlaşılmıştır.
Mahvoldukları nam ve nişanı kalmadıkları iddia olunan Er-
meniler birer birer meydana çıkıyor. Ermenistan’da müthiş
bir sefalet ve nüfusça asar-ı inkıraz görülmektedir. Bu felaketin
önünü almak için Ermeniler diğer memleketlerden güçlü ve
kuvvetli kadın aramağa başlamışlardır. Ermenistan’da
Amerika için manda meselesine pek derin düşmemek
mecburiyeti vardır.

Numara: 3
23 Teşrinisani 335 (23 Kasım 1919)

Sayfa: 2

Amerika Ayanı

Amerika Meclis-i Ayanı; Amerika’nın Alzas-Loren’de beş sene
müddetle Fransa hâkimiyetini silahla müdafaa edeceğine dair
olan taahhüdatını natık madde-i mahsusayı reddetmiştir.

Mısır Kabinesi

Mısır kabinesi istifa etmiştir. Mahafil-i siyasiyede bu istifaya
atf-ı ehemmiyet edilmektedir.

Piyer Loti (Pierre Loti)

Büyük dostumuz Fransız şairi Piyer Loti (Pierre Loti) Türk
kalması icap ettiğine dair Atina’(?)nın Eko dö Pari (L’Écho De
Paris) gazetesinde mühim bir makale neşretmiştir.

Türkiye’nin Vaziyeti

Londra’da münteşir Tiyerist gazetesi baladaki serlevha ile
yazdığı bir makalede âlem-i İslam’ın makam-ı hilafete olan
merbutiyetini ehemmiyetle mevzu bahsettikten sonra diyor
ki: “İşte bu ciheti Büyük Britanya tecahül edemez binaenaleyh
İngiltere ne diğer devletler gibi Türkiye’nin son derecede hakir
bir mevkiye sukut etmesini arzu eder ve ne de bazı ifratkâr-
ların Türkleri Ayasofya’dan mahrum etmek kastıyla
serdeyledikleri mütalaaya iştirak ile Türkiye’nin inkısamını
talep edebilir. Bu esbaba binaen Türkiye meselesi İngiltere
nokta-i nazarından diğer devletlere göründüğü kadar sade
değildir.

Millî Macar Ordusu

Macar millî ordusu payitahtları olan Budapeşte’ye mutantan
bir surette girmiş ve hararetli surette istikbal edilmiştir. 

Amerika’da Grev

Amerika’da bütün maden amelesi grev ilan etmişlerdir. Bu
grev Amerika siyaset-i dâhiliyesini sarstığından Amerikan
rical-i siyasiyesi fevkalade endişe etmektedirler. 

Amerika’nın Avrupa mesail-i siyasiyesine müdahaleden
vazgeçmesi bu greve atfedilmektedir. 

İngiltere ve İran

Aralarında mukavele mucibince İngiltere İran’a 900 milyon
Frank avans verecek ve buna mukabil bütün İran nezaretler-
ine birer kontrol ikame edecektir. Şark’ta büyük istila siyaseti
takip eden İngiltere’nin İran zimamdaran hükümetiyle akdet-
tikleri bu mukavele Tahran’da büyük heyecanları mucip ol-
muştur. Ahali, İngiltere bizi de Mısır gibi yapmak istiyor
diyorlar. İtilafnamenin tatbikatını işkâle başlamışlardır.

İngiltere ve Amerika

Niyork’tan (New York) alınan haberlere göre İrlanda meselesi
de Amerika ile İngiltere arasında bazı ihtilafata sebebiyet ver-
mektedir. Bu ihtilaftan endişe edilmektedir. İngiltere’de
devam eden tatil-i işgallerin vasi bir hareket-i inkılabiyeye
alamet olduğunu ve bu hareketin ecnebi memleketlerinden
getirilen azim meblağlar sarfıyla ihdas edilmekte bulun-
duğunu Tayms (Times) gazetesi yazıyor.

Almanya’da

Almanya’daki zabitan kayser’i (kaiser) İtilaf Devletleri’ne tes-
lim etmemeğe ve icap ederse bu uğurda ölmeğe ahd ü peyman
etmişlerdir.

Haydernburg ve Ludendorf

Almanya’nın bu iki büyük kumandanı Tahkikat Komis-
yonu’na davet edilerek harbe ait sualler sorulmak istenilmiş
ise de ahali “Yaşasın İmparator” diyerek Haydernburg ve Lu-
dendorf’u alkışlamışlar ve otomobilin etrafını sardıklarından
mahkemede ispat-ı vücut edememişlerdir.

Esirlerimiz

Şam ve Tir-i Müjgan Vapurları, Hindistan’daki üseramızı ge-
tirmek için tahsis olunmuştur.

ANADOLU ŞUÛNU 

Bozkır Hadisesi

Konya’nın Sabık Valisi Cemal ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası Reisi
Hoca Zeynelabidin Efendilerin kurdukları fesat dolabı
Konya’da Zeynelabidin Efendi’nin Biraderi Hoca Ziya
akrabasından Hoca Köylü Sabit ve Abdullah ve Abdülhalim
Hocalarla Avdan Şeyhleri Hacı Osman ve Talat ismindeki
hempaları vasıtalarıyla tedvir edilmiş ve bu suretle Bozkır’da
mühim bir hadise tevellüt eylemiştir. Şöyle ki: Bozkırdaki
mücahidin-i İslamiye ve Kuva-yı Milliye aleyhine ahaliyi teşvik
ile bir iki sergerde vasıtasıyla asker ve jandarmaların ellerinden
aldıkları silahlarla asker ve millî kuvvetler üzerine hücum et-
tirmeğe muvaffak olmuşlar ve bu suretle birkaç müsademe
vuku bulmuş ise de neticede münhezim olarak firar et-
mişlerdir. Bozkır müderrisin ulema ve eşrafı bu hareketi
protesto etmekte ve Kuva-yı Milliyeye iltihak ettiklerini ilan
ile böyle beynelislam kan dökmeğe sebep olanlar minnethan
olmaktadırlar.
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LİVA ŞUÛNU

Karasi ve Saruhan Livaları
Hareket-i Milliye Heyet-i Umumiye İçtimaı

Geçenki nüshamızda yazdığımız veçhile inikat eden Karasi ve
Saruhan livaları Hareket-i Milliye Heyet-i Umumiye içtimaı
üç gün devam ederek cuma günü akşamı müzakerat hitam
bulmuştur. Makasıd-ı milliye ve irade-i milliyenin her türlü
mukadderat-ı memlekete hâkim olması hakkında cereyan
eden müzakerat ve münakaşatta bütün murahhaslar
vatanımızın istihlasını temin için her türlü fedakârlığın
icrasında daima müttefik kalmışlardır.

Celsede cepheler teşkilat ve idaresi hakkında muhtelif mukar-
rerat-ı mühimme ittihaz edilmiş ve Yunanlılar’dan sevgili
İzmir’imizi kurtarmak için daha kati hareketlerde bulunulması
takarrür etmiştir.

İzmir’in hadise-i işgali akabinde meydana gelen teşkilat, müs-
takilen Hareket-i Milliye Redd-i İlhak Heyeti unvanı altında
icra-yı faaliyet etmekte idi. Bütün sevgili Anadolu’muzun ec-
nebi işgallerinden tahlisi ve iradat-ı milliyenin amil olması gibi
mukaddes ve umumi bir gaye takip eden Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetine tamamıyla iltihak etmek ve bu nam altında aynı
gaye ve esasat dâhilinde müştereken ve merbuten çalışmak
esası cereyan eden müzakerat ve münakaşat neticesinde müt-
tefikan kabul edilmiştir. İzmir’deki Yunan işgalinin devamı
hakkındaki kararda heyecanlı müzakerata sebep olmuştur.
Bütün murahhaslar mukaddes vatan eczasını Yunanlılar gibi
vahşi bir milletin pay-i tahkir ve şenaati altında çiğnettirmeye-
ceklerine ahdettiklerini ve artık memleketin namus ve istik-
lalini silahla ve katiyen kurtarmaktan başka bir çare
kalmadığını izah etmişlerdir.

Netice-i müzakeratta mitingler akdi vesair vesaitle son mukad-
derat-ı düveliyeyi protesto etmekle beraber vatanın esaret ve
zilletini meydana getirecek kararların herhangi bir konferans
ve meclis tarafından sadır olursa olsun katiyen kabul
edilmemesi ve buna her türlü felaket ve ölümleri göze
aldırarak silahla mukavemet edilmesi ittifak-ı ara ile karargir
olmuştur.

Teşkilatın birçok mevadd-ı umumiyesi hakkında da müzake-
reler cereyan ederek icap eden kararlar ittihaz edildikten sonra
yeni Heyet-i Merkeziye intihabatına başlanmış Osman, Vehbi,
Hamdi, Vasıf, Hulusi Beyler Heyet-i Merkeziye azalıklarına in-
tihap edilmiş ve heyecanlı temenniler ve beliğ bir dua ile
müzakerata nihayet verilmiştir. 

Yeni Heyet-i Merkeziyeye millî mücadelat ve gayelerimizde
parlak muvaffakıyetler temenni eyler ve heyet-i muhtereme-i
umumiyeyi bu müzakeratta ibraz ettiği ateşîn azimler,  samimi
ittihatlar ve kati kararlardan dolayı tebrik eyleriz.

Anzavur Ahmed’in Takibi

Düşman ile uğraştığımız bir zamanda İslamlar beyninde kan
dökmek isteyecek kadar ihanet-i vataniye gösteren Anzavur
Ahmed’in millî azmin karşısında perişan olduğunu evvelki
nüshamızda tafsil etmiştik.

Yüz yetmiş dördüncü alay kumandanı Rahmi Bey Efendi’nin
kumandasında bırakılan müfreze-i askeriye Ahmed’in ave-
nesini şiddetle takip etmektedir. Alınan haberlerde mecruh-
ların külliyetli miktarda olduğu anlaşılmaktadır.

Cihet-i askeriyenin bu meselede gösterdiği hamiyet-i milliye
ve bütün zabitan ve asker kardeşlerimizin takipte ibraz ettik-
leri fedakârlık ve hissiyat-ı vatanperverane cidden şayan-ı
takdir ve tebcildir. Salihli cephesi Kuva-yı Milliye kumandanı
Çerkes Edhem Bey kardeşimizde bu millî mücahedeye iştirak
etmek arzu-yı vicdanisini izhar etmiş ve cephedeki rüfeka-yı
fedakârisinden Rıza Bey kardeşimiz ile birlikte ve maiyetine
aldığı mühim bir süvari kuvvetiyle perşembe günü Balıkesir’e
gelmiştir. Edhem Bey milletinin ve vatanının şerefi namına
Anzavur’u bizzat istisal etmek üzere dün hareket etmiştir. Mu-
vaffakıyetlerini temenni eyleriz.

Muazzam Miting

İzmir’e Yunan fecayi ve işgalini tahkike memur edilen
Heyet-i Muhtelite-i Tahkikiyyenin lehimizde verdiği rapor
Paris Müttefikin meclis-i alisince tetkik edildiği bir esnada
İzmir’deki İngiliz Baş Kumandanı General Milen’in Harbiye
Nezareti’ne verdiği nota mucibince muhtelif cephelerde
Kuva-yı Milliye’nin üç kilometre geri çekilmesi talep ediliyor.
Alaşehir ve Nazilli Heyet-i Merkeziyelerinden bura Heyet-i
Merkeziyesine varit olan telgraflarda Yunanlılar gibi zalim bir
millete tekrar vatanımızın kıymetli parçalarını teslim ede-
meyeceğimizden bahis ile oralarda şiddetli tezahürat icra
edildiği bildiriliyor. Bu telgraflar Karesi ve Saruhan livaları
Hareket-i Milliye Heyet-i Umumiye içtimaında kıraat edilerek
büyük bir heyecan ve asabiyet-i milliye meydana gelmiştir.
Binlerce kardeşimizin, hemşirelerimizin enkaz-ı hayat ve if-
fetleri gözümüzün önünde daimi bir manzara-i fecaat teşkil
ederken yeniden aziz topraklarımızı sefil bir düşmana teslim
etmek mümkün olmadığını heyet-i umumiye ateşîn heyecan-
lar ve azimlerle kararlaştırdı. İngiliz Baş Kumandanlığı’nın bu
haksız talebini şiddetle reddetmek ve icabında her fedakârlığı
göze alarak şeref-i millîyi çiğnetmemeğe umumi karar vermek
üzere yakında merkezde ve mülhakatta büyük mitingler
akdedileceği haber alınmıştır. Tafsilat gelecek nüshamızda
bildirilecektir.

Çepniler Meselesi

Çepnilerle köylüler ve Yörükler arasında uzun zamandan beri
tahaddüs etmekte bulunan vekayi-i müessife bazı zevat
tarafından nazar-ı ehemmiyete alınarak bir itilaf husulüne
bezl-i gayret olunmuş ve fimabad bu gibi hadisatın adem-i
tekerürü esbabı temin edilmiştir. Haber aldığımıza göre Çep-
niler bundan böyle münasebetsiz ahvale tasaddi edecekleri el
birliğiyle menedeceklerini taahhüt etmişlerdir. Bu hususta
hizmeti sebk eden aşiret reislerinden Mehmed Bey’e teşekkürü
vazife biliriz.

***

16 Teşrinisani (16 Kasım) Korucu nahiyesinde Tuğla karyesi
geçen gün vuku bulan hareket-i arzdan kâmilen harap olmuş-
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tur. Ahalinin bir kısmı asker tarafından enkaz altından tahlis
edilmiştir. Telefatın adedi malum değildir. Sivri Tepe denilen
dağ yarılmıştır. Hayvanattan sağ kalanlar dağlarda başıboş
gezmektedirler. 

***

Edremit kazasında da hareket-i arz tesirini göstermiştir. Nü-
fusça zayiatı mucip olmamış ise de yeni cami minaresinin
şerefesiyle iki hane münhedim olmuştur.

***

Edremit’te çıkan yangın bir han ile iki kahvenin ve üç dükkân
ile bir hanenin yanmasına sebep olmuştur.

***

- Balat İnas İbtidaisi muallimeleri azledilmiştir.

- Balya İnas İbtidaisi nakış muallimeliğine Atiye Hanım tayin
kılınmıştır.

- İkinci Ana Mektebinin Yeni Turan İnas Mektebi dâhilinde
küşadı takarrür etmiştir.

- Merkez ve mülhak nevahi fukara-yı etfaline tedarik edilerek
geçenlerde tevzi’ine başlanılan yirmi bin kuruşluk kitap
muamelatı ikmal edilmiştir.

- Bir müddet-i muvakkate için tatile mecbur kalan Edremit
mekâtibinin küşat edilerek tedrisata başlandığı müstahberdir.

- Dört aydan beri maaş alamayan merkez ve merbut nevahi
muallimini için Evkaf İdaresi’nden altı bin liranın terhinat
mukabili olarak itasının bura Evkaf Memurluğu’na em-
redilmesi hususunda Maarif Müdüriyeti’nce nezarete yazıldığı
memnuniyetle haber alınmıştır.

Karesi Ziraat Bankası Müdürlüğü’nden:

Ziraat Bankası’nın münhal olan Erdek, Edremit, Balya kazaları
sandık memur muavinlikleri için usul-i meriyye veçhile musa-
baka imtihanı icra edileceğinden yirmi yaşını ikmal edip
mani-i istihdam bir hali bulunmayan ve maaşının elli misli
derecesinde kefalet-i maliye itasına muktedir bulunan talip-
lerin hesap, kitabet, hüsn-i hattan imtihana dâhil olmak üzere
şehr-i Kânunuevvelin on beşinci Pazartesi günü Karesi Ziraat
Bankası Şubesi’ne müracaat eylemeleri ilan olunur. Muavinlik
maaşı dört yüz kuruş olup ayrıca pahalılık zammı ve ekmek
bedeli verileceği gibi banka muamelatında kesb-i mümarese
ile isbat-ı liyakat eylediği halde müddet-i kalile zarfında
memurluğa terfi olunur.

NAZAR-I DİKKATE

Namlarına gazete gönderdiğimiz zevat-ı muhteremenin abone
bedellerini Ziraat Bankası vasıtasıyla göndermeleri mercudur.

***

Bank-ı Osmanî karşısında
Ertuğrul Lokantası

Namık Beyzade Kamil Efendi idaresinde yemeklerin nefaset,
zarafeti ve lokantanın nezafeti teşrif edecek zevatın mucib-i

memnuniyeti olacağını ilan ile kesb-i fahr eyleriz.

*** 

Gazetemiz: Balıkesir’de Hükümet Caddesi’nde
Alemdarzade Kamil Efendi’nin dükkânında satılır.

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 4
23 Teşrinisani 335 (23 Kasım 1919)

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
Numara: 4 

Tarih: 27 Teşrinisani 335 (27 Kasım 1919)
Sayfa: 1

HAK VE HAKİKATE KARŞI 

Ümit ve emel taşıyan kalplerimizle Paris’in medeni muhitin-
den gelecek havadisi beklerken; nazarlarımız önünde uzayıp
giden fecayi ve mezalim sahnesinin bir müddet daha Yunan
vahşetlerine terk edildiğini gördük.

Avrupa’nın hakikat karşısında insani hislerle hareket ederek
İzmir’i sahibi aslilerine terk edeceklerine iman eden bizler, bu
karar karşısında nazik Fransız diplomatlarıyla, asil İngiliz lord-
larının Anadolu’nun göz bebeği olan İzmir’de Türkler için bir
“giyotin” makinesi vazifesini ifa eden Yunanlılar’a itimat
etmesini pek şayan-ı teessüf bulduğumuzu ilan etmek
mecburiyetinde kaldığımızdan müteessiriz.

Mütarekenin imza edildiği günden beri bin türlü tazyik ve
müdahalat karşısında mütevekkilane konferansın kararını
bekleyen biz Türkler zannetmiyorduk ki: Avrupa barbar bir
hükümete, zalim bir askere bütün cinayetlerinden, vahşet-
lerinden sonra itimat edecek…  

Fakat maatteessüf bu karar konferans heyetinden sadır olmuş
ve Venizelos cenaplarına da tebliğ edilmiştir. Demek ki kon-
ferans heyetince Yunan hükümetinin bir müddet için İzmir’de
zulüm ve vahşetine devam etmesi kabul edilmiş ve Türk on
beş, yirmi bin şehitten sonra da yine Yunan’ın dest-i kahharına
tevdi olunmuş bulunuyor. Binlerce sahife dolduran zulüm
dosyaları konferans heyetinin masası önünde mevcut iken ve
bîtaraf bir tahkik heyetinin hakikati musavver olduğuna kani
olduğumuz raporları konferansa arz edilmişken böyle bir
karar suduru hakkımızda beslenilen fikrin ne olduğunu bize
anlatıyor. 

Yunan hükümetinin İzmir’den çıkarılması ile vuku bulacak
Türk işgalinin netayic-i müessife vücuda getireceğini
düşünerek böyle bir karar vermiş olan Avrupa Konferans
Heyeti, Anadolu’da bulunan ve mesut ve müsterih yaşayan ak-
vamın bugünkü vaziyetini ve Yunanlılara karşı kin ve adavet
taşıyan bütün Türklerin Anadolu’daki Rumlar hakkında olan
dostane ve insaniyetkârane muamelesini tetkik etseydi her
halde böyle bir karar verirken biraz fazlaca düşünmeye
mecbur kalacaktı. Bugün millî kuvvetlerin zir-i idaresinde bin-

lerce Rum pek şahane bir hayat geçirirken, Yunan gibi bir
hükümetin işgali altında bulunan İzmirimiz’de on binlerce
İslam ve Türk öldürülüyor. Bu iki şekil mukayese edildiği
zaman Türk işgalinin netayic-i müessife vücuda getireceği
tasavvur edilemez. Bilakis Yunan hükümetinin bekası pek
elim ve müessif vakayı tevlit etmekten hali kalmıyor. 

Avrupa Konferans Heyeti itimat kararıyla beraber bundan
böyle vekayi-i zalimanenin adem-i vuku’unu Venizelos’a ihtarı
unutmamış ve bu suretle şimdiye kadar olan zulüm ve cinayeti
tasdik etmiş bulunuyor. Fakat hâlâ İslam ve Türk eziliyor
öldürülüyor. Bugün gelen raporlarda yüzlerce Türk’ün kolları
telefon telleriyle bağlanarak öldürüldüğü bildiriliyor. Konfe-
ransın ihtar ve kararıyla eğlenen Yunan zorbalarına, ne kon-
feransın, ne de Avrupa siyasiyununun karar ve emirleri bir
tesir edemediği bugünkü vekayi’in şehadatıyla müspettir.
Karar hilafında olarak işgal ordusu kumandanı intihabatı icra
ettirmiyor. Hakk-ı kazamıza müdahale, hukuk-u hâkimiyeti-
mize taarruz ediliyor, buna karşı bir şey yapılmıyor. Şu halde
Türk için yapılacak vazifeler artık taayyün etmiş demektir. 

Hâkimiyet ve mevcudiyet-i milliyesine nihayet verilmek iste-
nilen bizler Yunan hükümetine karşı mukabele etmek kararını
verdiğimiz ve İzmir’e doğru harekete başladığımız zaman her
türlü vaziyet karşısında ölünceye kadar harekette devam et-
meyi esas olarak kabul etmiştik. Bu vaziyetten sonra bu kararı
daha şiddetli bir surette tatbik edeceğiz. Çünkü mevcudiyet ve
hâkimiyetimiz mevzubahis oluyor. Çünkü tarihimiz, saltanat
ve mukaddesatımız yıkılmak isteniliyor. Cihan bilmeli ve an-
lamlıdır ki: esir olmaktan, zelil yaşamaktan, Yunan gibi İslam
ve Türk düşmanı, insaniyet ve medeniyet hadimi bir
hükümetin zir-i idaresinde kalmaktan ise ölümü tercih ede-
ceğiz. Ve İzmir’e doğru yürümekten bir an dönmeyeceğiz.
Türkün asalet ve şecaati, kuvvet ve kudreti karşısında inleyen
hükümetler, hilalin saye-i feyizkârisinde yaşayan milletler
asalet ve şecaatimizi takdir ederlerken Yunan gibi dün esaret-
ten kurtulmuş bir hükümetin esiri olamayacağımız tabiidir. 

İnsanların fazilete doğru koştuğu Amerikan milletinin
beşeriyete millî haklarını ita etmeyi deruhte eylediği bir an-ı
tarihde zulüm ve vahşetin payidar olamayacağı aşikâr bir
hakikat olduğuna da kani bulunduğumuzdan hukuk-u mil-
liyemizi müdafaada sabitiz. Bu hususta her türlü fedakârlığı
ihtiyar etmeye azmetmişizdir. Beşeriyete ders-i milliyet ve hür-
riyet veren Fransız kavminin ve cihana adalet, hukuk fikri ilka
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eden İngiliz milletinin bir gün hakikat karşısında bizim
hakkımızı kabul edeceklerine de itimadımız vardır. Ve
şimdiye kadar bir milletin öldüğünü kaydetmeyen tarihin
bundan sonra da “Türk Ölümünü” kaydetmeyeceğine iman
ediyoruz. Çünkü kalbimizde yaşayacağımıza, hem pek mesut
yaşayacağımıza büyük bir imanımız vardır. Bu iman
karşısında Yunan kuvvetlerinin ezileceğini pek yakında cihan
görecektir. 

Biz hakkımıza iman etmiş ve bunu müdafaaya azmetmişizdir
ve birimiz kalıncaya kadar Türk İzmir, Yunan olmayacaktır.
İzmir’in içinden semalara yükselen yüzlerce minareler, ay
yıldızlı hilalin sayesinde ebediyen kalacaktır. Yunan düşman-
lığı Türk kalbinde lâyemuttur.

Garbın cebin zalimi affetmedim seni

Türküm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi

İZMİR’İMİZ İÇİN MİTİNG

Yarın ki Cuma günü namazdan sonra belediye önünde sevgili
İzmirimiz için büyük bir miting yapılacaktır. Her müslümanın
bütün işlerini terk ederek Belediye önünde toplanması
menafi-i vataniye namına ehemmiyetle tavsiye olunur. 

AÇIK MEKTUP 

Bir ikisi müstesna İstanbul ve İzmir zenginlerine!

Zavallı Türkler. Aylardan beri yıkılmış ocakların enkaz-ı taru-
marı üstünde sizi nasıl derin bir saffet-i itimat ile bekledi.       

Bütün bir sefalet-i hayat içinde yarının dağdağa-i maişetiyle
titreyen şu kimsesiz halkın; son lokmasını doymak bilmeyen
bir hırs ve iftiras ile ağzından kaparken; yine sizin yalnız zevk
ve sermestîye açılan keselerinizde son bir ümid-i hayat ve
tesellisi vardı.  

Kendi içinden çıkmışken yine kendisini soyarak doldurduğu-
muz kasalarınız; şu asil milletin bu kara günlerinde melun bir
hasetle bir kat daha kapanacağına ihtimal vermek için göğüs-
lerinizin altında bir Yunan kalbi çarpmak lazımdı… 

Ve nasıl ki öyle oldu. Elenizm’in (Helenizm) dünyalara sığmak
bilmeyen hülya-yı cenneti her hatve-i istilasına Türk ırkının en
mert ve fedakâr evlatlarından bîpayan bir tûde-i ecsad defne-
derken siz; ey damarlarında bu milletin hun-ı mürüvvet ve
asaleti akmayan beyefendiler!.. Bosforun piramen zevkinde
bedmest ve bîşuûr yalnız ve yalnız nefsiniz için bir neşat-ı şeh-
vetnâk aramakla uğraştınız.

Ne Yunan süngüsü altında hâk olan mamurelerin gulgule-i in-
hidam ve harabisi ve ne de barbar ve müfteris bir istila or-
dusunun; vatanın en saf ve feyizkâr bir hıtta-i kıymettarını
baştanbaşa bir harabe-i bînişan eden silsile-i fecayi ve vahşeti
yaldızlı odalarınızın sakf ve cidarına kadar olsun aksedemedi.
Ve siz daima lakayt ve daima meşguf-u ihtiras, yalnız
kasalarınız ve yalnız altınlarınız için yaşadınız ve titrediniz. 

Şimdi bu soğuk ve karlı günler her gün birkaç yüz vatan
evladının, bu matemli ve mukaddes yurdun birkaç yüz hakiki
evladının aşiyan fakrında bin haile-i fecaat yaratırken siz ey
vicdanlarının sada-yı takbih ve itabına lakayt kalan beye-
fendiler! Orada kâşanelerinizin sıcak ve her facia-i sefalete
bîgâne köşelerinde bin muhit tarabnâk yaratarak huy ve
hırsınızla baş başa mesut ve şadgâm yaşayın! Ve hiç hatırınıza
gelmesin ki; İzmir’in kimsesiz ve bedbaht on binlerce evladı
her dakika-i matemi yüz asrın hamule-i mesaibine bedel bir
hayat-ı ihtizar içinde şu soğuk günlerin kurban-ı incimadı
olmak için titreşerek bekliyor.

Hiç zahmet etmeyin ve hiç harekete gelmeyin ki; sıcak
odalarınızda sizi bir çocuk neşesiyle memnun eden şu soğuk
günlerin rida-yı berfi altında binlerce arkadaş ve kardeşleriniz
-hayır hayır hâşâ- binlerce Türk evladı; gözlerinde size ve sizin
kara vicdanlarınıza matuf bin mana-yı telin ve nefretle gömül-
sün kalsın.

Memleketin; son zerre-i servetini de çalmak için aç bırak-
tığınız şu zavallı ve mübarek vatanın, bu kara günlerinde
olsun biraz kımıldanacağınızı ümit ederdik.

Hiç tasavvur etmezdik ki sizin kalpleriniz Türk olan her şeye
ve her varlığa karşı lakayt ve bigâne imiş. 

Bu inkisar-ı hayal; bilseniz kaç zavallı ve bedbaht öksüzün,
kaç mazlum ve matemdar ananın kuru toprak üstünde ka-
panan gözlerinden ebedi bir nazra-i nefretle sizin gecelerden
daha karanlık vicdanlarınıza initaf etti.

Yârüağyardan sıkılmayan vicdanlarınız mahafetullah için
olsun bir dakika titremedi mi ve titremeyecek mi? Yunan
süngüsü sizin kadar gaddar ve zalim olamadı.

İşgal ordularının söndürdüğü ocaklar, açlığa kurban ettiğiniz
hanmanların azamet-i yekûnu önünde hiç kaldı ve siz, ey in-
saftan ve merhametten bînasip beyefendiler, hâlâ bizim tarab-
nâk işretinizde bir heva-yı har-ı muhabbetle mecnun ve
bîşuûr; elmaslar içinde parlayan göğüslerden birer sadaka-i
muhabbet ve atıfet dileniyorsunuz. Bilmiyoruz, fıtratınız iftiras
ve zulmetten mi yoğrulmuş?…

Ne doymak bilmeyen bir hırs-ı servetiniz varmış! Fakat ey bu
kimsesiz milletin kanını damla damla emen beyefendiler.
Unutmayın ki Allah büyüktür. Ve bugünün elbette bir yarını
vardır.

Numara: 4 
Tarih: 27 Teşrinisani 335 (27 Kasım 1919)

Sayfa: 2

MÜSTAHBERAT HUSUSİYEMİZ

Amerika Murahhaslarının Raporu

İstanbul’a ilk gelen Amerika heyeti reisi ayan azasından Mitter
Kırayn (Crain) Paris’e giderek Amerika murahhaslarına
Türkiye mesaili hakkında izahat vermiştir. Bu mukni izahat
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üzerine murahhasların memleketimiz hakkında ihzar ettikleri
rapor fevkalade lehimizde olup bu rapor Doktor King tarafın-
dan Reis-i Cumhur Vilson[1] (Thomas Woodrow Wilson) ce-
naplarına verilmiştir. Bu raporda İslamiyet’te mevcut kudsî
kabiliyetler izah edilmiş ve Afrika’daki Sünusi hareketi bir
delil olarak gösterilmiştir. Sünusilerin Afrika’da en mütereddi
ve geri kalmış bir halifeden sırf İslamiyet sayesinde birkaç
senede mükemmel bir teşkilat meydana getirmeleri misal gös-
terilerek Anadolu Müslümanlarının bittabi daha ziyade kendi-
lerini idareye muktedir ve millî inkişaflarını temine kadir
oldukları izah edilmektedir. 

Ayntab’daki (Gaziantep)  Ermeniler

Ayntab’daki (Gaziantep) Ermeniler Fransız ordusuna gönüllü
yazılmak üzere hazırlanmakta olduklarından bu halin oradaki
ahali-i İslamiye üzerinde fena bir tesir ika etmesinden korkul-
maktadır. 

CEPHELERDE VAZİYET 

16-11-335 (16.11.1920) gecesi düşmanın bir keşif kolu çay
yüzü grubumuzdaki tepeye doğru keşif yapmak istemiş ise de
ileri hattaki mücahitlerimizin ateşiyle def ve tardedilmiştir.
Düşmanın zayiatı çoktur.

17-11-335’de (17.11.1920) sol cenahta çiftlik mıntıkasında
bulunan “Yiğit” Taburunun İkinci Bölüğünden Mülazım Şerif
Efendi kumandasında düşman siperlerine sevk edilen altmış
beş neferlik bir müfreze düşman siperlerine yirmi metre kadar
yaklaşarak muvaffakiyetli bir baskın yapmış ve düşmanı firara
mecbur etmiştir. Yunanlıların telefatı yüzü mütecavizdir. Düş-
manın gerideki takviye kıtaatı müfrezemiz üzerine şiddetli ateş
açmış ise de müfrezemiz ateşin şiddetine rağmen düşman
siperlerine girerek birçok malzeme-i harbiye topladıktan sonra
salimen ve bilâzayiat avdet etmiştir. Düşman bu cephede incir
ağaçlarını keserek elbise giydirmekte ve insan şekline soktuk-
tan sonra kıtaatımızı şaşırtmak için siperlere yerleştirmektedir.

HUSUSİ TELGRAFLARIMIZ

Dersaadet: 10728 

22 Teşrinisani 335

İzmir’deki Yunan işgalinin bir merbutiyet-i siyasiyeyi haiz ol-
madığını bilumum Fransız gazeteleri yazmaktadırlar. 

Amerika Ayanı Dağıldı

Dersaadet: 12605

22 Teşrinisani 335 

Amerika Ayanı manda kabulünü ittifak-ı ara ile reddetmiştir.
Amerika Ayanı muahede hakkında hiçbir karar vermeden
dağılmıştır.  

Mevadd-ı İptidaiye Verilecek 

İktisat Meclis-i Âlisi düşmanlara dahi kredi mevadd-ı iptidaiye
ile yardım edecektir. 

İngilizlerin Raporu 

İngiltere hükümeti Çanakkale harbi hakkında uzun bir rapor
neşretmiştir. 

Kürtlerin Müracaatı 

Kürtler sadrazam paşaya bir telgraf çekerek hükümet-i Os-
maniyeye olan merbutiyetlerini bildirmişlerdir.  

Konferansa Müracaat 

Konferansa vuku bulan müracaatımızın cevabı bekleniyor. 

Celal Nuri Bey 

İleri gazetesi sermuharriri Celal Nuri Bey Gelibolu mebus-
luğuna intihap olunmuştur.  

İstanbul İntihabatı 

İstanbul mebus intihabatı Pazartesi günü icra edilmiş ise de
netice anlaşılmamıştır. 

Şükrü

CİHAN ŞUÛNU  

Tayms’ın (Times) Makalesi 

Tayms (Times) gazetesi neşrettiği bir makalede Amerika’nın
Versay muahedesini tasdik etmemesinden bahsettiği sırada
Cemahir-i Müttehide’nin (Amerika Birleşik Devletleri) diğer
milletlerin cesaretini kırdığını ve bu hareketiyle milel-i
sairenin konferanstan çekilmesine sebebiyet vereceğini bir
lisan-ı teessüfle kaydediyor.

Bütün Dünya Ameleleri Grev Yapıyor 

Lehistan şeker fabrikalarında çalışan ameleler de umumi grev
ilan etmişlerdir.

Fransa’nın Zayiatı

Tan’ın neşrettiği bir istatistiğe nazaran Fransa ordusunun
Harb-i Umumi’deki zayiatı (1.830.000) kişiye baliğ olmuştur.

Ermenistan’da Açlık

Ermenistan’da (700.000) kişi büyük bir sefalet içinde
kalmışlardır.

Londra’da Belediye İntihabı

Her yerde olduğu gibi Londra’da da Amele Partisi belediye in-
tihabında ekseriyet kazanmıştır. 

1 Çevirenin Dipnotu: Bundan sonra Wilson diye devam edecektir
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ANADOLU ŞUÛNU 

Adana’da Ermeni Vahşeti 

Ermeniler Adana ve mülhakatında İslam unsuruna ikaı meza-
limde berdevamdırlar. Birçok kimseler çete tertip ettikleri töh-
metiyle katledilmiştir. 

Pozantı’da 

Pozantı’da bulunan Ermeni asakiri yolları kesip elde ettikleri
yüzlerce Müslüman’ı şehit ettikten sonra derelere atmışlardır.
Ermenilerin bu mezalimine şahit olan Hint askeri bu zavallıları
derelerden çıkararak defin eylemişlerdir. Ermeniler birçok
Müslüman evlerini basarak yağma etmişler ve eşraf-ı ma-
haliyeyi tehdit ederek binlerce lira almışlardır. 

Pozantı Cami-i Şerifi Ve Lihye-i Saadet

Pozantı’da cami-i şerif Ermeniler tarafından soyulmuş ve
lihye-i saadet de tahkir edilmiştir. 

İZMİR ŞUÛNU

Nefs-i Aydın’a Temlik namında askerî bir İngiliz rahip gelmiş
ve nefs-i Aydın’ın İngiliz, Fransız ve Yunan asakiri tarafından
müştereken işgal altına alınacağını, muhacirinin avdet etmeleri
lüzumunu tebliğ eylemiş ise de Düvel-i İtilafiye asakiri mevcut
iken İzmir’deki katliama hiçbir tesir icra edilemediğini bilen
muhacirin-i İslamiye dağlık bir arazide İngiliz ve Fransız
asakirinin Yunan mezalimine mani olamayacağını düşünerek
avdet etmemişlerdir. İngiliz asalet-i ırkiyesi namına idare-i
lisan eden rahip Temlik (?) cenaplarının beyanatı şayan-ı
teşekkür bulunmakla beraber İngiliz milletinin de mezalim ve
vahşet karşısında bîhis kalamayacağına kani bulunuyoruz.
Şimdiye kadar hiçbir insani emre itaat etmemiş bir milletin
barbarlığına Türklerin artık tahammül edemeyeceği tabiidir.
Milletimizin İngiliz millet-i necibesinin şefkat-i insaniyesine
itimadı olduğu gibi Yunan işgalinde İzmir’de İngiliz ailelerinin
felaketzede Türklere karşı gösterdikleri muavenet de unutul-
mamaktadır. Yalnız Yunan gibi zalim bir milletin vahşi
idaresinin devamına nasıl ağmaz-ı ayn edildiğini anlayamı-
yoruz. 

***

- Denizli mebusluğuna Ticaret Mekteb-i Âlisi muallimlerinden
Sadık Bey intihap edilmiştir. Aydın’da intihabat neticelenmek
üzeredir. Cami Bey’in mebus olması muhtemeldir. 

- İzmir belediye reisi Hacı Hasan Paşa maa-aile Mısır’a git-
miştir. 

- İzmir’de intişar eden bütün Rum gazetelerinin mürettipleri
grev ilan etmişlerdir. 

- İzmir ve mülhakatında veba ile çiçek hastalıkları devam et-
mektedir.  

Zenginlerimize İbret 

An-asıl Kayserili olan İstavri Balacı (?) namında bir Rum
zengini İzmir’de bir Yunan darülfünunu küşat edilmek üzere
iki yüz elli bin lira teberru eylemiştir. 

LİVA ŞUÛNU 

Miralay Refet Beyefendi 

Heyet-i Temsiliye aza-yı muhteremesinden ve Kuva-yı Milliye
kumandanlarından Miralay Refet Beyefendi şehrimizi teşrif
buyurmuşlardır. Millî mücadelatımızın en kıymetli un-
surlarından biri olan müşarünileyhin bura Teşkilat-ı Milliye-
siyle temasından büyük faydalar hâsıl olacağı tabiidir. Arz-ı
hoşamedi eyleriz. 

Anzavur Ahmed Meselesi 

Anzavur Ahmed’in avenesinden Göriceli Ali, hükümetimize
dehalet eylemiştir.

Sefer, Davut, Hakkı, Şah İsmail gibi şimdiye kadar yüzlerce
cinayet işlemiş olan şakileri Anzavur Ahmed ile askerimiz
arasındaki müsademede ağır surette mecruh oldukları müs-
tahberdir. 

- Anzavur Ahmed lehinde Balya köylerini dolaşarak propa-
ganda yapmakta olan Gönen’in Mehmed Ali Bey karyesinden
Çerkes Canbolat kazamız Jandarma Bölüğü Kumandanı
tarafından derdest edilmiştir. 

- Anzavur Ahmed ilk müsademelerde maiyeti dağıldığından
yanında kalan otuz kadar avenesiyle bir hareket-i mezbuhane
olarak Gönen kazasına müsellahan girmiş ve yine bir takım
fazayih icra eylemiştir. Çerkes Edhem Bey’in kumandasında
takip eden millî müfreze hemen Gönen’e Anzavur’u derdest
için hareket etmiştir. Neticesini bildiririz.

Anzavur’un bu ihanetleri dolayısıyla Balya kazasından da millî
bir takip kuvvetinin Gönen’e doğru hareket ettiği müstah-
berdir. Bu umumi millî hareketler Anzavur’a karşı bütün mil-
letin ne kadar derin bir nefret beslediğine delildir. 

Tayin 

Tevfikiye muallimlerinden Saim Efendi’nin Numune Türkçe
muallimliğine, ondan inhilal eden muallimliğe de darülmual-
limin mezunlarından Mahmut Nabi Efendi tayin kılınmıştır.

- Darülmuallimin müdürü Hilmi Bey’in terfian ve iki bin ku-
ruşla İzmir Darülmuallimin müdüriyetine ondan inhilal eden
mahallede Medine-i Münevvere İdadisi Müdürü Hamza
Efendi tayin kılınmıştır. 

- İhtiyat zabitanından Mahmut Bey 600 kuruşla Giresun baş-
muallimliğine tayin kılınmıştır. 

- Bank-ı Osmaniye idare-i hususiye akaratından iki mağazanın
terhiniyle ve dört sene müddetle (10.000) lira istikrazına
ehemmiyetle teşebbüs kılındığı müstahberdir. 
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- İdare-i hususiyeden maaş alan bilumum memurin ve müs-
tahdeminin şehr-i hal gayesine kadar müterakim maaşatı ita
edildiği takdirde terk-i vazife edecekleri makam-ı âli-i mu-
tasarrafıye yüzü mütecaviz imza ve istida ile arz edilmiştir. 

Gazetemizin bazı müvezziler tarafından yüz paraya satıldığını
haber aldık. Muhterem kari’lerimizden gazetemizi muayyen
olan fiyatından fazlaya satmak isteyenleri ihbar etmelerini rica
ederiz. 

- İntişarımızı tebrik eyleyen Karesi refikimze arz-ı teşekkür
ederiz.  

Karesi Sancağı Muhasebeciliği’nden 

Balıkesir Kasabası mahallatındaki mükellifinden sene-i haliye
ve sabıka vergileri ile idare-i hususiyeye ait tarik-i bedel-i nak-
disi ve maarif masarif-i mecburesini tekasit-i muayyenesinde
tediye etmeyenlerin isimleriyle borçları miktarını mübeyyen
ihtar cetvelleri her mahallenin memerr-i nas olan yerlerine
talik edilmiş olduğundan mezkûr cetvellerin tarih talikinden
itibaren on gün zarfında borçlarını ya dairesi tahsildarına
veyahut tahsilât idaresinde bulunan merkez tahsildarına
tesviye eylemedikleri halde tahsil-i emval kanununa tevfikan
emval-i menkule ve gayr-ı menkuleleri haciz ve füruht olu-
narak matlubat-ı mezkûrenin istifası mukarrer olduğu ilan
olunur. 

Karasi Reji Müdürlüğü’nden

Kendilerine kâfi miktarda tütün ve sigara verildiği halde bazı
tütün balyalarının fiyatından fazlasıyla tütün ve sigara sattık-
ları mesmu olduğundan o gibiler hakkında muamele-i niza-
miye tatbik olunmak üzere müşterilerinin reji idarelerini ve
en yakın zabıta memurlarını haberdar eylemeleri rica olunur. 

***

Bank-ı Osmanî Karşısında 
Ertuğrul Lokantası

Namık Beyzade Kamil Efendi İdaresinde.
Yemeklerin nefaset, zarafeti ve lokantanın nezafeti teşrif
edecek zevatın mucib-i memnuniyeti olacağını ilan ile

kesb-i fahr eyleriz. 

2-3 

***

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 5
30 Teşrinisani 335 (30 Kasım 1919)

İdarehanesi

Balıkesir: Kuva-yı Milliye
karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
Numara: 5

30 Teşrinisani 335 (30 Kasım 1919)
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SEVGİLİ İZMİRİMİZ İÇİN MİTİNG

Evvelsi gün Balıkesir heyecanlı dakikalar yaşadı. Cuma na-
mazından ilâhî bir huşu ile çıkan her dindaş Belediye Mey-
danı’na koşuyor. Bütün Balıkesir Yunan kahr u zulmüne
nefretler okuyan bir sima-yı azimkâr ile orada toplanıyordu.
On bini mütecaviz halk meydanlığa birikmiş, yollar,
pencereler vatandaşlarla dolmuştu. Biraz sonra mektep tale-
beleri masum kalplerinde çarpan memleket aşkının saf ve
müntakim neşidelerini terennüm ederek geliyor, halk bu pür
heyecan bestelerin tesir-i heyecankârisi içinde müteheyyiç ve
meşguf hatipleri bekliyordu. 

Saat bire gelmişti. Müftü efendi hazretleri kürsüye çıktı. Bir
sada-yı mutazarrı ile beliğ bir hutbe iradına başladı. Yunan
kahr u zulmünü telin eden hitapları halkın ruhundan kopan
heyecanlı takbih sadalarıyla tasvip ediliyordu. Herkes müte-
heyyiç ve mütehassıs idi. Altı aydan beri memleketin yanı
başında eğilmek bilmeyen bir azm ve celadetle dıram eden
mücahedenin kalplere verdiği mana-yı metanet simalara aks
etmiş gibiydi. Anlaşılıyordu ki Versay Kongresi’nin bilinemez
nasıl bir hisse teban verdiği karar her vatandaşın gönlünü ren-
cide etmişti. Bunu hiç kimse kabul etmiyordu. Memleketin
bir asırlık bir macera-yı felaketini şimdi fersiz kalan gözleriyle
görmüş ihtiyarlardan mektep talebelerine kadar herkes bu
iman ile titriyordu.

Yukarıda pencerenin önünde sanki afakı yırtan bir nazra-i
celadetle bu mesut manzarayı seyreden kumandanların cest
ve çalak vaziyetleri bütün şu galeyan-ı millînin hiçbir zaman
imha edilemeyecek kudret-i feyzkârına bir şahit gibi idi. 

Müftü Efendi’nin beliğ nutkundan sonra kürsüyü Vehbi Bey
işgal etti. 

Metin ve selis bir ifade ile halkın galeyanına tercüman oldu. 

“Vatandaşlar” diyordu. Dört sene devam eden felaketli bir
harpten sonra terk-i silah etmiştik. Silahımızı bırakmadan
evvel galipler tarafından bazı maddeler vadedilmişti. Bunlar
Wilson prensipleri idi. Biz de kabul etmiştik. Wilson prensip-
lerinin on ikinci maddesi Anadolu’da Türk ekseriyetiyle

meskûn yerlerin bize ait olacağını vadediyordu. Biz galiplerin
daima ağzından düşmeyen bu prensiplerin infaz edileceğine
kani olduk. Ve intizar ettik fakat hata oldu.

Şüphesiz mücrim olmak kabahattir. Bizi mücrim tanıyabilirler
fakat her ne olursa olsun adaletten mahrum kalmamız icap
etmezdi. Bir müddet daha bekledik. Ve bu haksızlığın tamir
edileceğini ümit ettik fakat bu ümit de boşa çıktı.

Vatandaşlar: Biliyorsunuz ki altı yedi ay mukaddem İzmir’e
Yunanlılar tecavüz etti. Bütün millet hayret içinde kaldı. Bütün
milletlerin hakk-ı beka ve hayatı tanındığı bir zamanda
hukukumuzun tanınacağına kani idik. Va-esefa ki hak kuvvet-
le müradif oldu. İzmir’de yapılan mezalimi tekrara hacet gör-
müyorum. İnsanlıktan zerre miktarı nasibi olanlar bu fecayi’i
nefret ve lanetle yâd ederler.

Bu taarruz ve mezalime karşı hakkını ve insanlığını müdrik
olduğu için livamız halkı silaha sarıldı. Buna sair kazalar da
iştirak etti. 

Ve âlem-i medeniyet de anladı ki Türkler ölmemiştir; ölmeye-
cektir ve Türkler Venizelos’un iddia ettiği gibi Yunanlıları
çiçeklerle istikbal etmez. 

İşte efendiler! Bu liva halkı beş aydan beri zulme karşı harp
ediyor. Ve bu suretle Avrupa’ya istirham ve niyaz sadaları değil
top ve tüfek sesleri gitti. 

Mamafih zannediyorduk ki heyet-i tahkikiyenin raporundan
sonra Düvel-i Muazzama bu fecayiye bir nihayet verecekti.

Maalesef son aldığımız haberlere göre bu hak teslim edilmekle
beraber zulmün devamına da karar verilmiş.

Efendiler! Bir fert, bir millet ölümü göze aldırmazsa yaşaya-
maz. Milletler yaşamak için ölmekten çekinmezlerse esir edile-
mezler. Biz de memleket için icap ederse azmettiğimiz için
aylardan beri silahımız, dişlerimiz ve tırnaklarımızla Yunan
zulmüne karşı mukavemet ediyoruz ve binaenaleyh yaşaya-
cağız demektir.

Kani olalım ki konferansın kararı müttefikan verilmemiştir.
Avrupa’da bize hak verecek ricalin mevcudiyetine kaniyiz.

Fakat hak Hazret-i Âdem’den bu ana kadar kuvvetle ihkak
edilmiştir. Biz de konferansın kararını kabul etmiyoruz. Ve
şayet bu kararda ısrar edilirse yaşamak için sonuna kadar harp
edeceğiz. Çünkü Yunan İzmir’de kalırsa Anadolu’da hiç bir
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ferdin yaşamasına imkân yoktur. Biz hakkımızı silahla
müdafaaya azmettiğimiz içindir ki İzmir’in Türk kalacağına
iman ediyoruz. Hiç bir ferdin bu noktada iftirakı bulunacağına
ihtimal vermiyoruz. Bütün Müslümanlardan bu karara iştirak
etmelerini bekliyoruz… Müslümanlar! Bu karara iştirak ediyor
musunuz? (Hay hay ediyoruz sonuna kadar sadaları.) Tevfik
Allah’tan...

Vehbi Bey’i müteakip, kürsüyü Vasıf Bey işgal etti. Genç hatip
ruhunu yakan imanın verdiği feyz-i heyecan ile söylüyordu.
Halkın vicdanından kopan bin sada-yı tasvip bu peyman-ı
milliye iştirak etti. Vasıf Bey bazı parçalarını zapt edebildiğimiz
nutukuna şu suretle devam etti. 

Kardeşlerim! 

Senelerden beri kalplerimizde yaşayan gururun asırlardan beri
göğüslerimizdeki imanın verdiği cüretle bizi ezmek isteyen
kuvvetleri makhur etmek için ortaya atılmıştık. Harb-i Umumi
ilan edilmişti. Hatıftan bir sada bize diyordu ki: Türk’ün
şimdiye kadar kırılmayan kılıncı önünde saadet ve hayat bu-
lacaksınız!..

Heyhat ki: Biz vahşetlerden kurtulmak için ileriye atıldığımız
halde bugün makhur ve şeni bir düşmanın hançer-i zulmü
kalbimize saplanıyor.

Efendiler! Türk milleti üç asırdan beri zalim kuvvetler
karşısında harp ediyor.

Türk evlatları üç asırdan beri temiz asil kanlarını döküyor.
Fakat hiç bir zaman Türk’ün şerefi alçak bir düşmanın
süngüsü altında payimal edilmemiştir.

Hiçbir zaman Türk’ün mukaddes kitabı olan Kur’an-ı
Mübin’in ahkâmı zalim bir milletin tahkiri altında çiğnen-
memiştir. Bugün biz yalnız maddi kuvvetler karşısında harp
etmiyoruz. Belki bütün bir âlem-i udvan ile karşı karşıya bu-
lunuyoruz.

Evet efendiler! Bugüne kadar bu derece büyük bir zulüm
karşısında kalmamıştık. Yunanlılar Türk’ün namusuyla istihza
ediyorlar. Biliyorsunuz ki bugünkü cidal yalnız bir vatan ve
toprak harp ve cidali değildir. Hayır arkadaşlar! Maziye doğru
gözlerinizi çeviriniz! Daha yüz sene evvel hâkimiyetimiz al-
tında yaşayan birçok milletler hiss-i milliyetle ortaya
atılmışlardı. 

Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, çocuklarına öyle bir ders-i mil-
liyet veriyorlardı ki bunun gayesi doğrudan doğruya Türklüğü
boğmaktı. Ve maatteessüf buna muvaffak da oldular. Ve
bugün o hufre-i inkıraz karşısında biz ki dün kölelerimiz olan
milletler tarihimizi çiğnemek cüreti gösteriyorlar. 

Görüyorsunuz Efendiler! Artık bu şerait dairesinde Türk için
hakk-ı hayat kalmamıştır. İçinizde kim var ki bu zulüm
karşısında sakin kalsın! Topraklarımız çiğnendi, mamureleri-
miz harap oldu. Daha iki sene evvel bu toprak üstünde yalnız
ezan sadaları duyuluyordu. Bugün bu sesler susturuldu. Bu
mübarek ufuklardan ezan sadaları değil çan sesleri aksediyor.
Dün bu topraklardan yükselen sesler bizi telin ediyordu!

Babalarımız: Size bıraktığımız vediaların kıymeti bu kadar
mıydı? Nasıl bîhis ve bîhareket kalıyorsunuz diyorlardı fakat
nihayet bu toprakların üstünden yükselen bir ses cevap
verdi... Evet Efendiler! Anadolu harekete geldi ve düşman
süngüsü göğüslerden siperler önünde tevakkuf etti. Bugün
öyle bir şey kurtuluyor ki! Her millet için medar-ı hayattır.
Türkün on üç asırlık şerefi Türkün ben varım diyen sada-yı
hakkı!...

Bizim için maatteessüf hayatta nasip olan şey keder ve elem-
dir. Bunu itiraf ediyoruz fakat milletler için asıl olan hayattır.
Nasıl ki; Leh milleti, Bulgar milleti ve nihayet topraklarımızı
çiğneyen alçak Yunan milleti ölmemişti. Eğer vicdanlarımız-
dan yükselen sadalar daima Yunanlılığı kahır ve mahvetmeye
matuf olursa emin olalım ki arkadaşlar!... Bizim de istikbal-
imiz zafer ve âlâ olacaktır. 

Vasıf Bey’in nutkunu müteakip sureti zirde münderiç mukar-
reratın Düvel-i Fahime-i İtilafiye mümessillerine tebliği müt-
tefikan kararlaştırıldı: 

“Medeniyet ve fazilet-i beşer namına ebedi bir sîn olan
İzmir’deki mezalim ve şenaatlerini tetkik eden heyet-i
muhtelita-yı tahkikiyenin raporlarını Paris Müttefikin Mec-
lis-i Âlisi’ne tevdi ettiği zamandan beri bütün Türk ve Müslü-
man milleti Avrupa’nın öyle hunhar bir işgalin devamına
imkân bırakmayacağına intizar ediyordu. Maatteessüf
Venizelos’un siyasi =>
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=> entrikaları karşısında bütün haklar ve hakikatler çiğnendi.
Ve İzmir’deki Yunan işgal-i muvakkatine itimat gösterildi.
İzmir’in işgalinde Düvel-i Muazzama’nın şeref ve haysiyetlerini
temsil eden sefain-i harbiyelerinin bulunmasına rağmen bin-
lerce masumu vahşiyane bir surette parçalamaya her türlü
mukaddesat-ı insaniyeye tecavüz etmeye cüret eden bir barbar
ordusunun zalim hançerleri altında kadın, ihtiyar, çocuk
birçok bedbaht Müslüman kardeşlerimizin şeni bir surette
tekrar parçalanmasına tahammül etmek artık kabil değildir.
Binaenaleyh bugün Balıkesir’de Belediye önünde en amik bir
heyecan-ı millî ile toplanan on bini mütecaviz Türk ve Müs-
lüman namına zirde vazı’ul-imza miting heyeti berveçh-i zir
mukarreratı bütün cihan-ı medeniyete iblağa müsaraat eyler: 

1- İzmir; kahir bir ekseriyet-i nüfus, hakiki bir malikiyet-i
emlak ve arazi, gayr-i kabil-i inkâr hukuk-u tarihiye ve milliye
itibarıyla tamamen Türk’tür. Milletlerin hak ve saadeti namına
vuku bulan ve milyonlarca insanın helakini mucip olan
Harb-i Umumi’den sonra İzmir Yunan işgali altında bırakıla-
rak en feci bir misal-i itisaf gösterilemez.

2- Türk, Yunan idaresi altında yaşayamaz. Türk bu hakikati
Harb-i Umumi’nin felaketlerinden bîtap çıkmasına rağmen altı
aydan beri döktüğü kanlarla, yaptığı fedakârlıklarla katiyen
ispat etmiştir.
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3- Seksen bin İslam muhacirinin manzara-yı sefaleti namus-
larına tecavüz edilen binlerce kadının sada-yı matemi
karşısında, Avrupa âlem-i medeniyeti hâlâ lakayt olacaksa
Türk için silahı başında her neye mal olursa olsun ölmekten
başka bir çare yoktur.

4- Müttefikin Meclis-i Âlisi’nin Yunan işgal-i muvakkatinin
devamını taht-ı karara alması hakka karşı gösterilen en büyük
bir zulümdür. Türk milleti bunu cebir ve tahakkümün bir
neticesi olarak telakki eder ve kani olmaya mecburdur ki
Harb-i Umumi’nin bidayetinden beri Düvel-i Fahime-i İti-
lafiye’nin ilan ettikleri bütün ve desatir-i ulviyeye rağmen
dünyada milletlerin mevcudiyeti ancak kuvvet ve silah ile
temin edilebilecektir.

5- Türk milleti; Anadolu’nun kalbi olan İzmir’ini kurtarmak
için her türlü fedakârlığı ihtiyar edecek ve Yunanlıların
saha-i işgalinin tahdit edilip edilmemesi bu karar-ı millî üze-
rine tesir-i ika edemeyeceğinden gayesine doğru daha ateşîn
bir azim ile yürüyecektir.

28-11-335 (28.11.1919)

Miting Heyeti:

Heyet-i merkeziye azasından Hamdi 
Belediye Reisi Keçecizade Hafız Emin 
Eşraftan Arabacızade Hafız Mehmed
Heyet-i merkeziye azasından Vasıf
Heyet-i merkeziye azasından Mehmed Vehbi
Eşraftan Tirelizade Sabri

Bu mukarreratın ittihazını müteakip Abdulgafur Efendi
hazretleri kürsüye çıktılar. Ve beliğ bir dua kıraat buyurdu-
lar.

Şimdi halk bir vecd-i dindarane içinde bu duanın hâşi ve
niyazkâr hitaplarına bütün ruhuyla iştirak ediyor. Göklere
yükselen âmin sadaları içinde Allah’ından başka dostu ol-
mayan bu hicranzede milletin kalbî tazarruları arşa yükseli-
yordu. 

Mülhakat Da İştirak Ediyor

Mülhakattan gelen telgraflarda İzmir’de Yunan işgalinin bir
müddet daha devamı hakkında Müttefikin Meclis-i Âlisi’nce
verilen karar-ı ahiri protesto etmek üzere mitingler yapıldığı
bildirilmektedir.

Soma’dan Gelen Telgraf:

“Bugün General Milen (George Milne) cenaplarının mevaki-i
hâkimenin Fransız ve İngiliz askerleri tarafından işgal edile-
ceğine ve Kuva-yı Milliyenin üç kilometre geri çekilmesi lazım
geleceğine dair Düvel-i Mutelife mümessilleri namına Harbiye
Nezaretine verdikleri notadan haberdar olan halkta fevkalade
bir heyecan husule gelmiş ve sekiz bini mütecaviz ahali-i kaza
Belediye Meydanı’nda içtima ederek atideki mukarreratı itti-
haz ve bizi heyet-i aliyelerine iblağa memur etmişlerdir.

1- Yunanlılar altı buçuk aydan beri işgallerinde bulundukları
havalide Türk unsurlarına karşı her zaman katliam ve hetk-i
ırz fazayihini irtikâp etmişler ve Düvel-i Mutelife’nin tebli-

gatını hiç bir zaman nazar-ı ehemmiyet ve itibara alma-
mışlardır.

2-Tahkik heyetlerinin reyülayn şahidi oldukları Yunan fecayi
ve mezalimini anlayan Paris meclis-i âlisinden hakkımızın tas-
dikiyle bu gaddar düşmanın yurtlarımızdan tardına intizar ve
bunu sabırsızlıkla beklerken General Milen’in notası bizi
fevkalade mütehayyir ve müteessir eylemiş ve inkisar-ı haya-
limizi bais olmuştur.

3- Kurun-u ula mezalimini gölgede bırakan Yunan vahşetler-
ine yurtlarından tahlis-i hayat ve namusu bahtiyarlığına nail
olarak buralara iltica eden dindaş vatandaşlarımızın sefalet ve
perişanisine şimdiye kadar mağduriyetimizin nazar-ı itibara
alınacağı ümidiyle tahammül etmiş isek de badema buna
tahammül göstermek mümkün olmadığı gibi Yunan pay-i
vahşeti altında çiğnenmekte olan kardeşlerimizin namus ve
hayatlarının daha fazla dûçar-ı tebah olmasına da nazar-ı
müsamaha ile bakmak kudretini haiz değiliz. Binaenaleyh
General cenapları tarafından harbiye nezaret-i celilesine veri-
len notanın şiddetle protesto edilmesine vesatet buyurmanızı
ve kışın şiddetiyle mahvolmakta olan zavallı mültecilerin bir
an evvel yurtlarına kavuşması için Yunanlıların işgal ettikleri
yerleri tahliyeye na-şikibane intizar etmekte olduğumuzun
hassaten iblağını rica ederiz. 

Soma Belediye Reisi Osman, eşraftan Bakırlı Hafız Hüseyin,
eşraftan Topçuzade Mustafa, eşraftan Hatip Refet, eşraftan
Turhalı Osman, eşraftan Ayanzade Hacı Reşid, eşraftan Ho-
cazade Mehmed Tevfik.

Sındırgı’dan Alınan Telgraf: 

“Mukaddes vatanımızın bir cüz-i lâyenfekki olan sevgili
İzmir’imizin zalim ve gaddar Yunanlılar tarafından bir müddet
daha devam-ı işgaline Müttefikler Meclis-i Âlisince karar veril-
diği haberi Sındırgı kasabasının otuz bini mütecaviz ahali-i İs-
lamiyesini dağdar-ı tesir ve teessüf etmiştir. İşbu Cuma günü
memleketin bütün ahalisi ve civar kura muteberanı hazır
olduğu halde bir miting akit ve heyetten reis Hacı Sadık Efendi
vesaire taraflarından irad-ı nutuk olunarak zaman-ı mütareke-
den beri Yunanlıların hâk-i pâk-i vatanda icrasından sıkıl-
madıkları lâyüad mezalim ve fecayi kifayet etmemiş gibi yeni
baştan devam-ı işgal kararı verilmesi hunharlıkla müştehir
olan serserilerin daha ziyade Türk ve İslam ırkına tecavüzat
ve enva-ı mezalim ve şenaat irtikâp etmelerine bir vesile
demek olacağı cihetle karar-ı vakiyi bütün mevcudiyetimizle
protesto etmek üzere heyet-i muhteremelerinize vekâlet-i
amme-i mutlaka ile vekâlet vermemiz karargir olmuş ve bu
babda ittihaz buyrulacak bilumum mukarreratınızı ezher cihet
kabule hazır ve müheyya ve bu uğurda milletin dûş-ı taham-
mülüne havale buyrulacak her nev tekâlifi bilâ kayd u şart icra
ve infaza amade bulunduğumuzu kemal-i teessürle arz eyler
ve teşebbüsat-ı vataniyeleri neticesinden malumat ita buyrul-
masını rica ederiz. 

Miting heyeti reisi Sadık, eşraftan Sabri, eşraftan Kadızade
Mustafa, eşraftan Hüseyin, eşraftan Şatırzade Emin, sabık
Belediye Reisi Emin, eşraftan Mehmed Arif, eşraftan Natırzade
Kazım, eşraftan Hacı Hasan, eşraftan Hattatzade Nuri, eşraftan
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Asım, eşraftan Zühdü Beyzade Ali, eşraftan Arif, eşraftan Arif
Beyzade Sadık.

Akhisar’dan Gelen Telgraf:

Mevaki-i şugulede Yunanlılar tarafından sebebiyet verilen
hadisat-ı feciayı mahallerinde tetkik etmek üzere Düvel-i İti-
lafiye tarafından izam kılınan heyet-i tahkikanın netice-i
tetkikatta devletlerden intizar ettiğimiz karar-ı adilaneye rağ-
men ahiren cephelerde kısmen Yunanlılar lehine tashih-i
hududa teşebbüs ve Yunan işgalinin gayr-i muvakkat bir
zaman için temdidine karar ita olunduğu hayretle istihbar
kılındı. Tarihî, harsî hiç bir hakka istinat etmeyen ve aynı za-
manda mühim bir hata-yı siyasi olan bu işgale bir an evvel ni-
hayet verileceğine bilakis bu fecayi’in temadisine müsaade
etmek milletin ruhunda pek büyük bir heyecan tevellüt etmiş
olduğundan bugün bütün kaza sekenesinin içtimaıyla burada
bir miting akdedilmiş ve her türlü münakaşadan azade olan
hukuk-u milletin tamamen sıyaneti için her türlü fedakârlığa
ve aynı zamanda bu hukukun sonuna kadar müdafaa ve
muhafazası için heyet-i aliyelerine en büyük ve umumi vekâlet
itasına karar verilmiştir.

Umum Akhisar ahalisi namına Belediye Reisi Mehmed Kamil,
Müftü Vekili Hakkı, eşraftan Reşad, eşraftan Halid Paşazade
Mehmed Halid, eşraftan Emin Ali, eşraftan Ali Şefik, eşraftan
Müderris Hacı Mahmud, eşraftan Mehmed Hulusi, eşraftan
Mustafa, eşraftan Ragıp Beyzade Süleyman, eşraftan Hafız
Mehmed, eşraftan müderris Mehmed, eşraftan Tahir, eşraftan
Selimzade Ali Fikri, eşraftan Müderriszade Mehmed, eşraftan
Yazıcızade Ali Rıza, eşraftan Selim Zihni, eşraftan Boncuk-
luzade İsmail, eşraftan Kadızade Adil, eşraftan Mehmed Sadık.

Balya’dan Aldığımız Telgraf:

Güzel İzmir’imizin Yunanlılar tarafından işgalinden beri Müs-
lümanlara edilen fecayi ve zulmün ve ezcümle İzmir ile te-
vabi’inden hicret eyleyen din kardeşlerimizin sefaletengiz hal-i
perişanileri ciğerlerimizi dilhun etmekteydi. Bir aralık zalim
Yunan’ın çıkartılacağı ve Sulh Konferansı’nın kararına kadar
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali İzmir’de bulunan İngiliz
umum kumandanı tarafından hükümet-i seniyeye vuku bulan
tebligattan anlaşılmıştır. Bu haber-i müessif bütün Balya mil-
let-i İslamiye’sinin fevkalade mucib-i tesiri olmasından dolayı
Belediye Meydanı’na toplanan ahali tarafından her halde Yu-
nan’ın İzmir’den def’i esbabının hükümet-i seniyece ve takibi
teşebbüsat-ı ciddiyenin icrasına İngiliz kumandanının işgalin
devamı hakkındaki tebligatını protesto eder olduğumuzu
bütün Balya namına arz eyleriz efendim.

Balya miting heyeti namına Belediye Reisi Mustafa Çavuş,
eşraftan Hatip, Hacı Mehmed, eşraftan Mehmed Fuad, eşraf-
tan Doğanlarlı Halil, eşraftan Kara Mustafa oğlu Ali, eşraftan
İstanbullu oğlu Alaaddin, eşraftan Çakallarlı Molla Ali.

Edremit’ten Gelen Telgraf:

Sükûn-u âlemi sarsan cihan harbinin netice-i müsalemetinde
vuku’u memul inkılab-ı coğrafinin hep şu felaketdide
vatanımız hep bu kederdide milletimizin aleyhinde olması
cihan-ı müstakbele saadetler vadeden medeni Avrupa’nın

nasiye-i adaletine kara bir lekedir. Şu halde bulanık suda balık
avlamak isteyen Yunanlıların bir bir bastığı pay-i levs işgalini
hak-i pâk-i vatanımızdan kaldırmakta nigehbân-i adl ve hakk
olan o Avrupa için akdem vazife değil midir? Avrupa ve
Amerika heyetlerinin birçok tetkikat ve tahkikat neticesinde
eşkâr bulunan hakk-ı millîmiz teslim edilmiş olmasına rağmen
vatan-ı tarihimizin en mübarek bir kısmı olan dilber
İzmir’imizin ve havalisinin hâlâ Yunan işgal-i nahakkı altında
bulunmasını protesto eder ve şu dakikada hal-i içtimada bu-
lunan bütün Edremit ve civarı halkı bu emel-i millîmizin
Düvel-i Muazzama’nın sımah-ı insaf ve siyasetine isali için de-
laletinizi temenni ile heyet-i aliyenize tefviz-i vekâlet eyleriz.

Eşraftan Belediye Reisi Arif, Hafız, Mehmed, Hacı Rıza,
Hüseyin, Hacı İsmail, Ahmed, Cemal, Hasan Hüseyin, Arif,
Hasan Ahmed, Hacı Mehmed, Hilmi, Ahmed Necati, Yusuf,
Hacı Eşref, Feyzi, Muammer Necati, Şerif, Ahmed, Halim,
Mehmed Nuri, Kemal, Zühdü, Avni, Naki Hakkı, Emin,
Kâzım, Mustafa, Sami, Hacı Ömer, Süleyman, Haydar Ahmed,
Mustafa.

Kırkağaç’tan Gelen Telgraf:

Sevgili İzmir’imiz ve civarında ilk yevm-i işgalden beri devam
eden Yunan zulüm ve şenaatlerinin İtilaf Devletleri tarafından
gönderilen tahkik heyetlerince aynen müşahede olunması ve
Sulh Konferansı’na bu fecayi’in alenen bildirilmesi akibinde
hepimiz lâzıme-i adaletin ifasıyla gasp olunan hukukumuzun
iadesine intizar ederken konferans heyetinin Yunan işgalinin
muvakkat olsun idamesine karar vererek bu fecaatin devamına
müsaade ettiği haberi kazamızda fevkalade galeyanı mucip
olarak bugün öğleden evvel binlerce ahali-i belediyeden
müteşekkil bir içtima akdolunarak konferansın bu kararı
protesto edilmiş ve halkın hissiyatını izhar eden hatiplerin
irad-ı kelamından sonra beliğ bir dua kıraatıyla oradaki din
kardeşlerimizin =>

Numara: 5
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=> ve mukaddes topraklarımızın bu istila-yı vahşiyaneden
tahlisi için tarafınızdan yapılacak teşebbüsata iştirak ile bu
hususta bütün fedakârlığa amade bulunduğumuzu arzına
âtide imzaları muharrer eşraf ve miting heyeti tevkil olunmuş-
tur. 

Miting Heyeti Reisi eşraftan Gördesli Hacı Halil, Aza Hoca
Bayatlı Hüseyin, Aza Dava Vekili Rıza, Aza Banka Memuru
Hilmi, Aza Kasap İsmail, Aza eşraftan Muharrem Beyzade
Nazmi, Aza eşraftan Yumukzade Mehmed, eşraftan Yortan-
lızâde Hacı Arif, eşraftan Tacirli Kasapzade Hüseyin, eşraftan
Maliye Tahsildarı Kadri iki bini mütecaviz Rum Cemaati
namına Muhtar Lazoğlu Öropidi 

Gelenbe’den Gelen Telgraf:

Meşru hakkımızın temin-i istihsali için Sulh Konferansı’nın
adilane kararına müştakane muntazır iken Kuva-yı İtilafiye
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Umum Kumandanı Milen (George Milne) cenaplarının teklifi
gibi maksat ve gaye-i mukaddesemizi zir ü zeber eden bir
muameleye maruz kaldığımızı haber alan nahiyemiz ve teva-
biyi yirmi üç karye halkı bugün nahiyemiz merkezinde bilu-
mum ahalimizin iştirakiyle masum bir miting yapılmış pek
galeyanlı ve hararetli nutuklardan sonra teklif-i vakinin red-
dine ve bu uğurda her türlü fedakârlığa amade bulunmaya
ahd ü peyman edilmiştir. Keyfiyet vesatet-i aliyeleriyle de ik-
tiza edenler nezdinde şiddetle protesto edilmesine salahiyet
verilmiş olduğundan bu vatanî vazifeyi ifa buyurmanızı
müçtemi binlerce halk namına rica ederiz vatandaşlar: 

Gelenbe Nahiyesi Miting Heyeti: 

Eşraftan Ahmed, eşraftan Ahmed Hakkı, eşraftan Ramiz,
eşraftan Hüseyin Remzi

Burhaniye(den) Gelen Telgraf:

Bugün badezzuhur Musalla nam-mahalde binlerce halk
tecemmu ederek Paris Sulh Konferansı’nın kararını protesto
ettiler. Ve teşebbüsat-ı lâzımede bulunulmak üzere bura mi-
ting heyeti tevkil ettikleri ve heyet-i mezkûre dahi merkeze
miting heyeti tevkil ettikleri arz olunur. 

Burhaniye eşrafından Miting Heyeti Reisi Mehmed 

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Ayntab’da (Gaziantep) Fransız Miralayı 

Ayntab’da (Gaziantep) yirmi gün kadar evvel Admenistratör
sıfatıyla maiyetinde iki kişi olduğu halde bir Fransız alayı
gelmiştir. 

Nusaybin’de Heyecan 

Halep’te Nusaybin’den boş vagonları toplayarak Halep’e avdet
etmek üzere bulunan bir treni Nusaybin ahalisiyle civar Ara-
ban ve aşairi bu trenin Fransız işgal askerini getirmek üzere
hareket edeceği fikriyle hareketine mani olmuşlarsa da oralara
Fransızların gelmesi ihtimali olmadığı hakkında verilen temi-
nat üzerine heyecan-ı umumi teskin edilebilmiştir. 

Kürt Aşiretlerinin Galeyanı 

Diyarbekir (Diyarbakır) vilayetinde Millî, Karakeçili, Şemir-
Şimer (?) gibi şimdiye kadar birçok fedakârlıklar ibraz eden
müsellah Kürt aşairi vatanlarına tecavüz edecek olan herhangi
bir işgal kuvvetine karşı müştereken ve silahla mukavemet et-
meye karar vermişler ve bunun için içtimalar akdederek
ahd ü peyman etmişlerdir. 

Adana’mızda Ermeniler 

Adana’da bulunan İtilaf Devletleri mümessilleri tarafından ve-
rilen karara tevfikan Ermenileri toplamak için emir verildiği ve
bu babda Fransa hükümeti Adana’da bulunan Ermeni Patrik
Vekili’ne bazı evamir verdiği ve bu emre göre Maraş’tan Sivas’a
kadar ne kadar Ermeni muhacirleri varsa Adana’ya gönderile-
ceği ve bunun saha-i hududu Tokat, Amasya, Kayseri, Yozgat,

Ankara, Konya, Karaman, Afyon, Karahisar, Eskişehir, İzmir
ve civarı olan mahallede bulunan muhacirlere şamil bulundu-
ğu ve her gün kaç nüfus gönderilecek ise isimleriyle tarih-i
azimetlerinin iş’arı tebliğ edildiği müstahberdir. 

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi

23-11-35 (23.11.1919)’da sağ cenahımızdan yaptığımız
baskın harekâtı muvaffakiyetle neticelenerek düşmanı Alibeyli
köyünün gerisindeki sırtlara attık ve bizce matlup olan nikatı
tuttuk. Merkezde hafif piyade ateşi teati edilmiştir. Düşmanın
yaptığı taarruzda büyük bir kumandanı maktul düşerek
merasim-i mahsusa ile defnedilmiştir. 

25-11-35 (25.11.1919)’de piyade ve mitralyöz ateşi teati
edilmiştir. 

25.11.35 (25.11.1919)’de düşman bütün mitralyözlerinin işti-
raki ile umumi taarruz yapmış ve sağ cenahımızı suvari
kuvvetiyle çevirmek istemiş ise de telefat-ı külliye verdirilerek
def ve tardedilmiştir. Merkezde şedit mitralyöz ve piyade ateşi
teati edilmiştir. 

25-26-11-35 (25-26.11.1919) gecesi düşman piyade mitral-
yözü ile ateş baskını yapmıştır. Tarafeynden hafif piyade ve
mitralyöz ateşi teati edilmiştir. 

Aydın Cephesi

21-11-36 (335 olmalı) (21.11.1919) sabahı üç yol gurubunda
alaturka saat iki buçukta düşman bomba, piyade ve mitralyöz
ateşleriyle evvela merkeze ve bilâhare sol cenaha hücum etmiş
ve düşman topçusu da bu harekete iştirak eylemiştir. Taarruz
mukabil ateşimizle def ve tardedilmiştir. Düşmanın telefatı
çoktur. Zayiatımız bir hafif mecruhtan ibarettir. 

Ödemiş Cephesi 

24-11-35 (24.11.1919)’de Kale-i Ayasuluğ (Selçuk) ve
Çerkesköy karyelerinden vuku bulan taarruzlarından düşman
hiçbir netice elde edemeyerek eski mevzilerine çekilmiştir. Yu-
nanlıların zayiatı pek çoktur. Muharebe elan devam etmekte-
dir. 

İkinci Rapor 

Mevki-i Harpteki umum kumandanlıktan alınan raporda 25-
11-35 (25.11.1919)’de düşmana zayiat-ı külliye verdirilerek
tamamen tevkif edildiği bildiriliyor. Düşman birçok mevakide
ricat eylemiş ve Millî süvari mücahidinimiz tarafından takip
edilmekte bulunmuştur. Cephemizde tebeddül yoktur. 

Üçüncü Rapor

Ödemiş Cephesi’nde taarruza geçen düşmandan alınan esir-
lerin ifadesine nazaran Yunanlılar üç günden beri Ödemiş ile
İzmir arasındaki yolcu nakliyatını kesmişlerdir. Trenler yalnız
mecruhları taşımaktadır. Düşmanın zayiatı her türlü tahminin
fevkindedir.
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LİVA ŞUÛNU 

Anzavur Ahmed Hadisesi  

Anzavur’un Gönen’e girdiğini geçenki nüshamızda yazmıştık.
Bu hain herif ilk müsademelerde yediği darbelerin intikamını
almak üzere bir takım Çerkes köylerinde dolaşmış ve “Benim
elimde padişahın fermanı vardır; padişah emrediyor, Kuva-yı
Milliyeyi dağıtacağım ve zaten Kuva-yı Milliye Çerkesleri hep
katledecekler ve çoluk çocuklarını keseceklerdir” gibi de-
naetkârane propagandalarıyla başına yine birtakım serseriler-
den mürekkeb iki yüz kişilik bir kuvvet toplamıştır. Bu kuvvet
ile Gönen’de Anzavur Ahmed yapmadık şenaat bırakmamıştır.
Evvela hükümete gelerek jandarma zabitini ve memurları
tahkir ile hapsetmiş ve padişah namına idare-i hükümet ede-
ceğini söylemiştir. Belediye’de Gönen’e su isale edilmek üzere
toplanan üç bin lirayı almış ve ondan sonra geceleyin bütün
avenesi Türk evlerini basarak birçok rezaletlerde bulunmuş
ve kadınların mücevherat ve altınlarını cebren aldığı gibi Kun-
duracı Ahmed Efendi’nin beş yüz lirasını Ali Mollazade
Osman Efendi’nin mücevherat ve yüz elli lirasını almışlar ve
telgraf muhaberatını kestiklerinden tafsilatı alınamayan birçok
yağmalarda bulunmuşlardır.

Hiçbir vicdanlı İslam’ın irtikâp edemeyeceği birçok tecavüz-
lerde bulunan bu sefil herif makam-ı mutasarrıfi ile görüşmeye
cüret etmiştir.

Mutasarrıf Bey’in hükümetin bütün haysiyet ve şerefini payi-
mal eden, milletin mukaddesatını çiğneyen böyle bir sefil ile
görüşmesi ve bir takım hürmetkâr muhaberatta bulunması
cidden şayan-ı teessüftür. 

Salihli Cephesi Kuva-yı Milliye Kumandanı Çerkes Edhem Bey
kardeşimiz askeri süvari kuvvetiyle beraber Gönen’e doğru
ilerledi. Anzavur bunu haber alır almaz “Bayramiç” sırtlarında
müsademeye başladı. Müsademe epeyce devam etti ve Anza-
vur on sekiz maktul ve pek çok mecruh vererek Asmalı
Dere’ye doğru pek rezilane bir surette kaçtı. Gönen tahlis
edilmiştir. Edhem Bey şiddetle takip etmektedir. 

Balya’dan, Orhanlardan ve Biga’dan pek kuvvetli millî
müfrezeler de hareket etti. Anzavur’u tamamen muhasaraya
aldılar. 

Milletin gösterdiği bu şayan-ı takdis ve umumi galeyan cidden
medar-ı iftihardır. 

Anzavur’un diğer avenesinden Bir kısmı da Sığırcık’ta müfreze
ile musademe etmiş ve altı maktul bırakarak kaçmışlardır. 

Hülasa bir takım caniyane ve fakat azametli iddialarla ortaya
atılan bu melun şakiler her musademede rezaletle firar etmek-
ten başka çare-i necat bulamıyorlar. İnayet-i Hakk ile kariben
ve tamamen derdest ve tenkilleri kaviyyen memuldur. 

Millî Takip Kuvvetleri Kumandanı Çerkes Edhem Bey
kardeşimizden Heyet-i Merkeziyeye gelen telgraf suretidir: 

Anzavur ile Bayramiç’te tutuştuk. On maktul ve birçok yaralı
bırakarak dağıtıldı. Hayyen altı kişi derdest edildi. Gönen

kasabası terke mecbur edildi. Kaçan Ahmed altmış kadar ave-
nesiyle bizden firar ederken Çevikli civarında askerî piyade
müfrezesine de yakalanarak birkaç maktul ve yaralı bırakarak
perişan oldu. İnayet-i Hakk ile bu işi an karib ikmal edeceğiz. 

Son alınan malumata göre Anzavur Sığırcı’da Rahmi Bey
müfrezesiyle musademe ettikten sonra Karacabey’den gece-
leyin geçerek Uluabat karyesine iltica etmiş ise de orada da
Bursa’da gönderilen jandarma müfrezesine tesadüf ederek
tekrar müsademeye mecbur kalmış ve münhezimen Kirmasti
istikametine savuşmuştur. Takibinde bulunan Edhem Bey
aynı tarikle ve şayan-ı takdir bir süratle kovalamakta ve hali
hazırda Anzavur’un bulunduğu mahalle takarrüp etmiş bu-
lunmaktadır. Alınacak malumatı karyemize peyderpey bildire-
ceğiz. 

***

Edremit idadisi tarih, coğrafya muallimliğine Darülfünun (İs-
tanbul Üniversitesi) mezunlarından Mustafa Hazeni, Darül-
muallimin müdür muavinliğine Darülfünun mezunlarından
Eşref ve darülmuallimat hendese, cebir muallimliğine Sultanî
Ulûm-u Tabiiyye Muallimi Osman Galip Beyler ve musikî
muallimliğine Adalet Hanım tayin olunmuştur. 

***

Ziraat Bankası Müdürü İsmail Hakkı Bey’in hanesine girerek
eşyalarını çalan Cemil yakalanmış ve diğer rüfekasının da
derdesti için lazım gelenlere emrolunmuştur. 

Tayin

Trabzon Vilayeti Sıhhiyye Müdüriyetine livamız Sıhhiye
Müdür Vekili muktedir doktorlarımızdan Sadreddin Bey
kardeşimiz tayin kılınmıştır. Sadreddin Bey faal fedakâr bir
kardeşimizdir. Vazife-i cedidesinde muvaffakiyet temenni
ederiz.

İZMİR ŞUÛNU 

Frenk Mahallesi’nde Harik

Mah-ı halin Yirmi Altıncı Çarşamba günü gecesi Frenk Ma-
hallesi’nde Adnaşola’nın kâğıt deposundan ateş zuhur ederek
mezkûr depo ile Orozdibak ticarethanesi kâmilen ve Karadi
Liyuna Bankası kısmen muhterik olmuştur. Bundan başka on
beş kadar ev ve mağaza yanmıştır. 

Soma’da Hareket-i Arz

Çarşamba gecesi Soma’da alafranga on ikide şiddetli bir sarsın-
tıyı müteakip saat bire kadar yirmi beşten fazla tezelzülat-ı
arziye vuku bulmuştur. Şimdiye kadar köylerde tahkik oluna-
bilen telefat iki yüze yakındır. Akçasulu, Naldöken, Vakıflı,
Menteşe, Türkali, Söğüşler, Karacahisar, Güçbeyli, Alibeyli ve
daha birçok karyeler mahvolmuştur. Diğer köylerde tahribat
ve telefat varsa da =>
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=> şimdiye kadar tahkik edilememiştir. Hayvanat umumiyetle
enkaz altında telef olmuş, pek azı kurtulabilmiştir. Açıkta
kalan kazazedeler muhtac-ı muavenet bir haldedirler. Vatan-
daşlarımızın bu hususta ibraz-ı hamiyet ederek sefil kalan bu
zavallıların muavenetine şitab edeceklerini ümit ederiz. 

***

Soma’da mualliminin maaş alamamak yüzünden muhtac-ı
muavenet bir halde bulundukları müstahberdir. 

***

Vali İzzet Bey ansızın hastalanmış ve berây-ı tedavi Amerika
Salib-i Ahmer Hastanesi’ne yatırılmıştır.

***

İzmir’deki Yunan Fevkelade Komiseri İstiryadis’in vazifesi
hitam bulmuştur. Mumaileyh uhdesinde olan umur ve vezaifi
Yunan Kuvve-i İşgaliye Kumandanı General Nider (Nieder)
teslim etmiştir.

Hükümet-i Merkeziye’nin Muaveneti

Soma’da vuku bulan hareket-i arz için hükümet-i merkeziye-
den beş bin lira tahsis edilmiştir. Bu tahsisatın sarfı için
Muhacirin Müdüriyeti memurininden Ali Fehmi Bey tayin
edilmiştir.

Teberru

İzmir muhacirlerinin tehvin-i sefaleti için Millî Mahsulât Şir-
keti Müdüriyeti iki bin beş yüz lira iane vermeye amade
olduğunu makam-ı sadarete bildirmiştir.

Âtıfet-i Şahane

İzmir yetimlerinin iskânı için Zat-ı Şahane Beykoz Kasr-ı Hü-
mayunu’nu tahsis etmişler ve şimdiye kadar İzmir muhaciri-
nine ne gibi muavenet edildiğini makam-ı sadaretten sual
eylemişlerdir. Zat-ı Şahane İzmir muhacirinine şiddetle
muavenet edilmesini ferman buyurmuşlardır. 

İzmir İşgali 

Son posta ile gelen (İdeanasutale) (?) İtalyan gazetesi-
nin verdiği malumata nazaran müttefikin meclis-i âlisi İzmir
meselesinin tetkikine başlamazdan mukaddem Heyet-i
Muhtelite-i Tahkikiyenin raporunu istima eylemiştir. Raporda
zikrolunan fecayi heyet azası üzerinde büyük bir tesir yapmış
ve bunun üzerine İzmir’deki Yunan işgal-i muvakkatinin
temadi ettirilip ettirilmemesi hususunda müzakere cereyan et-
miştir. Müzakereyi müteakip Venizelos heyet huzuruna kabul
edilerek beyanat ve müddeiyatı istima edilmiştir. 

Venizelos fecayi-i mezkûrenin bidayet-i işgalde vuku bul-
duğunu iddia eylemiştir. Konferans Heyeti şimdilik Yunan
işgal-i muvakkatinin bir müddet daha devamına karar vermiş

ise de mahafil-i siyasiyede bunun uzun bir müddet daha
devam edemeyeceği kanaati vardır. Konferans tarafından
Venizelos’a gönderilen mektupta işgalin muvakkat olduğu
beyan edilmiş, bu hususta delil olarak telakki olunmaktadır.

İzmir İntihabatı

Malum olduğu üzere Yunanlılar İzmir’de mebus intihabatına
mani olmuşlardır. Haber aldığımıza göre İzmir’e namzetliğini
vazeden Adliye Nazır-ı Sabıkı İsmail Sıdkı Bey efkâr ve müta-
laatını halka izah için bir konferans vermek arzusunu izhar
etmiş ve Vali İzzet Bey tarafından bu hususta müsaade talebini
havi olarak Kuva-yı İşgaliye Kumandanlığına yapılan müracaat
üzerine idare-i örfiyenin mevcut olması hasebiyle içtima edile-
meyeceği ve Kuva-yı İşgaliye Kumandanlığı’nın men ettiği
bildirilmiştir. 

İzmir’de Düvel-i İtilafiye’nin de hâlâ tasdik ettiği hâkimiyet-i
Osmaniyeye pek küstahane bir tecavüz olan bu hareket Yu-
nanlıların uhud ve hukuk-ı düvele ne kadar riayetkâr olduk-
larının bir delildir. 

Sevgili İzmirimizin felaketini adeta ihdas eden ve hâlâ bu bed-
baht memleket üzerinde bir kâbus tesirini yapan Vali İzzet
Bey gibi vicdanından bile şüphelendiğimiz bir adam mukad-
derat-ı milliyenin başında bulundukça böyle tecavüzlerden
kurtulamayacağımız tabiidir. Bu zavallı millete ne feci bir
tecelli nasip etmiş ki İzmirimiz işgalinden evvel bir Yunan
teşebbüsat-ı caniyesine adeta teshil eden öyle bir adam hâlâ
maruz-ı tehlike bir vilayetimizin başında reis-i hükümet
olarak bulunuyor. 

Haber aldığımıza göre İzmir’deki intihabatın bu suretle men
edilmesi hükümet-i seniyemizce Düvel-i İtilafiye nezdinde
protesto edildiği gibi İstanbul’daki bilumum fırak cemiyat ve
matbuat müştereken bu nahak müdahale için teşebbüsat-ı şe-
didede bulunmuşlardır. 

Hilal-ı Ahmerin Faaliyeti 

İzmir’den Yunan mezalim ve tazyikatı dolayısıyla mücaherete
mecbur kalan dindaşlarımızın içinde bulundukları hal-i sefalet
ve perişaniye çaresaz olmak için Hilal-i Ahmerin ciddi teşeb-
büs ve faaliyetlere girişmiş olduğu maalmemnuniye görülmek-
tedir.

Ahiren alınan haberlere nazaran muhterem cemiyet son za-
manlarda mühim tedarikâtta bulunmuş ve bu bedbaht kardeş-
lerin terfih-i halleri için iki yüz bin lira tahsis eylemiştir. Bu
mühim meblağla muhacirin ilbas ve iaşe edilecektir. Aynı za-
manda tertip olunan seyyar Hilal-i Ahmer heyetleri de bu fe-
laketzedelerin bulunduğu mevakiye hareket etmek
üzeredirler. Hilal-i Ahmeri bu faaliyet-i insanperveranesinden
dolayı tebrik ve tebcil nasıl bir farize-i vataniye ise bu zavallı
kardeşlerin hal-i sefalet ve perişanisine lakayt ve bigâne kalan
zenginlerimizin tavır ve hareketleri de o derece layık-ı nefret-
tir. İzmir ve İstanbul zenginleri son dakika da olsun mem-
leketleri ve vatandaşlarıyla alakadar görmek isterdik. 
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PAYİTAHT ŞUÛNU

Darülfünun ve Mekâtib-i Âliye Talebesinin Teavünü

İstanbul’da mevcut bilumum Mekâtib-i Âliye Talebesi
Darülfünun Emini Doktor Besim Ömer Paşa’nın taht-ı
riyasetinde bir heyet teşkil ederek İzmir mühacirleri için iane
dercine başlamışlardır. 

Bu heyetin yüz bin liradan fazla iane toplamaya muvaffak ola-
cağı temin ediliyor. 

Museviler

Musevi vatandaşlarımız İstanbul’da müntehab-ı sani intiha-
batına iştirak eylemişlerdir. 

CİHAN ŞUÛNU

Fransa Başvekili Mösyö Klemaso (Clemenceau) reis-i cumhur-
luğa namzetliğini vazedecektir.

***

Amerika hükümeti Küba adasının bütün şeker mahsulünü
iştira etmiş ve gelecek Şubat’a kadar harice ihracını taht-ı
memnuiyete almıştır.

***

Amerika’daki kömür maden amelesinin grevini İngiliz maden
amelelerinin grevi takip etmiştir. Bu kış Avrupa’da kömür
buhranının pek şiddetli olacağı tahmin edilmektedir. 

Mösyö Klemanso’nun (Clemenceau) Beyannamesi 

Fransa Reis-i Vükelası Mösyö Klemanso (Clemenceau) Suriye
ve Adana ahalisine hitaben bir beyanname neşretmiştir. Mösyö
Klemanso’nun (Clemenceau) bu beyannamesinden Türkiye
mukadderatının tayininde bir kararsızlık mevcut olduğu ve
Fransız siyasetinin bu kararsızlık tesiri altında kaldığı ve
Fransa’nın Şark’taki menafi şark milletleriyle mümkün mer-
tebe anlaşmak suretiyle temin gayesini istihdaf ettiği,
Fransa’nın Şark’ta kendisine yeni kuvvetler sarf ettirecek
gaileler çıkarmak istediği anlaşılıyor.

Avusturya İmparatoriçesi “Zita” yaşayabilmek için kıymettar
mücevheratını satmaya mecbur kalmıştır. 

Hahambaşının Faaliyeti 

Hahambaşı Naum Efendi’nin Avrupa’da lehimizde idare-i
lisan ettiği ve bilumum müessesat-ı siyasiye ve iktisadiye ile
temas ederek lehimizde bir cereyan ihzar eylemekte bulun-
duğu müstahberdir. 

Türkiye’de Vaziyet

Teşrinisani zarfında Yunanistan’dan İskeçe’ye giren mallardan
Türkiye hükümeti nam ve hesabına 800 bin frank gümrük
resmi alındığı müstahberdir. 

Türkiye’de Bulgar İdaresi’ne nihayet verilmiştir. Gümülcine
mutasarrıflığına Tevfik Bey namında bir Türk tayin edilmiş ve
Belediye riyasetine Hafız Galib Efendi intihap olunmuştur.
Adliye, mülkiye, maliye, zabıta teşkilatına ait memurin defteri
Trakya Cemiyetince tanzim ve Fransız Kuva-yı işgaliye Ku-
mandanlığına teslim edilmiştir. 

İtalya Hariciye Nazırının İstifası

İtalyan Hariciye Nazırı’nın istifasına mahafil-i siyasiyede
büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. Bu istifa İtalyan
siyasetinde yeni bir tebeddülün mukaddemesi telakki olun-
maktadır. 

Sosyalistlerin son intihabatta ihraz-ı ekseriyet etmesi bu tebed-
dülün şekil ve suretini ihsas etmektedir.

ANADOLU ŞUÛNU

Bogos Nubar Paşa “Türklerin istiklallerine Ermenilerin muarız
olmadıklarını ve yalnız Ermeni olan yerleri” istediklerini
söylemiştir.

Mebus İntihabı

Eskişehir Mebusluğuna: Mebus-u sabık Abdullah Azmi,
Belediye Reisi Veli Efendi 

Niğde Mebusluğuna: Darülfünun Edebiyat Fakültesi Müdürü
Mehmed Emin, Nevşehirli Ata ve Muhyiddin Beyler 

Yozgat Mebusluğuna: Ferik İsmail Fazıl Paşa ile Akdağ Madeni
Eşrafından Bahri Beyler 

Sivas Mebusluğuna: Bahriye Nazır-ı Esbakı Rauf, Samih Fethi,
Sivaslı Edhem, Sivaslı Yüzbaşı Ziya, Miralaylıktan mütekait
Vasıf Beyler intihap olunmuşlardır. 

SON HABERLER

Millî Kongrenin Namzetleri 

Millî Kongrenin İstanbul namzetleri tayin etmiştir. Servet-i
Fünun sahibi İhsan, Baro Reisi Celaleddin Arif, Osmanlı
Bankası Müdür-i Sanisi Hamid, Millî Banka Müdür-i Sanisi
Ferid, Esbak Şehremini Hüseyin Kâzım, Sabık Hariciye
müsteşarı Reşad Hikmet, Londra Sefareti Sabık Başkâtibi Reşid
Şadi, İstiklal Sermuharriri Rauf Ahmed, Tedrisat-ı Aliyye
Müdürü Selehaddin, Sabık Sıhhiyye Müdür-i Umumisi Dok-
tor Adnan, Bern Sefir-i Sabıkı Fuad Selim, Evkaf Müsteşar-ı
Sabıkı Kemal Atıf, Lütfü Fikri, Mişon Ventura, Ticaret-i
Bahriye Mahkemesi Reisi Yusuf Ziya Beylerdir. 

Mehmed Ferid Bey’in İrtihali

Mısır, Darbulvazı (?) Cemiyyeti Reisi Mucahid-i İslam Ferid
Bey müteverrimen irtihal etmiştir.
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Sıhhiye Müfettiş-i Umumisi

Sıhhiye Müfettiş-i Umumiliğine Milaslı Doktor İsmail Hakkı
Bey tayin olunmuştur.

Sinop Kayseri Mebusları

Kayseri mebusluğuna meclis-i mesai azasından Ahmed Remzi
Efendi ile Belediye Reisi Refet Bey, Sinop mebusluğuna Rıza
Nur Bey intihap olunmuşlardır.

Ahmed Rıza’nın

Ahmed Rıza Bey Mösyö Klemenso (Clemenceau) tarafından
kabul olunmuş ve iki recul-i siyasi arasında uzun bir mülakat
vuku bulmuştur.

Maliye Müsteşarı

Maliye Müsteşarlığına Faik Nüzhet Bey Tayin olunmuştur. 

Bulgar Sulhu

Bulgar Murahhasları Sulh Konferansı’nca ihzar olunan muahe-
denameyi imza etmişlerdir.

Amerika’da Cemiyet-i İslamiye

Amerika’da Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye namıyla bir müessese
teşekkül etmiş ve muharebede şehit olanların eytamına tahsis
olunmak üzere altı bin lira iane toplanmıştır.

Mister Balfor’un (Balfour) Beyanatı

Mister Balfor (Balfour) Avam Kamarası azasından General
Sotis ile Miralay Herbert tarafından Türkiye sulhunun Loyd
Corc (Lloyd George) tarafından Türkiye’nin tamamiyet-i
mülkiyesine riayet olunacağına dair verilen teminat dairesin-
den akdini talep eylemişler ve Mısır’daki şurişlerin bu teeh-
hürden ileri geldiğini iddia etmişlerdir.

Mister Balfor (Balfour): “Osmanlı İmparatorluğu hakkında
herhangi hükümetin takip edeceği siyasete dair kendiliğinden
söz söylemesi imkân haricindedir. Bu siyasetin müşterek ol-
ması icap eder. Bu müşterek siyasetin teessüsüne kadar Os-
manlı devletinin haritasını istediğimiz şekilde çizmek
müttefiklerimize karşı iyi bir hareket olmaz. Osmanlı devle-
tinin akibeti hakkında hüküm verecek değilim, fakat şunu
katiyetle beyan ederim ki Türkler gibi büyük bir millet-i tari-
hiyenin vatanını harita-i âlemden silmek her nerede olursa
olsun içtima edecek Sulh Konferansı tarafından teyit olunacak
kararlardan değildir. Türklerin büyük bir mazisi vardır.
Türkler yaşıyor. Milliyetler ve millî hâkimiyetler hakkında
kabul olunan esaslar akvam-ı saire gibi Türklere de teşmil olu-
nursa sulhtan sonra bir Osmanlı devleti bulunacağı
muhakkaktır” yolunda cevap vermiştir.

Karasi Reji Müdürlüğü’nden:

Kendilerine kâfi miktarda tütün ve sigara verildiği halde bazı
tütün bayilerinin fiyatından fazlasıyla tütün ve sigara sattıkları
mesmu olduğundan o gibiler hakkında muamele-i nizamiye
tatbik olunmak üzere müşterilerinin reji idarelerini ve en
yakın zabıta memurlarını haberdar eylemeleri rica olunur. 

2-3

***
Dâhili İntani ve Kan Hastalıkları Mütehassısı

Doktor Ekrem Tok Bey 
Hastalarını her gün öğleden akşama kadar Hükümet
Caddesi’nde Sağlık Eczanesi karşısında kabul eder. 

[Sağlık muayene ve tedavihanesinde] 
Kan, balgam, idrar, meni ve her türlü akıntıların tahlilatı ve
mikroskop muayenesi icra ve muhtelit tedavi usulüyle en

kat’i tarzda frenginin tedavisi deruhte olunur.
Gecenin her saatinde muhasebe-i hususiye binası ile

Muhacirin İdaresi arasındaki hanesinde bulunur. 
***

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 6
4 Kânunuevvel 335 (4 Aralık 1919) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�

Numara: 6
4 Kânunuevvel 335 (4 Aralık 1919)

Sayfa: 1

ASİL BİR TAKDİR-İ HAK:
MİSTER BALFOR’UN NUTKU

Asırların sine-i vesi tarihisinde gurur ve ihtişam ile kurduğu
saltanatın bugünkü felaket-i elimesi içinde ümit ve iman
taşıyan kalpleriyle istikbal ve saadeti hazırlayan milletimin
fazilet ve asalet-i tarihiyesi hukuk-ı meşrua-yı milliyesi
ezilirken; münasebet-i maziye ve muavenet-i tarihiye ile mer-
but bulunduğumuz milletlerin bize karşı insaniyetkarane birer
cemile-i siyasiye ibraz edeceklerini ümit ediyor. Ve etrafımızı
zulmetler ihata ettiği; kalplerimiz şüphelerle dolu olduğu za-
manlarda dost milletler bize hayr-hahlıklarını diriğ etmez
zannı taşıyorduk. Maatteessüf mütarekeden beri geçirdiğimiz
bir senelik an-ı tereddüt ve tarihide arzu ettiğimiz kadar
muavenet ve müzaheret görmedik. Düşkün ve silahsız bir dev-
rimizde bütün eski dostların bizden selam kestiklerini müşa-
hede ettiğimiz zaman asalet ve necabet-i ırkiyemizi düşünerek
münasebetdar bulunduğumuz milletlerin dostluklarını diriğ
etmeyecekleri ve bu suretle hakk-ı meşrumuzun zayi olmaya-
cağı ümidi bizde var idi. Hâlbuki zalim bir kavmin isyankâr
çocukları Türk diyarında Türk’e musallat olurken bütün tarihi
münasebetlerin dostlukların üfulünü hissetmekten mütevellit
bir yasla bu haksız taarruz karşısında kükreyen kalplerimizin
sedasını işittirebilmeğe muvaffak olamadık bugünün küçük
menfaati mukabilinde tarihi münasebeti hakiki bir merbu-
tiyeti feda etmek belki asr-ı hazır siyasetinin esasatındandır.
Fakat hak ve insaniyet esaslarının lâyemut olduğunu bir akide
bir iman şeklinde cihana ilan eden medeni bir hükümetin
Türk milleti gibi kendisine manevi bir surette merbut bulunan
bir millete karşı siyaseti zulüm ve haksızlığı himaye şeklinde
tecelli edemez. Cihanda adalet ve hak fikrinin insaniyet
hissinin sukut edeceğini tasavvur edemezken bu halin en
medeni ve en ziyade muhtelif münasebat ile merbut bulun-
duğumuz bir kavimden suduru tabiidir ki ruhumuzda bir
yeis-i fikir ve dimağlarımızda bir tahavvül hâsıl eder. Türk,
bütün devletlerin mümessilleri karşısında silahlar sustuğu,
dost ve düşman birbirine selam verdiği bir devr-i sükûnda
İzmir’de insaniyetin kabul edemeyeceği caniyane taarruzlara
maruz kaldığı halde yine o İzmir’de beşeriyet birbirinin

boğazını sıktığı ve ateşli bombalar İzmir’in afakından
başlarımıza yağdığı zamanlarda biz bütün ecnebi dostlarımızı
himaye ve onların menafini muhafaza ettik orada senelerden
beri bizimle yaşamış olan İngiliz ve Fransız dostlarımız bu
hakikati felaketimizden sonra da ilan etmekten kaçınmadılar
ve bugün İzmir’deki İngiliz ve Fransızların reylerine müracaat
olunsa kısm-ı küllisi şu işgal-i müellimden müşteki olduk-
larını ve bizim idaremizde kalmaya hahişkar bulunduklarını
beyan edeceklerine de kani’iz. Şu halde bizden ne gibi bir fe-
nalık sadır oldu ki! Bugün maruz-ı felaket bulunuyoruz
İzmir’de Yunanlılar dört harp senesinde milyonlar kazandılar.
Biz buna mukabil yüz binlerce şehit verdik Yunanlılar asırlarca
himayemizde her türlü saadetleri kucakladılar. Bizler felaket
ve musibetlerle çarpıştık. Fransız İngiliz ticareti İzmir kadar
hiçbir mahalde inkişaf edemedi. Öyle iken İzmir’de Türk
zalim olmaktan kurtulamadı. Ve en bayağı bir milletin pek
şeni taarruzuna maruz kaldı. Hakk-ı tarihimiz inkâr ve
hukuk-ı kadime-i meveddetimiz ihlal edildi.

Mütarekeden sonra Türk idaresindeki akvamın serbesti-i
harekâtının itası talebi bütün dostlarımız tarafından dermeyan
edilince büyük imparatorluğumuzdan Araplara ait kısmının
onlara terkine razı olduk. Ve Türk olan her yerin üzerinde her
türlü kuyuddan arı bir hâkimiyetin bir saltanatın bize
bahşedilmesini istedik. Bu saf ve bîriya temennimizin kabul
edileceğine de iman ettik. Fakat günün birinde İzmir’in kenar
mahasin-i aludine kanlı bir ayak, Yunan ayağı bastı.  Adana’da
Ermeni eli Türkün boğazına uzandı ve sonra bu hareket
karşısında Türk bir galeyan ve heyecan saltanatı, şerefini,
hâkimiyetini kurtarmak için bütün iman ve kudretiyle ayak-
landı. Ve âlem-i medeniyete tekrar müracaatlarda hakkının
itası için tekrar istirhamlarda bulundu. Bu müracaat-ı
safiyanesinin netice-i mesudesini günlerce, aylarca bekledi. Ve
bekliyor. Fakat Yunan zulmü her gün muzaaf bir surette ar-
tarken her gün Ermeni vahşeti yüzlerce Türkün hayatını ifna
ederken artık bu halin devamından mevcudiyetimizin
mahvolacağını görüyor ve onun için sesimizin bütün kuvvet
ve kudretiyle cihandan hak istiyoruz. Bütün hareketlerimizde
hakkımızın itası hususunda vuku bulan faaliyetlerimizden
ibarettir ve bunlar Yunan zulmü, Ermeni vahşeti devam et-
tikçe artacak ölmeyecektir. Düşmanlarımız bu hareketimizin
bir hareket-i mezbuhane olduğunu ve artık Türk için bir
hâkimiyet tasavvur edilemeyeceğini istedikleri kadar ilan
etsinler bizde ölmeyen bir iman var o da hakk-ı tarihimizin
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tasdik edileceği imanıdır. Nitekim son zamanlarda cihanın
harekâtını idare eden büyük milletlerin vaziyetlerinden bunu
müşahede ediyor ve milletimizin gittikçe artan galeyan ve
heyecanından da bunu istidlal ediyoruz. İngiltere Hariciye
Nazırı Mister Balfor’un (Balfour) İngiliz tarih-i necabetinin
Türkler hakkında dolu olan ananatından mülhem olan parla-
mentodaki son nutkunu da bu itibarla şayan-ı tetkik bulu-
yoruz. Mösyö Balfor (Balfour) İngiltere’nin tarihi kürsüsünde
bütün cihan-ı medeniyete karşı diyor ki:

“Şunu katiyetle beyan ederim ki Türkler gibi büyük bir mil-
let-i tarihiyenin vatanını harita-i âlemden silmek her nerede
olursa olsun içtima edecek Sulh Konferansı’nın vereceği karar-
lardan değildir. Türklerin büyük bir mazisi vardır. Türkler
yaşıyor sulhtan sonra da bir Osmanlı hâkimiyeti bulunacağı
muhakkaktır.”

Bir sene evvel her taraf karanlık her taraf bizim sesimiz
karşısında sakin ve samit iken bugün bir İngiliz nazırı İngiliz
kavminin mümessilleri huzurunda mevcudiyetimizi tasdik
ediyor ve tarihi saltanatımızın uful edemeyeceğini bir lisan-ı
katiyetle dermeyan ediyor. Bu tabii bir başlangıçtır yakında
bunun fiilî eserlerini göreceğiz. Yalnız şimdiye kadar devam
ettiğimiz harekâtta daha muannidane daha faalane bir tarzda
devam etmek lazımdır. Vahdet-i his ve emelimizin bizi götüre-
ceği feyizkâr sahalara yaklaşıyoruz. Onun için harekâtımızda
şiddetle devam etmek bir vazife-i milliye haline giriyor. Biz
hakk-ı tarihimizin bütün dost milletlerce de tasdik edileceğini
ümit ediyoruz. Bakalım bu devr-i felaketimizde en evvel eli-
mizi sıkacak dost kim olacak?

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Harb-i Umumi esnasında tebid olunan Taşnaksutyun ve
Hınçak komitelerine mensup olan eşhas mütarekenin akdini
müteakip Dersaadet’e avdet etmişler ve Rusya’dan dahi bir-
takım komiteciler gelmişti. Taşnaksutyun’a mensup olanlar
derhal Tepebaşı’nda Amerika Sefarethanesi karşısındaki
haneyi kulüp ittihazıyla faaliyete başladılar. Maksatları
hükümet-i Osmaniye aleyhinde tahrikât yapmaktır. Türkler
lehinde bazı ifşaat-ı mühimmede bulunan Ermeni muhar-
ririn-i meşhuresinden Himayak Aramyan bu komitece idama
mahkûm edilerek katlolunmuştur. Birçok vesait-i neşriye ve
konferanslarla Ermeniler hükümet-i Osmaniye aleyhine tahrik
olunmaktadır. Bu komitenin faal ve mühim uzuvlarından
biri olan Şevarit Misakyan’ın müdür mesullüğü altında
Çakedamard namıyla bir gazete neşredilmektedir.

İstanbul’da Hainane Tertibat

Kemal-i teessüfle istihbar ettiğimize göre İstanbul’da Kuva-yı
Milliye aleyhine teşkilat tertip eden ve geçenlerde bazı
şayan-ı dikkat mektupları elde edilen Said Molla faaliyet-i
ihanetkârisine devam etmektedir. Bu melun teşkilata mensup
bir zatın Anzavur’a bazı talimat verdiği muhakkaktır. İsim-

lerini icabında verebileceğimiz bir iki zabit vasıtasıyla Saray-
burnu’ndan yüz elli silah yükletilerek Erdek’te eşkıya-yı
meluneden Şah İsmail’e ve Bandırma’da İbo namlarına sevk
edilmiştir fa’teberu.

CEPHELERDE VAZİYET

Aydın Cephesi

27-11-35 (27.11.1919): Ödemiş muharebatı Yunanlıların kati
bir inhizamıyla neticelenmiştir. Düşmanın kuvve-i maneviyesi
fevkalade kırılmıştır. Aydın hattı hâlâ mecruh nakliyatıyla
meşguldür.

28-11-35 (28.11.1919):Yunanlıların Emürlü İstasyonu
civarındaki bataryaları mevzilerimize ateş açmışlarsa da kendi-
lerine zayiat-ı külliye verdirilerek iskat edilmiştir. Düşmanın
bir topuna tam isabet vaki olmuştur. Ateşimizin şiddetinden
o havalideki düşman topçusu dağılmıştır.

Aydın ve Menteşe ve Havalisi Umum Kumandanı Demirci
Mehmed Efe’den mevrut telgraf suretidir:

Şimdi Ödemiş cephe-i harbinden avdet ettim. Yunanlılar
tamamen perişan edilmiş ve müsademeye nihayet verilmiştir.
Allah’ın inayetiyle hain düşmana karşı her vakit muvaffak ola-
cağımıza eminim. Bu harpte dahi Yunanlılar tarafından işgal
ve ahiren tarafımızdan istirdat edilen mevakide düşmanın İs-
lamlara karşı yaptığı mezalim ve fecayi’i bilâhare tamimen
tebliğ edeceğim efendim.

Salihli Cephesi

30-11-35 (30.11.1919): Düşman Salihli Cephesi’nden bütün
piyade ve topçusuyla taarruz etmiş ise de zayiat-ı külliye
verdirilerek tardedilmişdir. Vaziyette tebeddül yoktur.

Aydın ve Menteşe ve havalisi umum kumandanı Demirci
Mehmed Efe’den 2 Kânunuevvel 335 (2 Aralık 1919) tarihiyle
mevrut telgraf suretidir.

1- Mücahidimizin kısa bir hücumu neticesinde düşman yarım
saat kadar mukavemet gösterdikten sonra firar ederek Eselli
sırtları ile Eselli karyesi tarafımızdan işgal edilmiştir. Bu
muharebede dört hafif yaralımız olup düşmana ise yüz kadar
maktul bıraktırılmıştır.

2- Yunanlılar İzmir kışlasındaki karargâhlarını dün Karşı-
yaka’ya nakletmişlerdir.

3- Yunanistan’da efratta dâhil olduğu halde zabitan Venizelos
aleyhine kıyam etmişler ve avdeti halinde kendisini katlede-
ceklerini bildirmişlerdir.

4- İzmir’de Hıristiyan mahallesinde ve civar köylerde birçok
haneler hastane ittihaz edilerek Ödemiş’teki yaralılar oraya
konulmuştur. Ödemiş’teki zayiattan dolayı Yunanlılar pek
müteessir ve adeta askerleri isyan halindedir.
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Numara: 6
4 Kânunuevvel 335 (4 Aralık 1919)

Sayfa: 2

SON ALINAN HABERLER

Akhisar Cephesi’nde

2 Kânunuevvel (2 Aralık) tarihinde düşman Akhisar Cep-
hesi’nde Tatar köyünden 5 tabur piyade, 8 bölük süvari, 2
batarya top, 3 takım makineli tüfeklerle kablezzeval saat
dokuzda şiddetli bir taarruz yapmıştır. Muharebe pek muan-
nidane bir surette beş saat devam etmiştir. İki zabit mecruhu-
muz, bir nefer mecruh ve iki nefer şehidimiz vardır. Düşman
Tatar köyünü bidayette işgal etmiş ise de bilâhare yine tard
olunmuştur. Düşmanın zayiatı iki yüzü mütecavizdir. Düş-
man Tatarlı’yı işgalden evvel köyü bombardıman ederek yine
büyük bir nümune-i vahşet göstermiştir. Köy üzerinde
dolaşan tayyareler köye makineli tüfek ateşi istimal et-
mişlerdir. Düşman, köyü işgalde kadın ve çocuklara karşı silah
istimal ve iki kadın ile sekiz yaşında bir çocuğu şehit etmiştir.

Soma Cephesi’nde

28-29 Teşrinisani (28-29 Kasım) gecesi tarafeynden hafif
piyade ateşi olmuştur. Gündüz düşmanın imtidadlı piyade ve
mitralyöz ateşi vuku bulmuştur.

30 Teşrinisani (30 Kasım) gecesi düşman Cumalı köyü sırt-
larından sabaha kadar mitralyöz ateşi yapmış sabaha karşı
bütün makineli tüfeklerinin iştirakiyle ateş baskını yapmıştır.

2 Kânunuevvel (2 Aralık) günü düşmanın bir yük otomobili
siperlerimize gelirken tarafımızdan yapılan ateş üzerine oto-
mobildeki efradın kısm-ı azamı maktul düşmüştür.

MİLLÎ AJANS TELGRAFLARI

Müsakkafat Vergilerine Zam

Ticaret ve sanayiye mahsus müsakkafat ile müsakkafat
ahkâmına tabi arsaların vergilerine üç yüz otuz beş senesine
mahsus olarak yüzde üç yüz zam edilmiştir. Gerek icara veril-
sin ve gerekse sahipleri tarafından istimal olunsun umum
mesakin vergilerine de yüzde seksen zam olunmuştur.

Yüzde yirmi beş harp ve yüzde altı teçhizat hissesi 335 (1919)
senesinde lağvedilmiştir.

- Meclis-i âli tahrip edilecek Alman sefain-i harbiyesi
enkazının suret-i taksimini müzakere etmiştir.

- Macaristan’da vaziyeti tetkik ederek meclis-i âliye rapor ver-
mek üzere Budapeşte’ye gitmiş olan Fevkalade Komiser Sir
(Sör) Jorjer Klark ahiren avdet etmiştir.

- İtalya Hariciye Nazırı Mösyö Spaloza Cuma akşamı Paris’e
müteveccihen Roma’dan hareket etmiştir.

- Litvanya hükümeti Almanya ile kat’-ı münasebat etmiştir.
General Abrah Ardek Litvanyalılara karşı harp eden kıtaatı

taht-ı himayesine almış olması buna sebep gösterilmektedir.
Mitav (?) ve Yanski’nin iki tarafında muhaberata devam
edilmektedir. Birçok Korlandalı fırkalar da harbe iştirak et-
mişlerdir. Radroyşki mıntıkasında dahi şiddetli muharebat
vuku bulmaktadır.

- Almanya hükümeti ahiren Düvel-i İtilafiye’ye gönderdiği bir
notada müttefik hükümetlerin -muahedenin en ağır şartları
ihtiva etmesine mukabil-  üsera-yı harbiyenin derhal mem-
leketlerine iade edileceği vadinde bulunduklarını ihtar eyle-
mekte ve Yukarı Silezya ile Bahr-i Baltık eyaletlerinin tahliyesi
ve Iskayakaplov’da batırılan sefain-i harbiye meselelerinden
dolayı itilafın Almanya’ya karşı serdeylediği muahedatı red-
detmektedir. Paris’te Berlin’den yeni notaların vüruduna ihti-
mal verilmektedir. 

- Bulgarlar muahede-i sulhiyeyi pek basit bir surette ve
merasimsiz imza etmişlerdir. Alakadar devletlerden bazıları
hin-i imzada hazır bulunmamışlardır. Sırbistan ve Romanya
imza etmemiştir.

- Yunan murahhasları muahedenameyi imza etmekle beraber
âmâl-i milliyeleri tatmin edilmeğinden (edilmediğinden)
dolayı itiraz etmişlerdir.

CİHAN ŞUÛNU 

Adana’nın Mukadderatı

Suriye’ye muvasalat eden General Guro (Guro Bridoges)
tarafından Mösyö Klemanso (Clemenceau) namına neşrolu-
nan beyannamede Adana’nın işgali muvakkat bir mahiyeti
haiz olup temin-i asayiş maksadına mübteni bulunduğu ve
Adana’nın mukadderatını ancak Sulh Konferansı tayin ede-
bileceği zikir ve beyan olunmaktadır.

Irak’taki Üseramız

Irak’ta bulunan üseramızdan on yedi bin kişi yakında mem-
leketlerine sevk edilecektir. 

Yeni Yunan Arazi Kanunu

Yunan hükümeti Makedonya’da Müslümanların elinde bulu-
nan arazi için yeni bir kanun neşretmiştir. İşbu kanunun
ahkâmı son derece şedit olup Müslümanların elinden araziyi
almak gayesini istihdaf eylemektedir. 

Venizelos’a Suikast

Atina’da Venizelos aleyhinde suikast tertip etmekle uğraşan
bir cemiyet keşfedilmiştir. Cemiyetin başında mütekait bir
Yunan Generali bulunurdu. Yüz otuz kişi tevkif edilmiştir.

ANADOLU ŞUÛNU 

Adana Müftüsü

Adana Müftüsü Zahir Efendi Adana’da Ermeniler tarafından
Müslümanlara yapılan mezalim aleyhinde şedit teşebbüslere
tevessül eylediğinden Adana’yı terk etmeğe icbar edilmiştir.
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Mumaileyh Adana’da asayişin fevkalade muhtell olduğunu ve
Ermeniler tarafından birçok masumların dayakla öldürüldük-
lerini beyan etmiştir.

Halepliler

Halep ahalisi kırk bin kişi teslih ederek Ecnebi işgalini katiyen
kabul etmemeğe karar vermişlerdir.

Adana’da Ermeni Mezalimi

Adana mülhakatında Ermeni mezalimi devam etmektedir.
Ceyhan’ın Mercimek, Sarıbahçe karyeleriyle Kozan ve Sis’te
birçok Müslümanlar baltalarla parçalanmış; evler basılarak
yağma edilmiştir. Adana’daki Fransız idare-i askeriyesinin bu
mezalim ve fecayi karşısında sakit ve lakayt kalmayacağını
ümit etmek istiyoruz.

İZMİR ŞUÛNU 

Şerefsudur eden irade-i seniye üzerine muhacirin müdüri-
yet-i umumiyesince İzmir muhacirini hakkında tanzim edilen
rapor atebe-i şahaneye arz edilmiştir. İşbu raporun münderi-
catına nazaran şimdiye kadar muhacirin idaresinden
muavenet görenlerin miktarı elli bine baliğ olmuştur.
Müdüriyet, mıntıkalar tesis ederek faaliyetini o suretle taksim
ve tevzi eylemiştir. Balıkesir, Burhaniye, Edremit, Soma,
Kırkağaç ve Akhisar mıntıkasında bulunan on sekiz bine karib
muhacirine tahsis edilmek üzere otuz üç balya battaniye,
kilim, kürk ve pek çok miktarda “kinin” gönderildiği gibi iki-
şer yüz yataklı iki seyyar hastane tesis edilmek üzere leva-
zım-ı sıhhiye ve etibba izam edilmiştir.

Karahisar, Uşak, Denizli Nazilli ve Söke mıntıkasında mevcut
otuz beş bine karib muhacirin içinde 93 balya battaniye,
kilim, kürk ve iki bin beş yüz kilo “kinin” gönderilmiştir.
Çine’de iki seyyar hastane küşat edilmek üzeredir.

Bundan maada yakında sevk edilmek üzere külliyetli miktarda
melbusat ve levazım-ı sıhhiye ihzar edilmiştir.

Atıfet-i Şahane

Zat-ı Şahane İzmir muhacirini için 1500 lira ihsan buyur-
muşlardır.

Prenses Nimet Hanım

Prenses Nimet Hanım Efendi İzmir muhacirlerinin terfih-i ah-
vali için teşekkül eden cemiyet-i hayriyeye 3400 lira teberru
buyurmuştur.

İzmir’de Yunanlılar

İzmir’de Yunan asakiri arasında büyük bir ümitsizlik hüküm-
fermadır. Yunan jandarma efradının bir kısmı terhis edilmiştir.

LİVA ŞUÛNU 

Muhasebe-i hususiyeden maaş alan bilcümle memurin ve
müstahdemin üç dört aydan beri maaş alamadıklarından

müştereken vazifelerine devam etmemektedirler. Aldıkları
maaşla geçinmekte olan bu gibi muallimin ve memurininin
bir an evvel maaşlarının itası menafi-i memleket namına bir
vazifedir. Meselenin halli hususunda icap eden makamatın
ibraz-ı mesai etmesini talep ederiz. 

Kepsut Nahiyesi Başmuallimesi Bahriye Hanım’ın Bigadiç’e
naklinden sarf-ı nazar olunmuştur.

Hurşit Paşa Heyeti

Hurşit Paşa’nın riyasetindeki heyet-i teftişiyenin birkaç güne
kadar Balıkesir’i teşrif buyuracakları haber alınmıştır.

Anzavur Ahmed Hadisesi

Geçen ki nüshamızda yazdığımız veçhile Anzavur Bayramiç
müsademesinden perişan bir surette mağlup olduktan sonra
Kirmasti ve Uluabad’a doğru kaçmıştı. Uluabad’da jandarma
müfrezesiyle küçük bir müsademe yaptıktan sonra 29-30
Teşrinisani (29-30 Kasım) gecesi Ayas Köprüsü’nden geçerek
Soldere taraflarına gelmiş ve orada Kuva-yı Milliye takip ku-
mandanı Edhem Bey’in kuvveti tarafından sarılmıştır. Edhem
Bey’in kıymetli arkadaşlarından Dramalı Rıza Bey dahi Kir-
masti’den alıp getirdiği müfreze-i askeriye ile birlikte yetişmiş
ve şedit bir müsademeye başlanmıştır müsademe neticesinde
usat tamamıyla münhezim olmuş ve Anzavur kırk beş hayvan
ve on beş silah bırakarak ve hatta kendi silahını bile ahaliden
birisine tevdi ile yaya ve perişan bir surette kaçmıştır. 

Mahall-i müsademenin fevkalade dağlık ve ormanlık olmak
dolayısıyla maktullerin adedi daha tayin edilememiştir. Ele
geçirilen maktuller sekizdir. Anzavur’un maiyeti rüesasından
Kızıl Kiliseli Safer mecruhan ve diğer dört arkadaşı hayyen
derdest edilmişlerdir.

Millî kuvvetlerimizin bir şehit ve bir de mecruh zayiatı vardır.
Takibe şiddetle devam edilmektedir. Şimdi Anzavur Susığırlık
ile Kirmasti arasında mahsur bir haldedir. Kariben derdesti
memuldur.

Anzavur’un Bayramiç’e giderken Gönen’de bıraktığı muhafız
kuvvetin reisi ve oğlu olan Kadir maiyetindeki otuz kişi kadar
bir kuvvetle Gönen’den çıkarak Şamlı’nın üstünde bulunan
Boğazköy ve Kurtdere taraflarına gelerek Şamlı karakol ku-
mandanına silahlarını teslim etmesi için haber göndermiştir.
Bunun üzerine Şamlı’da bulunan müfreze-i askeriye millî sü-
vari kuvvetleriyle birlikte şakilerin tedibi için hareket etmiştir.

Diğer cihetten Agonya, Orhanlar’da bulunan Kuva-yı Milliye
de Gönen’i işgal etmeleri emrini almışlardır. Biga’dan beray-ı
muavenet Bandırma’ya gelen Millî Süvari Kuvvetleri de Gönen
ve civarını eşirranın zulmünden tahlis için hareket etmişlerdir.
Her tarafta muhterem milletimizin gösterdiği bu azm-i hareket
ile kıymettar kuva-yı askeriyemizin fedakârlığı karşısında
bütün bu şerirlerin tepeleneceğini katiyen ümit ediyoruz.

Müstahberat-ı hususiyemizde yazdığımız veçhile İstanbul’daki
bir takım vatan hainlerinin parası ve talimatıyla hareket eden
ve milletimizi, memleketimizi Yunanlıların zulüm ve şenaat-
lerinden tahlis için daha kati bir harekette bulunmağa muhtaç
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bulunduğumuz zamanda gaileler ümit ile düşmanlarımıza
yardım eden bu sefil heriflerin büsbütün izale-i vücudu artık
elzem ve zaruridir.

Ayasköyü’nde vuku bulan müsademeden sonra Edhem
Bey’den bir telgraftan sehv-i eseri olarak Anzavur’un mak-
tuliyeti anlaşılmış ve bu suretle tebligat yapılmıştı. Hâlbuki
bilâhare gelen ikinci telgrafta bunun Anzavur’un hayvanının
maktul düşmesinden galat olduğu anlaşıldığından tashih-i
keyfiyet edilmiştir. 

Balıkesir Medresesi Müdüriyeti’nden:

Haftada beş saat mahiyesi dört yüz kuruş maaşlı Balıkesir
medresesinin ibtidai dâhil birinci sınıf Arabî müderrisliğine
mutavvelden lâakal on satır ibareyi harekelemek tahlili surette
mani badehu hulasaten meali tahrir etmek fıkıh, usul-i fıkıh,
maani, beyan, mantık, kelamdan ibareye münasip en az irat
edilecek iki sualine cevap verecek suretiyle talip olanların Kâ-
nunuevvelin (Aralık) on dördüncü Pazar günü alaturka saat
dokuz buçukta medrese-yi mezkûreye gelmeleri ilan olunur.

***

Göz, Kulak, Boğaz, Burun hastalıklarını muayene ve
icap eden ameliyatı icra ve gırtlak frengisini hususi ve seri

surette tedavi ederler şimdilik Balıkesir’de Vatan
Eczanesi’ndeki hususi mahalde her gün 
öğleden sonra hastalarını kabul ederler.

Göz tabibi Tahsin Salih
Kulak, Boğaz, Burun Tabibi Ahmed Ziya

***

Karasi Reji Müdürlüğü’nden:

Kendilerine kâfi miktarda tütün ve sigara verildiği halde bazı
tütün bayilerinin fiyatından fazlasıyla tütün ve sigara sattıkları
mesmu olduğundan o gibiler hakkında muamele-i nizamiye
tatbik olunmak üzere müşterilerinin reji idarelerini ve en
yakın zabıta memurlarını haberdar eylemeleri rica olunur.

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 7
7 Kânunuevvel 335 (7 Aralık 1919)

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
Numara: 7

7 Kânunuevvel 335 (7 Aralık 1919)
Sayfa: 1

Gökçen Efe’nin Şühedatı

Son Ödemiş muhaberatında meşhur Gökçen Efe maatteessüf
şehit düşmüştür. Ödemiş Cephesi’nde mühim bir amil-i mu-
vaffakıyet olan merhum Efe’nin şühedatından müteessir ol-
mayacak bir dindaş tasavvur olunamaz. Ödemiş’teki müca-
hitlerimizin bu kahraman Efe’nin intikamını alacağından
şüphe etmiyoruz. Fedakâr mücahitlerimize muvaffakıyet mer-
hum Efe’ye de mağfiret temenni ederiz.

Medeniyet Namına Cinayetler

Harb-i Umumi’den ve beşeriyetin dört senelik hunin bir mü-
cadelesinden sonra herkes zannediyordu ki artık milletlerin
hukuk-ı sarihaları tasdik edilecek ve cemiyet-i akvam gibi fikri
mücadelatın mevludu olan ulvi esaslar dâhilînde insaniyet
süfli ihtiraslardan kurtularak bir gaye-i mesuda doğru ilerleye-
cektir. Mağlup milletler maruz kaldıkları müthiş felaketlere
rağmen bu sahir ümid-i saadetin taht-ı tesirinde her türlü
hükümlere katlanmayı zaruri görmüşlerdi. Türk milleti de üç
asırdan beri İslav ve Cermen taarruz ve istilaları ve bir asırdan
beride Bulgarlık ve Elenizm (Helenizm) tecavüzleri karşısında
hakk-ı hayatını, şeref-i tarihisini muhafaza için mütemadiyen
dövüşmüş, kanlar dökmüş ve fakat nihayet ufk-ı insaniyetten
bir hak güneşinin doğacağına kani olmuştu. Cebir ve şiddet ile
milletlerin hukuk-i hayatiyesinin ifna edilemeyeceğini ve
daima aksi tesirler hâsıl olabileceğini nazar-ı itibara alan bir
çok beşeriyet mütefekkirleri Fransa inkılâp kebirinden beri
insani münasebetlerin daha nezih ve ulvi esaslar dâhilinde ve
tedebbürünü talep ve iddia ediyorlardı. Ferdi münasebetlerde
şahsi menfaatlerin bariz tahakkümü nihayet cüzi zararlar mey-
dana getirir; fakat münasebat-ı beşeriyede ceberut ve zulüm
siyasetleri daima sulh ve refah-ı umumiyi ihlal eder. İnsaniyet
ve medeniyet için irticalar, inhitatlar husule getirir. 

Milyonlarca insanın helakını; milyonlarca ailenin tahammül-
süz felaketlerini intaç eden son badireyi artık bir devr-i hak ve
adlin takip edeceği kanaati her müteessir kalpte yerleşmişti.
Heyhat ki birçok arızı ve muğfil menfaatler birçok parlak
siyasi sözler ve nihayet bazı şeytanetkâr zekâlar bütün
adaletkâr esasları, haklı ve adilleri ihmal etmeğe kâfi geliyor.

Wilson prensipleri ortaya atıldığı zaman millî mevcudiyetlerin
takdiri kesafet-i nüfusu, hukuk-ı tarihiye ve malikiyet-i servet
ve arazi gibi uknumlara müsteniden temin edileceği ilan
edilmişti. Ve zaten bundan başkada çare-i hal yoktu. Milliyet
asrında her türlü inkişaflar en kavi amilleri ihdas ederken kılıç
şakırtıları top sesleri altında bir milletin sada-yı hakkını iskât
etmek imkânı kalmaz. Almanya, Avusturya, Macaristan ve
Bulgar muahedeleri imzalandı. Mağlup olan bu milletlere de
bir takım ağır şerait tahmil olundu. Fakat hiçbir zaman Al-
manlığın ve Bulgarlığın bütün mevcudiyetini ortadan kaldır-
mak gibi pek zalim bir karar verilmedi. Bir Alman ve Bulgar’ın
bütün usare-i hayatiyesi massedilmedi. Türkün kabahati nedir
ki ruhu bile kabzedilmek isteniyor? Türkün kabahati eğer
senelerden beri Rumları en asil bir şefkat ve himaye ile himaye
etmesi onlara her türlü inkişaf-ı iktisadiye ve milliye hakkını
bahşetmesi ise biz bununla her zaman insaniyet esasları
karşısında iftihar edebiliriz. Tasavvur edilsin büyük Fatih
kahir ve şanlı kılıcı altında bugünkü medeni milletlerin kabul
edemeyeceği himayeler haklar bahşetmişti. Fatih’in ahlakı
Rumları daima bir kardeş gibi telakki etmiş ve asırlardan beri
Anadolu sahillerinde Rumluğun feyzli bir inkişaf ve
tekâmülüne müsaade etmişti. 

Vaktaki Odesalı Nikola’nın Etniki Eterya Komitesi Türklüğü
boğmak gayesine matuf olan Helenizm cereyanlarını ihdasa
başladı. Rum, Türk’ün ebedi ve affetmez bir düşman-ı cani
oldu. Selanik’te Rumeli’de yerli Rumların ika ettikleri vahşetler
ve nihayet bedbaht İzmir’in temiz sinesinde Türk kanı dök-
mek, Türk kadınının namusunu payimal etmekle zevk duyan
yine yerli Rumların irtikâp ettikleri cinayetler bu iddiamıza en
büyük ve kati bir delildir. İzmir ve civarı toprakları Türk kan-
larıyla sulanmıştır. İzmir ve civarı afakı ırzlarına geçilen bin-
lerce kadının velvele-yi matemi ile dolmuştur. Müşfik ve adil
Türk ise yine Balıkesir’de Soma’da, Kırkağaç’ta bir tek Rum’un
yüzünü kanatmıyor; buraya gelen bütün ecnebiler bu kudsî
misal-i adaleti kendi gözleriyle görüyorlar ve takdir ediyorlar
ve büyüklerine bildiriyorlar.

Bütün bu çıplak kanaatlere rağmen yine Avrupa’nın galip
medeni devletlerinden doğan karar-ı zulmün devamı! 

Artık insaf, siyasi şahsiyetler biraz da millî galeyanların ehem-
miyetini takdir etsinler hiçbir millet böyle hakir boğazlanmaz?

Avrupa devletleri 1911 mukavelenamelerini yapabilirler,
Yunan zalimleri İzmir üzerinde tahakküm iddialarını serdede-
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bilirler, Ermeni gaddarları Adana’da ve Fransız bayrağı hi-
mayesi altında yine binlerce Türk’ü boğazlamağa çalışırlar ve
nihayet Yunan askerleri İngiliz Generalinin emirleriyle
vahşiyane taarruzlar yaparak Akhisar’daki Tatar köyünde
masum kadın ve çocukları öldürürler. Fakat bütün bu zulüm-
ler, cinayetler karşısında nihayet Türkün de bir hakkı vardır.
Türkün de hemşiresinin iffetine payimal eden, köydeki çocuk-
larını tayyare mitralyözleriyle parçalayan düşmanı karşısında
yapacağı mukabil hareketler vardır; bundan sonra dökülecek
kanların mesul-i yegânesi ise büsbütün mahvedilmek istenilen
Türk değil, Yunanlılar gibi sefil zalimleri Türk namusu ve ha-
yatına taslit edenlerdir. 

H. (Hüseyin) Vasıf

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Anadolu’da bazı mevakinin İtalya tarafından işgal altına alın-
mış olması bir başka hükümetin tevsi-i işgal-i askerîsine ve bu
suretle İtalya menafi-i iktisadiyesinin ihlaline mani olmak
maksadından münbais olduğu ve bu işgalin mevkiyi
mahiyetinde bulunduğu hükümet matbuasından aldığı emir
ve talimata tevfikan İtalya ve Maraş ve Urfa ve Ayntab’a
(Gaziantep) Fransız askeri sevki yeni ittihaz edilmiş bir karar
neticesi olmayıp evvelce görülen lüzuma mebni mezkûr ma-
hallere sevk edilmiş olan İngiliz askerinin yerine bu kere
beyneddevleteyn hâsıl olan muvafakat üzerine Fransız askeri
gönderilmiş olduğu ve bu halin karakol tebdili kabilinden
olarak İngiliz askeri tarafından suret-i muvakkatada vukua ge-
tirilmiş olan işgalin mahiyet-i sabıkasını tebdil etmemiş bu-
lunduğu hükümet matbuası namına Fransız fevkalade
komiserliklerinden bildirildiği Hariciye Nezaretine işar
edilmiştir.

Rum Patrikhanesi’nin Faaliyeti

Vaktiyle taht-ı silahta iken terhis edilen Rum efradının metro-
polithaneler vasıtasıyla İstanbul Patrikhanesi’ne getirildikleri
ve bunların Venizelos namına tahlif edildikleri mevsukan
haber alınmıştır. Bunların vazifeleri Anadolu’da Yunan namına
propaganda yapmak, gönüllü yazmak ve gizli teşkilat mey-
dana getirmektir.

Geçen hafta bu suretle on bir kişi gelmiş ve talimat ve
mevadd-ı lazimeyi alarak Antalya, Ayvalık ve Urfa havalisine
sevk edilmişlerdir.

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

3-4.12-35 (3-4.12.1919) de düşman bir tabur piyade bir
bölük süvari dört top ve birçok mitralyözlerden mürekkep bir
kuvvetle sağ cenahımıza taarruz etmiştir. Şedit bir muharebe-
den sonra düşmanın taarruzu tevkif edilmiştir. Akşama kadar
piyade ve mitralyöz ateşi devam etmiştir. Muharebe henüz
hitam bulmamıştır.

SÜNGÜ VE BIÇAK MUHAREBESİ

Ödemiş Cephesi’nde:

2-12-35 (2.12.1919) de düşmanla mücahitlerimiz arasında
şiddetli müsademeler vuku bulmuştur. Tarafeyn süngü ve
bıçak muharebesine girişmiş ve 8000 kadar tahmin olunan
Yunan kuvvetleri 2000 maktul ve o nispette mecruh vererek
perişan bir surette firar etmişlerdir. Muharebe bazı mevakide
hâlâ devam etmektedir. 

***

Aydın-Tire arasındaki İkizdere yolunu temin için düşman top
ateşi himayesinde şedit hücumlar yapmış ve Aydın’ın şimal-i
garbisinde “Hacı Ahmed” cephesini de tazyik etmiş ise de
mukabil taarruzumuzla def ve tardedilmiştir. Lehülhamd za-
yiatımız yoktur. Düşmanın eski mevzilerine ricat ettiği esnada
pek çok telefat verdiği görülmüş ise de arazinin sarp olmasın-
dan dolayı tahmin edilememiştir.

3 Kânunuevvel (3 Aralık) sabahı düşman Horoz Köy, Arap
Köy, Yanık Köy ve Dağ İmri karyeleri istikametinde piyade ve
makineli tüfek bölükleri sevk ederek taarruz etmiş ise de mu-
kabil taarruzumuzla defedilmiştir. Düşman mezkûr köylere
otuz kadar top mermisi atmıştır.

Numara: 7
7 Kânunuevvel 335 (7 Aralık 1919)

Sayfa: 2

EFE’’NİN TELGRAFLARI

Aydın Menteşe ve Havalisi Umum Kumandanı Demirci
Mehmed Efe’den mevrut telgraf suretidir.

Ödemiş muharebesinde Yunanlılar tarafından vukua getirilen
mezalim ve fecayi’i bilâhare yazacağımı evvelce bildirmiş idim.
Benim ve mücahitlerin re’yelayn müşahede ettiğimiz Yunan
hunharlığını işte enzar-ı umumiyeye vazediyorum. General
Milen’nin tahdit ettiği hudut dahilinde bulunan Ödemiş’in
Kaymakçı karyesi şimalindeki sırtları işgal için Yunanlıların
yaptıkları son taarruz esnasında Karacaova, Ayasuluğ (Selçuk),
İki Çaplı, Kaşıkçı Keser, Uzundere ve Çerkes köylerine üç saat
kadar lâyenkati top ateşi açmışlardır. Bu ateşten müteessir
olan mezkûr karyeler ahalisi sair mücavir köylere firar etmeye
başlamışlardır.

Hayatlarını kurtarmak emeliyle dağlara çıkan ve kadın çoluk
ve çocuktan ibaret bulunan bu zavallılardan otuz kadarının
şedaid-i hevaiyeye tahammül edemeyerek incimad neticesi
telef olduklarını bizzat gördüm. Firar edemeyen bazı ihti-
yarları katl ve genç kadın ve kızlara ef’al-i şenie ika ettikleri
bilâhare kaçıp gelenlerin ifadesinden anlaşılmıştır. 

Yunanlıların Aydın Vilayeti’ni işgale başladıkları günden beri
irtikâp eyledikleri barbarlığa bir zamime teşkil eden bu
hareket-i vahşiyane insaniyet için bir lekedir. Biz bütün Hıris-
tiyanların mal ve can ve ırzını muhafazayı vazife-i diniye ve
insaniyeden addettiğimiz halde Yunanlıların bu mezalimine



- 47 -

âlem-i insaniyet ne vakte kadar göz yumacaktır? Yoksa Türk
ve Müslümanların da Cenab-ı Hakk’ın insan olarak yarattığı
mahlûkattan olduğunu Avrupa âlem-i irfan ve vicdanı farık
mı değildir?

Bir tepeyi işgal uğruna köyleri topa tutmaya ve masum kadın
çoluk ve çocukları top gülleleri altında itlaf etmeğe hakiki bir
İngiliz olan General Milen nasıl razı olmuştur.

Milletleri hürriyet ve selamet ve saadete sevk edeceklerini ilan
eden Düvel-i Muazzama-i İtilafiye ne için Yunan barbarlarına
masum ahaliyi itlaf için müsaade ediyor.

Yunanlıların bütün cihana karşı aşikâr olan harekât-ı zali-
manesine Anadolu’da teslim-i nefs edecek Türk yoktur. Yu-
nanlılar Anadolu toprağından ayaklarını çekmedikçe millet
kıyamete kadar kendileriyle mücahedeye devam edecektir. İs-
tanbul’da Düvel-i İtilafiye mümessillerine vesair icap eden ma-
hallere mezalim-i mezkûreyi tebliğ etmekle beraber azim ve
imanımızın layetegayyer olduğunu da yazdık. Oraca da bu
babda lazım gelenlere müracaat olunmasını rica ve cevab-ı
acile intizar eylerim efendim.

***

Demirci Mehmed Efe’den 3 Kânunuevvel 335 (3 Aralık 1919)
tarihiyle mevrut telgraf suretidir:

Şimdi Ödemiş Cephesi’nden aldığım raporda düşmanın
evvelce Ödemiş havalisinde işgal ederek ahiren tarafımızdan
istirdat olunan köylerden esna-yı firarında toplayıp beraber
götürdüğü kadın çoluk çocuktan mürekkep birçok kafileleri
Kaymakçı karyesinde büyük bir eve doldurduğu ve 28 Teşrin-
isani’de (28 Kasım) büyük çaplı toplarla mezkûr haneyi bom-
bardıman ederek hepsini feci bir surette imha eylediği
bildiriliyor. Biz elimiz altında bulunan buradaki Rumlardan
katiyen bu yolda ahz-ı intikama tenezzül etmeyerek medeni ve
asil bir kavim olduğumuzu cihana ispat edeceğiz. Mücahidi-
nimizin, Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle düşmanın ceza-yı sezasını
vereceğine ve Yunanlılar ne yaparlarsa yapsınlar Müslüman-
ların kuvve-i maneviyelerine zerre kadar halel gelmeyerek son
nefese kadar vatanlarını müdafaada sebat edeceklerine emi-
nim.

İşbu mezalimin oraca da ilanını rica ederim.

***

Aydın, Menteşe ve Havalisi Umum Kumandanı Demirci
Mehmed Efe’den alınan son telgraftır:

Şimdi Ödemiş Cephesi Kuva-yı Milliye Kumandanlığı’ndan
gönderilen raporda Ödemiş ve havalisinde vuku bulan
muharebat-ı ahirede Yunanlılardan 800 maktul, 400 ağır ve
500 hafif mecruh ki ceman 1700 maktul ve mecruh bulun-
duğu ve bunlar meyanında büyük ve küçük rütbeli 25 zabitin
maktul ve 15 zabitin ağırca mecruh düştüğü ve evvelki gün
işbu maktul zabitlerin İzmir’den gönderilen sandıklara
konularak merasim-i mahsusa ile İzmir’e gönderildikleri
bildirilmekle tebliğ olunur.

Aydın Cephesi’nde:

3-12-35 (3.12.1919) de düşman Aydın’ın sağ cenah cephesine
doğru ilerleyerek siperlerimize şedit topçu ve piyade ateşi
açmıştır. Sağ cenahta bulunan “Zafer” taburunun birinci ve
üçüncü bölüklerinin derhal açtıkları mukabil ateşe mitral-
yözlerimizde iştirak ederek düşman keşif kolu def ve
tardedilmiştir.

İZMİR ŞUÛNU 

İzmir’den alınan hususi haberlere göre Yunanlılar son zaman-
larda birçok kişiyi bigayr-i hak tevkif etmekte ve birçok meza-
lim icra etmektedirler. Sabık İzmir Müftüsü Cevherizade
Hamdi Efendi’yi de tevkif etmişlerse de bilâhare tahliyeye
mecbur kalmışlardır. 

Yunanlılara Tire ve Ödemiş taraflarında bütün zeytin
ağaçlarını ve eşcar-ı müsmireyi yakmaktadırlar.

Vali İzzet Bey evvelkisi Pazartesi günü makamında otururken
kendisine bir fenalık gelerek bayılmış Gureba Hastanesi’ne
naklolunmuştur.  Edilen müdavat üzerine kendine gelmiş ve
ilk sözü “Aman evrakım ve çantam nerededir?” olmuştur. O
gece Vali Bey’in başı yanında nöbet beklemiş olan
memurinden bir zat ikide birde “evrakım ve çantam
nerededir?” diye mütemadiyen sayıkladığını duymuştur. 

Türk Çalıştırma Derneği İzmirli muhacir çocuklarından sek-
sen kadar kimsesiz çocuklar için Boğaziçi’nde bir İptidai Ziraat
Mektebi vücuda getirmeğe karar vermiş ve İzmir Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti tarafından lazım gelen vesaite müracaat olun-
muştur. 

LİVA ŞUÛNU 

Mutasarrıf Bey Dâhiliye Nezaret-i Celilesi’nden ilk trenle Der-
saadet’e lüzum-ı avdetleri hakkında aldıkları emir üzerine lüks
treniyle Dersaadet’e gitmişlerdir.

Yunanlıların mezalimini protesto etmek üzere Salihli’de de on
bin kardeşimizin iştirakiyle bir miting akdedilmiş olduğunu
Salihli Müdafaa-i Hukuk Reisi Zahid Molla Bey kardeşimizden
aldığımız bir telgraftan anlaşılmıştır.

Muhasebe-i hususiyeden maaş alan bilcümle memurin ve
müstahdeminin maaş alamamaları hasebiyle vazifelerine
devam etmediklerini geçen nüshamızda yazmıştık. Bu halin
devam etmekte olduğunu ve elan hiçbir suret-i tesviye bulun-
madığı maatteessüf görülmektedir.

Makamat-ı aidesinin bunu şiddetle nazar-ı dikkatine almasını
tekrar talep etmeyi menafi-i memleket namına bir vazife
telakki eyleriz.

Hacim Bey Efendi

Millî teşkilatımızın en kıymetli amillerinden olan muhterem
mebusumuz Hacim Bey Efendi İstanbul’dan avdet buyur-
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muşlardır. İstanbul’daki faaliyetlerinde hareket-i milliyemiz
için pek kıymetli semerat-ı iktitaf ettiği memnuniyetle haber
alınmıştır. 

Hacim Bey Efendi akşamki trenle Soma Kırkağaç taraflarına
azimet buyurmuşlardır.

Fevzi Paşa’nın Muvasalatı

Kuva-yı Milliyenin saha-yı faaliyetini tetkik ve istihsal edeceği
malumatı merkeze arz etmek vazifesiyle sabık İstanbul
Muhafızı Fevzi Paşa hazretleri Perşembe akşamı memleke-
timizi teşrif buyurmuşlardır.

Anzavur Ahmed Hadisesi

Anzavur, Ayasköy hezimetinden sonra büsbütün perişan
olmuş Sultan Çayırı’ndan geceleyin geçerek mütebaki kalan
otuz kadar avenesiyle Manyas taraflarına kaçmıştır.

Anzavur’un oğlu Kadir dahi 11 kadar maiyeti ile Şamlı cihet-
lerine Kavakalan taraflarında görülmüştür. Sevk edilen millî
süvari kuvveti karşısında mukavemet edemeyerek Alacabayır
istikametinde Manyas taraflarına doğru firar etmiştir.

Avenesinden Cafer beygiriyle ve silahıyla meyyiten derdest
edilmiş ve Çerkes Yusuf da yine hayvanını ve silahını terk ede-
rek firar edebilmiştir.

Anzavur, Kızık karyesinde köylüleri camiye davet etmiş ise de
kimse gelmemiş ve yalnız gelen on iki yaşında bir çocuğa bir
lira bahşiş vererek “aferin oğlum hep böyle namaz kıl”
demiştir. Bu melunun davetlerine artık icabet eden kimse
kalmamış gibidir. Yalnız bir takım şerirler sırf eşkıyalık ve ça-
pulculuk için bu herifi takip etmektedirler maiyeti rüesasın-
dan Kırkkiliseli İbrahim mecruhan takip kumandanına
dehalet etmiştir.

Bandırma’dan sevk edilen müfreze-i askeriye ile muhterem Bi-
galıların gönderdiği millî süvari kuvveti kumandanları Kara
Hüseyin Ağa kumandasında olarak Gönen’i işgal etmişlerdir.
Biga Müdafaa-i Hukuk Heyeti azalarından Kemal ve Suphi Bey
kardeşlerimiz de kuvvetler başında bulunmaktadırlar. Gönen
ve civarı tamamıyla eşirradan tahlis edilmiştir.

Yağmaya iştirak eden caniler cezalarını görmektedirler. Dra-
malı Rıza Bey kardeşimizin kumandasındaki millî kuvvet dahi
Manyas taraflarında Eşen ve Dümberez cihetlerinde Anzavur’u
şiddetle takip etmekte ve avenesini birer birer temizlemekte-
dir.

Bu suretle bu hain adam şimdiye kadar yüz yirmiyi mütecaviz
maktul ve birçok mecruh vererek tamamıyla perişan bir halde
kalmış ve daima rezilane bir surette kaçmakla millî azmin ne
olduğunu anlamıştır.

CİHAN ŞUÛNU 

Suikast Tafsilatı

Son gelen tafsilata nazaran Atina’da Venizelos’a karşı tertip
edilen suikast tahkikatı henüz devam etmektedir. Cemiyet-i
Hafiye pek çok paralar sarf ederek vasi mikyasta teşkilat yap-

mış idi. Suikast tespit edilmeden evvel bütün mebani-i
resmiye berheva edilerek ihtilal yapılacaktı. İhtilalciler
hükümeti devirip kendi taraftarlarını iş başına geçirmek
tasavvurunda idiler. Nazar-ı dikkati celbetmemek için bütün
içtimalar şehir haricinde yapılmakta idi. Azalar yekdiğerini
tanımıyordu. Cemiyet başında kral taraftarlarından General
Limberti bulunuyordu. İşbu suikasttan anlaşıldığına göre kral
taraftarları Yunanistan’da faaliyete başlamışlardır. Yu-
nanistan’dan alınan haberler de bunu teyit eylemektedir.

General Nider’in Telgrafı

Asya-yı Suğra Ordusu Kumandanı General Nider İzmir’den
Yunan Harbiye Nezaretine çektiği bir telgrafta Venizelos’a
karşı tertip olunan suikastın faillerini telin ve Asya-yı
Sugra’daki asakir-i işgaliyenin hükümet-i hazıra-yı Yunaniyeye
sadakat ve merbudiyetini beyan etmiştir.

Karesi Reji Müdürlüğü’nden:

Kendilerine kâfi miktarda tütün ve sigara verildiği halde bazı
tütün bayilerinin fiyatından fazlasıyla tütün ve sigara sattıkları
mesmu olduğundan o gibiler hakkında muamele-i nizamiye
tatbik olunmak üzere müşterilerinin reji idarelerini ve en
yakın zabıta memurlarını haberdar eylemeleri rica olunur.

2-3

***
Göz Tabibi Tahsin Salih 

Kulak, Boğaz, Burun Tabibi Ahmed Ziya
Göz, Kulak, Boğaz, Burun hastalıklarını muayene ve icap

eden ameliyatı icra ve gırtlak frengisini hususi ve
seri surette tedavi ederler. Şimdilik Balıkesir’de
Vatan Eczanesi’ndeki hususi mahalde her gün

öğleden sonra hastalarını kabul ederler.

***
Dâhili intani ve kan hastalıkları mütehassısı

Doktor
Bakteriyolog

Ekrem Tok Bey
Hastalarını her gün öğleden akşama kadar Hükümet 
Caddesi’nde Sağlık Eczanesi karşısında kabul eder. 

[Sağlık muayene ve tedavihanesinde] 
Kan, balgam, idrar, meni ve her türlü akıntıların tahlilatı ve
mikroskop muayenesi icra ve muhtelit tedavi usulüyle en

kati tarzda frenginin tedavisi deruhte olunur.
Gecenin her saatinde muhasebe-i hususiye binası ile

Muhacirin İdaresi arasındaki hanesinde bulunur. 

***

Nazar-ı Dikkate

Namlarına gazete gönderdiğimiz zevat-ı muhtereme ile heyet-
lerin abone bedellerini ilk vasıta irsal etmeleri mercudur.

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 8
11 Kânunuevvel 335 (11 Aralık 1919)

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
Numara: 8

11 Kânunuevvel 335 (11 Aralık 1919)
Sayfa: 1

SULH-I ÂLEM YİNE TEHLİKEDE Mİ?

Namütenahi asırların bitmez tükenmez yeis ve elemi altında
ezilen zavallı beşeriyetin son ümid-i saadeti de uful etmeğe
mahkûm kaldı. Kan-ı beşeriyetin gıda-yı manevisi hicran ve fi-
ganda elem-i daimisi olmakta devam edecek. Saadet ve refah
gözleyen gözler karanlıklara açılmaktan bir türlü kurtulama-
yacak!

Ne garip bir tecelli-i ilâhî ne tahammülsüz bir mecra-yı
daimi…

Silahların şakırtısı kulaklardan kesildiği anda cihanın galip
milletleri ateş ve ölüm için birer çare ararlarken ihtiraslarının
esiri olmaktan kurtulamayarak cebir ve tahakküme başladılar.
Ve milletlerin hakk-ı beka ve hâkimiyetine taarruz ettiler.
Bugünkü keşmekeş de o tahakküm ve cebirlerden pek tabii
bir surette doğdu. 

Bir sene evvel milletler birer köşede ahz-ı mevki ederek dört
senelik felaket ve kahrın yorgunluklarını dinlendirmeye
başladıkları vakit Avrupa’nın büyük bir şehrinde, Paris’te
inikat eden Sulh Konferansı’ndan çok ümitvar idiler. Herkesin
ruhunda ateş ve ölümün bundan sonra beşeriyet için bir fe-
laket olamayacağı kanaati mevcut idi. Paris’ten gelecek her
haberi sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca insan, bir gün o
büyük meclisin dağıldığını işittiler. Ve her tarafı saran ümitler
o anda mahkûm-ı üful oldu. Çünkü o meclis-i hakiki bir
meveddet-i beşer temin edecek zannediliyor. Wilson Pren-
sipleri, o kanaati kuvvetle tenmiye ediyordu. Fakat ihtiras,
beşerin ruhuna hâkim olan bu ezelî kuvvet, milletlerin saade-
tini ihzara azametli bir mani oldu. Bütün mağlup milletlerin
kolu kanadı kırılmak, saltanat ve hâkimiyetleri mahvedilmek
istenildi.

O esnada yüz elli milyonluk bir millet, Rus milleti birbirini
boğmaya kanaatler uğrunda mücadeleye girişti. Hak fikri, in-
saniyet emeli bir volkan gibi için için milletlerin ruhunu yak-
maya ateşlemeye başladı. Günün birinde bir Macar Kavmi her
kuvveti yıkan her istibdadı kıran bir kudretle saltanatlarının
lâyemut olduğunu cihana ilan ettiler. Bugün koca Macaristan

millî orduların idaresi altında yaşıyor. Bir vakitler her sözü
hak olarak kabul edilen Alman kavminin hâkimiyeti yıkılmak
parçalanmak istenildi. Topları, tüfekleri, gemileri alındı. Fakat
Alman kavminin ruhu ezilemedi. Ne saklayalım. Bugün kon-
feransın kararına itiraz eden bir Alman milleti, yine çarpışmak
için hazırlanan bir Alman kavmi var. 

Balkanlar’a kundak sokuldu. Yakında ateş bacayı saracak…
Kafkas’ın buzlu şahikaları üzerinde kan görünüyor.

Galip devletler ganaimi henüz bölüşemediler, paylaşamadık-
ları bu ganaim için aralarında dedikodular çoğaldı ve Amerika
askerini, gemisini kendi diyarına taşıdı. Yenidünya eski
dünyayı kendi haline bırakmak sevdasından bir türlü
vazgeçemedi. Amerikan haysiyet ve şerefine yemin ederek tat-
biki katiyen deruhte olunan prensipler karşısında silahını terk
etmeye razı olan Türk milleti de barbar istilalar altında ezil-
meye parçalanmaya başlandı. Artık zulmeti yırtacak bir nur
gözükmüyor. Yine eskisi gibi milletler kindar nazarlarla
yekdiğerinin harekâtını takip ediyor. Gizli kararlar, fiskoslar
her taraftan işitiliyor. Yeni yeni nazariye meydana atılarak
hükümetlerin şekl-i hazırı tebdil edilmek isteniyor. Artık ci-
hanın keşmekeş içinde bulunduğu muhakkak… 

Hiçbir millet konferansın mukarreratından memnuniyet
göstermediği ve beş kıta-i arz üzerinde bulunan bütün mil-
letler bu karardan müşteki oldukları halde nasıl olur da kon-
feransın mukarreratı bir mevki-i tatbik bulabiliyor. Bahusus
o mukarreratın hüsn-i suretle tatbiki de taahhüt edilmiyor.
İşte önümüzde bir Yunan işgali var muvakkat bir işgal olduğu
konferansın son kararıyla da teeyyüt etti. Fakat sükûneti
muhafaza etmek için gelen Yunan ordusu şimdiye kadar bin-
lerce İslam ve Türk’ün hayatını ezdi. Elli milyonluk bir servet
Yunan ayağı altında mahvoldu. Kurun-ı vustada bile tecviz
edilmeyen namus ve ırza tecavüzlerin en şeni’ini Yunan milleti
icradan çekinmedi. Ve hâlâ Konferans Heyetinin ihtar ve tem-
bihine rağmen köyler yakılıyor, şehirler yıkılıyor ve her gün
yüzlerce İslam ve Türk mezara gömülüyor. Hani konferans ve
hani onların ihtarları!

Eğer bu şekil ve suret İngiliz ve Fransız devletleri ve müttefik-
lerince şayan-ı takdir ise bizim de bu karar karşısında bir
hakk-ı isyanımız vardır. Bu hakk-ı isyanımızı da kemal-i ce-
saretle icradan çekinmeyeceğimiz tabiidir. Çünkü yaşamak
isteyen her milletin yaşamak için çarpışması kadar tabii bir
hal mutasavver değildir. 
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Zulmün, gaddarlığın, vahşetin, zade-i tabisi olan bu işgaller
devam ettikçe dünyanın her tarafı da böyle haksız, adaletsiz
kararlarla işgal edilmek istedikçe beşeriyet için bir sulh ola-
mayacaktır. Mösyö Balfur (Balfour) sesinin bütün kuvvetiyle
İngiliz milletinin tarihî ve yüksek kürsüsünden Türk’ün asale-
tini ilan ettiği, Loyd Corc (Lloyd George) Türk milletinin
hukuk-ı meşruasını tasdik eylediği, Fransa’nın en büyük
gazeteleri diplomatları tarihî münasebet ve menafi-i
hakikiyelerinin tesiriyle hakk-ı hayat ve saltanatımızın ebe-
diyetini kabul eyledikleri halde nasıl olur da vahşi Yunan
askeri bu kadar zulüm ve vahşeti icradan korkmuyor. Ya
medeni milletlerin bu sözleri yalan yahut Yunan kuvveti on-
ların sözlerine muti değil yahut bu harekât onların emir ve
terviciyle devam ediyor. Herhalde bu üç şekilden birisini
kabul etmek lazım geliyor. Şu halde insaniyet için ümid-i vefa
ve sükûn kimden bekleniyor. 

Artık hakikat taayyün etmiş demektir. Her millet kendi var-
lığına, kendi mevcudiyetiyle kendi silahıyla kendini kurtara-
caktır. Onun için bütün felaketler karşısında yekvücut ve yek
emel olarak hazırlanmak lazım.

Zulmetli semadan yıldırımlar düşecek gibi görünüyor. Fırtı-
nanın başlangıcında bulunuyoruz. Bütün iman ve kudretimi-
zle zulüm ve vahşete karşı hazırlanmak bir vazife-i milliyedir. 

Asil ve fedakâr milletim! Şimdiye kadar yaşamak için çarpıştın
bundan sonra da yine hayatını, şerefini kurtarmak için ölecek,
öldüreceksin. Elbette hakikat yükselecek ve hak yaşayacaktır.
Zalimlerin cezasını verecek bir Allah var. İntikam-ı ilâhî her
zalim için muhakkaktır. Onun için imanlı kalbinin bütün var-
lığıyla Allah’ından yarın için saadet isterken kuvvetli ve azim-
kâr olmak da bir vazifedir. 

Yunan zulüm ve vahşeti altında titreyen, ölen kardeşleri kur-
tarmak, istikbal hazırlamak için haydi kardeş vazife başına!

Mustafa Necati

CİHAN ŞUÛNU 

Garbî Trakya’da Vaziyet

Garbî Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgali anasır-ı mahal-
liye tarafından adem-i hoşnudî ile karşılanmıştır. İskeçe ve
mülhakatında büyük bir heyecan hükümfermadır. Yunan
komiteleri ahali-i Yunaniyeye beyannameler neşrederek Müs-
lümanların emlâkini satın almalarını ve çünkü bir müddet
sonra bütün Müslüman zenginlerin mal ve mülklerini terk ile
muhaceret eyleyeceklerini ilan etmektedirler.

Azerbaycan’da İd-i Millî

Azerbaycan Türkleri Osmanlı-Türk Ordusuyla Azerbaycan kı-
taatının müştereken Bakü’yü zapt ettikleri günün sene-i dev-
riyesini pek parlak merasimle tesid etmişler ve muharebat-ı
zailede şehit düşen Anadolu Türk askerinin meşhetlerini zi-
yaret eylemişlerdir. Malum olduğu üzere bugün Azerbaycan
Türk-Müslüman Devletinin payitahtını teşkil eden Bakü şehri
15 Eylül 332 (28 Eylül 1916) tarihinde iki kardeş ordunun
müşterek harekât-ı askeriyesiyle şedit ve muannidane muha-

rebelerden sonra Ermenilerden tathir olunarak zapt edilmişdi.
Azeri kardeşlerimizi bu mazhariyetlerinden dolayı tebrik ed-
eriz.

Almanya’da Millî Ordu

Almanya’da millî bir ordu teşkiliyle iştigal olunmaktadır. Alı-
nan haberlere nazaran teşkilat epey ilerlemiştir. Komünistler
Berlin’de faaliyete girişmişlerdir. Hükümetin muhafaza-i
mevki edemeyeceği zannolunuyor. Bütün Almanya’da son
vaziyete karşı bir adem-i hoşnudî hükümfermadır. 

Almanlar; mefruk sefain-i harbiyeden dolayı müttefiklerin
talep ettiği tazminatı kabul etmemektedir. Almanya’da yedi
yüz elli bin kişinin silâhaltında bulunduğu ve ayrıca iki yüz elli
bin polisin teslih edildiği mevsukan istihbar olunmuştur.
Bütün bu haberler Almanya’da gayr-i memnunların yavaş
yavaş vaziyete hâkim olmağa başladıklarını teyit ediyor. Askeri
partinin son zamanlarda girişmiş olduğu mücadelat da şa-
yan-ı dikkat bir şekil almıştır.
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MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYYEMİZ

Yunan Vahşetleri: 

1- Yunanlılar Teşrinisani’nin yirmi sekizinci gecesi Torbalı’nın
Demirci ile Karaağaç köylerini basarak Müslümanlara işkence
etmişler ve on bin liraya karib para alarak savuşmuşlardır.

2- Kânunuevvelin birinci günü İzmir’in Narlıdere köyünü
Yunan askerleri basarak birçok mezalim icra ettikten sonra
kırk bin lirayı mütecaviz para almışlar ve bazı biçarelerin
kulak ve burunlarını kesmişlerdir.

3- İzmir’de birçok Müslümanlar bilâsebep tevkif olunmakta
ve külliyetli para alınarak tahliye edilmektedirler. Birçok genç-
leri de sen çetecisin İthamıyla beşer onar irkâb ederek semt-i
meçhule doğru göndermektedirler.

4- Teşrinisaninin yirmi sekizinci gecesi Yunanlılar Karabu-
run’un Sâibler karyesini de basıp halkı soymuşlardır.

5- Yunan jandarmaları dört beş günden beri İzmir’de İslam
ticarethanelerini yazmaktadırlar.

6- Her gün beray-ı talim Punta’dan Kışla’ya gelen Yunan asker-
leri “ileri, ileri! Köpek Türkleri öldürmeli”, “ileri, ileri Yunan
kahramanları yaşamalı”, “ileri, ileri Anadolu’yu Yunan’a ilhak
etmeli” gibi şarkılarla Müslümanların kalplerini incitmekte-
dirler. Bu mezalim karşısında âlem-i medeniyet lakayt ve sakit;
İzmir’de hükümetimizin mümessili bulunan hain Vali şahsi
menfaatleriyle meşgul; binlerce Türk ve Müslüman en şeni za-
limlerin hançer-i gadri altında natuvan inliyor!

Ey Türk kardeşlerimiz! Okuyunuz, anlayınız! İzmir’deki
zavallı kardeşlerimiz ne alçakçasına zulümler altında inliyor-
lar. Sizden giryan kalplerinden yükselen matem eninleriyle
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imdat bekliyorlar! Ey Mukaddes intikam! Senin sahir saadet-
lerine ne zaman mazhar olacağız.

Ermeni Vahdet-i Milliye Heyeti 

Paris’te bulunan Ermeni heyet-i murahhasası reisi Bağos
Nubar Paşa Vahdet-i Milliye Heyeti namına komite teşkil ede-
rek icra-yı faaliyete başlamış ve Dersaadet’te bir şube küşat et-
miştir. Şube, Hınçak Komitesi aza-yı faalesi tarafından tedvir
olunmaktadır. Beyoğlu’nda Hınçak Komitesi’nin mürevvic-i
efkârı olmak üzere “berker” yani memleket namında yevmî
bir gazete neşrolunmaya başlanmıştır. 

Bu gazetenin sahib-i imtiyazı olan Onnik Canbazyan
komitenin aza-yı faalesinden olup Ermenileri mütemadiyen
hükümet-i Osmaniye aleyhine tahrik etmektedir.

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 5-6.12.35 (5-6 Aralık 1919) gecesi düş-
man mevazi’ine cephemizin bütün aksamından umumi bir
baskın yapılmıştır. Yunanlılar bombalarımızın tesiriyle mevzi-
lerinden firara teşebbüs etmişler ise de önlerine geçen hücum
kollarımız kendilerine telefat-ı külliye verdirmişlerdir. 

Cumaliköy, Arpeski, Kalemköy sırtlarında bulunan bilumum
düşman siperleri tarafımızdan zapt edilmiş ise de sabaha karşı
kollarımıza tekrar hatt-ı asliye avdetleri emredilmiştir. Ricat
eden düşmanın son ateş hattı, Kınık sırtları idi. Bu baskına
karşı düşman bilumum top ve mitralyözleriyle sabaha kadar
ateş açmıştır. 

Düşmanın mühim bir noktadaki mitralyöz mevzi’i etrafında
üç kat tel örgü mâniasına tesadüf edildiğinden işbu mâniaları
tırnaklarıyla söküp mitralyözleri zapt etme gayretinde bulun-
muş olan cesur ve fedakâr arkadaşlardan bir zabit ile bir nefer
mecruh ve iki nefer şehit düşmüştür. Buradaki düşman mevzi-
lerinin resanetine rağmen firar etmiştir. Düşmanın zayiatı pek
çok ise de gece olmak münasebetiyle tahmin edilememiştir. 

Düşmanın Kınık civarındaki ağır topları da sabaha kadar
siperlerimizi ateş altına almış ise de topçumuz tarafından iskât
edilmiştir. Düşman Çinge karyesini kasten topa tutmuş ve
fakat ahali vaktiyle çekilmiş olduğundan insanca zayiat vuku
bulmamıştır. Bu baskına bütün zabitan ve efrat iştirâki arzu et-
tiklerinden beynlerinde kura çekilmek mecburiyeti hâsıl ol-
muştur. 

İkinci Rapor:

5-6.12.32 (35 olmalı) (5-6 Aralık 1919) gecesi Yunanlılara
yaptığımız baskında düşman siperlerine atılan efradımıza karşı
Yunanlılar ellerini havaya kaldırarak teslim oldukları halde
fırsattan bilistifade tekrar istimal-i silah eylediklerinden kı-
taatımız tarafından şiddetli ateş açılarak kâmilen imha
edilmişlerdir. Düşmanın bu muharebedeki zayiatı dört yüzü
mütecavizdir. Kozluca Dağı’nda düşmanla süngü süngüye
gelinerek o taraflar kâmilen düşmandan tathir edilmiştir. Düş-
mandan iki mitralyöz, yüzü mütecaviz tüfek ve birçok
malzeme-i harbiye alınmıştır. Taarruz esnasında bir cebel topu

alınmış ise de nakli mümkün olmadığından bomba ile tahrip
edilmiştir. Zayiatımız on beş mecruh ve şehitten ibarettir. 

Aydın Gediği Zapt Olundu:

7.12.35’de (7 Aralık 1919) şafakla beraber başlayan mühare-
bat Lehülhamd lehimizde neticelenmiştir. Muharebe iki gün
bir gece devam etmiş ve düşman Baklacık Deresi’yle Karaköy
Mezarlığı civarından kâmilen def ve tardedilmiştir. Düşmanın
telefatı çok ise de henüz tahmin edilememiştir. Yunanlılar
süratle firar ettiklerinden maktullerini kaldırmamışlardır.
Birçok tüfek ve mühimmat-ı harbiye iğtinam olunmuştur. 

7.12.35 (7 Aralık 1919) gecesi kıtaatımız şedit bir muharebe-
den sonra (Aydın Gediği’ni) işgal eylemiştir. Muharebe devam
ediyor. Neticesi tebliğ edilecektir. 

Milas sahilinde karaya çıkmak isteyen adalı bir Rum çetesi ile
vuku bulan musadame neticesinde eşkıya hayyen elde edilmiş
ve sandalları müsadere olunmuştur. 

6-12-35’de (6 Aralık 1919) Aydın Cephesi’nde şiddetli mitral-
yöz ve topçu muharebesi olmuştur. Düşman Mola ve Konak
tepeleriyle Bademiye’yi topa tutmuştur. Düşmanın tanele-
rinden biri Bademiye Cami-i Kebiri’ne isabet ederek tahrip
eylemiştir.

Topçumuz tarafından piyade karargâhı ateş altına alınarak za-
yiat-ı külliye verdirilmiştir.

LİVA ŞUÛNU 

Mevlid-i Şerif-i Nebevi 

Cenab-ı Fahr-i Kâinat aleyh efdalüttahiyyat Efendimiz hazret-
lerinin velâdet-i bahirülmeymenetleri vesile-i mübeccelesiyle
geçen Pazartesi akşamı Cami-i Kebir’de Heyet-i Merkeziye
tarafından ervah-ı şühedâya ithaf olunmak üzere bir mevlid-i
şerif-i nebevi kıraat ettirilmiştir. Eşraftan bestekâr
Malmüdürüzade Hafız Mehmed Zeki ve Mevlüdhan Aydın-
lızade Hafız Abdürrahim ve Sermüezzin Hafız Abdullah
Efendiler tarafından gayet müessir bir savt-ı hazin ile kıraat
olunan işbu mevlid-i şerifin füyuzat-ı maneviyesiyle birçok
Müslimîn müstağrak-ı vecd olmuş ve vatan-ı mukaddesimizin
istihlası uğrunda feda-yı can eden kahramanların yâd-ı
mübeccelleri takdis olunarak ruhaniyet-i Cenab-ı Risaletpe-
nahi’den istiane ve istifaza edilmiştir.

Mevlid-i şerifi müteakip hanende-i şehir Hafız Süleyman
Efendi tarafından bir sada-yı latif ile nat-ı şerif kıraat olunmuş
ve Medine-i Münevvere Delili Şeyh Hamza Efendi Ara-
biyyülibare bir dua-yı beliğ tilavet etmiştir. Bilcümle hazırun
bir huşu ve tevekkül-i ruhani içinde memleketimizin pây-ı
adadan kurtulmasına âminhan olmuşlardır. Bunu müteakip
Heyet-i Merkeziye azasından Vehbi Bey vaziyet-i umumiyemiz
ve teşkilat-ı milliyemiz hakkında muhterem halka gayet veciz
izahat vermiştir. Hemen Cenab-ı Vahibülamal velataya hazret-
leri ruh-ı pâk-ı Muhammedî hürmetine bilâd-ı İslamiye’yi her
türlü taarruz-ı adadan masun ve ümmet-i Muhammediye’yi
nail-i fevz ve necat buyursun âmin.
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Anzavur Ahmed Hadisesi 

Anzavur Ahmed her tarafta uğradığı kahkarî mağlubiyetler üz-
erine beş altı günden beri pek perişan bir halde ve yeni
müsademelere cesaret edememektedir. 

Mamafih bir tarafta Edhem Bey ve Rıza Bey millî kuvvetlerle
diğer taraftan da askeri müfrezeler şiddetli takibata devam et-
mektedirler.

Muhterem Bigalıların gönderdiği Kuvve-i Milliyenin kuman-
danı Kara Hasan Ağa kardeşimiz maiyetindeki kuvvetle 8 Kâ-
nunuevvel (8 Aralık 1919) tarihinde Gönen’e üç saat mesafede
Ayvalıdere nam mahalde Anzavur’a tabi’i olan bazı Çerkes rüe-
sasıyla altı saat devam eden bir müsademe yapmıştır. Hain-
lerden on beş maktul ve müteaddit mecruh vardır. Maktuller
arasında şimdiye kadar birçok fenalıklar yapan şerir rüesa da
dâhildir. Şayan-ı teessüftür ki eşkıyaya mensup bir Çerkes’in
hayvanının Kara Hasan Ağa kuvveti tarafından alınması vesile
ittihaz edilerek bir takım sebükmağzlar Anzavur’a iltihak ile
salifüzzikr müsademeye meydan vermişlerdir. Cezalarını
gördüler. Millî azmin karşısında daima rezil ve perişan kala-
caklarını anladılar. 

Gariptir; dört senelik Harb-i Umumi’den beri birçok masum
Türk köylülerini yüzlerce hayvan ve malları hep bugünkü
melunane vakaları ihdas eden şakiler tarafından gasp edilirken
Türk köylüleri hiçbir zaman bu caniyane tecavüzlerini bir
mesele-i milliye şeklinde göstermemişlerdir. Erbab-ı vicdan
artık mukayese etsin.

Muhacirinin Sefaleti 

Alaşehir İskân-ı Muhacirin Komisyonu Reisi Jandarma Ku-
mandanı Yüzbaşı Ziya Bey’den aldığımız bir varakada oradaki
muhacir-i İslamiye’nin muhtac-ı muavenet bulundukları
bildirilmekte ve bine yakın bulunan zavallılar yiyecek, içecek
ve giyecekten mahrum bir halde bulunduklarından kendile-
rine muavenet edilmesi lüzumu rica olunmaktadır. Gazetemiz
bu hususta ibzal-ı muavenet edecek zevat için bir sütun tahsis
etmiştir. Erbab-ı hamiyetin bu emr-i hayra iştiraki temenni
olunur. 

Tayin 

Darülmuallimin Edebiyat Mualimi Hamid Bey’in uhdesindeki
dersler baki kalmak üzere mezkûr mektebin müdür muavin-
liğine tayin kılınmıştır. 

Bursa Darulmualimin mezunlarından Salih Efendi dört yüz
kuruş maaşla Erdek Merkez Zükûr Mektebi muallimliğine
tayin kılınmıştır. 

İvrindi merkez muallimlerinden Osman Rahmi Efendi terfian
başmuallimliğine tayin kılınmıştır.

Grev Hitam Buldu 

Maaşlarının adem-i itası hasebiyle vazifelerine muvakkaten
terk eden memurin ve muallimin için makamat-ı aidesinin
nazar-ı dikkatlerini celbetmiştik. Aldığımız malumata nazaran
muallimin ve memurinin hakk-ı meşrularını müdafaa
hususunda göstermiş oldukları gayret semeresi olarak iki aylık

maaşları temin edilmiş olduğundan yakın vakitte tekrar va-
zifelerine başlayacaklarını ümit ederiz. 

336 senesi için Tedrisat-ı İptidaiye Meclisi’nce tanzim edilen
liva bütçesi kabul edilmiştir. Adi bütçe 6.035.900 ve fevkalade
bütçe 2.737.000 kuruşa baliğ olmuştur. 

Merkezle mülhakat muallimin ve müstahdiminine ikişer maaş
tevzi’ine başlandığından epey bir zamandan beri mesdud bu-
lunan mekteplerin dünden itibaren küşat edildiği mem-
nuniyetle haber alınmıştır.

Tedrisat-ı İptidaiye kanunun madde-i mahsusasına tevfikan
ahaliye tarh ve tevzi edilen verginin lağvı hakkında vuku
bulan müracaat Nezaret-i Celile ve meclis-i Livaca red-
dedilmiştir. 

Meclis-i Umumi-i Livanın yirminci Cuma günü mukarrer ol-
mağla bilcümle azaya davetnameler tastir edilmiştir. 

***

Göz tabibi Tahsin Salih
Kulak, Boğaz, Burun Tabibi Ahmed Ziya 

Göz, Kulak, Boğaz, Burun hastalıklarını muayene ve
icap eden ameliyatı icra ve gırtlak frengisi, hususi ve

seri surette tedavi edilir. Şimdilik Balıkesir’de
Vatan Eczanesi’ndeki hususi mahalde her gün

öğleden sonra hastalarını kabul ederler. 

***

Dâhili İntani ve Kan Hastalıkları Mütehassısı
Doktor Bakteriyolog Ekrem Tok Bey 

Hastalarını her gün öğleden akşama kadar
Hükümet Caddesi’nde Sağlık Eczanesi karşısında

kabul eder. 
[Sağlık muayene ve tedavihanesinde] 

Kan, balgam, idrar, meni ve her türlü akıntıların
tahlilatı ve mikroskop muayenesi icra ve muhtelit tedavi

usulüyle en kati tarzda frenginin tedavisini deruhte olunur. 
Gecenin her saatinde muhasebe-i hususiye binası ile

Muhacirin İdaresi arasındaki hanesinde bulunur.

***
Bank-ı Osmanî Karşısında Ertuğrul Lokantası 

Namık Beyzade Kâmil Efendi idaresinde yemeklerin nefaset,
zarafeti ve lokantanın nezafeti teşrif edecek zevatın mucib-i

memnuniyeti olacağını ilan ile kesb-i fahr eyleriz.

***

Nazar-ı Dikkate 

Namlarıyla gazete gönderdiğimiz zevat-ı muhtereme ile heyet-
lerin abone bedellerini ilk vasıta ile irsal etmeleri mercudur. 

Gazetemiz: Balıkesir’de Hükümet Caddesi’nde Alemdarzâde
Kâmil Efendi’nin dükkânında satılır.

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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SEVGİLİ ÜLKE

Bulgar süngüsü, Yunan bıçağı Türk’ün kalbinde cerihalar
açarken Rumeli’nin Müslüman olan sakinleri ihtiyar babalar
genç anneler çocuklarıyla birlikte Balkanlar’ı aşarak ovaları
geçerek aylarca buzlu çamurlu yollarda ölerek sürünerek
Türk’ün tarihî yuvasına sevgili ülkesi olan Anadolu’ya
sığındılar. Kafkas’ın yalçın kayaları üzerinde düşman mermi-
leri Türk’ün başına yağarken Türk yine çoluğuyla çocuğuyla
müebbet yurduna geldi. Kırım’dan, Rumeli’den, Kafkas’tan ci-
hanın her köşesinden kopan Türkler hep bu baba evine top-
landılar. Şimdi Anadolu’nun içinde her diyardan gelmiş
kardeşler var. Bu kardeşler bu güzel ve feyizkâr diyar için asır-
larca çarpıştılar. Büyük Cihan Harbinde bile Anadolu’nun bir
köşesindeki kulübesinde çocuğunu çift ve çubuğunu
bırakarak çölleri aşan ve Basra’nın bir kenarında yalnız silah
ve imanıyla cihan önünde memleketini kurtarmak için
didişen, Kafkas’ın buzlu şahikalarında karlar buzlar altında
senelerce Rus kuvvetine mukavemet eden Türk oldu. Türk
bütün bu felaket ve kahırlara yalnız feyizkâr yurdu; tarihi
hatıratıyla merbut bulunduğu sevimli Anadolu’su için katlan-
mıştı. Yeşil servilerin altında yatan ecdadını çiğnetmemek, ba-
balarının senelerce ibadetgâhı olan büyük ve mukaddes
camilerine kirli ayaklar bastırmamak için bu katlanılmaz
dertlere boyun eğmişti. 

Fakat tali’i yar olmadı. Asırlarca sinesini işlediği büyük di-
yarına sefil eller kan ve ölüm yağdırdılar. Asırlarca uğruna
öldüğü Anadolusu’na Yunan ayağı bastı, düşman eli uzandı.
Şimdi namusu için yaşamış olan Türk bütün bu felaketler
karşısında elindeki silahı belindeki bıçağı alındığı halde yalnız
imanıyla mukabeleye karar verdi. Ve bütün şeref-i tarihisi,
fazilet-i ırkıyesi için çarpışmak ne demek olduğunu bir daha
göstermek Türk’ün azimkâr ve faziletkâr ruhunun asaletini
anlatmak istedi ve altı ay var ki İzmir’in muhitinde kurduğu
hatt-ı müdafaasında Yunan zulüm ve vahşetinin tevsi’ine mani
oldu. 

Türk hiç tasavvur edemezdi ki: Senelerce güzel İzmir’de be-
raber yaşadığı harbin en şiddetli devirlerinde en tabi bir hayat

ile para kazanmalarını temin ettiği aziz dostlarımız önünde
ihtiyar babalarımızın, zavallı annelerimizin öldürüleceğini
görecek. Türk hiç düşünemezdi ki: Kasalarını, namuslarını
muhafaza ettiği ecnebi dostlarının karşısında genç hemşirele-
rimizin ismet ve iffetlerine en şeni taarruzlar yapılabilecek.
Fakat bu düşünülemeyen, tasavvur edilmeyen vekayi pek açık
ve feci bir tarza irtikâp edildi ve ediliyor. Ne ihtiyar ba-
balarımızın sesi, ne genç hemşirelerimizin feryadı, ne ölen
çocuklarımızın enini işitilmedi ve işitilmiyor. Feyizkâr
ovalarımız kana boyandı. İzmirimizde dikili bir ağaç kalmadı
ve hâlâ Yunan eli her feyizkâr kuvveti boğuyor. Hâlâ Yunan
süngüsü Türk kalbine saplanıyor. 

Öyle iken medeni cihandan fazilet ve insaniyet sesi yük-
selmedi. Türk bütün zulüm ve vahşetler karşısında kendisinin
himaye edilmesini beklerken Yunan zulmünün olsun önüne
geçilmedi.

Türk: İzmir’de, Anadolu’da bütün varını yoğunu hep kendi
dostlarının eline terk etmişti.

Türk İzmir’de bir tek ecnebi kızının iffetine taarruz etmemiş,
bir tek ecnebinin ailesine göz dikmemiş bir İngiliz bir Fransız
bir İtalyan bir Amerikan öldürmemiştir. 

Türk: Asalet-i ahlâkiye ve kıymet-i tarihiyesi ile her halde
Yunan barbarlarına çok faik, çok müreccihdir.

Türk: Bütün mazi-i hayatında ecnebi dostlarına müzaheret
etmiş onlarla aynı saff-ı harpte çarpışmış hakiki münasebetler
temin etmiştir. Şu halde neden Yunan fecayi’i Türk İzmir’de
devam ediyor. Neden Anadolu kirli ayaklar altında eziliyor.
Bütün İngiliz ve Fransız rüesa-yı siyasiyunu hakk-ı hayatımızı
tasdik ederlerken adedi binleri aşan cinayetler önünde niçin
susuyorlar.

Bütün bu vaziyetler karşısında Türk pek haklı olarak ken-
disinin Yunanlılar tarafından öldürülmesine karar verildiğini
düşünür ve hayatını kurtarmak için mücadele ederse cinayet
mi addedilecek.

Eğer gizli siyasetler el altından fırıldaklar çevrilerek Türk
öldürülmek isteniliyorsa şunu kati bir lisanla iddia ederiz ki:
Türk için lâyemut bir hayat mukadderdir. İşte Balkan harbi
ve ondan sonraki vekayi.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 9
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(9-13 Aralık 1919)

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Balkanlar Harbinden mağlup çıkan Türk için hasta adam öl-
meye mahkûm diye her kafadan sesler çıktı. Fakat o ölü,
bütün varlıklar karşısında yalnız imanıyla bir Çanakkale
yarattı bir Tabalmum (?) fethetti. 

Bundan sonra da her türlü felaketler, elemler içinde olduğunu
bildiği halde yarının kendisine saadetler getireceğine iman et-
miştir. Bu iman tesiriyledir ki her türlü himayeden vesaitten
mahrum bulunduğu şu tür felakette bora, fırtına içinde Yunan
süngüsüne göğüs geriyor. Yüz bine varan Yunan kuvveti Türk
kuvveti önünde her gün eziliyor. Ve yakın bir günde
Anadolu’nun azametli ve vakur ruhundan kopacak azim ve
celadetin karşısında büsbütün eriyecek ve cihan Türk İzmir
için Anadolu’nun yaratacağı harikayı müşahede ettiği zaman
Türk’ün nasıl bir ruh-ı ulviye malik olduğunu tekrar görecek-
tir. Eğer beşeriyette vicdan, cihanda hak ve insaniyet varsa
bizim olduğunu tasdik ettikleri İzmirimizde yapılan
cinayetlere vaktiyle hitam vermeli İzmir’i bize teslim eyleme-
lidirler. Milletlere hakk-ı hayat bahşeden bu asrın zihni
karşısında Türk öldürülmek istenilirse bu kabil olmayacaktır.
Çünkü mukadderat-ı cihana hâkim bir kuvvet var o da
kuvve-i hakikiye-i ilâhîyedir. 

İşte beşerin acz ve sefaleti konferansın vaziyet-i ahiresiyle tayin
etti. 

Koca konferans cihan için bir şekil bulamadan dağıldı. Ve her
kalpte kin ve ihtiras bırakarak içtimaına nihayet verdi. 

Mukadderat-ı cihana hâkim olamayan beşeriyet için yarın
karanlıktır Türk istikbalinin mesut olduğuna itikat etmiştir.
Onun için tekrar eder ve deriz ki: Türk’ün hayatı lâyemuttur.
İzmir, Adana Türk’ün her bulunduğu diyar bizimdir ve bizim
olacaktır. Türkler diyarlarında müebbet, ülkelerinde bir
Yunan bir düşman görmeyinceye kadar mücadelelerine devam
edeceklerdir. 

Mustafa Necati

CİHAN ŞUÛNU

Sulhumuz Nerede Olacak

Fransa hükümeti teşekkül edecek tali sulh komisyonunun
Londra’da inikadını kabul etmemektedir. Londra’dan gelen
haberlere nazaran İngiltere hükümeti Fransız nokta-i nazarını
kabul eylemiştir.

Ahmed Rıza Bey

Sabık Meclis-i Ayan Reisi Ahmed Rıza Bey Mösyö Klemanso
(Clemenceau) ile uzun bir mülakat icra etmiştir. Mahafil-i
siyasiyede işbu mülakata fevkalade ehemmiyet atf olunmak-
tadır.

Almanya ve Konferans

Almanya’nın son zamanlarda almış olduğu vaziyet dolayısıyla
konferansça bazı tedabir-i askeriye ittihaz olunmuştur. Tayms
(Times) gazetesi herhangi bir Alman hareket-i askeriyesine

mani olmak için müttefikler arasında itilaf-ı tamm mevcut
olduğunu yazıyor. Konferans muahedenin Almanlarca tatbik
edilmemekte bulunan mevaddı hakkında Almanya’ya ihtaratta
bulunmaya karar vermiştir. Maten gazetesi bundan bahsettiği
sırada diyor ki: Almanya inkıyat etmekte teehhür eylediği
takdirde mütarekenamede 48 saat evvel ihtaratta bulunul-
masına dair olan maddedir. Hal tatbik edilecektir. Tatbik
edilecek mücazat çok şedit olacak ve Frankfurt’la Kor havza-
sının işgalini intaç edecektir.

Morning Post’un Makalesi

Londra’da münteşir Morning Post Almanya’nın son vaziyetine
dair neşrettiği bir makalede müttefiklerin bu müşkilat
karşısında kati kararlarından vazgeçmeyeceklerini beyan et-
tikten sonra diyor ki: “Kati bir zaruret hâsıl olursa Müttefikin
ordusu Essen(?) şehriyle sair menatıkı işgal eyleceklerdir.
Mareşal Foş’un (Ferdinand Foch) kumandası altında kuvve-i
müttefikadan maada 12000 Amerikan askeri de vardır. İşbu
Amerikan kıtaatı Ren civarında tahşid edilmiştir. Almanya
sulh muahedesinde taahhüt olunan şeraitin tatbikine mani
olmak üzere bir buçuk milyon raddesinde bir kuvvet ihzarıyla
meşgul olmaktadır. 

Fransız Matbuatı 

Fransız matbuatı Almanya’ya şiddetle hücum etmekte ve kon-
feranstan şedit icraat talep eylemektedir.

Akler ve Figaro gazeteleri siyasi teşebbüslerden vazgeçilerek
meselenin halli için harekât-ı askeriye ibtidar olunmasını teklif
ile diyorlar ki:

“Almanya’nın mütareke şeraiti mucibince terk-i silah etmesi
icap ediyordu. Hâlbuki Almanya son zamanlarda vaziyetini
tebdil etmiş ve kuvvetini tezyide başlamıştır. Almanya’yı
mütareke şeraitine riayet ettirmek için tedabir-i şedide ittihazı
zaruridir. Siyasi notalar ne kadar şedit olursa olsun tesir
etmeyecektir. Son söz; diplomatlara değil Mareşal Foş’a
(Ferdinand Foch) düşüyor…”

İstanbul ve Düvel-i İtilafiye

Mevsukan haber alındığına göre Düvel-i İtilafiyece Türkiye’nin
taksimden vikayesi ve İstanbul’un payitaht olarak Türk
hâkimiyetinde ibkası karargîr olmuştur.

Ren Sahilinde Tahşidat

Müttefikler Ren sahilinde ordularını tahşid eylemeğe
başlamışlardır. Alınan son haberlere nazaran Ren sahilinde
külliyetli miktarda ağır toplar vasıl olmuştur.

İtalya hariciye nazır-ı sabıkı Mösyö Tinoni Tan gazetesi muh-
birinine Rus ihtilalini cihan için tehlike gördüğünü ve yeni
harbin sükûn-ı âlemi ihlal edeceğini söylemiştir.
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MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Afganistan’da Hareket-i Milliye

İtalya’da münteşir Tiribona gazetesinin Londra’dan aldığı tel-
grafa nazaran Afganistan’ın vaziyeti hakkında atideki tebliğ-
name neşredilmişdir:

“Kâbil nehri şimalinde hudut boyu sakin ve sakit gibi
görünüyor. Fakat Kâşakân’da çeteler icra-yı faaliyet ediyor.”

- Afgan kıtaatı Hindistan’da Veziri kabilesinin sakin bulun-
duğu kıtayı işgal etmişlerdir. 

- Afgan ordularının Türkistan’daki (Merv) şehrini işgal ederek
Asya’da Müslüman ittihadını temin etmek üzere faaliyet ve
harekete başladıklarını Londra’da münteşir Tayms (Times)
gazetesi yazıyor.

Mısır’da Rumlar

Mısır’daki umum Müslümanlar Rumlara karşı boykotaj yap-
mışlardır. İzmir meselesinden dolayı Mısır Müslümanlarında
fevkalade büyük bir galeyan vardır. Rumlara karşı umumi bir
husumet hâsıl olmuştur.

Fas Hükümetinin Tebliği 

Fas hükümeti Fransa’ya mühim bir tebliğde bulunmuştur. Bu
tebliğde mütarekeden sonra Düvel-i İtilifaye’nin âlem-i İs-
lamiye karşı tatbik etmekten ihtiraz etmedikleri haşin poli-
tikanın vahameti kaydolunduktan sonra her şeyden evvel
İzmir’in tahliyesi talep edilmektedir. Faslılar, İzmir’in işgalinde
İslamlara yapılan mezalim ve şenaatler tamir olunmadıkça ve
İzmir pek vahşi olduklarını yaptıkları cinayetlerle ispat eden
Yunanlılar elinden kurtarılmadıkça badema Fransız ordusuna
asker vermeyeceklerini beyan etmektedirler. Tebliğin tesiriyle
olsa gerektir ki memalik-i Osmaniye’de bulunan Fas kıtaat-ı
askeriyesi Fransızlar tarafından takayyüt altına alınmıştır.

Afganistan’da, Mısır’da, Fas’ta ve bütün âlem-i İslam’da bed-
baht Türklere karşı gösterilen bu alaka-i diniye ve maneviye
şayan-ı dikkat olduğu gibi fevkalade ümitbahştır.

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

8-9.12.35 (8-9 Aralık 1919) gecesi düşman sağ cenahımızın
Çal dağı mıntıkasında tarafımızdan gece baskını hissederek
siperlerimize karşı top mitralyöz ve piyade ateşi açmış ve vakit
vakit sabaha kadar bomba endahtı yapmıştır.

9.12.35 (8-9 Aralık 1919) sabahı düşman cephemizin merkez
mıntıkasına ateş baskını yapmış ise de mukabil hareketimizle
ıskat edilmiştir. Lehülhamd zayiatımız yoktur.

İkinci Rapor

10-11.12.35 (10-11 Aralık 1919) gecesi düşman cephemizin
muhtelif mıntıkalarına bomba mitralyöz piyade ateşleri
açmıştır.

11.12.35 (11 Aralık 1919) günü öğleden evvel düşman,
cephemizin merkez mıntıkasına top ateşi yaparak akşama
kadar devam etti. Zayiatımız yoktur.

8.12.35 (8 Aralık 1919) tarihiyle Kumandan Demirci Mehmed
Efe’den mevrut telgraf suretidir:

Aydın Cephesi’ndeki mühim harp tamamen lehimizde netice-
lenmiştir. Düşmanın meydanda 400 kadar maktul sayılmıştır.
Kaçırdıkları maktullerle mecruhların miktarı tamamıyla an-
laşılamamıştır. Düşmandan 12 tüfek ile birçok levazım-ı har-
biye iğtinam edilmiştir. Bu müthiş muharebedeki zayiatımız
10 mecruhla 15 şehitten ibarettir.

TÜRK DÜNYASINDA…

Trakya Ahvali

Son gelen haberler Trakya’da Müslüman unsurunun şayan-ı
takdir mücadelat-ı milliyesini tebşir etmektedir. Bulgar
idare-i zalimanesinden kurtulan dindaşlarımız Garbî
Trakya’da mahalli bir idare tesis için çalışmakta ve muvaffak
da olmaktadırlar. Elyevm Trakya’nın cenup kısmı Düvel-i
Muazzama namına muvakkaten Fransızlar tarafından idare
edilmekte ise de idare memurları ekser yerlerde Türklerden
intihap edilmiştir. Ezcümle İskeçe ve Gümülcine’ye Müslü-
man mutasarrıflar tayin edilmiştir.

Yunanlılar İskeçe’ye bir fırka asker göndererek işgal
eylemişlerse de idare-i mülkiye Gümülcine’de Fransız Kuman-
danı General Şarpi tarafından tedvir olunmaktadır. Trakya’nın
şimal kısmı Bulgaristan’a terk olunmuş ise de Trakya’daki
kardeşlerimiz bu emr-i vaki’i kabul etmemekte ve Düvel-i
Muazzama nezdinde teşebbüsat-ı lâzımeye tevessül eylemek-
tedirler. Memnuniyetle haber aldığımıza göre Trakya’nın köy-
lerine varıncaya kadar Cemaat-ı İslamiye Teşkilatı tamim
edilmiştir. Trakyalıların mücahede-i milliyelerinde muvaffak
olmasını temenni ederiz. 

Trakya’da Bulgar Mezalimi

Alınan haberlere nazaran Bulgarlar şimdilik kendilerine terk
edilen Trakya’nın Şimal aksamında Müslümanlara karşı pek
zalim bir idare tatbik etmektedirler. Bulgarlar Müslüman köy-
lerini basarak halkı soymakta ve katl, hetk-i namus gibi faza-
yihi irtikâp eylemektedirler. Cemaat-i İslamiyece Bulgarların
işbu mezalimi Fransız Kumandanlığı nezdinde protesto
edilmiştir.
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PAYİTAHT ŞUÛNU

Esirlerimiz

İskenderiye’de bulunan esirlerimizden beş yüz nefer İstanbul’a
muvasalat etmiştir.

Prens Sabahaddin Bey

Prens Sabahaddin Beyefendi İstanbul’u teşrif buyurmuşlardır.
Müşarünileyh İstanbul’a avdet için şimdiye kadar birçok
teşebbüsatta bulunmuş ve fakat Damat Ferid Paşa hükümeti
tarafından şedit mümanaatlara maruz kalmıştı.

Muhacirin İanesi

İstanbul’da teşekkül eden Darülfünun Muhacirin İane Derci
Komisyonu faaliyete devam etmektedir. Müteaddit tica-
rethaneler bir günlük hâsılat-ı safiyelerini muhacirine terk
eylemişlerdir.

İZMİR ŞUÛNU 

Kaza-yı Feci

Islahat refikimizden:

Pençşenbe (Perşembe) günü akşam saat altıyı on iki geçe Bas-
mahane’den hareket eden Karşıyaka treni; İstavroz mevki’inde
Buca’dan gelmekte olan Aydın kumpanyasına mensup tren ile
müsademe eylemiştir. Müsademe-i vakıadan kırk mecruh ve
beş maktul vuku bulmuştur. Makinist İbrahim maktuller
meyanında bulunmaktadır.

LİVA ŞUÛNU

Zahire ve Hayvanatın Men-i İhracı

İzmir’de bazı Yunanlı komisyoncuların bu taraflardan ge-
tirdikleri zahire ve hayvanatı Yunanistan’a ihraç ettikleri haber
alındığından hükümet-i seniyemizce bu gibi mevaddın
men’-i ihracı takarrur etmiş ve tebliğat-ı lâzıme yapılmıştı. 19
Teşrinisani’de (Kasım) içtima eden Hareket-i Milliye heyet-i
umumiye içtimaında bu emrine Kuva-yı Milliyece de müza-
heret edilmesi karargîr oldu.

Heyet-i Merkeziye Heyet-i Umumiyeden aldığı bu salahiyete
binaen icap eden tedabire tevessül etti. Memnuiyete ve verilen
evamire rağmen yine bu gibi mevaddı tahmil etmek cüretini
gösteren birçok eşhasın malları muhtelif istasyonlarda Kuva-
yı Milliye tarafından müsadere olundu. Yalnız Kırkağaç heyeti
iki yüzü mütecaviz sığır ve koyun müsadere etti.

Bunun üzerine Fransız Yüzbaşısı Mösyö Hoyar ile heyet-i
merkeziye arasında muhabere vereyan etti. Heyet-i merkeziye
Fransızları samimi dost bildiklerini ve fakat Yunanlılar gibi
sefil bir düşmana karşı ittihazı elzem olan tedavire tevessül et-
mekten hiçbir kuvvet karşısında katiyyen feragat edemeye-
ceğini bildirdi. 

Bunun üzerine Mösyö Hoyar Balıkesir’e bizzat geldi. Heyet-i
Merkeziye ile muzakeratta bulundu. Heyet-i merkeziye

nokta-i nazarında ısrar etti. Mösyö Hoyar da büyük bir eser-i
samimiyet ibraz etti. Neticede itilaf-ı tam hâsıl oldu. Mösyö
Hoyar müdüriyet tarafından bilumum istasyon memurlarına
sığır, koyun, keçi, tuyur-ı ehliye ve zahairi tahmil etmemeleri
için emir verileceğini söyledi. 

Heyet-i Merkeziye de bitteşekkür başka suretle trenlere müda-
halâta meydan vermeyeceğini temin etti. Ve icap eden tebligatı
yaptı. Buna binaen bu gibi mevadd istasyon memurları tarafın-
dan katiyen artık tahmil edilmeyecektir. Ve eğer memurlar bir
takım hıyel ve desaisi ile tekrar yükletmeğe kalkışırlarsa
Kuva-yı Milliye tarafından yine müsadere olunacaktır.

Heyet-i Merkeziyenin gösterdiği bu tecellüd-i millî ne kadar
şayan-ı takdir ise muhterem Fransız dostlarımızın ibraz ettik-
leri asar-ı samimiyet de o derece mucib-i teşekkürdür.

Düğün Masrafları

Düğünlerde fuzuli bir takım masraflar olduğunu pek acıklı bir
surette gördük. Memleketimizde yüzbinlerce fakir muhacir
varken düşmana karşı harp eden birçok kardeşlerimiz
muavenete muntazır iken bizim bir takım masarif ihtiyarıyla
düğünler yapmaklığımız hakikaten mucib-i teessür ve
teessüftür. Bir düğünde elli takım elbise yaptıranlar davulcuya
yüz lira verenler görülüyor. Paramızın kıymeti takdir edecek
bir zamanda bulunuyoruz. Onun için lüzumsuz masraflara
girmemek hepimiz için bir vazife-i milliyedir. 

Anzavur Ahmed Hadisesi

Geçenki nüshamızda tafsilatını verdiğimiz Ayvalıdere
müsademesinden sonra alelade bir hayvan meselesini bir
mesele-i milliye şekline sokmak isteyen sebükmağzlar millî
azmin ne olduğunu anladıklarından Anzavur’u yanlarından
kovmuşlardır. Anzavur şimdi on beş kadar maiyeti, oğlu ve
yeğeni ile birlikte köylerden birisinde saklanmak istiyor.
Kuva-yı takibiye tarafından köyler taharri edilmekte ve Anza-
vur şiddetle takip olunmaktadır. Alınan malumat-ı mevsukaya
nazaran Anzavur mahrem-i esrarı olan bazı adamlara “Ben İn-
gilizler’den birçok muavenetler görerek bu işe giriştim. Daha
birkaç müsademe yapacağım. Ondan sonra memleketi ec-
nebilere işgal ettireceğim. Bunun için de bana verilen paranın
kuvvetiyle miktar-ı kâfi kuvvet elde edeceğim.” gibi bazı saf-
satalar söylemektedir. 

İngiliz millet-i necibesinin böyle adi şakilerle münasebette bu-
lunamayacağı pek tabi ve açık bir hakikat iken bu herifin bu
gibi manasız sözlerine hayret etmemek mümkün değildir.

Yeni Turan Mektebi Yavrularının Hamiyeti

Alaşehir’deki Müslüman ve Türk muhacirlerinin sefaleti
küçük kalplerinde Merkez-i Liva Yeni Turan Mektebi’nin mini
minileri aralarında bu muhacir kardeşler için iane dercine
başladıklarını memnuniyetle haber aldık. 

Bu mini mini yavruların eserine her türlü fedakârlıktan çekin-
meyen pederlerinin de iştirakini temenni eder ve bu teza-
hürat-ı hayırhahanelerinden dolayı bu mektepli yavruları ve
bu hiss-i kabiliyetini telkin eden muallimelerini takdir eyleriz.
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Tayin

- Konakpınarı merkez muallimlerinden Mustafa Sezai Efendi
istifa etmiştir. 

- Darulmuallimat ulum-ı tabiye muallimeliğine Hayrunnisa,
ilm-i ruh ve fenn-i terbiye tatbikatıyla terbiye-i bedeniye mual-
limeliğine Saime Hanımların biner kuruş maaşla tayin kılın-
mışlardır.

***
Göz tabibi Tahsin Salih

Kulak, Boğaz, Burun Tabibi Ahmed Ziya 
Göz, Kulak, Boğaz, Burun hastalıklarını muayene ve

icap eden ameliyatı icra ve gırtlak frengisi hususi
ve seri surette tedavi edilir. Şimdilik Balıkesir’de
Vatan Eczanesi’ndeki hususi mahalde her gün

öğleden sonra hastalarını kabul ederler.

***
Bank-ı Osmanî Karşısında Ertuğrul Lokantası 

Namık Beyzade Kâmil Efendi idaresinde yemeklerin
nefaset, zarafeti ve lokantanın nezafeti teşrif edecek

zevatın mucib-i memnuniyeti olacağını ilan ile
kesb-i fahr eyleriz. 

***
Nazar-ı Dikkate 

Namlarıyla gazete gönderdiğimiz zevat-ı muhtereme ile heyet-
lerin abone bedellerini ilk vasıta ile irsal etmeleri mercudur. 

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf.
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HURŞİT PAŞA’NIN NUTKU MÜNASEBETİYLE

Kısm-ı mahsusumuzda görüleceği veçhile Heyet-i Teftişiye
Reis-i Muhteremi Hurşit Paşa hazretleri hükümet-i seniyenin
efkâr ve amaline makûs olmak üzere irat ettiği nutkunda pek
mühim noktalara temas buyurdular. Bu memleketin en
müzmin bir derdi olan şekavet ve asayişsizliğin son şayan-ı
dikkat şekillerini tel’in ederken el birliğiyle bu fenalığın önüne
geçilmesini ve hatta kökünden imhasını talep ettiler. Bu suret-
le anlaşılıyor ki İstanbul’da bir takım fasidlerin âmâl-i
hainanelerini terviç için ortaya atılan Anzavur’un teşebbü-
sat-ı caniyanesi millet nazarında olduğu gibi hükümet
nazarında da şekavet mahiyetindedir. Bir içtihat ve mefkûre
için ortaya atılan her hangi bir kuvvet cinayetlerden daima
müteneffir ve müctenib olur hayırkâr maksatlar hiçbir vicdan
ve kanunun kabul ve tasvip edemeyeceği tecavüzlerle temin
edilmez. Hâlbuki Anzavur başına topladığı şakilerle birçok şe-
naatler icra etmiş köylülerin, ahalinin mal ve canlarına taarruz
ederek yapmadık mezalim bırakmamıştır. Bittabi bu şekavet
karşısında hükümete terettüp eden vazife bütün vesaiti istimal
ederek bu haini tedip etmek ve fenalığın önüne geçmek idi.
Gerçi Anzavur’un makasıd-ı mahsusasından biri de Kuva-yı
Milliyeyi dağıtmak idi. İstanbul’da Ali Kemallerin, Refi Cevat-
ların, Sait Mollaların idare ettiği ihanetkâr teşkilat ile hal-i
temasta bulunuyordu. Bu itibar ile hudutlarda vatanın
tamamiyet ve mukaddesatını müdafaa için çarpışan Kuva-yı
Milliye arkalarını tehdit eden bu hainane teşebbüsata mani
olmak ve buna peyrev olanları tamamen mahvetmek
salahiyetine maliktir. Ve nitekim son tarz-ı takibin devamı ve
canilerin afları halinde Heyet-i Merkeziye mal-ı milliyeyi ve
menafi-i vataniyeyi temin için icap eden tedabir-i şedideyi it-
tihaz edecektir. Bütün bu hakikatlere rağmen Millî Kuvvetler
muhitte daima nüfuz ve kudret-i hükümeti hâkim ve amil
mevki’inde de yükseltmeği bir şiar-ı esasi olarak kabul ettik-
lerinden takibat-ı kanuniyenin icrasını makamat-ı hükümete
terk etmeği daha muvafık ve müreccah buldular. Cihet-i
askeriye vazife-i milliyesini müdrik olarak bu hususta pek
şayan-ı şükran fedakârlıklarda bulundu. Fırka kumandan-ı

muhteremi Kâzım Beyefendi ibraz buyurdukları mütecelli-
dane ve şayan-ı şükran hareketlerle hükümetin nüfuz ve
haysiyetini kurtardı.

Fakat şayan-ı teessüftür ki Balıkesir’de asıl padişahın ve
hükümetin mümessili bulunan reis-i hükümet Mutasarrıf Bey
Anzavur’un hareketi karşısında şeref-i hükümetle gayr-ı
kabil-i telif bir surette acz ve meskenet gösterdi. Geçen ki
nüshalarımızda yazdığımız veçhile Gönen’i basarak jandar-
maların silahını alan, zabitini döven tahkir ve hapseden,
Belediye’nin paralarını gasp eden Anzavur gibi bir cani ile tel-
graf başında bir takım istirhamkâr ve hürmetkâr ifadelerle
görüşmekte bir mahzur görmedi. Anzavur’un Susığırlık’tan
çektiği pek bîmana telgrafını resmî bir makamdan şerefvarid
oluyor gibi Heyet-i Merkeziyeye resmen tebliğ etti. Jandarma
dairesinin mükerrer müracaatlarını daima cevapsız bıraktı. Ve
nihayet Anzavur’un takibine bizzat giden Kumandan Beye-
fendi’ye beynelislam sefk-i dimayı mucip olmamak için ateşin
kesilmesini ve bir heyet-i nasiha gönderileceğini Dâhiliye
Nezaret-i Celilesinin işaratına atfen tebliğ etti. Daha birçok
emsali bulunan bu hareketler karşısında milletinin ve
vatanının selamet ve saadet-i atiyesini düşünen her hangi bir
ferdin mütehayyir ve müteessir olmaması mümkün değildir.
Hangi bir hükümet tasavvur olunabilir ki topunu alan, zabi-
tanı döven, resmi sandıkların muhteviyatını alan, askerlerini
terhis eden ve nihayet memlekette pek şayan-ı teessüf bir
hadise tevlit ederek emniyet-i umumiyesini ve devletin
vaziyetini ihlal eden bir adama karşı heyet-i nasiha gönderir;
bu suretle ve beynelislam sefk-i dimaya hail olmak ister; cani-
leri, şakileri tedip etmek İslamlar beyninde kan akıtmak
demek midir? Vatan en müthiş felaketler içinde inler; mukad-
desat-ı diniye ve İslamiye pek şeni bir düşmanın pay-i tahkiri
altında çiğnenirken bir takım hainlerin alet-i şer ve fesadı
olarak hükümete isyan eden bir adam ve bunun peyrevleri
İslam nam-ı mukaddesatıyla tevsim edilemezler. Bunlar tama-
men ve bilâistisna ve merhamet mahvedilmeleri lazım gelen
eşirradır. Ve millet bunları katiyen mahvetmeğe azmetmiştir.
Resmi makamlar belki yine canileri her hangi bir hissin
taht-ı tesirinde olarak affedebilir. Fakat millet ve irade-i mil-
liyenin mümessili olan Kuva-yı Milliye daha dün binlerce faza-
yih ika eden canileri affetmez ve etmeyecektir. Bu hakikat ve
karar-ı kati herkes tarafından anlaşılmalıdır.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 10
18 Kânunuevvel 335

(18 Aralık 1919)

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Kemal-i teessüfle vuku bulan istihbaratımıza nazaran beray-ı
nasihat Manyas taraflarına giden Fevzi Paşa bir takım mevkuf-
ların, şakilerin tahliyesini talep etmiş ve buna muvaffak olmuş,
Fevzi Paşa kimdir! Hangi salahiyetle canilerin tahliyesini talep
ediyor? Fevzi Paşa unutuyor mu ki artık bu memlekette yaşa-
mak isteyen ve eşirranın esiri olmayacak olan bir millet vardır.
Daha dün birçok müsademeler yaparak masum kanları akıtan
geceleyin Türk evlerini basarak kadınların mücevheratını ceb-
ren alan, yolda giden masum nakliye askerini koyun boğazlar
gibi kesen caniler bugün Fevzi Paşa’nın arzusuyla tahliye
ediliyorlar. Hayır, Fevzi Paşa hazretleri bu milletin mukad-
derat ve izzet-i nefsi ile oynamak cüretini gösteremezsiniz ve
şuna emin olunuz ki canileri affetmeğe delalet eden amiller
nihayet nefret-i umumiyeye maruz kalacaktır. Hurşit Paşa
hazretlerinin pek musib ve kati olan nutkunun ifade ettiği
karar ile bu muamele arasında elim bir mütenakız vardır.
Bilmiyoruz; bu bedbaht millet daha ne zamana kadar bir
takım şerirlerin baziçe-i … olacaktır! 

H. (Hüseyin) Vasıf

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Lenin’in Beyanatı

Tayms (Times) gazetesinin yazdığına göre “Lenin” telsiz tel-
grafla bütün cihana hitaben bir beyanname neşretmiştir. Lenin
bu beyannamede Bolşeviklerin Türkistan ve Afganistan Müs-
lümanlarıyla birleşerek Bahr-i Hazar sahillerini esaretten kur-
tardıklarını ve elyevm Müttefik orduların Türkistan ve
Horasan’da icra-yı harekât ettiklerini ilan etmektedir.

Afganistan Orduları

Afganistan orduları Türkistan içinde ilerliyorlar. Kristovask’ta
güç hal ile tutunabilen Denikin ordusunun döküntüleri,
orasını da tahliye etmek mecburiyetine düşmüştür. Bahr-i
Hazar sevahilinde tecemmu etmiş olan Türk kabaili o
menatıka tamamıtla hâkimdir.

Taşkent Kongresi

Taşkent’te, Asya’nın bütün Müslüman milletleri murah-
haslarından mürekkep büyük bir “İslam Kongresi” addolu-
narak gayet mühim kararlar ittihaz olunmuştur. Asya’da
büyük bir hareket-i diniye görülmektedir.

Mısır Kabinesi’nin Esbab-ı İstifası

Ahiren Mısır kabinesinin esbab-ı istifası hakkında mühim
haberler alınmıştır. Bu haberlere nazaran Reis-i Vükela Sait
Paşa kendisine İngiltere tarafından vuku bulan bazı tekâlifi
kabul etmemiş ve buna sebep olarak Mısır’ın henüz Devlet-i
Âliyeye merbut bulunduğunu beyan etmiştir. Bu tarz hareket
kabinenin terk-i mevki etmesini mucip olmuştur.

İzmir Meselesi

İzmir’in işgali bütün âlem-i İslam’a şamil bir mesele halini
almıştır. Gerek Asya ve gerek Afrika Müslüman milletleri
arasında bu sebepten dolayı büyük bir adem-i hoşnudî
hükümfermadır. Haber alındığına göre bu cereyanların
tevsi’ine meydan vermemek için alakadar devletler tarafından
Venizelos’a İzmir’in tahliyesi lüzumu ihsas olunmuştur.
Venizelos İzmir’in tahliyesine emir verdiği takdirde Atina’da
büyük bir buhranın husule geleceğini ve bunun Balkanlar’da
pek vahim tesirler yapabileceğini ileri sürerek meseleyi tavike
çalışmaktadır. 

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

12-12-35 (12.12.1919) gecesi düşman, cephemizden baskın
yapılacağını zannederek şiddetli bomba ve mitralyöz ateş
açmıştır.

13-12-35 (13.12.1919) günü düşman, siperlerimize
mütemadi piyade ve mitralyöz ateşi açmıştır. Aydın, Menteşe
ve Havalisi Umum Kumandanı Demirci Mehmed Efe’den 12-
12-35 (12.12.1919) tarihiyle mevrut telgraf suretidir:

Şedit ve kanlı bir muharebeden sonra işgal ettiğimiz Aydın
gediğinde düşman pek çok telefat vermiştir. Yunanlıların
kaçırabildikleri maktullerini büyük çukurlara ellişer altmışar
kişi olarak defnetmekte oldukları bu defa Nazilli’ye getirilen
üseranın ifadesinden anlaşılmıştır.

Ermenilerin Adana ve Maraş’ta irtikâp eyledikleri ceraimi
protesto etmek üzere Nazilli Redd-i İlhak Cemiyeti tarafından
İstanbul’daki Düvel-i İtilafiye mümessillerine atide münderiç
telgraf keşide olunmuştur:

İddia-yı masumetle dünyayı haksız bir velveleye katan Os-
manlı Ermenilerinden mürekkep fedailerin Maraş’a giren beş
yüz Fransız neferinin yüzde seksenini teşkil ettiği ve İslam
kadınlarıyla ahaliye taarruz ve enva-ı mezalim ve fecayi ika
eyledikleri ve ahali-i mahalliye ile her nasılsa Fransız elbisesi
elde etmeye muvaffak olan Ermeni komiteleri arasında kıtal ile
neticelenen müsademat ve hadisat-ı müessifenin vukua geldiği
mahallinden alınan mevsuk haberlerden anlaşıldı.

Asaletmeab! Sizden bütün kalbî hürmetlerimiz ve acıklı kalp-
lerimizle rica ederek sorarız ki âlem-i İslamiyet ve bilhassa
Türklük üzerine indirilen bu müthiş darbe-i helak nedir?
Yoksa Türklüğü yeryüzünden kaldırmak için takip olunan bir
siyaset midir? Maksat ve niyyatınızı bize açık söyleyiniz yoksa
bu kan deryalarını ihdas eden vahşetlere nihayet veriniz asalet-
meab!

Dünyanın bu kadar zulme bu kadar gözyaşlarına tahammül
yoktur. Bugün mazlum mevki’inde bulunanlara bu kadar
zulüm yakışmaz. İhtiramatımızın kabulünü temenni ve
medeniyet-i adilane ve insaniyenin tesri’ini rica eyleriz.
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CİHAN ŞUÛNU  

Cihan Hakikate Yaklaşıyor

Fransa’nın en mühim gazetelerinden olan “Aksiyon Fransez”
gazetesi bize ait mühim bazı esasat neşretmiştir. Bu esasat
mucib-i memnuniyet bir şekilde olduğundan dercetmeyi mü-
nasip bulduk. Aksiyon Fransez gazetesi diyor ki: 

Bulgaristan’la sulh imza edildi bir Macar heyet-i murah-
hasasının Paris’e gelmesi için davetname gitti. Meclise gelen
heyet-i murahhasa listesi içinde Macar sunuf-u kibarinin en
maruflarından birkaçının ismi bulunmaktadır. Neden yalnız
Türkiye ve Nudoldu-Nevdoldu (?) ihmal edildi? Türklerin
1918 mütarekesinden ve Vokrason’dan geri gönderil-
melerinden beri akıbetlerinin ne olacağını mütemadiyen bek-
leyip durmalarındaki mahrumiyet-i mahsusanın sebebi nedir?
Dünyada hiçbir memleket yoktur. Derin bir kararsızlığa
mukavemet edemez. Türkiye için bu kararsızlığın iyi neticeler
tevlit etmediğini görmek müşkül değildir. Bu Türkiye için
böyle olduğu gibi bizim için de aynı neticeyi vermiştir. 

Memalik-i Osmaniye’de malik bulunduğumuz maddi ve
manevi bütün menafi’imiz harp ile sulh arasında olan bu
vaziyetten pek çok muzdarip olmaktadır. Avrupa’nın vaziyet-
i umumiyesi nokta-i nazarından bu vasi arazinin istihsalat ve
mübadelatı akim bırakacak olan iğtişaşata maruz bulundurul-
ması da hiç iyi bir şey değildir. Filhakika Rusya’nın Avrupa’ya
vereceği hisseden bugün elim bir surette mahrum kaldığı
muhakkaktır. Bolşevikler Rus zahire ambarlarını boşalt-
mışlardır. Neden dolayı Anadolu’nun vasi muhiti tüccarına
küşada memleketler arasında çıkarılıyor. Memleketlerinin
mukadderatının on üç aydır muallâkta kaldığını gören Türkler
lazım geldiği kadar tetkikatta bulundular. Müttefikler de
birçok tecrübeler geçirdiler. Bu kabilden olmak üzere Yunan-
lıların İzmir’deki hareketi fena bir şekle girdi. İnhizamı takip
eden mutavaattan sonra bir hareket-i milliye zuhur etti. Os-
manlı İmparatorluğu’nu küçük küçük parçalara ayırmak için
o Anadolu Kuva-yı Milliyesinin elinden silahı almak lazımdır.
Hâlbuki buna kimse taraftar değil…

Türkiye’nin tecezzi etmesi Fransız menafi’ine muvafık ol-
madığı gibi İngiliz menafi’iyle de kabil-i telif değildir. Bu
hakikat Meclis-i Âlinin on üç aydır meseleyi her cihetten
tetkik ettiği halde bir suret-i hal bulunamamasıyla bir kat daha
tavazzuh etmiş bulunuyor. Hâlbuki bugün ilave edilecek daha
başka şeyler var. Çünkü Türkler son hareketleriyle elan bir
millet olarak mevcut olduklarını ispat ettiler. Müttefikler bu
tezahüratın husulü için zaman ve fırsat bahşettiler. Osmanlı
hareket-i milliyesi henüz ecnebilerin aleyhinde bir hareket
değildir. Fakat olabilir ve bundan hiç kimse bir şey kazana-
maz. Fransa’nın memalik-i Osmaniye’de işgal eylemekte
olduğu mevki Kilikya’da ve Suriye’de ifa etmekte olduğu rol
İngiltere’nin Irak’tan Hindistan’a kadar muhafaza
mecburiyetinde bulunduğu emniyet itibarıyla Türk işlerinin

hallini zaman-ı ahere talik etmeleri caiz değildir. Böyle
müctenib ve muhteriz bir tavır almayla bütün bu düşün-
melerin kesb-i salah eyletmesi mümkün değildir. Neden
Fransa hükümeti Paris’e bir heyet-i murahhasa-i Osmaniye’nin
daveti için müteşebbüsatta bulunmuyor. Pür ana (?) daha
geçmeğiyle ihtimal çok geç kalınmış olunacaktır. Bugün elan
vaziyet müsaittir. Ve Fransa sulha mukayyet olmayla kendi
kendisine hizmet etmiş olacaktır.  

(Tasvir-i Efkâr)

Sulhumuz 

Roma’dan alınan haberlere nazaran Türkiye meselesi hall ede-
cek tali Sulh Konferansı’nın acilen içtimaına karar verilmiştir. 

İngiltere bu komisyona yalnız Versay muahedesiyle vaz-ı imza
eden devletler murahhaslarının iştirakini talep etmektedir. 

Amerika konferansa gerek Avrupa ve gerekse Türkiye me-
sailiyle alakadar olamayacağını bildirmiştir. 

Amerika Murahhasları 

Amerika murahhasları Paris’ten müfarakat etmişler ve Mösyö
Klemanso (Clemenceau) ile Mareşal Foş (Ferdinand Foch)
tarafından teşyi olunmuşlardır. 

Pan-Cermanistler

Almanya’da başlarında ümera-yı askeriye bulunan Pan-Cer-
manistler Fırkası matbuat vasıtasıyla şedit neşriyatta bulu-
narak İtilaf Devletleri metalibinin kabul edilmemesini ahaliye
telkinatta bulunmaktadırlar. 

20.000 Esirimiz

İngiltere hükümeti Britanya’da bulunan yirmi bine karib esir-
lerimizin hemen iadesine karar vermiştir.  

İtalya’da Mürettip Grevi 

Roma’da intişar eden bütün gazetelerin mürettipleriyle matbaa
amelesi grev ilan ettiklerinden İtalyan matbuatı intişar ede-
memektedir. 

Avusturya’da Açlık 

Son alınan haberlere nazaran Avusturya’da müthiş hükümfer-
madır. Amele ve fukara tabakaları açlıktan ölen insanların ce-
setlerini yemektedirler Düvel-i İtilafiye Avusturya’da gayr-ı
müsait cereyanların tahaddüsüne mani olmak için acilen za-
hair sevkine karar vermişlerdir.

ANADOLU ŞUÛNU  

Adana’da baş administratörün tercümanı Kemal Bey’i re-
fakatinde Evkaf Müdürü ve bir polis ve diğer bir şahısla
Hükümet Konağı merdiveninden inerken bir Ermeni askeri
revolver ile katli ve firarını teshil için arkadaşlarına da birkaç
el atarak kurtulamayacağını anlayarak dört el de kendine tev-
cih etmiştir. Merkumu mecruhen hastaneye naklettiler. Kemal
Bey’in cenazesinde İngiliz ve Fransızların büyük rütbede zabi-
tanı bulunmuştur. Ermeni jandarmaları şimdiye kadar yüz yüz
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elliyi mütecaviz ağniya-yı İslamiye’yi eşkiya diyerek hapis ve
fidye-i necat vermedikleri takdirde kurşuna dizilecekleri
tehditleriyle emvallerini gasp etmekte ve bu harekâta Ermeni-
lerce iğfal edilmiş Fransız jandarması da iştirak etmektedir.
Maraş, Ayntab (Gaziantep), Urfa’yı işgale gidenlerin Fransız
kisveli Ermeni oldukları görülmektedir.   

-Giresun kayıkçıları limanlarına uğrayan Yunan vapurlarına
yük ve yolcu götürmemeye karar vermişlerdir. 

-Urfa ahalisi müştereken Fransızlara müracaat ederek kendi-
lerini istemediklerini ve binaenaleyh şehri terk etmelerini talep
etmişler ve iki gün müsaade etmişlerdir. Aksi takdirde müsel-
lahan kıyam edeceklerini söylemişlerdir. 

LiVA ŞUÛNU  

Selam Hazret-i Padişahî 

Birinci Ferik Hurşit Paşa hazretlerinin riyasetlerinde bulunan
heyet-i teftişiye pazartesi günü Bandırma’dan şehrimizi teşrif
buyurmuşlardır. 

Salı günü zevali saat on birde Hükümet Konağı önündeki
meydanlıkta bir kıta müfreze-i askeriye ve bir kıta jandarma
polis ve mektep talebeleriyle ahaliden mürekkep cemaate
hitaben müşarünileyh Paşa hazretleri maksad-ı seyahatleri ve
vazifeleri ve hükümetin nokta-i nazarı hakkında berveçh-i zir
beyanatta bulunmuşlardır. 

“Huzzar-ı kiram; Hilafetpenah Padişahımız Efendimiz hazret-
leri Balıkesir Sancağı merkeziyle nevahisi heyet-i umumiyesini
selam-ı şahaneleriyle taltif buyurdular. 

Bu vesile-i münasibe ile heyet-i teftişiyenin Balıkesir Sancağı
hakkındaki tetkikattan hâsıl olan malumata ve hükümetin
nokta-i nazarına binaen şu söyleyeceğim sözler merkez ve
mülhakatın heyet-i umumiyesine tebliğ edilsin. Görüldü ki
Balıkesir Sancağı’nın deniz cihetinde Manyas, Gönen ve o
havalide asayiş ihlal edilmiştir. Gayr-ı muayyen ve işe yaramaz
fesad-âmiz harekâtta bulunulmuştur. Hükümete karşı silah is-
timaline cüret edilmiştir. Ve İstanbul’da bazı zevata istinat ede-
rek ahalinin bazı kısımları iğfal edilmiş. Ve harekât-ı
isyaniyeye ibtidar kılınmıştır. 

Hükümete ve bazı makamata öyle mantıka, kanuna, şer-i
şerife tevafuk etmeyen beyanatı isnat etmeye ait olan kısım
iftiradır. İğfal için alet-i fesattır. 

Böyle bir şey ne akla sığar ve nede kabul olunabilir. Hükümet
burada bir mutasarrıfla cihet-i askeriye bir kumandanla temsil
edilmiştir. Hükümetin her emri kanun dairesinde verilir. Ve
resmi mümessiller vasıtasıyla mevki-i fiil ve tatbike konur.
Bunun haricinde bir şey olamaz. Şu halde hükmediniz.
Görünüz ve düşününüz. Bu harekât-ı gayr-i kanuniye
isyandır. Hususuyla silah ile askere karşı koymak. Buna
Çerkeslik ve Türklük gibi bazı su-i nazarlar da karıştırılmış
olduğunu işittik ve gördük. Anasır-ı İslamiye arasında hüsn-i
imtizaçtan başka bir şey lazım değildir. Uhuvvet-i İs-
lamiye’den başka bir şey yoktur. Çerkes, Türk, Arnavut gibi
İslamiyet de ayrılık düşünenler müfsitlerdir. Bu isyanların her

taraftan yardım edilerek kökünden imhası lazımdır. Köylüler
bu gibi fasitlara ekmek ve su bile vermemeli. Her kişi elinden
geldiği kadar mümanaat etmeli memleketin bugün ki hali
naziktir. Tekmil el ele vererek selamete çıkmak lazımdır.
Bu mesele hakkında başka düşünecek bir şey yoktur.
Hükümet-i resmiye vazife-i kanuniyesini ifa ediyor ve edecek-
tir. Kumandanlık lazım olan teşebbüsata ibtidar etmiştir.

Kariben ve herkesin yardımıyla netice-i katiyenin temini
elzemdir. Bu beyanatın mutasarrıflık vasıtasıyla merkeze ve
mülhakata tebliği ve nassın, aklı erenlerin bu beyanat-ı meşrua
ve kanuniyeyi her tarafa anlatmalarını talep ederim. Selametin
bizlere de olduğuna herkesin aklı ersin. Beyanatım hitam
buldu.” 

Bu nutk-ı mühimi müteakip Heyet-i Merkeziye azasından
Vehbi Bey kardeşimiz âmâl-i umumiye ve maliyeye tercüman
olarak şu mucez beyanatta bulunmuştur. 

“Paşa hazretleri; bu müşfik bir baba tanıdığımız Zat-ı Hilafet-
penahi’nin lütfen tavassut tebliğine buyurdunuz. Selam, se-
lamet, encam, hümayunlarından dolayı bilumum Balıkesir
halkı namına arz-ı teşekkür ederim. Hakpay-ı şahaneye de
arzını bilhassa istirham eylerim. On bir asır evvel buralara
rekz-i sıyam-ı şehamet eden İslamlar üç dört asır bu havalide
mücahedatta bulunduktan sonra Osmanlı saltanat ve hilafe-
tinin teessüs-ü avanında buna ez can ve dil sarılmış ve bu ana
kadar merbutiyet ve sadakatine ufak bir halel getirmemiştir.
Bu mukaddes esasatı bu an-ı müşkilde bile bütün mevcu-
diyetleri ile muhafaza etmek için bazı sizin de beyan buyur-
duğunuz fesada istisna edildiği takdirde umum liva halkı ahd
u peyman etmiştir. Vazife-i milliye ve diniyemizi ifa için türlü
her müşkilatı iktiham ve sonuna kadar sebat edeceğiz. Bu
memlekette Hilal-i Osmanî ve hilafet-i İslamiye’nin ibkası için
her türlü fedakârlığı ihtiyar eyleyeceğiz. Bunun da hakpay-ı
meali-i ihtiva-yı hazret-i padişahîye arzını istirham eyleriz. 

Paşa hazretlerinin savt-ı bülent ile “asker resm-i selam ifa ede-
cek ve herkese ‘Padişahım Çok Yaşa!’ duasını yükseltmesini
ihtar ederim”. Beyanatı üzerine mızıka selam duasını çalmış ve
hazırun ‘Padişahım Çok Yaşa!’ duasını tekrar etmişlerdir. 

Bunun akabinde müftü-i belde Abdullah Efendi hazretleri
tarafından gayet beliğ bir dua okunarak merasime hitam veril-
miştir.

Yusuf İzzet Paşa Hazretleri 

On Dördüncü Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa hazretleri
heyet-i teftişiye ile birlikte şehrimizi teşrif ve dün Bandırma’ya
tekrar avdet buyurmuşlardır. 

Anzavur Ahmed Hadisesi 

Anzavur Ayvalıdere vakasından sonra bir müddet serseri
dolaşarak Konakpınarı taraflarına kadar gelmiş ve Çerkes
Piyale köyü ile Orhaniye’de bir iki gün sekiz kişi maiyetiyle
dolaşmıştır. 

Alınan malumat-ı mevsukaya göre Anzavur, Yunanlılara iltica
etmek için Bergama taraflarına gitmek istemiş ise de muvaffak
olamamış ve bunun üzerine dün Demirkapı taraflarına
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gelmiştir. Son haberlere göre de dün öğleyin Demirkapı sırt-
larında Susığırlık Jandarma Kumandanı Mustafa Bey’in
müfrezesiyle müsademe başlamıştır. Balıkesir’den kuvvetler
sevk olunduğu gibi Dramalı Rıza Bey kardeşimiz de süvari
kuvvetiyle mahall-i müsademeye hareket etmiştir. Neticesi
gelecek nüshada bildirilecektir. 

-Hükümet Caddesi’nde yeni küşat edilen İkbal Kıraathanesi
sahibi Edremitli Mehmed Ali Efendi bir günlük hâsılatı olan
on dört bin küsur kuruşu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine terk
ve teberru eylemiştir. Mehmed Ali Efendi’nin bu hizmet-i
vatanperveranesine karşı beyan-ı takdirat eyleriz. 

- Memleketimizde bir gençlik vahdeti vücuda getirmek üzere
Kuva-yı Milliye karargâhındaki içtima salonunda Balıkesir’in
bilumum gençleri içtima ederek müzakeratta bulunmuşlardır.
Yüze yakın münevver gencin bu içtimaı hakikaten son derece
heyecanlı olmuştur. Heyet-i merkeziye azasından Vasıf Bey
tarafından gençlik vazife-i umumiyesi hakkında umumi bir
hitabe irat edilmiş ve memleketin birçok kıymettar gençleri
tarafından muhitin içtimaı ve iktisadi tekâmülü için gayet
ateşîn faaliyetler ibraz edilmesi talep olunmuştur. Müzakeratta
bir nizamname alınarak faaliyete başlanılması tensip edildiğin-
den yedi zevattan mürekkep bir heyet teşkil edilerek işe
başlanmıştır. 

***

Tahsin Salih Ahmed Ziya 

Göz, kulak, boğaz, burun hastalıklarını muayene ve
icap eden ameliyatı icra ve gırtlak frengisi hususi ve seri

surette tedavi edilir. Şimdilik Balıkesir’de Vatan
Eczanesi’ndeki hususi mahalde her gün öğleden

sonra hastalarını kabul ederler. 

***

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 11 
20 Kânunuevvel 335 (20 Ocak 1919)

Sayfa: 1

ASYA’DA HÂKİMİYET VE HAK 

MÜCADELELERİ

Beşer, tebeddülat-ı cihan içinde yuvarlanırken doğacak saadeti
bekleyen nazarlar önünde zulmetler, felaketler gittikçe tezayüt
etmekte ve her gün artan kargaşalıklar galeyanlar sükûn ve
sükûneti boğmakta devam ediyor. Kanun ve kudret-i ilâhînin
ezeli ahkâmı altında insanlar, kat’i şekillerini tebdil etmekte
ve kuvvet-i beşer bu cereyan-ı ebedi karşısında mahkûm-ı acz
ve sefalet kalmaktadır. Bir vakitler cihanın en azimetli
hükümetlerini sinesinde yaşayan cihana feyiz ve saadet bahşe-
den Asya ile bugünkü Asya mukayese edilince bu tahavvül
karşısında hayret etmemek kabil olamıyor. Vakur ve kuvvetli
İran İmparatorluğu yerinde esarete namzet bir İran hükümeti,
cihana hâkim olmuş eski Türk saltanatının enkaz-ı matemdarı
üzerinde hürriyet ve hâkimiyet isteyen bir Türk milleti var.
Ne o kabiliyetkâr Türk Devleti ne feyizkâr Arap hükümeti
Asya’da yaşamıyor.

Yüksek dağlarla mahsur Çin kıtası üzerine dikilmiş nazarlar
her gün Çin İmparatorluğu’nun hayatını eritiyor. Büyük Hint
kıtası ve yeşil Asya ovaları eski cengâver kavimlerin yâd-ı
tahassürü ile matemdar. Asya boydan boya irili ufaklı
hükümetlerin zir-i idaresinde zehirli bir hayat yaşıyor. Asya
akvamı o hâkim, hür yaşamış insanlar Avrupa devletlerinin
ihtiras ve saltanatları uğrunda sürü sürü ölüme ve ataşe sevk
ediliyor. Her gün birer parça ruhundan koparılıyor. Ve
Asyalılar bu felaketler içinde ümitli kalplerle Asya’yı kurtara-
cak sahipleri arıyordu. Cihan Harbi’nden sonra emellerinin
pek feci ufulünü gördüler. Ümitli bakışlar karşısında elinden
silahı alınan Türk ve İslam askerinin hal-i perişanîsi saf kalp-
lerinde yaralar açtı ve üç yüz milyon Müslüman’ı geniş
kalbinde taşıyan Asya’dan bir ses, hak sesi mukadderat-ı ci-
hanı temine çalışan konferans huzurunda yükseldi.

Ondan sonradır ki: Afganistan’da, Hindistan’da, Türkistan’da
hareketler müşahede edildi. Anadolu hâkimiyetini, saltanatını
kurtarmak için silahına sarıldı. Saltanatımıza vuku bulan
hücumlar karşısında İslam kalplerinden doğan galeyanlar,

menfaatdar devletleri uzun uzadıya düşünmeye sevk etti. Yan-
lış ve haksız bir karar üzerine İzmirimizin Yunan vahşileri
tarafından işgal ve orada akıtılan Müslüman kanları Asya’da,
Afrika’da yaşayan üç yüz elli milyonluk İslam kitlesinde feve-
ranlar vücuda getirdi. Ve bugün Asya Müslümanları verilecek
kararı sabırsızlıkla bekliyorlar. Hindistan camilerinde
toplanan milyonlarca Müslüman Allah’tan bizim için saadet
temenni ediyor. Ve Asya akvamı artık hâkimiyet ve amiriyet is-
tiyor. Bu galeyan-ı umumi kesb-i sükûnet edebilecek mi? Her
zevali takip eden ber kemal mevcut olduğundan, artık Asya
için bir kemal devrinin başladığını düşünebiliriz. Ve cihanın
tahavvülatı karşısında bu düşüncelerin bir hakikat olmak ih-
timali vardır.

Bahusus Rusya’da devam eden keşmekeş ve Amerika’nın
Avrupa işlerine karışmamak hususundaki ihmal ve lakaydisi
zuhur edecek vekayi-i muazzamanın uzak olmadığını gös-
teriyor.

Kafkas’ta, Afgan’da, Mısır’da, Hint’te, Türkistan’da başlayan
bu hareketlerin sükûnete inkılâbı için icap eden tedabiri itti-
haz edecek devletler acaba ne kadar fedakârlığı yapabilecek-
lerdir. 

Bahusus Almanya’nın serkeşâne vaziyeti hesaba katılırsa bu
fedakârlığın derecesi karşısında düşünmemek kabil değildir

Şu halde bizim için yapacak daha çok işler çıkıyor, hiç hesaba
katılmayan Türk hükümet ve askeri cihanın yarınki hayatında
da mühim bir amel olacağına şüphe yoktur. Yalnız imanlı
kalplerimizde yaşayan ümidi öldürmemek de vazife-i mil-
liyemize ateşîn bir gayretle sarılmak lazımdır. Diyarımızda bir
tek düşman, toprağımızda bir tek yabancı kalmayıncaya kadar
silahımızı elimizden bırakmamak hususunda ettiğimiz ahd ve
peymanda dev-am ettikçe istikbalin bize saadet getireceğine
iman edelim. Akan masum kanlarının intikamını alacak bizleri
mesut edecek bir Allah vardır. Kalbimizde bu iman yaşadıkça
mesut olacağımız muhakkaktır. 

Beşerin kudret-i ilâhîye karşısındaki acz ve meskeneti de buna
bürhandır. 

Atide husule gelecek felaketler karşısında göstereceğimiz
vahdet ve azim ve ümit tasavvurumuzun fevkinde fevaid
temin edecektir. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 11
20 Kânunuevvel 335

(20 Aralık 1919)

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Altı ay evvel etrafımızı saran zulmetler yavaş yavaş zail ol-
makta dindaş ve millettaşlarımızın hukuk-u meşruamızı
müdafaa hususundaki faaliyetleri artmakta. 

Ve bu umumi faaliyetin tesiriyledir ki hakk-ı meşru’umuz İn-
giliz ve Fransız rical-i siyasiyesi tarafından tasdik edilmektedir.
Onun için bize bu ümitbahş ve vaziyeti ihdas eden Kuva-yı
Milliyeye zahir olmak ve onun etrafında toplanmak bir vazi-
fe-i esasiyedir.

Mustafa Necati.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Mısır’da Hareket-i Milliye

Mısır’da hareket-i milliye devam ediyor. Mısırlılar istiklal-i tam
istiyorlar. Diktatör tayin edilen İngiliz Mareşal Allabni’yi (Al-
labny) kuva-yı askeriye celb ediyor. Harekât-ı ihtilaliye
Sudan’a tevsi ediyor. Mısırlılar silah tedarikinden dolayı müş-
kilata dûçar olmaktadırlar. Japonlar tarafından bazı sahillere
silah çıkarıldığı söyleniyor. Mısırlılar balkonlardaki demir par-
maklıkları fıçılardaki demir çemberleri sökerek uçlarını sivrilt-
mek suretiyle süngü yapıyorlar.

-İngiltere’de bulunan Mısırlı talebelerin İngiliz mekteplerine
katiyen kabul edilmemesine İngiltere hükümetince karar ve-
rilmiştir.

Bağdat’ta Kıyam 

Bağdat’ta Araplar tarafından bir kıyam vuku bularak bazı İn-
giliz zabitanı katl edilmişlerdir. 

İngiliz, Fransız İtilafnamesi

İngilizlerle Fransızlar arasında yapılan itilafname mucibince
tekmil Beyrut Vilayeti Fransızlarca işgal edilecek ve bu suretle
Araplara yalnız Suriye ve Halep mıntıkası kalacaktır ki bu
mıntıka Fransızların nüfuzu altında bulunacaktır. 

İmam Yahya Nezdinde

İngilizlerin Yemen’de İmam Yahya Hazretlerine gönderdikleri
heyet-i murahhassa, müşarünileyh tarafından esir … edilerek
alıkonulmuştur. İngilizlerin teşebbüsat-ı mükerrerelerine rağ-
men mezkûr heyet azası tahliye olunmamışlardır. 

CİHAN ŞUÛNU 

General Sernis 

İngiltere Avam Kamarası azasından General Sernis cenapları
Türkiye lehinde bir nutuk irat ederek Türkiye sulhunun
tacilini talep ve Müttefikler tarafından memleketimiz
hakkında bugüne kadar takip olunan siyaseti takbih
eylemiştir.

Mösyö Loyd Corc (Lloyd George)’un Nutku

İngiltere Başvekili Mösyö Loyd Corc (Lloyd George) Reform
Kulübü’nde irat ettiği bir nutukta fırka ihtilafatının tevlit ede-

ceği tehlikeleri izah ettikten sonra İngilizlerin ittihat etmelerini
tavsiye eylemiş ve nutkuna şu suretle hitam vermiştir “İngi-
lizler karşılarında fırsat bekleyen bir düşmanın mevcut
olduğunu unutmasınlar.” 

İstanbul’un Mukadderatı ve Sulhumuz

Mösyö Klemanso (Clemenceau) ile Loyd Corc (Lyloyd
Gerorge) arasında Londra’da vuku bulan mülakatlarda İstan-
bul’un mukadderatı tayin edilmiş olduğunu ve Türkiye sulhu
hakkında iki recül-ü siyasiyenin hemfikir kaldıklarını Fransız
matbuatı yazıyor. 

Tan ve Almanya

Tan gazetesi Almanya hakkında yazdığı şedit bir makalede Al-
manlar an-ı mal ve tasavvurattan bahsettikten sonra diyor ki:
Almanya kendi hata eseri olarak büyük bir ihtilaf çıkarmıştır.
Düvel-i Müttefika bu hususta Almanya’ya katiyen müsaadatta
bulunmayacaktır. Şunu da ilave etmek lazımdır ki Almaya
askeri partinin nüfuzundan kuvvet almadıkça bu anlaşama-
mazlıklar devam edecektir. Almanlar muahedenin haksızlık-
larından bahsediyorlar. Fakat diğer taraftan da ordu teşkiline
çalışıyorlar. 

Almanya’nın Son Noktası

Almanya Hariciye Nazırı Mösyö Müller Sulh Konferansı’na
irsal edilmek üzere bir Berlin’deki Fransız mümessil-i askerisi
General Durbon’a bir nota tevdi etmiş ise de general kabul et-
memiştir. Alınan haberlere nazaran mezkûr notada Dancig
şehrinin Almanya’ya iadesi ve şarktaki Alman hududunun 60
km. daha tevsi’i talep edilmekte idi.

Arabistan Ahvali

İngiliz ordusunun haiz-i salâhiyet rüesasından biri şu sözleri
söylemiştir. Bir arzum var ise o da Emir Faysal’ın bir an evvel
İngiltere’den müfarakat etmesidir. Nihayet Fransızlar ile
aramızı bozmaya muvaffak olacağından korkuyorum. Araplar
kendilerine muhtariyet vadedildiği için Türklere karşı harp
ettiler. Avrupa’ya karşı da bir gün gelip ilan-ı harp etmeye-
ceğini bize kim temin edebiliyor?

Şam’dan Halep’e kadar imtidad eden Arap mıntıkasına ne
zaman ve ne suretle Fransa müdahale etmeye muvaffak ola-
caktır. Bu mıntıkanın adem-i mevcudiyeti halinde sahilin
hiçbir ehemmiyeti olamayacağı bedihidir. 

Mareşal Allabni (Allabny) ile Arabistan’ı iyi tanıyan İngilizler
diyorlar ki; Hicaz hükümet-i İslamiye’sine istinad edecek olan
Suriye Arapları ile Afrika Arapları arasında hiçbir müşabehet
mevcut değildir. Reisleri olan Emir Faysal ile anlaşılabilmek
imkânı hâsıl olmaz ise kendisini size karşı cihat ilan etmeğe
mecbur ederseniz bunu başa çıkaracağımız muhakkaktır.
Fakat bunun için büyük bir ordu ile azim fedakârlıklarda bu-
lunmak icap eder. Türkler ile itilaf bile etmelerinden kor-
kunuz, bu Araplar size taarruz edeceklerdir. Bu bütün
Londra’da hâkim olan fikirdir. 
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İZMİR ŞUÛNU

İzmir Metropoliti’nin Şenaatleri

Nazilli Müdafaa-i Hukuk Heyeti’nden gelen telgrafta İzmir
Rum Metropoliti Hrisostomos’un birçok teşebbüsat-ı fe-
sadiyesinden bahis olunuyor. 

Mezkûr telgrafın mealine nazaran Metropolit, Yunan
Muavenet-i Milliye Cemiyet-i fesadiyesinin icraat ve cinayatını
Yunan gazetelerindeki bir lisan-ı takdir ve sitayişle yâd etmek-
tedir. Hrisostomos’u Yunan asakiri tarafından bir suret-i feci-
ada katledilen Müslümanların fotoğraflarını aldırarak şerit
haline kıvırdıktan sonra sinemalarda teşhir etmektedir.

Hrisostomos’un senelerden beri Türk hâkimiyeti aleyhinde ne
mensur teşebbüslere girişmiş olduğunu bildiğimiz için Yunan
medeniyetine parlak bir misal teşkil eden son hareketini kay-
detmekte iktifa ediyoruz. Bilmiyoruz bin türlü işkencelerle
itlaf edilen zavallıların manzara-i mematını teşhir etmek ve bu
suretile zevk alan bu canavarların mezalimine vicdan-ı beşer
ne zamana kadar seyirci kalacak?

Körfez İmtiyazı

İzmir’de Körfez Seyr ü Sefer Şirketi imtiyazı Yunanlılar tarafın-
dan ecnebi bir şirkete ihale edilmiştir. Mukaddema mezkûr
şirket İslam sermayedarları tarafından idare edilmekte olduğu
gibi son zamanlarda yeniden kendilerine bırakılması talep
olunmakta idi. 

İstasyon’da Taharriyat

Yunanlılar son zamanlarda istasyondan çıkan yolcular hakkın-
daki taharriyatı teşdide başlamışlardır. Alınan haberlere
nazaran muhazzirat-ı İslamiye’nin üst başları taharri olun-
makta ve bu suretiyle hissiyat-ı diniyeleri rencide olunmak-
tadır.

Bursalıların Hamiyeti 

Bursa’dan gelen haberlere nazaran İzmir muhtacini için iane
dercolunmak üzere bir heyet teşekkül etmiştir. Bursa ceraidi
muhtacin için iane sütunları açmışlardır. Heyet tarafından
hâsılatı muhtacine terk olunmak üzere müsamereler tertip
edilmektedir. Bursalıları hamiyetlerinden dolayı şayan-ı tebrik
görürüz. 

İzmir’de Yunan Tazyikatı

Yunanlıların İzmir’de son zamanlarda tekrar tevkifata
başladıkları bildiriliyor. Alınan haberlere nazaran Yunan zabı-
tası tarafından yeniden 120 kişi tevkif edilmiştir. Mevkufîn
arasında İzmir’in maruf tüccarlarından bazıları da bulunmak-
tadır. Vatandaşlarımız çetecilikle itham olunmakta ve bu vesile
ile birçok tazyikata maruz bırakılmaktadırlar. 

Yunan Zabıtasının İcraatı

İzmir’den alınan haberlere nazaran Yunan zabıtasını ahiren
belediye umuruna müdahaleye başlamışlar arabalara Rumca
demir levhalar taalik ettirmektedirler. 

Yunan zabıtası aynı zamanda tramvaylardaki muhazzirat-ı İs-
lamiye için vazedilen perdeleri kaldırtmışlardır.

İslam Kıyafetinde Yunan Casusları

İzmir’deki Yunan kumandanlığı gayet iyi Türkçe bilen yerli
Rumlardan birçoklarını tefrik ile fes ve sarık giydirdiği ve Türk
köylüsü ile hoca kıyafetinde olarak Kuva-yı Milliye aleyhinde
propagandalarda bulunmak ve icabında casusluk yapmak
üzere muhtelif cephelere göndermeye başlamışlardır.

Heyet-i merkeziye bu mesele hakkında icap eden umumi
tebligatta bulunduğu gibi bu müfsitlerden bazılarını elde et-
miştir.

Ahalimizin bu hususta müteyakkız bulunmaları lazımdır.

İzmir’de Pahalılık

Mevaşi ve zehairin İzmir’e men-i ihracı dolayısıyla et fiyatının
130 kuruşa kadar terakki ettiği ve Amerika’dan un ihracı men
edilmesi hasebiyle ekmek fiyatının da yükselmekte olduğu
haber alınmıştır. Bu hal Rumlar ve bilhassa ecnebiler üzerinde
fevkalade mühim tesirler ika etmekte ve vaziyetin bu suretle
devamı umumi hoşnutsuzluğu ve şikâyeti tevlit etmektedir.

İzmir’deki Yunan Ordusu’nda Hoşnutsuzluk

İzmir’deki Yunan kuvve-i işgaliyesi askerleri arasında
fevkalade bir hoşnutsuzluk hadis olmağa başlanmıştır.

Bunu nazar-ı itibara alan kumandanlık birçok bu gibi gayr-i
memnun kıtaatı mütemadiyen terhis etmektedir.

- Kırkkilise ve Afyonkarahisar’ında İzmir şehitleri için mev-
lüd-i şerif kıraat edilmiş ve ianeler dercine başlanmıştır.

- İzmir muhacirleri Dersaadet’te toplanan iane yekûnu yirmi
bin lirayı geçmiştir. 

Kıymettar gençlerimiz ve darülfünunlularımız tarafından
İzmir muhacirleri için mühim müsamereler ihzar edilmekte-
dir.

İzmir Darüleytamı’nda mevcut yüz yetmiş yetimin feci ve elim
vaziyetleri karşısında İzmir zenginlerinin lâkaydane vaziyeti
hakikaten şayan-ı teessüf.

Bize mevdu olan bu şehit yavrularının her türlü muavenetten
mahrum ve aç bir halde kalması İzmir’deki zenginlerimizin
ne kadar hissiz olduğunu gösteriyor. İzmir Belediye Heyeti
ora gençlerinin bu zavallılar hakkında elbirliğiyle teşebbüsatta
bulunmalarını temenni eyleriz.
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Hurşit Paşa Heyeti

Memleketimizi teşrif eden Hurşit Paşa hazretlerini riyasetinde
bulunan heyet-i teftişi dünkü gün Akhisar’a müteveccihen
hareket etmişlerdir.

Anzavur Ahmed Hadisesi

Anzavur Ahmed’in maiyetinden ibaret bir kuvvet ile
Demirkapı sırtlarında jandarma müfrezesi müsademe ederek
birisi meyyiten ve birisi de hayyen derdest edilmiştir. Bidayette
bizzat Anzavur’un da dâhil olduğu zannedilmiş ise de neti-
ce-i müsademede merkumun orada olduğu tebeyyün etmiştir. 

Ayvalıdere müsademesi hakkında da birçok tafsilat alınmıştır.
Çerkes Şevket’in pek bîmana surette izzet-i nefs namına ortaya
atılarak yaptığı müsademede kırktan fazla maktul ve birçok
mecruh bıraktığı tebeyyün etmektedir. Maktulün meyanında
Darıcalı Hüseyin ve Şevket’in en kıymetli arkadaşlarından
Samsunlu Bekir gibi reisler de vardır. Bu suretle milletin azmi
karşısında hiçbir kuvvetin mukavemet edemeyeceği hakikati
bu sebükmağzlara da gayet iyi bir ders verilerek anlaşılmıştır.
Yalnız şayan-ı teessüftür ki birçok hissiyatın taht-ı tesirinde
olarak bu cinayetkâr müsademeleri ihdas eden hainler tahliye
olunmuştur. 

Geçenki nüshamızda baş makalede izah ettiğimiz veçhile o
taraflara beray-ı nasihat giden Fevzi Paşa’nın talebi üzerine On
Dördüncü Kolordu Kumandanı Gönen’e verdiği emirde
mevkufların tahliyesi ve tahliyeye mümanaat edecek olanların
tevkif olunması lüzumu bildirilmiştir.

Bu hareket Gönen ahalisinde fevkalade derin bir tesir yaptığı
gibi livanın her tarafında pek mühim ve şayan-ı dikkat ga-
leyanlar meydana girmiştir. Ahali daha beş altı gün evvel ırz-
larına, mallarına, canlarına taarruz ve kast eden bir takım
canilerin bu suretle tahbiyesi karşısında bi-hakkın hükümete
ve bu emri veren makama bir adem-i emniyet ve itimat göster-
mektedir. Haber aldığımıza göre Makam-ı Sadaret’e ve
Dâhiliye Nezareti’ne müteaddit telgraflar çekilmiştir.

Bura Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Merkeziyesine her gün varit
olan telgraflarda da bu hususta şikâyetler serd edilmekde ve
canileri affetmekliğin hangi kanuna ve hangi salahiyete
müsteniden vuku bulduğu sorulmaktadır. Merkez-i livada da
pek mühim ve şedit bir galeyan vardır. Müstahberatımıza
nazaran Heyet-i Merkeziye her tarafa cevaben sükûnet ve itidal
tavsiye etmekle beraber irade ve arzu-yı millînin mümessili
olan Kuva-yı Milliyenin, canileri hiçbir zaman af etmeyeceğini
ve bu babda her türlü tedabir-i şedideyi ittihaz edeceği
bildirilmektedir. Ahalimizin bu bedbahtlığına müteessir ol-
mamak cidden gayr-ı mümkündür.

Zavallı halk; ellerindeki silahı yalnız namusların hetki ve mal-
ların gaspı için kullanılan birçok şerirler elinde yazıca oluyor.
Evleri basılıyor, kadınları çoluk çocukları dökülüyor, ırzlarına
geçiliyor. Emval ve emlaki gasp ediliyor. Birçok masumlar
öldürülüyor. Ve sonra bütün bir manzara-yı felaket ve fecaatin
karşısında derin bir yeis ve elem ile bab-ı hükümete karşı

açılan eyadi-i istimdat canilerin affı cevabıyla reddolunuyor.
Bilmiyoruz, bu bedbaht ahali ne zaman ırzını, hayatını,
müemmen görecek, ne zaman hukukunu siyanet eden man-
tıki bir hükümete mazhar olacak? Hükümetimizden bütün
âmâl-i umumiyeye tercüman olarak rica ediyoruz. Biraz da
halkın hissiyatı, hayatı hukuku nazar-ı itibara alınsın.
Hükümet-i merkeziyemiz bir takım hissiyata kapılarak yapılan
işarat-ı resmiyeye kapılmasın. Çünkü masum köylülerin
harabezara dönen mevalarından duyulan enin teellüm artık
herkesin tahammülünü selp etmektedir.

İdman Yurdu

Dün gece Millî Karargâh’taki içtima salonunda bilumum
gençler içtima ederek ırkî varlığımızı tehdit eden emraz
karşısında ne gibi tedabire ittihat edeceklerini uzun uzadıya
münakaşa etmişler ve Heyet-i Merkeziye azasından Vasıf Bey
tarafından idman hayatının tesirat-ı umumiyesi hakkında iza-
hat-ı lâzıme verdikten sonra idare-i muvakkate tarafından
tanzim ve nizamnameyi tetkik eylemişlerdir.

Nizamname veçhile heyet-i idare azaları intihabı icra edilmiş
ve netice-i intihabatta Heyet-i Merkeziye azasından Vasıf,
Hamdi Beylerin Sultani Mektebi Müdürü Refet, Ses gazetesi
sahibi Basri, Doktor Ekrem Tok, Dava vekili Abdullah Feyzi ve
gazetemiz sermuharriri Mustafa Necati Beyler ekseriyetle inti-
hap olunmuşlardır.

Memleketimizde gençliğin bir arada toplanmasını takdir ile
İdman Yurdu Heyet-i İdaresi’ne muvaffakıyetler temenni ey-
leriz. 

-Sındırgı Ana Mektebi muallimesi Şeref İrfan Hanım’ın vazi-
fesinde fevkalade gayret ve ikdam gösterdiği mahalinden
bildiriliyor. Kendilerini tebrik ve muvaffakıyyet-i müte-
valiyelerini temenni ederiz. 

-Giresun iptidai muallimlerinden Hacı Abdullah ve İvrindi
Muallim Vekili Hasan Efendiler istifa etmişlerdir.

İdman Yurdu Riyasetinden!

Yarınki Pazar günü akşamı saat iki de Millî Karargâh’ta içtima-
yı umumi akdedileceğinden azanın teşrifleri mercudur.

***

Tahsin Salih, Ahmed Ziya

Göz, kulak, burun, boğaz hastalıklarını muayene ve icap
eden ameliyatı icra ve gırtlak firengisi hususi ve seri surette
tedavi ederler. Şimdilik Balıkesir’de Vatan Eczanesi’ndeki

hususi mahalde her gün öğleden sonra hastalarını kabul ed-
erler.

***

Bank-ı Osmanî Karşısında Ertuğrul Lokantası

Namık Beyzade Kâmil Efendi idaresinde yemekler nefaset,
zarafeti ve lokantanın nezafeti teşrif edecek zevatın mucib-i

memnuniyeti olacağını…

***
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İstanbul’da teşekkül eden Darülfünun Muhacirin İane Derci
Komisyonu faaliyetine devam etmektedir. Müteaddit
ticarethaneler bir günlük hâsılat-ı safiyelerini muhacirine terk
eylemişlerdir.

***

Dâhili, İntani Hastalıkları Mütehassısı Doktor Bakteriyolog
Ekrem Tok Bey

Hastalarını her gün öğleden akşama kadar Hükümet
Caddesi’nde Sağlık Eczanesi karşısında kabul eder. 

[Sağlık, muayene ve tedavihanesinde]

Kan, balgam, idrar meni ve her türlü akıntıların tahlilatı
mikroskop muayenesi icra ve muhtelit tedavi usulsüyle en

kati tarzda frenginin tedavisi deruhte olunur. 

Gecenin her saatinde muhasebe-i hususiye binası ile
Muhacirin İdaresi arasındaki hanesinde bulunur. 

***

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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MÜTAREKE VE SULH

Elimizden silahımız alınmak suretiyle takarrür eden mütareke
ahkamının daima aleyhimizde tatbikiyle haysiyet-i milliyemize
vukubulan tecavüzler ve mukadderatımızın adem-i tayini
hasebiyle tevellüt eden yeisler içinde çırpınırken vaziyet-i
siyasiye-i cihana hâkim olan büyük Avrupa devletlerinin
hukuk-ı meşruamızı tasdik edecekleri ümidi her vakit bizde
hâkim yaşamış ve İzmirimizin pek şeni bir tarzda Yunan
vahşilerine teslimine kadar verdiğimiz sözü tutarak netice-i
hale muntazır bulunmuştuk. Tarihî münasebetlerle merbut
bulunduğumuz Avrupa devletlerinin seciye-i milliyemizi
bilmeleri hasebiyle haysiyet-i milliyemizi rencide edecek
tecavüzata sebebiyet vermeyecekleri ve milletlerin hakk-ı
esasilerine hürmetkâr olacağına samimi bir kanaatle iman et-
tiğimiz Büyük Sulh Konferansı’nın da gayr-ı vicdanî ve gayr-ı
insani kararlara imza etmeyeceğini ümit ediyorduk. Bu ümit
ile de mütarekenin imzasından İzmir’in işgaline kadar
mütevekkilane her türlü kuyudu kabul etmiş gibi göründük.
Elimizden geldiği kadar dişimizi sıkarak vuku bulan tecavüz-
ler karşısında sakin ve sakit bulunmağa çalıştık. 

Fakat İzmir’in işgali ve orada dökülen İslam ve Türk kanları
bizi vazifemize davet etti. Kışla Meydanı’nda Düvel-i İtilafiye
namına İzmir’i işgale memur olan Yunan kuvvetinin kuman-
danı etrafındaki çapulcular ile Hükümet Meydanı’na geldiği
zaman patlatılan silahlarla vazifesi başından meydanlığa
çıkarılan yüzlerce Türk zabiti ve onların büyük kumandanı
şehid-i muhterem Fethi Bey’e: 

Yunanistan ve Venizelos’un saadeti namına cebren “Zito” diye
bağırması teklif edildi. Barbar bir kavmin tealisi namına bir
Türk kumandanının saadet istemesini Türk tarihi kaydet-
memişti. Muhterem Fethi büyük bir salâbet-i ahlak ve şecaat
gösterdi. Barbarlar karşısında yalnız kalbindeki imanıyla cevap
verdi.

“Bir Türk miralayı bir Türk kumandanı padişahına ve mil-
letine saadet temenni eder, başkalarına asla.” Süngüler, dipçik-
ler altında ezilirken son sözü: “Allah’ım masum milletimin
intikamını al!” demek olmuştur.

Bu bizim için manevi bir işaret ve bütün cihana karşı Türk’ün
hakkı uğrunda yapacağı fedakârlığı ihtardı. Şehid-i muhterem
pek asilâne şeref-i millî namına ölmeği vazife bildiğini mil-
letine gösterdi ve artık Türk milleti haysiyeti uğrunda her
türlü fedakârlığa ve hatta ölüme karar vermeği bir vazife-i mil-
liye ve diniye olarak kabul etmişti. Ondan sonradır ki: Yoktan
var ettiği kuvvetiyle her türlü şeni taarruzlar karşısında aylarca
mukavemet etti ve Türk İzmir için Anadolu’nun her tarafında
başlayan galeyan asil bir kuvvet doğurdu. “Kuvve-i Milliye”
çok şükür ki millî kuvvet Anadolu’nun her tarafında kök-
lendikçe İslam âleminde Türk diyarında da galeyanlar başladı.
Afrika ve Asya’dan bütün bizimle münasebetdar olan mil-
letlerden hukuk-ı meşruamızın itası hakkında temenniler yük-
seldi. Hindistan İslamları, Konferans huzurunda hakkımızın
itasını bütün Hint İslamları namına istirham ettiler ve bugün
bütün cihan şark meselesinin aldığı şekil karşısında düşün-
meye mecbur kaldı. Siyasette samimiyet ve hürmet arayanların
feci akıbetini gördükten sonra Türk için silah ve imanından
başka güveneceği bir kuvvet kalmamıştı. Nihayette ölüm bile
olsa o buna karar vermişti. Meskenetle yaşamak zilletini kabul
etmeyecek ve ecdadının azimet-i tarihiyesini unutarak Yunan
barbarlarına köle olmayacakdı. Avrupa Türk’ün galeyanını ve
bu kararın azimetini zaman geçtikçe hissetti. Ve bu tetkikat-ı
umumiye neticesinde hukuk-u milliyemiz uğrunda kat-
landığımız bu hayatın meşruiyetini zımnen tasdik ettiler. Loyd
Corc (Lloyd George), Klemenso (Clemenceau) şark âle-
mindeki galeyan ve heyecana nihayet vermek için sulhumuzu
tacile karar verdiler ve son gelen malumata nazaran bir ay
sonra sulh masası başında bulunacağız.

Bir tek Yunan neferi İzmir’de kaldıkça bir tek yabancı Türk
diyarında bulundukça sükûnet ve asayişin takarrürü gayr-ı
kabil bulunduğunu pek ala takdir etmiş olan Avrupa diplo-
matlarının bu sefer müsaadekârane ve hukuk-u milliyemize
mutabık kararlar vereceğini zannediyoruz. İngiliz ve Fransız
gazeteleriyle diplomatlarının lisanından anladığımız bu
hakikate mugayir olarak Venizelos’un efkâr ve mütalaat-ı
siyasiyesi ve O’na pey-rev olacak olan menfaat düşkünlerinin
talep ve istekleri karşısında Sulh Konferansı yine aleyhimizde
bir karar verirse gidecek olan murahhaslarımıza vazifelerinin
nezaket ve ehemmiyetini takdir ederek azimkâr olmalarını arz
etmeyi bir vazife-i milliye telakki ediyoruz.

Milletimiz mazi-i hayatını düşünerek ve cihanın bulunduğu
vaziyet-i siyasiyeyi takdir ederek mücahedesine arzularının

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 12
24 Kânunuevvel 335

(24 Aralık 1919)

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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vusulüne kadar devam edecek ve arzu-yı millîsine mugayir
her kararı kabul etmeyecektir

Şimdiye kadar devam eden mütareke devresinde her şeyini
mukadderata terk etmiş olsaydı: Avrupalılar huzurunda
Yunan neferleri Türk’ü öldürerek, keserek, Anadolu’nun en
hücra köşelerine kadar gidecek ve Türk’ün ölümü karşısında
hiçbir ses işitilmeyecekti.

Avrupa bir lütufkarlık yaparak bizim vaktiyle hakkımızı teslim
etmiş olsaydı bugün tabiidir ki kemal-i emniyetle arz-ı mu-
tavaat eder ve verecekleri kararı kabul edebilirdik. Fakat maa-
teessüf sıktığımız dost ellerin avucumuzun içinde açtığı
yaralardan hâlâ kan akıyor. Onun için milletimin ruhundan
alacakları kuvvetle sulh masasında ispat-ı vücut edecek olan
murahhaslarımızın bütün bu mazi-i hayatı düşünerek hareket
etmelerini tavsiye etmeyi vazife biliriz.

Avrupalı dostlarımızın vaziyet-i ahirelerinden bizim için
hayırkâr olacaklarını istidlal ediyoruz. Fakat hak ve hakikat
uğrunda mücahede edenler için tarih-i cihanın kaydettiği akı-
beti ve İzmir’in uğradığı felaketi düşünerek sulh masasından
ümit ettiğimiz derecede müstefit olamayacağımız korkusu
hâlâ ruhumuzda yaşıyor. Bir cemile-i siyasiye olarak değil bir
hak olarak talep ettiğimiz hukukun itasıyla bugünkü felaket ve
kargaşalıkların önüne geçecek bir sulh heyeti görürsek ve
asayiş ve istirahat-ı umumiyenin de bu suretle teminini müşa-
hede edersek o vakit eski dostlarımız hakkında ruhumuzda
yaşayan tereddütler zail olur ve eski samimi dostlarımız her-
halde hatt-ı hareketleriyle mühim birer amil-i sulh olabilirler.
Herhalde Türk’ün dostluğunu, Türk’ün samimiyetini kazan-
mak eski dostlarımız için de müfittir. Bunu derk edecek bir
heyet karşısında kalacak olursak ne mutlu!..

Mamafih azim ve metanetimizle verdiğimiz kararda göster-
diğimiz sebat ve ısrarla eriştiğimiz bu mevkiye arzularımızın
husulüne kadar devam etmek için bütün kuvvetimizle el ele
vererek daha faalane ve azimkârane çalışmak şimdi en mühim
bir vazifedir. Onun için İzmir’de hakikate doğru ilerleyecek
olan kuvvetler gittikçe kesb-i rasanet etmeli ve daha çok
esaslanmalıdır.

Selamet-i mutlaka: kudretli bulunmakta ve cihanın alacağı
şekil karşısında millî bir vicdan ve kuvvetle (?) mücehhez ol-
maktadır.

Mustafa Necati

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Yemen’de Galeyan

Alınan son haberlere nazaran Yemen’de ecnebi işgaline karşı
büyük bir heyecan hükümfermadır. Yemen ve havalisinde
sakin bulunan bütün kabail İmam Yahya hazretlerinin
etrafında toplanmışlar ve harekete başlamışlardır. Aynı za-
manda Bahd (?) Emiri İbn-i Su’ud hazretleri de kuva-yı külliye
ile Mekke-i mükerremeye doğru ilerlemektedir. Gerek İmam
Yahya gerekse İbn-i Su’ud hazretleri hâkimiyet-i Os-
maniye’den başka hiçbir hâkimiyeti kabul edemeyeceklerini

ve hilafet-i Osmaniye’ye olan merbutiyet-i sadıkanelerinin
berdevam bulunduğunu ilan etmektedirler.

Atina’da Muhalefet Cereyanları

Alınan son haberlere nazaran Atina’da Venizelos’a karşı idare
olunan muhalefet cereyanları son günlerde had bir devreye
girmiştir. Venizelos’un muhafazasına tahsis olunmak üzere
İzmir’de bulunan Venizelos’a taraftar zabitan tarafından idare
olunan Giritli efrattan müteşşekil bir alay Atina’ya celp olun-
muştur.

Yunan Tahrikâtı

Son günlerde Yunanlılar tarafından zeybek kıyafetine soku-
larak Rum köylerine gönderilen İzmirli bazı Rumlar Hıris-
tiyanlara tecavüz ederek Türkler aleyhinde Avrupa efkâr-ı
umumiyesini harekete geçirmeye çalışıyorlarsa da müteyakkız
bulunan Kuva-yı Milliye kumandanları tarafından tevkif ol-
unmakta ve bu suretle Yunan tertibatı meydana çıkarılmak-
tadır.

CEPHELERİMİZDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 

17-12-35’te (17 Aralık 1919) düşman süvarisiyle süvari posta-
larımız arasında şiddetli müsademeler cereyan etmiştir. Düş-
mana telefat verdirilerek silah ve cephane iğtinam olunmuştur. 

18-12-35’te (18 Aralık 1919) düşman alessabah siperlerimize
şiddetli topçu ateşi açarak uzun bir müddet devam etmiş ve
topçularımızın isabetli mukabelesi üzerine ateş kesmeye
mecbur olmuştur. Düşman akşama kadar piyade ve makineli
tüfek ateşine devam etmiştir.

19-12-35’te (19 Aralık 1919) düşman hafif piyade ve makineli
tüfek ateşi açmış ve taht-ı işgalinde bulunan köylerden otuz
genci alıp götürmüştür.

20-12-35’te (20 Aralık 1919) düşman merkez siperlerimize
şiddetli ateş açmış ve akşama kadar devam etmiştir. Lehül-
hamd zayiatımız yoktur. Namert düşman Çenge köyünü topa
tutmuş ise de ahalide zayiat yoktur. 

Numara: 12 
Tarih: 24 Kânunuevvel sene 335 (24 Aralık 1919)

Sayfa: 2

MİLLÎ AJANSIN TELGRAFLARI

23 Kânunuevvel 335 -20 (20-23 Aralık 1919)

Lütfü Fikri Bey’in İstifası

İstanbul mebusluğuna intihap edilen Lütfü Fikri Bey istifa et-
miştir. 

Dâhiliye Nazırının Beyanatı

Dâhiliye Nazırı Şerif Paşa Antanet gazetesi muhabirine İtilaf
Devletlerinin taht-ı işgalinde bulunan arazinin ecza-yı vatan-
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dan madud olduğunu ve arazi-i mezkûrede intihabatın icra
edilmemesi muahade-i sulhiyenin adem-i takarrüründen ileri
geldiğini beyan etmiştir.

Meclis-i Millî’nin İçtimaı

Meclis-i Millî’nin içtimaı için mebusan adedinin geçen
devre-i içtimaiyedeki mevcudun üçte ikisine muadil olması
icap eylediğinden şimdiye kadar intihap olunan mebusların
hareketlerini tacil etmeleri zımnında harcırahlarının hemen
itası emredilmiştir.

Meclisin Tarihi Küşadı

Meclis-i Millî Kânusani’nin iptidasında küşat edilecektir.
Şimdiye kadar seksen iki mebus intihap edilmiştir.

Türkiye Sulhu

Fransa Hariciye Nazırı Londra’da Mösyö Klemenso
(Clemenceau) ile Lord Kurzon (Curzon) arasında Türkiye
hakkında cereyan eden müzakerata iştirak eylemek üzere
Londra’ya müteveccihen hareket etmiştir.

22 Kânunuevvel 335 -21 (22 Aralık 1919)

Sulh Hazırlıkları

Sadrazam Ali Rıza Paşa hazretleri Türkiye sulhunun Londra’da
mevzubahis olmakta bulunması üzerine (?) İstihzarat-ı Sul-
huye Komisyonuna ibraz edilecek vesaik ve dosyaların
tehiyyesini emir buyurmuşlardır.

Tetkik-i İntihabat

Lütfü Fikri Bey’in istifasına mebni Dâhiliye Nezareti İstanbul
intihabatını tetkike karar vermiştir.

Bolşeviklere ve Açlığa Karşı

İngiltere Başvekili Mösyö Loyd Corc (Lloyd George) Avam Ka-
marası’nda beyanatta bulunduğu sırada Bolşeviklere karşı
harp eden ordulara azami olarak on beş milyon İngiliz lirası
tahsis olunabileceğini ve vusta Avrupa’da hükümferma olan
sefalete çaresaz olmak üzere mühim bir meblağ tahsis
edildiğini beyan etmiştir.

Hindistan Muhtariyeti

Avam Kamarası’nda vuku bulan uzun münakaşalardan sonra
Hindistan muhtariyeti hakkında hükümetçe sevk olunan
layiha-i kanuniye tasdik edilmiştir. Hint Müslümanları rüe-
sasından Ağa Han bir nutuk irat ederek Hindistan’ın son za-
manlarda mahzar olduğu terakki ve inkişaf dolayısıyla yeni
Kanun-ı Esasi’nin kabulü zaruri bulunduğunu beyan etmiştir.
Hindistan Nazırı cevaben yeni kanun mevki-i meriyete
vazedildikten sonra Hindistan’ın tam bir istiklale vasıl olması
zamana ve Hintlilerin reyine tabi bir mesele olduğunu beyan
etmiştir.

İZMİR ŞUÛNU

Venizelos’un Nutku

Venizelos’un Yunan mebusanında İzmir hakkında irat eylediği
nutk-ı durendiş İzmir Rumlarınca ruhsuz ve ümitsiz tefsir ve
telakki edilmektedir. İzmir’in Yunan’a ilhakını emr-i vaki
gösteren mukaddemki beyanatı yanında mumaileyhin bu defa
parlamentoda kekeleme nevinden söylediği sözler “Megali
İdea” taraftarlarını fena halde yeise düşürmüş ve bilakis Kral
Konstantin (Constantinus) taraftarı ve emperyalizm aleyhtarı
Yunanlı zabitan ve efradın kuvvetlerini tezyit eylemiştir.

İzmir’in Mukadderatı

İzmir ve civarının halâsı son hafta zarfında Fransa Başvekili
Mösyö Klemenso (Clemenceau) ile İngiltere Başvekili Mister
Loyd Corc (Lloyd George) arasında Türkiye mukadderatı
hakkında Londra’da kararlaştırılan mevadd meyanında sevgili
İzmir’imizin ve mülhakatının Yunan işgalinden bir an evvel
tahliyesi maddesinin de mevcut olduğu mevsukan istihbar
edilmiştir.

Yunan Ordusunda Açlık

İzmir’den alınan haberlere nazaran son günlerde Yunan or-
dusu arasında şiddetli bir açlık hüküm sürmeye başlamıştır.
Yunan efradı sokaklarda alenen teseül etmekte ve bu hal Kral
taraftarlarının tahrikâtına zemin hazırlamaktadır. 

İzmir’de Miting

Geçenlerde İzmir’in Yunanistan’a ilhakını talep etmek üzere
Kışla Meydanı’nda Rumlar tarafından büyük bir miting yapıl-
mak istenilmiş ise de Düvel-i İtilafiye mümessilleri tarafından
müsaade olunmamıştır. 

Narlıdere Baskını

İzmir’den alınan haberlere nazaran geçenlerde Yunan asakiri
tarafından Narlıdere karyesi basılarak İslam evleri yağma
edilmiş ve dindaşlarımıza birçok mezalim ve tahkirat
yapılmıştır. Mevsukan istihbar olunduğuna göre Narlıdere ve
civarında Müslümanlardan alınan mebaliğ otuz bin liraya baliğ
olmaktadır. Düvel-i İtilafiye mümessillerince işbu vukuat fail-
lerinin şiddetle tecziyesi için Yunan kumandanlığı nezdinde
müessir teşebbüsatta bulunulmuştur.

Aydın Vilayeti’nde Yunan Mezalimi

Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından ahiren neşrolunan istatis-
tiğe nazaran Yunanlılar bidayet-i işgalden bu güne kadar
İzmir’le mülhakatında 5100, Aydın livasında 21.200, Manisa
livasıyla vilayetin mahal-i muhtelifesinde 30.000’den fazla
Müslüman şehit etmişlerdir. Bu havalide gasp ve yağma edilen
servet-i milliye 200 milyon lirayı tecavüz etmektedir. Bilmi-
yoruz, vicdan-ı beşer bir dakikacık olsun bu facia karşısında
titredi mi? 
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PAYİTAHT ŞUÛNU 

Paris ve Londra’dan gelen haberlere nazaran Sulh Konferansı
Türkiye sulhuyla meşgul olmaya başlamıştır. Aynı zamanda
Bab-ı Aliye de yakında Sulh Konferansı’na davet edileceğimiz
ihsas edilmişti. Hükümet istihzarat-ı sulhiye ile meşguldür.
Sadr-ı esbak Tevfik Paşa ile Hariciye Nazırı Reşid Paşa’nın mu-
rahhas olarak Paris’e izamları tasavvur olunmaktadır. 

Mahafil-i resmiyede davetin pek yakında vuku bulacağı ve
daveti müteakip heyet-i murahhasanın hemen hareket edeceği
beyan edilmektedir.

İstanbul Mebusları

İstanbul mebusluğuna Osmanlı Bankası Meclis-i İdaresi aza-
sından Hamit, Sabık Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet,
Darülfünun müderrislerinden Ahmed Selahattin, Baro Reisi
Celalettin Arif, Meşihat Müsteşar-ı sabıkı Kamil Hilal-i Ahmer
Katib-i Umumisi Adnan, Atina ve Kief (Kiev) sefir-i sabıkı
Muhtar, Darülfünun müderrislerinden Mişon Ventura, Sabah
sermuharriri Lütfü Fikri, İtibar-ı Millî Bankası Müdür-i
Umumi Muavini Hasan Ferid, Zeytinburnu Fabrikası
Ustabaşısı Numan Bey ve efendiler intihap olunmuşlardır. 

Lütfü Fikri Bey

İstanbul mebusluğundan istifa eylediği telgraf havadisi olarak
bildirilen Sabah sermuharriri Lütfü Fikri Bey Dersim sancağın-
dan mebus intihap edilmiştir.

LİVA ŞUÛNU

Avdet

Beray-ı teftiş Edremit, Burhaniye ve Havran taraflarına azimet
buyuran Şimal Cepheleri Umum Kumandanı Miralay Kâzım
Beyefendi avdet buyurmuşlardır.

Hacim Bey

Teşkilat-ı Milliye’nin en mühim âmillerinden Karesi Mebusu
muhterem Hacim Bey Efendi geçenlerde azimet buyurdukları
Soma, Kırkağaç ve Akhisar havalisinden avdet buyur-
muşlardır.

- İdman Yurdu azaları geçen gece bir içtima-ı umumi akdiyle
İspor ve Taharri-i Varidat Encümenleri azalarını tefrik etmişler
ve dünden itibaren bilcümle aza faaliyete başlamışlardır.
Mahiye otuz lira kira ita yurda mahsus bir bina tutulmasına
karar vermişlerdir.

- Memleketimiz gençleri tarafından saltanatımızın sene-i dev-
riyesi için mühim bir ihtifal-i millî icrası karargir olmuş ve bu
hususta teşekkül eden heyet-i müteşebbise icap eden zevatı
davetle bir ihtifal heyeti teşkiline ve pek parlak bir ihtifal için
icap eden tedabire müracaat etmişlerdir.

- Heyet-i tahririyemizden ve encümen-i liva azasından Basri
Bey kardeşimiz son günlerde hastalanmış olduğundan kendi-
sine afiyet temenni eyleriz. 

- Kışın soğukları karşısında titreyen kardeşlerimize hediye

cem etmek üzere bir heyetin teşekkülünü aldığımız bir
varakada rica olunmaktadır.

- Ana muallimesi Behiye Hanım ile Koyunevi Mektebi Hüseyin
Efendinin vazifelerine hitam verilmiştir.

- Bandırma Ana Mektebi muallimesi Nuriye Hanım merkeze
nakledilmiş ve ikinci muallime Nadire Hanım terfien Bandır-
ma’ya tayin kılınmıştır.

Karesi Posta ve Telgraf Müdüriyeti’nden:

1-İaden vürud eden havalenameler bedelatına tesviye edilmek
üzere baş müdüriyetden miktar-ı kâfi para celp edildiğinden
eshabının postahaneye müracaat eylemeleri.

2-Kıymeti 5000 kuruş ve aynı günde şahıs-ı vahidden şahs-ı
vahide birden fazla olmamak üzere kıymetli müraselat kabul
olunur.

3-Kasaba hariç olmak üzere İzmir, Menemen, Manisa, Salihli,
Alaşehir, Uşak, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Kula, Nif, Seferi-
hisar, Urla, Mordoğan, Karaburun, Çeşme, Bayındır, Tire ve
Ödemiş merkezlerine kayıtsız paket kabul olunur.

***

Göz Tabibi Tahsin Salih
Kulak Burun Boğaz Tabibi Ahmed Ziya

Göz, kulak, burun, boğaz hastalıklarını muayene ve icap
eden ameliyatı icra ve gırtlak frengisi hususi ve seri surette
tedavi ederler. Şimdilik Balıkesir’de Vatan Eczanesi’ndeki
hususi mahalde her gün öğleden sonra hastalarını kabul

ederler.

***

Bank-ı Osmanî Karşısında
Ertuğrul Lokantası

Namık Beyzade Kamil Efendi idaresinde yemeklerin nefaset,
zerafeti ve lokantanın nezafeti teşrif edecek zevatın mucib-i

memnuniyeti olacağını ilan ile kesb-i fahr eyleriz. 

***

Dâhili, İntani Hastalıkları Mütehassısı Doktor Bakteriyolog
Ekrem Tok Bey 

Hastalarını her gün öğleden akşama kadar Hükümet
Caddesi’nde Sağlık Eczanesi karşısında kabul eder.

[Sağlık, muayene ve tedavihanesinde] 

Kan, balgam, idrar, meni ve her türlü akıntıların tahlilatı
mikroskop muayenesi icra ve muhtelit tedavi usulsüyle

en kati tarzda frenginin tedavisi deruhte olunur. 

***

Nazar-ı Dikkate

Namlarına gazete gönderdiğimiz zevat-ı muhterem ile heyet-
lerin abone bedellerini ilk vasıta ile irsal etmeleri mercudur.

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara 13 
27 Kânunuevvel sene 335 (27 Aralık 1919)

Sayfa: 1

HARB-İ UMUMİYEDEN SONRA

Her türlü felaket ve kahrı yaratan müthiş Harb-i Umumi’den
sonra beşeriyet için bir devre-i refah ve saadet başlayacağını
tahmin edenler vukuatın cereyan-ı elîmi karşısında aldandık-
larını hissetmekten mütevellit bir ümitsizlik içinde çırpın-
makta ne kadar haklıdırlar. Ateş ve ölümün şiddet ve vahşeti
önünde artık insanların titremeyeceğini ve umumi bir sulh ve
salah devrinin başlayacağını görmek isteyen nazarlar maat-
teessüf önlerinde yine feci bir manzara-ı hunin görmekte ve
milletler eski savlet ve ihtiraslarıyla yine birbirinin boğazına
atılmaktadırlar. Menafi endişesi, hâkimiyet emeli, ihtiras ve
kin sevdası, millî intikam vesair namlar altında milletler
yekdiğerine hücum etmekte ve kan her zaman olduğu gibi
beşeriyet için bir gıda-yı daimi olmaktadır. 

Wilson nazariyat-ı siyasiye ve esasiyesi bir takım ahkâm-ı in-
saniyeyi muhtevi bulunduğu içindir ki; suya düştü. Cemiyet-
i Akvam projeleri tatbik edilmemeye mahkûm kaldı. İnsani
emellerle başlanılan sulh müzakereleri neticede felaket ve
keşmekeş, ihtiras ve ölüm doğurmağa başladı.

En mütemeddin memleketlerin en namuskâr diplomat ve
askerleri verdikleri sözü, imzaladıkları mütarekeyi unutarak
alabildiklerine silahsız, kuvvetsiz bıraktıkları milletlere
hücuma başladılar. Netice pek korkunç bir şekil aldığı içindir
ki istikbalin yine kanlı sahneler yaratacağından korkuluyor.

İngiltere Parlamentosu’nda cihanın mukadderatını idare eden
başlardan biri olan Loyd Corc (Lloyd George) bile vaziyet-i
hazıra-i cihandan endişenâk olduğunu tarihi kürsüde İngiliz
milletinin mümesillerine tebliğ eylemiştir. Loyd Corc (Lloyd
George)  beyanatında diyor ki: “Biz ve Fransız kavmi elimiz-
den geldiği kadar çalışıyoruz. Fakat deruhte ettiğimiz yük pek
ağırdır. Ve Amerika kendisine terettüp eden vazifeyi ifa ede-
ceğini açıkça beyan edeceği zamana kadar bu ağırlık devam
edecektir.”

“Rusya’ya müdahale edemeyeceğiz Rusya’da Bolşeviklere karşı
harp eden ordulara muavenet etmek üzere on beş milyon İn-
giliz lirasından fazla gönderemeyeceğiz. Rusya’da henüz esaslı

bir hayat ve hükümet yoktur. Fransa’yı düşmanın her türlü
taarruzatına karşı himaye etmeyi vadeden muahedename
beray-ı tasdik Amerika’ya tevdi edilmiştir. Amerika’nın bu
muahedeyi tasdik edip etmeyeceği meçhuldür. Yalnız
Amerika’nın Paris’teki Fransa sefirinin imzasını tanımayacağı
hissediliyor. Mamafih biz ümit etmiyoruz. Avusturya’da
müthiş bir sefalet ve açlık var. Milyonlarca ahali ölüme
mahkûm! İngiltere bütün cihanda sulh ve sükûneti tesis vazi-
fesini yalnız başına deruhte edemez. Cemiyet-i Akvam projesi
henüz tasdik edilemedi. Hâlbuki mezkûr muahede Avrupa
sulh ve sükûneti için en mühim bir amildir. Yeniden bir harp
ihtimali baş gösterirse medeniyet mahvolacak, dünya kurun-
ı vustâdaki haline avdet edecektir. Bu vahşi kıtalin önünü
almak için çalışmak herkes için bir vazife-i esasiyedir.” 

Loyd Corc (Lloyd George)’un bu beyanat-ı resmiyesi bize ci-
hanın başsız ve herkese emrini icra ettirecek bir heyetin adem-
i mevcudiyetini anlatıyor. Rusya’daki feci hayata nihayet
vermeyecek, Avrupa-yı vustayı saran açlığa çaresaz olamaya-
cak bir sulh heyeti diğer mesail-i mühimmeyi ne kuvvet ve
kudretle hal edebilecektir. Bahusus bugünkü kanaat ve
vazettikleri usulün sakameti karşısında bu mühim iş hüsn-i
suretle nasıl neticelendirilecektir.

Macaristan millî ordusu her türlü kuyudu kırarak devirerek
ilerlediği, Romanya baştanbaşa keşmekeş içinde yuvarlandığı,
Balkanlar’da ateş körüklenmeğe başlandığı, Anadolu boydan
boya silaha sarıldığı ve bütün Asya’da kıyam-ı umumi
olduğunu düşünürsek, Sulh Heyeti’nin yapacağı iş için sarf
edeceği kuvveti tasavvur ettikçe atinin alacağı şekli görmekten
mütevellit bir yeisle müteessir olmamak kabil olamıyor.

İngiltere hükümeti, imparatorluğunu saran müthiş felaketler-
den sıyrılmak için Hindistan’a, Mısır’a selahiyet-i vasia ile
muhtariyet vererek oradaki galeyan-ı umumiye hitam vermek
tarikini iltizam etmekle beraber bir taraftan da Anadolu’nun
ruhuna zehir katmaya çalışırsa bu teşebbüs–i siyasiyenin neti-
cesinde galeyanın daha büyük bir şekilde tecelli edeceğini
görecektir. İzmir’de Yunan vahşeti Anadolu’nun ta can evinde
Ermeni vahşeti devam ettikçe ve her gün Türk memleketi ya-
bancı ayaklar altında kaldıkça Anadolu’daki galeyanı sürdüre-
cek bir kuvvet tasavvur edemiyoruz. 

Bir taraftan aman-ı sulh ve sükûnet muhafaza edilsin deniyor.
Bir taraftan da yeni yeni gailelerle milletlerin hayatlarına kas-

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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teden cinayetler irtikâbından çekinilmiyor. Şu halde intizam
ve asayişin muhafazası düşüncesi arzu olunmadığı anlaşılıyor.

Onun içindir ki, Mısır’da, Suriye’de, Hicaz’da, Irak’ta, Hint’te,
Afgan’da, Anadolu’da galeyanlar başladı ve bugün Anadolu
silah başında bulunuyor. 

Bakalım bir vakitler cihana hâkim olmuş olan Türk milleti bu
müthiş hücum ve hayatına nihayet vermek üzere vuku bulan
savlet karşısında ne harikalar yaratacaktır.

Harb-i Umumi’de yoktan bir Çanakkale bir Batum zaferi
temin eden bu millet elbette ölüm karşısında da bir harika
ihdas edebilir.

Cihanın tarih-i istikbali Türk için ölüm kaydetmiyor. Saadeti
kılıcının ucunda tüfeğinin namlusunda gören bir millet için
ölüm yoktur. 

Kim ne derse desin ve kim yaparsa yapsın İzmir’deki
cinayetler hitama ermedikçe ve Anadolu’ya doğru ve ilerleyen
istilaya nihayet verilmedikçe payitahtımızda sultanımızın
etrafında yabancı bir kuvvet kaldıkça Türk için huzur ve
sükûn olamaz. 

Eğer Sulh Heyeti yarını düşünerek ve acz-i mutlak içinde
kaldığını itiraf ederek Türk’ün hakk-ı meşru’unu tasdik ederse
cihanın selameti ve sükûneti namına vazifesini yapar. Aksi
takdirde ölüme karar veren bir milletin galeyanının önüne
geçmek gayr-i kabil olacaktır.

Bugün Anadolu’dan gelen telgraflarda da şunu anlıyoruz. Bur-
sa’da çıkan Gündüz refikimizin umumi davetinden bunu
görüyoruz. Gündüz refikimiz diyor ki: “Bursalılar silah başına,
kabadayılar, delikanlılar, söz yüzünden katil olan bir kahpe
yüzünden kardeş kanına giren mertlik davasında gezen
yiğitler ne duruyorsunuz, İzmir’e İzmir’e!”

Bunlar gösteriyor ki Anadolu’nun feyyaz ruhundan taşan bu
hareket lâyemuttur.

Ölen binlerce Türk’ün naaş-ı perişanisi aç kalan yüz binlerce
Müslüman’ın sefalet-i müthişesi ve yıkılan binlerce hanmanın
enkaz-ı felaketi önünde bir milletin evladına sükûnet tavsiye
edilemez. Bahusus bu felaketler berdevam oldukça silahını
bırak demek bir cinayet olur. Onun için Avrupa cihanın se-
lameti namına çalışırsa milletlere hakkını vermelidir. 

Mustafa Necati

ANADOLU ŞUÛNU

Adana Ahvali

Adana’da Ermeniler İslam unsuruna mezalim ika etmekte
devam ediyorlar. Alınan haberlere göre; Ermeniler Müslüman
köylerini ihrak etmekte olduklarından Müslümanlar millî
kuvvetler teşkil ederek dağlara çekilmektedirler. Adana mül-
hakatında şiddetli müsademeler vuku bulmaktadır.

Adana şehri dâhilinde Müslümanlar sokaklara çıkamayacak
kadar duçar-ı tazyik olmakta ve Ermenilerin bu harekâtına
Fransızlar tarafından maatteessüf müsamaha edilmektedir. 

Anadolu’da Teessürat

Ermenilerin Adana’da irtikâp ettikleri ve fecayi-i Anadolu’da
pek fena tesirler yapmakta Adana’ya civar bulunan vilayat
halkı kâmilen silaha sarılarak Ermenilere karşı açılan mücade-
leye iştirak etmektedirler. 

Ermeni Muhacereti

Türklerle Ermeniler arasında başlayan mücadeleye tevahhuş
eden Ermeniler vilayet-i şarkiyye ile Maraş, Urfa, Ayntab ve
Suriye’den Adana’ya hicret etmeye Adana şehrinin civarında
bir Ermeni kasabası inşası tasavvur edilmektedir.

Gayret-i Diniye

Adana’daki Fransız memurları Ermenilerle müsademata giri-
şen kıtaat-ı milliyeye karşı sevk edilmek üzere en cesur Müs-
lümanlardan jandarma kuvvetleri teşkiline teşebbüs etmişlerse
de hiçbir ferd-i Müslim bu daveti kabul etmemiştir. 

Adana’da Fransız Memurları

Adana’daki Fransız memurlarının Ermeni mezalimine karşı
lakayt kaldıkları ve Fransız ordusuna mensup Ermeni kuvvet-
lerinin İslamlara karşı açtıkları imhakâr mücadelatı himaye
eyledikleri haber alınmaktadır. Fransız hükümet-i merke-
ziyesinin bu cinayetleri hüsn-i telakki etmeyeceğine eminiz.
Bununla beraber Adana’daki Fransız memurlarının tarz-ı
hareketi Müslümanlar arasında pek amik bir teessür ve infiali
mucip olmaktadır. Kendilerine o kadar eski ve samimi anane-
lerle merbut olduğumuz Fransızların bu cinayet ve şenaatler
karşısında bir müddet daha lakayt kalmayacaklarını ümit
etmek istiyoruz. 

Suriye Ahvali

Resul Ayn’a Fransız kıtaatı vasıl olmuş.  Fransızların vürudunu
haber alan ahali silahlanmış. Hükümete gitmişler ve ma-
kam-ı hilafete perverde ettikleri sadakat ve merbutiyeti izhar
ile bu uğurda feda-yı cana karar verdiklerini ilan etmişlerdir.

Suriyeliler ve Ecnebi İşgali

Suriye’de tevsi eden ecnebi işgallerinden rencide olan Şam ve
Beyrut Müslümanları silahlanmakta ve makam-ı hilafete ilan-
ı merbutiyet eylemektedirler. Ahali ve aşairin kuvveti günden
güne tezayüd etmektedir. 

Halep’te Müsademeler

Halep civarında İngiliz kıtaat-ı askeriyesi Araplar arasında
şedit müsademeler vuku bulmaktadır.
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CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 

23-12-35 (23 Aralık 1919) gecesi düşman sabaha kadar siper-
lerinin muhtelif noktalarından vakit vakit bomba, tüfek ve
mitralyöz ateşi açmıştır.

24-12-35 (24 Aralık 1919) günü öğleden evvel düşman siper-
lerde tahkimatını takviye etmeye teşebbüs etmiş ise de
tarafımızdan açılan şedit ateşten dolayı telefat-ı külliye vererek
sarf-ı nazar eylemiştir. Bunun üzerine düşman merkez siper-
lerimize top ateşi açmış ise de tarafımızdan gördüğü şedit
mukabele üzerine sükûta mecbur olmuştur.

MİLLİ AJANSIN TELGRAFLARI

25-Kânunuevvel 335-23  (23-25 Aralık 1919)

Mebuslarımızın İçtimaı

Şehrimizde bulunan İstanbul ve taşra mebuslarından bazı
zevat daire-i mebusanda biliçtima meclisin küşadında vaziyet-
i umumiye ve mesail-i muhtelife hakkında takip edecekleri
hatt-ı hareketi ve yekdiğerlerinin efkâr ve içtihadat-ı
siyasiyelerini mevzubahis ve münakaşa eylemişlerdir. 

Hürriyet ve İtilaf Mebusları

Şimdiye kadar Hürriyet ve İtilaf Fırkasından yirmi yedi mebus
intihap edilmiştir. Fırka merkezinde bunların istifaya davet
edilmeleri takarrür etmiş ise de henüz talimat verilmemiştir.

Fevzi Paşa Heyeti

Fevzi Paşa heyeti Anadolu’dan avdet etmiştir. Heyet reisi Fevzi
Paşa Anadolu ahvalinin fena olmadığını yalnız muhacirinin
acınacak bir halde bulunduğunu ve hastalığın her tarafta baş
gösterdiğini beyan etmiştir.

İran Hariciye Nazırı

İran Hariciye Nazırı Pazar günü İngiltere’den Paris’e avdet et-
miştir. 

Adriyatik ve Fuyuma Meselesi

Adriyatik ve Fuyuma meselelerini halletmek üzere Sulh Kon-
feransı Kânunusani’nin (Ocak) yedisinde içtima edecektir.

Denikin’in Tasavvurratı

Denikin, Bolşeviklere muhalif kuvvetleri tevhit etmek mak-
sadıyla Rusya’ya mücavir hükümetlerle müzakerata girişmeye
karar verdiğini beyan etmiştir.

Konferansın Cevabı

Meclis-i Âli Almanların son notasına verilecek cevabı tetkik
etmiştir. Cevap akşam Alman heyet-i murahhasası reisine

tevdi edilecektir. Müttefiklerin nokta-i nazarlarında ısrar ede-
ceklerine ihtimal veriliyor.

Fransa Meclis Nuzzarı

Fransa Meclis Nuzzarı Pazar günü vaziyet-i milliye, nakliyat ve
kömür meselelerini tezekkür etmek üzere yeni içtima akdet-
miştir. 

Suikast

İrlanda vali-i umumisine karşı bir suikast vuku bulmuş ise de
Vali salimen kurtulmuştur. Mutearrızların biri kat’ diğeri
tevkif edilmiştir.

Adriyatik ve Türkiye Meseleleri

Mösyö Loyd Corc (Lloyd George)’un Adriyatik ve Türkiye
meselelerini Mösyö Klemenso (Clamenceau) ile müzakere
etmek üzere Noel Yortuları ile yılbaşı arasında Paris’e mu-
vasalatına intizar olunuyor.

İZMİR ŞUÛNU

İzmir’de Partiler

Alınan haberlere nazaran İzmir’deki yerli Rumlar iki partiye
ayrılmışlardır. Bunların bir kısmı adem-i merkeziyet diğeri
Yunanistan’a merbut kalmak taraftarı olup şiddetli mücadele-
lerle yekdiğerlerine hücum etmektedirler. Merkeziyet Partisi
Yunan hükümetine müracaatla diğer partinin azasını tevkif et-
tirmektedir.

Yunanlılar Kuva-yı Milliye Sevdasında

Haber verildiğine göre İzmir’deki partiler Yunan hükümetinin
tavassutuyla ittihat ederek İzmir’in Yunanistan’a ilhakı kabil
olmadığı takdirde Kuva-yı Milliye Teşkilatı olarak Türk
memurlarını kovmak ve oradaki Müslümanlara karşı umumi
ve imhakâr taarruzlar ihzar eylemek için çalışmaktadırlar.

Megali İdea

İzmir’den alınan mevsuk haberlere nazaran Yunanlılar Düvel-
i İtilafiye’ye karşı bir emr-i vaki teşkil etmek üzere İzmir’in
Yunanistan’a ilhakını ilan eylemeyi tasavvur etmektedirler. Bu
hususun temini için vasi mikyasta tertibat yapılmış ve yevm-
i iltihakta yapılacak şenlikler için istihzarata başlanılmıştır. 

İtalya Müzaheret Edecekmiş!...

İzmir’de Yunan mahafilinde perverde edilen kanaatlere göre
İtalya hükümeti İzmir’in Yunanistan’a ilhakı hususunda müza-
heretini vadetmiştir. 

İzmir Hapishanesi

Yunanlılar İzmir’deki hapishane-i umumiye vaz-ı yed etmişler
ve bayrak direğini mai beyaza boyayarak kendi paçavralarını
asmışlardır.
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TÜRK DÜNYASINDA

Batum’da Pontus Cemiyeti

Batum’da; Türk ordusunun Trabzon ve civarını istirdat
eylediği sırada çeteler teşkil ederek kuva-yı askeriyemize karşı
harp eden çeteci Lonida tarafından Trabzon’da Rum hayalpe-
restlerinin tesis etmek istedikleri Rum Pontus hükümeti
namına mücahedeye girişmek üzere bir “Pontus Cemiyet-i
Milliyesi” teşkil edildiği haber alınmıştır.

Cemiyet azasından Doktor Teovfilaktos tarafından cemiyetin
naşir-i efkârı olmak üzere “Elefteros Pontus” namında bir
gazete neşredilmektedir. Batum’daki bütün Rum tücceratı
cemiyete ithal edilmişlerdir.

Batum’da Rum Muhacirleri

Memalik-i Osmaniye’den Batum’a ve Rusya’ya hicret eden
Rumlar arasında büyük bir sefalet hüküm sürmektedir. Alınan
haberlere göre mezkûr havalide bulunan Rumlardan binlercesi
açlıktan telef olmaktadırlar.

Gürcistan ve Dağıstan

Gürcistan hükümeti; Dağıstan’a alenen muavenet etmekte ve
külliyetli miktarda cephane ve silah göndermektedir. Bu
müzaheret Ermeni Cumhuriyeti’ni endişeye düşürdüğünden
Ermeni gazeteleri Gürcistan aleyhinde şiddetli neşriyata
başlamışlardır.

LİVA ŞUÛNU

Mutasarrıf-ı Cedit

Karesi mutasarrıflığına Kudüs-i şerif mutasarrıf-ı sabıkı İzzet
Bey tayin buyrulmuştur. Mumaileyhin vüruduna kadar
Bandırma kaymakam-ı muhteremi Şevki Bey kendisine
vekâlet edecektir.

Tayin

Gönen Numune Mektebi el işleri muallimliğine mekteb-i
mezkûr resim muallimi Hüseyin Hüsnü, Merkez Sultani Mek-
tebi kısm-ı iptidai muallimliğine, İrfan Mektebi sabık baş-
muallimi Nabi Efendi tayin kılınmışlardır.

Taltif

Kıdem ve mesai masrufelerine binaen Balıkesir Sultanisi tarih
ve coğrafya muallimi Mehmed Emin, ulum-ı diniye muallimi
Sabri, ulum-ı tabiye muallimi Osman Galip Bey ve efendilerin
üç yüz, kısm-ı iptidai muallim-i evveli Mustafa Hilmi ve Fran-
sızca muallimi Davud Hüdara efendilerin ikişer yüz, Farisi
Muallim Naci, kısm-ı iptidai muallimlerinden Mustafa Sıtkı,
kısm-ı mezkûr muallimlerinden Mustafa Kudsî ve muit Yaşar
efendilerin yüz kuruş zamm-ı maaşla taltif edildikleri müstah-
berdir.

İade-i Afiyet

Merkez Jandarma Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı Kazım Bey’in
iade-i afiyet ederek vazifelerine devama başladıkları haber
alınmıştır. 

İstiklal-i Osmanî Merasimi

Osmanlı Türk istiklalinin sene-i devriyesine müsadif olan
önümüzdeki Salı gününün parlak merasimle tesidi için bir
ihtifal heyetinin teşekkül ettiği haber alınmıştır. Mezkûr heyet-
ten varit olan merasim programını berveçh-i zir derceyliyoruz.

İhtifal-i Millî Programı

1- Hükümet, Belediye, devair-i resmiye, mektepler ve Saat
Kulesi bayraklarla donatılacaktır. Saat yediden sonra umum
dükkânlar kapanacak Kuva-yı Milliye, Belediye ve Reji dairesi
tarafından taklar yapılacaktır.

2- Bilumum heyetlerle memleket ahalisi alaturka saat sekize
kadar Sultani Mektebi bahçesiyle Kışla Meydanı’nda Merkez
Kumandanlığı tarafından tayin olunacak mevakide içtima ede-
cektir.

3- Saat sekizde alay atideki tertip ve program dâhilinde Sul-
tani’den hareket edecektir.

a) En önde sancağı hamil bir süvari

b) Süvari olarak millî mızıka takımı ve bilumum süvariler.

c) İzci kolu, medrese talebesi, Sultani, Darülmuallimin, Nu-
mune, Tatbikat, Tevfikiye, Güllü, Feyz-i Hürriyet, Kırımlı
mektepleri, ihtifal heyeti, aralarında istiklal sancağını
hamil Kuva-yı Milliye efradı olduğu halde ulema-yı kiram,
meşayih-i azam, eşraf-ı belde, memurin-i resmiye… Nizamiye
kıtaatı, polis ve jandarma heyeti.

d) Bilumum esnaf heyetleri ve ahali takip olunacak tarikler.

h) Alay; mektepten hareket ederek fırka dairesine, hükümet
konağına ve Kuva-yı Milliye karargâhına uğrayacak ve her üç
mahalde de nutuklar okunacaktır. Karargâh’tan duvar yol
tarikiyle cami-i kebirin önünde Hacı Kaya Medresesi civarında
Karesi Dede Türbesi’ne uğranılacak badehu Belediye önüne
oradan da istasyon önüne gidilecektir. Badehu Kasaplar Cad-
desi tarikiyle Hükümet Meydanlığı’na gidilecek ve alay orada
dağıtılacaktır.

v) Gece her taraf tenvir edilecek, Belediye, Hükümet, Kışla ve
Millî Karargâh önünde mızıka çalınacaktır.

s) Karesi Dede ve Zagnos Paşa türbeleri tenvir edilecek sinema
kapalı bulunacak ve bütün elektrik kuvvetiyle mümkün olan
mahaller tenvir edilecektir.

2 Kânunusani (Ocak) Cuma günü cuma namazını müteakip
Cami-i Kebir’de bani-i saltanat Sultan Osmangazi hazretlerinin
ruh-ı pâklarına ve ervah-ı şühedaya ithaf olunmak üzere
mevlid-i nebevi kıraat edilecektir.



- 76 -

OOSSMMAANNLLII İİTTİİBBAARR--II MMİİLLLLÎÎ BBAANNKKAASSII

Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası’nın Vilayat-ı Osmaniye’de
Bulunan Hissederana İlan

Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası’nın senedat-ı asliyesi kâmilen
hazırlanmış olduğundan yedlerinde muvakkat hisse senedatı

ilmühaberleri veyahut kayd-ı makbuzları bulunan
hissedaranın berveçh-i ati şehirlerde bulunan müessesata

müracaatla senetlerini mübadele ve 333 ve 334 seneleri için
beher hisse başına (50)’şer ve (40)’ar kuruş hisse-i temettü
ahz eylemeleri ve hisselerinin kablettalep ikinci nısfını dahi

tediye etmiş olan hissedaranın işbu ikinci nısfı için tarih-i te-
diyeden itibaren senevî (40/0) hesabıyla faizlerini almaları

ilan olunur.

Dersaadette: Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası İstanbul Şubesi

İzmir’de: Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası İzmir Şubesi

Adapazarı’nda: İslam Ticaret Bankası

Eskişehir’de: Çiftçiler Bankası

Konya’da: İktisad-ı Millî Bankası

Berveçh-i ati otuz iki şehirde Osmanlı Bankası şubelerine
müracaat olunacaktır. 

Adana, İnebolu, Denizli, Karahisar-ı sahip, Akşehir, Balıke-
sir Diyarbakır, Kastamonu, Antalya, Bandırma, Sivas, Kay-

seri, Ankara, Bursa, Samsun, Kütahya, Aydın, Bolvadin,
Trabzon, Giresun, Edirne, Bolu, Tarsus, Mersin, Ordu, Bile-

cik, Uşak, Mamuratülaziz (Elazığ), Urfa, Nazilli, Ayntab
(Gaziantep), Tekfurdağı (Tekirdağ).

Şimdiki halde Suriye ve Irak’a posta ile hisse senedatının ir-
sali mümkün olmadığından orada bulunan hissedaranın yal-

nız temettü tevziatı için berveçh-i ati Osmanlı Bankası
şubelerine müracaat etmeleri muktezidir.

Beyrut, Şam, Halep, Musul, Bağdat

Balâda gösterilen başka mahallerde bulunan hissedarânın
mezkûr şehirlerde bulunan bir zatı alelusul mahkeme veya
kâtib-i adl marifetiyle tevkil ederek onun vasıtasıyla hisse
senedatını mübadele ve temettülerini ahz eylemeleri muk-

tezidir.

Bankanın nizamname-i esasinin 110’uncu Maddesi
mucibince vadeleri hululünden itibaren beş sene zarfında
aranılmayan hisse-i temettüler banka lehine olmak üzere
mürur-ı zamana uğrayacağından ve badema hisse-i temet-

tüler kuponlar üzerine tediye olunacağından hissedanın bir
an evvel balâda gösterilen müessesata müracaatla hisse sene-

dat-ı asliyesini almaları muktezidir.

Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası

***

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf.
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Numara: 14
1 Kânunusani 335 (336 olmalı) (1 Ocak 1920)

Sayfa: 1

OSMANLI TÜRK İSTİKLALİNİN

SENE-İ DEVRİYESİ 

Ne ilâhî bir gündü… Yedi asır evvel Söğüt yamaçlarından Os-
mancığın tahtını yaldızlayan güneş bu güzel ve temiz kış
gününün üstünde sevinçten ve zaferden bir hale gibi yükseldi. 

Bu ılık ve berrak sabahın göğsünde altı yüz şu kadar sene
evvel kurulmuş bir tahtın bin macera-yı şehametle müeyyet
tarihini yaşıyordu. 

Bugün, Balıkesir Türklüğü, Altay’ın yalçın kayalı yamaçların-
dan, Pamir’in payansız ve zümrütlü yaylalarından koparak al-
tındaki atı ve elindeki kılıcıyla üç dünyanın ortasında
ebediyete namzet bir saltanat kuran babalarının büyük ve
zîşeref İstiklal Bayramı’nı tesid edecekti. Herkes mesut ve
müheyyiçti. Her çehrede senelerden beri memleketin hudut-
larından sinesine doğru uzanıp gelen hicran ve felaket yol-
larının üstünde, elde silah pür-azm ve pür-ümit bekleyen mert
bir milletin vakar ve nebaleti gölgeler salmıştı.

Her kalp uzun ve felaketli asırlardan sonra millî benliğini
idrak etmiş, her vatandaş sahne-i tarihe iddia-yı siyadetle çık-
mış bir neslin evladı olduğunu anlamıştı. 

Ve bugün o eğilmek ve yıkılmak bilmeyen imanın göklere
nefhettiği azim ve ümit ile bütün bir millet istiklalinin
maneviyet-i cazibedarı önünde meşguf-ı emel sokaklara
dökülüyor, dökülüyordu. Al yeşil sancaklar geçiyor, mem-
leketin bütün evladı kalplerinde bugünün büyük ve pür heye-
can sevinçleriyle Kışla Meydanı’nda toplanıyordu. 

Bütün Balıkesir ayakta idi. Meydanlıklar dolmuş, sokaklar
taşmıştı. Ve bu payansız kitle-i halkın ruhunda yalnız ve yalnız
büyük hakanın maneviyeti hâkim ve müsahhar yaşıyordu. An-
laşılıyordu ki; tarihinin her fasl-ı celadetine kılıcının ucuyla
bîpayan bir silsile-i mefahir nakşetmiş bir neslin bugünkü
mert ve fedakâr çocukları hüviyet-i ırkıyelerine tamamıyla
aşina ve hürmetkâr idi. Osmancığın göklerimizde her dem
kudsî ve muhterem yaşayan ruh-ı haşmeti bütün bu temiz ve 

asil heyecanların üstünde feyizkâr bir mürşit vakar ve aza-
metiyle uçuyor gibi idi. 

Oh! Büyük ve mukaddes hakan!... Maneviyetinin ne ilahî bir
feyzi, ne müebbet ve layezal bir kudreti varmış.

Asırlardan beri bütün bir cihan-ı udvan önünde gâh hâkim
muzaffer gâh hasir ve matemdâr yaşayan büyük ve elemzede
milletinin ruhuna, ruh-ı bîfüturuna yalnız senin ve yalnız
senin maneviyeti ümit ve metanet verdi. Ve bugün bile öz yur-
dunun; o güzel ve öksüz Anadolu’nun kapılarında milletine
layık bir fedakâri ile çarpışan yiğit ve kahraman çocuklarının
gönüllerinde yine senin ilahî maneviyetinin kuvvet ve ümit
veren feyzi yaşıyor. Yıllar oldu hakanım! Kılıcının hakkıyla
kurduğun tahtın büyük bayramına milletin felaket ve perişanî
içinde giriyor. 

Ve görüyorsun; bugün bile ruhunun kudsiyet ve haşmeti
önünde eğilirken yine yüreklerimizden yeis ve elem taşıyor.

İşitiyorsun değil mi? Serhatlardan boru sesleri geliyor.

Ve bayrağının önünde kişneyen atların sevimli sesleri sana ve
senin düşmanlarına haykırıyor. 

Türk silah başında! … 

Evet, büyük hakan! Türk, senin öz ve asil evladın, Türk silah
ve vazife başında!… Allah’ından nusret ve senden kuvvet
diliyor… İstiyor ki acze ve meskenete şahit olmayan tarihi Ele-
nizm’in vahşi ve canavar ketaib-i hun ve zulmeti önünde
kararmasın ve kararmayacak. Çünkü biz varız ve sahralarında
at oynattığın şu güzel ve muazzez illerin üstünde bir tek Türk,
damarlarında senin temiz ve asil kanını taşıyan büyük mil-
letinin bir tek evladı yaşadıkça; emin ol ki hakanım! 

Mukaddes harimine Grek ayak basamaz ve Türk esir olmaz!
Bize bıraktığın vedia kalplerimizde ve hayatımızın üstündedir
biz var oldukça o da müebbet ve müeyyettir.

Ve sen ey tarihimin göğsünde ebediyete namzet büyük ve
mukaddes hakanım! Kabrinde emin ve müsterih uyu!

Çünkü Türk silah ve vazife başında

Saat sekize gelmişti. Kışla ve Sultani Meydanı’nda biriken elli
bin kişilik bir mevkib sûr ve sürûr Fırka Dairesi’nin önünden
inmeye başlamıştı.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 14
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�



- 78 -

En önde millî kıyafetlerini labis bir süvari müfrezesi, sancağı
taşıdığı hâlde ilerliyor ve bu kafilenin başında memleketin
belediye reisi görülüyordu. Arkadan dört yüz atlı geliyor. Sır-
malı bayraklar gözleri kamaştırıyordu. Süvarileri Darülmual-
limin ve Sultanî talebelerinden mürekkep bir izci takımı takip
etti. Ondan sonra mürettep program veçhile, medrese talebesi
Mekteb-i Sultanî, Darülmuallimin, Numune, Tatbikat,
Tevfıkiye, Güllü, Kaya Bey, Kırımlılar mektebleri talebesi ayrı
ayrı bayraklarını hamil oldukları halde geçtiler. Tevfikiye
Mektebi’nin önünde talebeden üç efendi kalkan ve kılıç oyna-
yarak yürüyor göklerde ecdadın yad-ı mefahirini ihya edi-
yordu. İhtifal heyeti Fırka Dairesi’nin önüne geldiği zaman
alaya tevakkuf emri verildi. Ve gözler meftun bir nuzra-i ihti-
ram ile kapıda görünen kumandanın çest ü çalak vücuduna
initaf etti. Kâzım Bey sekiz aylık mücahede-i milliyenin bu
kahraman ve fedakâr pişva-yı muhteremi, vakur ve mültefit
heyeti selamladı ve Sultanî Müdürü Refet Bey söze başladı.

Efendiler..

Memleketin muhtelif tabakasına mensup muhterem zevatın
iştirakiyle yapılan şu muazzam ihtifal-i millî; bize bir yevm-i
mübeccelin kudumunu haber veriyor. Hayatımız kadar ve
belki ondan ziyade kıymetdâr olan bugün istiklalimizin sene-
i devriyesine müsadif gündür…    

Türk istiklalinin, Osmanlı birliğinin, İslam vahdetinin ilk
gününe tesadüf eden bu gibi ayad-ı mübarekeyi tesiden
yapılacak tezahüratın, mevcudiyet ve nümayişlerin pek büyük
bir kıymet-i tarihiye ve ehemmiyet-i siyasiyesi vardır. Onun
içindir ki efendiler hepimize terettüp eden vazifelerin en
mühimlerinden birisi, kendi zihnimizde, kalbimizde mevcut
istiklal duygularını, vatan hislerini kavi bir iman, sabit bir
azm-i millî ile yaşatmak, ona vuzuh ve kuvvet vermektir.
Ondan sonra da bu ulvi mefkûreyi, kudsî emel ve gayeleri
vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, yoldaşlarımıza, gençleri-
mize, ihtiyarlarımıza, köylülerimize, şehirlilerimize, erkekle-
rimize, kadınlarımıza telkin ederek onları bu his ve bu duygu
ile hal-i işbaa getirmektir. İstiklalimizi, bugün nasıl burada
azim bir sürur ve sevinçle tesid ediyor isek bundan böyle de
onu aynı his ve aynı duygular karşılayacak ve her türlü şaibe
ve nevakıstan müberra olarak görmeye çalışacağız. Ve bu
babda her ne yapmak lazım gelirse çekinmeyecek, icap eden
sa’ydan geri kalmayacağız. Bu husustaki azmimiz kavi,
ümidimiz metindir.

Her birimizin kalbinde bu azim ve ümit yaşamalıdır. Zira se-
lametimiz, saadetimiz, istiklalimize karşı beslenecek bu azim
ve ümit ile kaimdir. Onun içindir ki efendiler azim ve
ümidimiz hiçbir şey ile sarsılmamalıdır ve katiyen bilmeliyiz
ki azim ve ümit muvaffakiyetin şart-ı esasisidir. Azim ol-
madıkça ümit; ümit olmadıkça azim; muhafaza-i kuvvet,
idame-i mevcudiyet edemez. Azim ile sa’y olmadıkça ümide
nailiyet de kabil olamaz, ümit beslenmedikçe azm ile sa’a
imkân hâsıl olamaz. Ümitsizlik,  azimsizlik en kavi bir düş-
manıdır. Azimsizlik ise; ümitsizliğin en müessir bir saikidir.
Bir işte muvaffakiyetlerinden ümitvar bulunmayanlar kabil
değil o iş için sebatla uğraşamazlar. Kâfi derecede bir azim
sahibi olmayanlar, ufak tefek müşkilat karşısında bile nevmid

olmaktan kurtulamazlar. Onun için Efendiler! Atimizden
daima ümidvar, istiklalimize azimkâr olalım. Bize tari olan ve
olacak olan her türlü felaketlere, musibetlere, haksız taarruz-
lara rağmen onu yaşatalım ve böyle günleri daima ve daima
tesid edelim ve bilelim ki idame-i hayat, beka-yı mevcudiyet,
şeref, saadet, selamet, reha, istiklallerini muhafaza edenlerin
ve böyle günleri teside koşanlarındır. Fırka Kumandanı Kâzım
Beyefendi Refet Bey’in nutkuna cevap verdi: 

Efendiler:

İstiklal-i Osmanîyi böyle parlak merasimle ve bu suretle ihya
eden milleti takdir ve tebrik ediyorum. Millet-i Osmaniye 699
tarihinde ilan ettiği istiklali bugüne kadar evladını feda ederek
ve kan dökerek müdafaa etmiştir. Ve inşallah bundan sonrada
muhafaza edecektir. 

Şüphe etmiyorum ki Hükümet-i Osmaniye bazı vekayi
dolayısıyla kendisine arız olan sukutu ve noksanları telafi ede-
cek ve yeniden teali eyleyecektir. Ümit ederim ki bu millet bu
hakikati pek yakında ispat edecektir. Kâzım Bey nutkuna
hitam verdikten sonra alay sırasıyla hareket etti. 

İhtifal Heyetini Kuva-yı Milliye ve Belediye heyatıyla ara-
larında İstiklal Sancağı’nı Kuva-yı Milliyeden bir müfreze takip
ediyor ve müteakiben önlerinde kalkan kılıç oynayan iki
efendi bulunduğu hâlde İstiklal Sancağı hamil ulema-yı kiram,
meşayih-i izam, =>
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=> eşraf-ı belde ve rüesa-yı memurin, kıtaat-i nizamiye, polis
ve jandarma efradı, mürettipler, bezzaz, tuhafiyeci, kunduracı,
serrac, debbağ, mutaf, bakkal, terzi, abacı, kalaycı, çakmakçı,
berber, kahveci, kasap, arabacı, deveci, bağçevan, çivici,
demirci, keçeci, nalbant, ve başlarında tiri hamil olduğu halde
Dilaver Ağazade Nuri Ağa bulunan rençperler geliyordu. Alay
Hükümet Konağı’na geldiği zaman gazetemiz Sermuharriri
Mustafa Necati Bey kürsüye çıktı ve suret-i atide münderiç
parlak bir nutuk irat eyledi. 

Kardeşler!

Büyük bir huşu-ı kalple huzurunda, maneviyetinde eğildi-
ğimiz namdar atamız Gazi Osman’ın nam-ı mukaddesini
takdis ettiğimiz bugün karşımda pürşan ve mefahir bir mazi
diriliyor. Öyle bir mazi-i mefahir ki cihanın yegâne hâkimi
olmuş öyle bir mazi ki Asya’dan koparak Anadolu’ya bu
müebbet sevgili Türk ülkesine bir tarafında ahkâm-ı ilâhîyi
tatbik eden uleması, bir tarafında şimşir kahrıyla her kuvveti
tedmir eden vüzerası ile birlikte gelen ecdad-ı izamımızın
zafer ve şan menakıbını muhtevi… 

İşte kardeşlerim; biz bugün o yevm-i mukaddesi takdis edi-
yoruz. Bugün Gazi Osman’ın Anadolu göbeğinde Osmanlı
saltanatını kurduğu bu yevm-i millî; bugün Türk kuvvetinin
cihana hâkimiyetini kudsiyetini ilan ettiği gündür. 
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Efendiler! 

Gazi Osman saltanatı kuruncaya kadar Rum tekfurları
Türk’ün boğazını sıkıyor Selçuk saltanatı barbar kuvvetlerin
altında eziliyordu. Ezanlar susmuş halife saltanatı maruz-ı
hücum kalmıştı. 

İşte öyle bir günde Sultan Osman meydana çıktı ve Türk
saltanatının temelini kurdu. Bu büyük gün o saltanatın üze-
rinde ebedî bir ilham gibi kalacak ve Türk, dünyanın sonuna
kadar kudret ve kabiliyet-i hayatiyesini gösterecektir. Ve ispat
edecektir ki Anadolu’nun bağrında yabancı bir el hiçbir zaman
Türk’ün hâkimiyetine uzanamayacaktır. Türk’ün kudreti
önünde her zaman her kuvvet eğilecektir. 

Ecdadımızın o muhterem ve faziletkâr babalarımızın
Anadolu’da vücuda getirdikleri eserleri, harikaları, gördükçe
Allahımdan temenni ediyorum ki; biz de öyle bir gün görme-
den ölmeyelim. Lakin kardeşler! O cesur ecdadın hafitleri biz-
ler bugün temennilerimiz hilafında bir taraftan Yunan
vahşetlerine bir taraftan Ermeni hunharlıklarına maruz bu-
lunuyoruz. Fakat meyus olmak Türk’ün tarihinde yoktur. 

Tasavvurun fevkinde vücuda getirdiğimiz hareket ile cihana
gösterdik ki; Türk hayatını şerefi, izzet-i nefsi uğrunda her
türlü felakete göğüs gerebilir.

Herkese anlattık ki cihan ayaklansa eğilmeyecek ve ebedi bir
heykel-i şehamet gibi kalacağız. 

Onun için korkmayalım kardeşler! İslam diyarından gelen
manevi bir ses bize diyor ki bütün İslamiyet sizinle beraberdir.

Hint’ten, Afgan’dan, Mısır’dan, Fas’tan, yükselen her İslam
sedası bize İslamiyet’in ebedî yaşayacağını gösteriyor.

Allah’a açılan her ağızdan çıkan dua; Türk’ün ebedî kudretini
temenni ediyor. Türk’ün saadetini istiyor.

Kardeşler! Saltanatımız ebedî, saltanatımız lâyemuttur. Bunu
dünyaya tekrar anlatacağız. Bu saltanat şimdiye kadar cihanda
harikalar yarattığı gibi bundan sonra da düşmanlarımızın
tasavvurunun fevkinde bir saadet ve refah içinde yaşayacak,
ölmeyecektir. 

Çünkü Türk istiklali demek, adaletin hâkimiyeti demektir
Türk istiklali demek İslamiyet’in halâsı demektir. 

Acaba bu kuvvet karşısında hangi sefil el bizim bağrımıza
kurşun sıkabilir. Ümit ve azim kalplerimizde bulundukça is-
tikbal bizimdir, Türk’ündür. Bu kuvvet ve hareket oldukça
Türk öldürülemez. Dünyada her şey muvakkat her kuvvet
mahkûm-ı ufuldur. Yalnız Türk istiklali ebedi ve lâyemuttur.
Onun için biz lâyemut bir hayatla payidar olacak ve istikbal
güneşi yine Şark’tan doğacak ve biz yaşadıkça her alçak kuvvet
ezilecektir kardeşler…

Şiddetle alkışlanan Necati Bey’in nutkuna Mutasarrıf Vekili
Bey Efendi ile Tahrirat Müdürü Bey tarafından birer cevap itası
suretiyle mukabele olundu ve alay hareket ederek Kuva-yı
Milliye Karargâhı önünde tevakkuf etti.

Alay karargâh önünde safsata-i ihtiram olan Kuva-yı Milliye
efradından müteşekkil bir müfreze ile Heyet-i Merkeziye
azaları tarafından selamlandı ve şiddetle alkışlandı. 

Hocazade Abdulgafur Efendi hazretleri Kuva-yı Milliye
erkânına hitaben atideki nutku kıraat eyledi.

Muhterem efendiler!

Malum-ı âlileri olduğu üzere milletleri yaşatan, benliğine sahip
kılan millî hatıraları, millî ananeleridir. Her millet ananesiyle
yaşar, mevzuat ve hatırat-ı milliyesi ile yükselir.

İstiklal-i Millî hatırası Osmanlı saltanat ve istiklalinin temelini
kuran şanlı ve pürhamaset bir hadise-i milliye olduğu için her
şeyden ziyade şayan-ı tebcil tevkirdir. 

Fi 17 Kânunuevvel 699 tarihinde okunan hutbe; Türk’ün is-
tiklal ve istikbalini vakur ve ilahî bir sada ile kâinata ilan edi-
yordu. Bu hadise-i kudsiye-i milliyeyi her vakit, her vakit
tebcil, tesid edelim. 

Efendiler,

Bugün yaşadığımız millî bayram bize yalnız altı yüz küsur
sene evvelki hatıra-i mübecceleyi değil, milletimizin memleke-
timizin mukadderatı mevzubahis edildiği şu zamanda istik-
lalimizin de masun-ı tecavüz olacağını ihsas ve tebşir ediyor.
Altı yüz küsur senelik istiklalini tebcil eden bir millet bugünkü
ve yarınki istiklalinden de vazgeçemez. Toplulukları sindire-
cek dünyada hiçbir kuvvet yoktur. İstiklalimiz için olanca
azim ve imanımızla çalışacağımızı, Türkiye’nin avn-i ilahî ile
daima, daima müstakil ve hür kalacağını bir hakikat-i mutlaka
şeklinde tekrar etmek isterim.

Efendiler, Anadolu’nun en mühim kısmının sefil, rezil Yunan-
lıların işgal edilmesi anından beri geceli gündüzlü çalışan ve
her türlü fedakârlığı ve müşkilatı iktiham eden Kuva-yı Milliye
rüesa ve erkânının gösterdikleri celadet, azim ve metanet cid-
den ma-fevküttahammül bir hamiyet ve harekettir. Milletin
ruhunda meknuz hamaset ve besaleti kâinata ilan eden şu
muhterem şahsiyetlerdir. Binaenaleyh, kendilerine imak-ı
kalbimizden feveran eden en samimi şükran ve minnetlerimizi
takdim ve temadi-i muvaffakiyetleri duasını tekrar ile kesb-i
fahr eyleriz. 

Millî teşkilat -inşaallahürrahmanürrahim bi-lûtfihilkerim-
yakında vatanımızı kurtaracak, bize pek şanlı ve sürurlu
bayramlar yaşatacaktır. Yaşasın İstiklal-i Osmanî, yaşasın
Kuva-yı Milliye, yaşasın Vahdet-i Milliye!

Heyet-i Merkeziye namına Hamdi Bey şu suretle cevap verdi:

Hamdi Bey’in Nutku

Muhterem efendiler!

Yevm-i istiklalimiz münasebetiyle ahalimizin gösterdikleri ga-
leyan Kuva-yı Milliyenin istikbali için büyük ümitler veriyor.
Kuva-yı Milliye isminden de anlaşıldığı üzere milletin ced-
lerinden doğmuş bir kuvvettir. İnşallah pek yakında daha
müsmir neticeler elde ederiz. Kuva-yı Milliyeye karşı ibraz
buyrulan teveccühler liyakatimizin fevkindedir. Heyet-i Mil-
liyenin naçiz bir ferdi sıfatıyla tebrikâtınıza arz-ı şükran ey-
lerim.

Karargâh’ta nutuklar teati olunduktan sonra alay mürettep
program veçhile Hükümet Caddesi’nden geçerek Divan yolu
tarikiyle Karesi Dede Türbesi’nde tevakkuf edildi. Burada
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Darü’l-hilafetü’l-aliyye namına müderrisînden Mehmed Asım
Efendi bir huşu-ı dindarane içinde aynen dercettiğimiz nutk-
ı atiyi irat eyledi;

Efendiler!

Milletin en sevgilisi vatanına en ziyade hizmet edenidir. Vatan
muhabbetinin şube-i imandan olduğunu mefatih-i hazai-
nülarzın kendine ita buyrulduğunu beyan etmekle Peygamber
Aleyhüsselam ümmetini vatanperverliğe davet buyurmak-
tadırlar. 

Ebu Eyüb Ensari’nin en büyük Peygambere karşı ibraz
eylediği mihmandarlığı şanını i’la etmiş ise i’la-i hikmete Allah
emrinde Konstantiniye surları civarında terk-i dağdağa-i hayat
etmesi laşekk kadr-i valasını dubâlâ eylemiştir. Konstanti-
niyye’nin yakında fethedileceğini onu fethedecek ceyş ve
emirin nezd-i ulûhiyetinde ne muteber olacağını pek yakından
bilen mumaileyhin feveran ve galeyan eden hamiyet-i
vataniyeyi kimbilir dağları sarsacak derefzun ve bu sırrın
mazhar-ı tecelliyatı olamadığından mütevellit teessüratı ise
kim bilir ne mertebe efzun idi. İşte bu sırra mazhar ve bu
hükme musaddak olanlar her türlü takdis ve tebcile müstehak
değil midir? 

Bir vakit bazı Avrupa hükümdaranını nasb etmekte alakadar
olacak kadar esaslı ve azametli bir devlet ve saltanat kuran ve
ahfad-ı kiramı takdirat-ı Peygamberiyeye nail olan ve bu
yevm-i mesudun sebeb-i yegânesi bulunan selâtin-i iza-
mımızın cedd-i emced-i âlisi Osman Gazi hazretlerinin işbu
mazhariyet derecesindeki vatanperverliği, ulüvv-i himmeti
elhak ve sitayiş takdire layık ve kendisinin, insanlığının mer-
tebe-i kusvasına su’ud etmeye ehakk olduğunu ispat etmekte-
dir.

İsa Bey, Büyük İnsan!

Şimdi sana tevcih-i hitap eyliyorum. Evet sen, siz de bu
vatanın istihlas ve saadeti için insanlığın icap ettirtiği bütün
…(?) perverlikleri bezl ü sarf etmiş, bu aziz ve mübarek vatanı
pay-ı a’da ile televvüsten kurtarmışınız işte sizin o celadet-i
imanınızdır ki bize şerefli bir tarih, mükerrem bir vatan terk
ve ihda eylemiştir. Siz şimdi aramızda bulunmamakla ölmüş
zannedilirsiniz. Ölüye hitap olunur mu? Diye belki bir hayat-
ı ebediye ve cavidaniye mazhar olmuş ve hiç şüphesiz bugün,
bu istiklal-i Osmanî tarihi gününde büyük bir şevk ve hahişle
huzurunuza gelip kemal-i tevkir ve ihtiram ile el bağlayan biz-
leri görür ve bütün hitabat ve takdiratımızı işitir ve bilirsiniz.

Büyük insan!

Biz seni takdis ve tebcile geldik senden istifaza ve istimdada
geldik. Hayat-ı maddiyenizdeki cevvaletiniz gibi bugünkü
kudret ve kuvvet-i maneviyenizle bize imdat etmenizi ricaya
geldik. Allah aşkına olsun bize imdat eyleyiniz siz.

Nutkun hitamından sonra mektep talebelerinin terennüm et-
tikleri neşideler arasında Belediye Meydanı’na gelindi. Burada
Heyet-i Merkeziye azasından Vehbi Bey Efendi tarafından par-
lak bir nutuk irat edildi Vehbi Bey Belediye Meydanı’nda
toplanan halka şu suretle hitap ediyordu:

Efendiler!

Yedinci asr-ı hicrî nihayetlerine doğru cihan bilhassa Türk’ün
tarihinin parlak bir sahifesi feci bir surette kapanıyor.
Konya’da asırlarca icra-yı hükümet ve neşr-i adalet etmiş olan
Hükümet-i Selçukiye münderis olmuştu. O zamanlar bütün
cihanın yegâne kuvvetli İslam hükümeti olan Hükümet-i
Selçukiye’nin indirası âlem-i İslam’ı derin endişelere amik
yeislere düşürmüştü. 

Fakat Cenab-ı Hakk her zaman yedd-i nusretini İslamlar üze-
rinden kaldırmadığı için bütün âlem-i İslam bir mevhibe-i
Sübhaniye olmak üzere Kayahan kabilesi beylerinden Gazi
Osman’ı bağışlamıştı.

Osman Gazi’nin ecdadı Horasan’dan Erzurum’a ve badehu
Söğüt havalisine gelmişlerdi. Selçukîlerin inkırazına kadar
Osman Gazi Söğüt’te uç beyi bulunuyordu. Şu havalide bulu-
nan Selçuk valilerinin hepsi ilan-ı istiklal etmişti. Bunların en
küçüğü Osman Gazi’nin Söğüt Beyliği idi.

Hükümet-i Selçukiye’nin indirası üzerine Osman Gazi
etrafında bulunan hayırhahanı topladı. Ne yapacağını istişare
etti. Bu 699 senesinin bugünkü tarih-i mali itibarıyla 30 Kâ-
nunuevvelinde idi. Herkes fikrini dermeyan etti. Metaneti, şe-
hameti, kadar nüfus-ı nazarı olan Osman Gazi: “Bulduğum
havalide ilan-ı istiklal edip Müslümanları himaye etmek vazi-
femdir” dedi. Ve Dursun Fakih’e ilk hutbeyi okuttu. Ondan
sonraki Osmanlı tarihinin parlak sahifeleri hepinizin malu-
mudur. İşte bu gün, o günün sene-i devriyesini idrak edi-
yoruz. Bu günü şimdiye kadar ihmal etmiştik. Bu gün bütün
milletin kalbinden doğan bir şevk ile şu merasim meydana ge-
tirildi. Şu anda hissettiğim zevk-i vicdani ile İzmir’de Yunan
sancağı altında inleyen kardeşlerin ızdırabını da hatırlayınız
ve düşününüz ki o kardeşler bugün bize gözlerini dikmişler
bu günü kalpleriyle takdis ediyorlar.

Numara: 14
1 Kânunusani 336 (1 Ocak 1920)

Sayfa: 3

Fakat izhar edemiyorlar. Bir millet böyle tarihî günlerini ne
kadar tesid ederse o kadar mevcudiyetini muhafaza eder. Ve
şu vaziyet gösteriyor ki, biz bunu yakinen idrak etmiş bu-
lunuyoruz. 

Bugün bütün Anadolu’da on beş ve cihanda 90 milyon Türk
vardır. Bu millet meskenetle ölmeye razı olursa istiklalimiz
elden gider. Hâlbuki Türk meskeneti kabul etmez, yaşamak
ister ve yaşayacaktır. Görüyorsunuz ki cihanın vaziyeti
karşısında bir avuç milletler bile azm-i millîleri sayesinde
mevcudiyetlerini muhafaza ediyor. Biz ki altmış asırlık bir tari-
he, maziye malik bir milletiz. Bizim için esaret kabil değildir.
Ve son kudretimiz son akçemize kadar şu mübarek hilal-i Os-
manî’nin temevvüç etmesini temin edeceğiz. Türkçe’de bir
darb-ı mesel vardır. Tavuk yaşamaktansa horoz ölmek yektir.
Biz de Cenab-ı Hakk’ın lütf-ı keremine ve ruhaniyet-i Peygam-
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beriye istinat ederek istiklalimizi muhafaza edecek ve mil-
letimizi arz üzerinde yaşatacağız… 

Vehbi Bey’in şiddetle alkışlanan nutkundan sonra alay İstas-
yon Caddesi’ni takip ederek Merkez Oteli karşısında hazır-
lanan mevki-i mahsusta tevakkuf eyledi. Burada Heyet-i
Merkeziye azasından Vasıf Bey tarafından parlak ve heyecanlı
bir hitabe irat edildi ve şiddetle alkışlandı Vasıf Bey hitabesine
şu suretle başladı:

Kardeşlerim!

Altı asır oldu. Anadolu Türk’ün bu muazzez ve asil yurdu
zulümlerin, ihanetlerin öldürücü tazyiki altında inliyordu.
Hak ölmüştü. Tecebbürün, kuvvetin bîaman pençeleri altında
herkes nalân inliyor, kalplerden yükselen eninler samimi bir
penah-ı şefkat arıyordu. Türk’ün büyük ve şanlı menkıbelerini
terennüm eden Anadolu çağlayanları susmuş, daima şeref ve
istiklal nurlarıyla parlayan ufuklar kararmıştı her yer her
bucak matem altında inliyordu. Dedeler, nineler mazinin yâd-
ı matemiyle mütehassir, evlatlarına şanlı Kılıçaslan menkı-
belerini anlatıyorlardı. Genç nesilse ecdadın menakıbını yâd
ederek müteellim ve hazin ağlıyordu.

Evet arkadaşlar! Bir zamanlar Piyer (Pierre) Lermit’in temsil
ettiği Garp taassubu karşısında İslamiyet ve Kur’an niye zebun
kalacaktı. Herkes bunu düşünüyordu. Piyer (Pierre) Lermit
Hristiyanlığı Şark’a taslit etmişti. Mukaddesat çiğnenecek,
Kâbe-i Muazzama’nın üstünde nakuslar çınlayacaktı. O
zaman; ecdadının şan ve şerefine layık bir kahraman, büyük
Kılıçarslan yıldırımlardan daha kahhar kılıcıyla meydana
atıldı. Ve garbın tahakkümünü yıktı. Ve cihana gösterdi ki
Türk daima Müslümanlığın harisi ve müdafi’idir. 

Herkes bu parlak ve muhteşem menakıbın hatıratını
düşünüyor ve müteellim oluyordu. Kılıçarslan’ın ahlakı şimdi
Bizans tekfurlarının önünde natüvandı. Bu ne feci bir tecelli
idi! Türk’ün daima şimşekler çaktıran kılıcı artık paslanı-
yordu. Kokmuş bir Bizans saltanatının önünde Selçuk tarihi
yıkılıyordu.

Bu anlarda; herkesin kalbinde tatlı bir ümit ve emel vardı.
Herkes bir Türk kahramanının meydan-ı celadete atılmasını
bekliyordu. Ve istiyordu ki o büyük kahramanın kılıcı önünde
ihanetler ve tecebbürler zebun kalsın, yıkılsın ve Türk âlimi,
bunu bekliyordu. Bu intizar uzun sürmedi. Tarih-i cihanın en
yüksek faziletlerini yazan Türk’ün hayatından bir kahraman
doğdu. Kulaktan kulağa işitiliyordu ki: Şeyh Edebali’nin
feyyaz sinesinden bir Türk kahraman çıkmıştı. Evet
arkadaşlar! Mal Hatun’un simin-i sinesinden o daima zafer
menkıbeleri yaratan Osman Gazi’nin, bu celadetkâr ve muzaf-
fer Türk hakanının mâlâmâl-ı şeref tarih-i hayatı doğuru-
yordu.

Osman Gazi gözlerinin önünde yıkılmış duran bir saltanatı
kurtarmak vazifesini deruhte etmişti. Tarih daima ölmüş
saltanatları kurtarmak için kahramanlar yetiştirir. Şübhesiz ki
dört asırdan beri mâlâmâl-ı şeref bir hayat yaşayan Türk tarihi
çiğnenemezdi. Nasıl ki Cenab-ı Hakk ve tarih buna razı ol-

madı ve Osman Gazi’nin muzaffer kılıcından ilâhî nurlarla
mürtesem bir istiklal doğdu. 

Muhterem Efendiler! Osman Gazi’nin dedesi Celaleddin
Harez (Celaleddin Harzemşah) müşahidden aldığı emir üzer-
ine Şam’da kalan ehl-i salib bakiyesini çiğnemeye gitmişti. 

Ecdadımız için Cengiz Han’dan kaçtı derler. Yalan arkadaşlar,
yalan! Süleyman Şah bin Kaya Alp sırf ehl-i salib bakayasını
kovmak için yola çıkmıştı. Ve bu seferden öyle muhteşem bir
saltanat doğdu ki beş asr-ı kahir ehl-i salib ordularına karşı
göğsünü siper etti. 

Şüphesiz ki Osmanlı–Türk saltanatının hükümet-i hudûsu ve
en yüksek vazifesi daima İslamiyeti düşmanlara karşı müdafaa
etmekti. 

Kosova Zaferi, Niğbolu kahramanlığı Varna celâdatı Türk’ün
ebediyen sönmeyecek aziz ruhundan fışkıran harikalardır.

Fakat sonra arkadaşlar! Garp âlemi kafasına indirilen Türk
yumruklarından intikam almak istedi. Ve Türklüğe Cermen-
leri, Islavları musallat etti ve ondan sonra Türk saltanatı için
bir devr-i edvar başladı. Fatih’in, Yavuz’un celadetleri birer
hikâye-i tarihiye gibi kulaklarda fısıldanıyordu. Ve nihayet
Türk milleti; hakanının kılıcı önünde yürüyemediği için natü-
van kaldı. Ve herkes zannetti ki Türk tarihi inhidam edecek,
Türk saltanatı yıkılacaktı. Hâlbuki vicdanlarımızda iman-ı
millî yaşadıkça Türk saltanatının husuf bulmasına imkân
yoktu. Millî imanın ruhî heyecanları kalplerimizde bulun-
dukça hiçbir kuvvet bizi ezemez, öldüremez, bizde böyle bir
iman bulundukça nasıl mümkün olur ki millî tarihimiz husufa
uğrasın. Nasıl ki Anadolu’nun en kıymetli bir kıtasına ebedî
düşmanımız olan hain Yunan sefil ayaklarını bastığı zaman
Osman Gazi’nin ruhundan kuvvet alan Türk kıyam etti. Ve
kendisinin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini ispat etti.
Bugün karşımızda tarihimizi lekelemek isteyen sefil bir millet
ki tarihinin hangi yaprağını açsanız orada süfliyet ve şenaat
görürsünüz. Bugün o millet istiyor ki Osman Gazi’nin mert
ve asil milleti ölsün. 

Fakat hayır arkadaşlar! Türk milleti hiçbir zaman büyük
hakanının maneviyatını çiğnetmeyecektir. 

İstiklal! Türk’ün yegâne esas hayatı! 

Arkadaşlar! 

Türk bugüne kadar bir dakika esir yaşamamıştır. Onun hay-
atta nasibi yalnız hür ve efendi yaşamaktır. Bugün bizim yalnız
vatanımızın bir parçasını almak istemiyorlar. Düşmanlarımız
istiyor ki istiklalimizi de elimizden alsınlar!

Hâlbuki arkadaşlar! İstiklal bize büyük hakanımız Osman
Gazi’nin mukaddes vediasıdır. Bugün o büyük hakan
türbesinde bize vazifemizi ihtar ediyor ve diyor ki: “Size bırak-
tığım vediayı, şeref ve namusu çiğnetmeyin!” Bu hitap
karşısında elbette bütün Türklük vazifesini müdriktir.

Hayır, ey zalim ve şeni kuvvetler! Aldanıyorsunuz: Osman
Gazi’nin hâledar zafer bayrağı altında yaşayan Türklük hiç bir
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zaman esir olmayacak ve Türk hür ve müstakil olarak yaşaya-
caktır. 

Vasıf Bey’den sonra kürsüye Müftü Efendi hazretleri çıktılar
şimdi bütün halk haşi ve mutazarrı bargâh-ı Kibriya’ya el
açıyor; kalplerden taşan heyecanlar arasında âmin sadaları
göklere yükseliyordu. Müftü Efendi hazretlerinin beliğ du-
asından sonra Mekteb-i Sultani dokuzuncu sınıf talebesinden
99 numaralı Sabri Efendi tarafından Mehmed Emin Bey’in
Sultan Osman’a hitaben yazmış olduğu “Selam Sana”
manzumesini inşat eyledi. Ve şiddetle alkışlandı. Artık
merasim bitmiş alay Kasaplar Caddesi tarikiyle avdete
başlamıştı. Bütün halk da bu büyük günün böyle parlak
merasimle tesid edilmesinden mütevellit bir sürur-ı vicdani
vardı. Ve hiç şüphesiz Balıkesir Türklüğü istiklalinin sene-i
devriyesini emsali nâmesbuk tezahürat ve tanburane ile tesid
eylemişti. 

Gece Tezahüratı

İstiklal günü izhar edilen parlak tezahürat gece de devam et-
miştir. Fırka dairesiyle Millî Karargâh önünde kurulan taklar
elektrikle tenvir edilmiş ve her iki mahalde sabaha kadar
mızıkalar çalınarak geç vakte kadar izhar-ı şadmani edilmiştir.

İhtifali tertip ve hüsn-i suretle idare eden heyet-i tertibiye ile
Merkez Kumandanı Salim Bey’i tebrik etmeyi bir vazife telakki
ederiz.

Mülhakatda Tezahürat

İstiklal-i Osmanî mülhakatta da parlak merasimle tesid olun-
muştur. Mülhakattan alınan telgraflarda her yerde bu yolda
merasim-i mahsusa ifa edildiği bildirilmektedir.

KARESİ-KARAİSA

Malumat-ı Tarihiye

Karesi halkı Osmanlılar doğmazdan çok zaman evvelden beri
“Türk” idi, “Türkmen” idi. “Emaret” halinde idare olunduğu
zamanlarda Karesi’nin mühim bir donanması ve ordusu vardı.
Karesi Devleti ara sıra donanması ile ordusu ile düşmanlarını
titretir, Bizans’a karşı, Rumeli’ye, Avrupa’ya karşı galibane
hareketler, seferler yapardı. Hükmü, nüfuzu bir taraftan
Çanakkale’ye, diğer taraftan adalara, İzmir hududuna kadar
cari idi. Ben o iddiadayım ki: bu havali Selçukîlerden evvelde
İslam ve Türk idi. 

“Balıkesiri”nin aslı -bazılarının zannettiği gibi- “Paleokastro”
değil, “Balıkesiri”dir. Kelimede bir Acem ve Türk kokusu
vardır ve eski tarihlerde de, hatta ecnebi tarihleri de dâhil
olmak üzere, imlası “Beli kesri, Bali kesri, Balıkesir” tarzın-
dadır. Hemnamı olan cami-i şerif hariminde medfun
“Karaoğlan”; Ertuğrul Gazi ile birlikte gelmiş Türk dilave-
ranından idi. Bunun mahdumu olması muhtemel bulunan

“Kara İsa” Bey ki “Karesi” bundan muhaffefdir, Selçukî devle-
tinin inkırazı ile Balıkesiri de ilan-ı istiklal etti. Bu emaret;
Camiüddüvelin rivayetine nazaran: “Aydıncık, Manyas,
Bergama, Edremit, Kemer Edremit [Burhaniye], Pınarhisar,
İvrindi, Ayazment, Begadic [Bigadiç], Mendehorya [Mend-
hora], Sındırgı, Gördes, Demirci, Kızılca, Tuzla, Başgelenbe,
Mert” kasabalarını havi idi.

“Karaisa” Konya ve Anadolu’da hüküm süren Selçukîlerden
on dördüncüsü “Sultan Gıyaseddin Mesud-ı Sani” ricalin-
dendir. Bu beyin tesis ettiği emarete bir taraftan İlhanîler
mezaliminden bîzar olarak muhaceretle gelen Anadolu’nun
Şark cihetleri ahalisi, diğer taraftan (662) tarihinde “Dob-
ruca”yı Sarı Saltuk Gazi maiyyetiyle zapt eden mücahidînin
bakiyesi olan Rumeli muhacirleri iltica ediyorlardı. Çünkü:
Karaisa’nın adalet ve kiyaseti meşhur-ı enam olmuştu. Karaisa
Türk olmayan, Türklüğün kuvveti bulunmayan bir yerde bit-
tabi icra-yı saltanat edemezdi.

Tarihler diyor ki: Karesi eyaleti halkı Karaisa’dan çok zaman
evvelden beri “Türkmen” idi. Karaisa Bey’nden sonra emarete
oğlu Aclan Bey geçti. Bu bey de pederi gibi adil ve kavi idi.
Kendisi Türk olduğu için Osman Gazi’nin zuhurundan
itibaren hanedan-ı Osmanî ile pekiyi geçinirdi. 

Hatta oğlu Tursun (Dursun) Bey’i “nezd-i Orhanîde dursun,
terbiye görsün” diye Orhan Gazi hazretlerinin yanına gönder-
mişti. Cenab-ı Orhan Tursun’u (Dursun) öz evladı gibi
severdi. Aclan Bey’i vefatından sonra oğlu Demir Han istihlaf
idi.[1] Bunun kardeşi Yahşi Bey de Bergama’da icra-yı hükümet
ediyordu. Demir su-i idaresi yüzünden ahaliyi gücendirmişti.
Evvelce Aclan’ın vezaretinde bulunmuş olan Hacı İlbeyi
-ki Balıkesirlidir-murahhas gönderilerek, Karesi’ye Tursun Bey
(Dursun) istenildi. 

Tursun (Dursun) Karesi’nin -velev kısmen- Osmanlılığa ilti-
hakı arzusunda idi. Orhan Gazi ile birlikte Balıkesri’ye gelerek
halkın parlak alkış ve istikballeri arasında “bey” olmak =>

Numara: 14
1 Kânunusani 336 (1 Ocak 1920)

Sayfa: 4

=> üzere Balıkesir’e tayin olundu. Demir daha evvel Berga-
ma’ya kaçmıştı. İki kardeşin uzlaşması Orhan hazretlerince
muvafık görüldüğü için hep birlik Bergama’ya gittiler. Fakat
mükâleme hâlinde iken Demir; genç Dursun’u okla vurmuş,
şehit etmişti. [2]

Artık ahali Orhan Gazi hazretlerine itaat ve biat etti. Bu suretle
bütün Karesi Osmanlı oldu. (H:737).

Memalik-i İslamiye’den ilk defa Osmanlılığa iltihak eden
(ilhak değil) yer; Karesi eyaletidir. Tarihler diyor ki: Osman-

1 Bu zatın ismi Türk tarihlerinde yoktur. “İbn-i Batuta” ile “Mesalikulebsar” yazıyor. İbn-i Batuta Demir Han hakkında “iyi adam değildi” diyor.
2 Bergamalıların tazyiki üzerine Demir Orhan arz-ı teslimat etmiş, Orhan hazretleri cinayetlerini af ve fakat Bursa’ya nefiy eylemişti (737). Orada iki sene
yaşadıktan sona “pimurçak, pümurçak: taundan” vefat etti.
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lılar asıl şevket, kudret ve muvaffakiyeti Karesi’nin iltihakın-
dan sonra kazanabilmiştir.

Orhan hazretleri; memleketin ve askerin idaresini Karesi
ümerasından Hacı İlbeyi, Gazi Fazıl, Ece Bey ve Evrenos’a tev-
cih buyurmuş, mahdumu Süleyman Paşa’yı da valiliğine tayin
etmiştir.

Bu beylerin Osmanlılığa ve Müslümanlığa yaptığı hizmetler
pek büyük ve şamildir. Rumeli’yi baştanbaşa fetih ile Mema-
lik-i Osmaniyeye ilhak eden Karesi Beyleri’dir. Rumeli ahali-i
İslamiye’si ecdadı olan Türk Karesililerin bir kısm-ı mühimi
bugün yetim Rumeli’de medfun bulunmaktadır.

Karesi; Şenai, Cami, Zati, Ruhani, Vahidi gibi pek kıymetli
şuarayı; Sarı Güzel, Sarı Gürz Salahi-i Uşaki, Molla Yegân oğlu
Yusuf Bali, İmam Berköy, Masrafzade Hüsameddin, Hasan
Çelebi, Ali Şuûri, İbrahim Edhem gibi yüksek dehaları; İlyas
Paşa, Oruç Gazi, Hacı Evrenos gibi ashab-ı seyf ve hamaseti
yetiştirmiş pek feyiznâk bir muhittir. Münasebet düştükçe -
inşallah- Karesi’nin sine-i irfan ve ter-i beynden doğan rical
ve ekâbirin teracim-i ahvali de ayrı ayrı yazılacaktır. 

Hasan Basri

***

İstiklal-i Osmanî’nin sene-i devriyesine müsadif dünkü Salı
günü ilk pay-i taht-ı Osmanî olan Bursamızda muazzam bir
ihtifal icra edilmiştir. Memleketin bilumum rical-i mülkiye ve
askeriyesi eşraf ve ulema ve mütehayyizanı ve mekâtip talebesi
ve tüccar ve esnafı elhasıl yüz bine varan büyük küçük halkı
evvela bani-i saltanat-ı Osmaniyan olan Sultan Osman Gazi
hazretlerinin badehu bani-i sani Çelebi Sultan Mehmed Han
hazretlerinin türbe-i münifelerine müdebdeb bir alay-ı vâlâ ile
giderek bizlere temin eyledikleri ebedî istiklal-i Osmanîmizi
tebcil ve cümlesi müttehit bir kitle-i âliye halinde bu istiklalin
dinimiz ve hayatımızla tevem olduğunu takdir ile bu hayat-ı
millînin ebedî olduğu ve mukaddes istiklalimizin her zaman
temin ve teşyidi için hayatlarını onun uğruna fedaya hazır
olduklarını tezkâr ile saltanat ve istiklal-i millîmizin selamet ve
saadeti hakkında müteaddit dualar okunmuş ve cephede gece
ve gündüz mal ve can ile ibraz-ı fedakâri eyleyen muhterem
mücahitlerimiz için de nusret ve muvaffakiyet tazarru ve niyaz
edilmiştir. Cepheye her suretle tezahürat temini için bu vesile
ile de fevkalade sarf-ı gayret edilmektedir.  Asar-ı fiiliye-i za-
hiresi yakında ilam ve tebşir edileceği arz olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Bursa Heyet-
i Merkeziyesi namına Mehmed Ali

İSLAM DÜNYASINDA 

Hint Müslümanlarının Müracaatı

Berveçh-i ati muhtıra Hint Müslümanları Cemiyetinin murah-
hasları tarafından Mister Loyd Corc’a (Lloyd George) takdim
olunmuştur.

Efendim:

1- Atide vazülimza umum Hint Müslümanları Cemiyeti’nin
murahhasları azasından bulunan bizler Hint Müslümanları
namına berveçh-i ati maruzatı huzur-ı âlilerine arz eyleriz.

2- Şimdiye kadar muhtelif cemiyetler tarafından size birçok
müsted’ayat ve maruzat takdim olunmuştur. Biz aynı zemin-
leri mümkün mertebe terk ederek mebhasımızı Hint Müslü-
manlarının Osmanlı İmparatorluğu’nun istikbali hakkındaki
hissiyat ve arzularını beyana hasredeceğiz.

3- Kurun-ı maziye esnasında umum Hint Müslümanları
hanedan-ı Al-i Osmanî halife ve İstanbul’u darülislam yahut
darülhilafet yani İslamiyet’in ve halifenin merkezi olmak üzere
tanımışlardır. Hicaz şürefası da dâhil olduğu hâlde umum
dünya Müslümanlarınca Türkiye sultanı asırlardan beri maka-
mat-ı mukaddese-i İslamiye’nin hadim ve hamisi olarak tanın-
mıştır. Türkiye her ne zaman bir müşkilata uğramışsa
Hindistan’da aksülameli hissolunmuş ve Türkiye sultanına
“reisülmüslimin” sıfatıyla manevî ve dünyevî şeref ve mev-
ki’inin muhafazası uğrunda elden gelen muaveneti yap-
mışlardır. Müslümanların bu suretle iştirak-i histe
bulunmaları müteaddit defalar Hint hükümeti tarafından biz-
zat teşvik olunmuştur. Türkiye için olan tehlikenin büyüklüğü
nispetinde Müslümanlarca fazla alaka hissedilmiştir. Son za-
manlarda dahi ahval aynıyla devam etmiştir. Hint Müslüman-
larıyla Türkiye sultanı arasındaki münasebat daima tanınmış
bir hakikattir. Bu hususta İngiliz rical-i siyasiyesinin birçok
teminat ve taahhüdatı da sebk etmişti. İzmir’in Yunanlılar
tarafından işgali mezkûr taahhüdata açık bir tecavüz olduğunu
ve İngiliz harp gemilerinin gözleri önünde Müslümanların Yu-
nanlılar tarafından katliam edilmeleri İslamlar arasında azim
telaş ve iğbirarı mucip olduğunu beyana ictisar eyleriz. 

4-Türkiye İmparatorluğunun Türk olmayan aksamına gelince:
Bu kısımların cümlesinde Ermenistan da dâhil olduğu hâlde
ahali-i İslamiye’nin galip bulunduğu ve buralarda birçok
makamat-ı mukaddese ile eizze-i İslamiye’nin mevcut
olduğunu anlamaktayız. Âlem-i İslam bunların kablelharp
olduğu gibi bundan sonra da İslamlar elinde bulunmasına
karar vermiştir.

Makamat-ı Mübarekenin Muhafazası

Teşkilat-ı İslamiye nokta-i nazarından umum Ceziretülarap’ın
herhangi gayrimüslim bir hükümetin gerek doğrudan doğruya
ve gerek bilvasıta kontrol veya müdahalesinden azade kalması
lüzumundan bahis nikat-ı nazar ve fetvalarını mütehassısin
rüesa-yı İslamiye Hint vali-i umumisine takdim eylemiş bu-
lunuyorlar ki bu hususa kemal-i ehemmiyetle nazar-ı dikka-
tinizi celbe ictisar eyleriz efendim. 

Vehhabilerin Hicaz taraflarında ahiren gösterdikleri faaliyetler
münasebetiyle vukubulan ahval-i İslamların, dinin müdafaası
ve makamat-ı mübarekenin muhafızı olmaya layık yegâne
hükümdarın Türkiye sultanı olduğu hakkındaki kanaatlerini
bir kat daha teyit etti. Herhangi nev ve şekilde olursa olsun –
hatta muhafaza kaydıyla olsa bile– makamat-ı mukaddese-i
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İslamiye’ye gayrimüslim bir hükümetin müdahalede bulun-
masına İslamlar hiçbir vakit tahammül etmeyeceklerdir. 

Paris’teki “Onlar Meclisi”nin, Osmanlı muhtırasına verdikleri
cevap Müslümanlar arasında yeis-i azimi mucip olduğunu
büyük bir hürmet fakat samimi bir hahiş ile arz ve beyan ey-
leriz efendim. Osmanlı murahhaslarına ve âlem-i İslama, İn-
giltere başvekili ve Amerika reisicumhurunun verdikleri
taahhüt sözlerine kemal-i itina ile riayet edileceği âlem-i
İslam’ın ve bilhassa 72 milyon Hint Müslümanlarının nikat-ı
nazarına tamamen hürmet edileceği ve kavanin-i İslamiye’nin
mukteziyatına layık olduğu surette itibar olunacağı tarzında
cevap verileceği yerde Avrupa’da bulunan yegâne İslam im-
paratorluğunun daha ziyade küçültüleceği, İslamiyet ve sa-
likini dünyanın milel-i hâkime-i diniyesi arasında ehemmi-
yetsiz bir mevkiye indirileceği ifham edilmiş olduğu anlaşıl-
maktadır.

Türkiye aleyhine kazanılan muzafferiyetin başlıca amili Büyük
Britanya olduğu gibi Türkiye İmparatorluğu’na ait mesailin
hallinde de en büyük nüfuza yine onun malik olduğuna İs-
lamların tamamıyla kani olmaları hasebiyle hissedilen
meyusiyet daha ziyade büyümektedir. Büyük Britanya, şevket-
meab Türkiye sultanının ve halifenin dünyanın küçük ve
ehemmiyetsiz hükümdarları derekesine indirilmesi taraftarları
arasında bulunursa Hindistan’da hissedilecek aksülamelin
gayet büyük ve daimî olacağını ilave etmeye lüzum görmü-
yoruz. 

Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamayarak ve muzafferiyet-i
askeriyeye dinî bir mahiyet veyahut bu galebeyi bir dinin
diğerine alamet-i zaferi gibi telakki ve İslamiyet’i tahkir ve te-
zlil edilerek siyasetin tebaa-i milletlere hayat ve her türlü taar-
ruzdan masun-ı muhtarî bir inkişaf fırsatını daimî surette
temin edecek yolda olmasını hassaten arz eyleriz.

Yakub Hasan, M. A. Cenah, Ğ. M. Yorgari, Seyyid Hasan
İmam

MECLİS-İ UMUMİ-İ LİVA

31 Kânunuevvel 335 (31 Aralık 1919) 

Liva meclis-i umumisi dün badezzuhr bir de Meclis İdare Sa-
lonu’nda bilinikat Mutasarrıf Vekili Şevki Bey’in riyaseti al-
tında müzakerata başladı. Hazır bulunan aza şunlardan
ibaretti. 

Balıkesir: Somalı Hacı Hafız Cemil, Abdulgafur, İbrahim
Bakır, İbrahim Naci, Şükrü Sadeddin Efendiler.

Erdek: Hıristo Efendi

Gönen: Osman Bey

Edremit: Hakkı ve Feyzi Beyler

Burhaniye: Hoca Mehmed Bey

Balya: Basri, Doğanlarlı Halil Efendiler

Evvela: Reis Bey tarafından bir nutk-ı iftitahî irat ve yeni azaya
ait mazbatalar kıraat ve mumaileyhim Meclisçe kabul edildi. 

Saniyen: Reis-i sani intihabı icra ve riyasete Hoca Mehmed Bey
tayin olundu. 

Salisen: İbrahim Bakır ve İbrahim Naci Efendiler kitabete
tefrik edildiler. Sabık kâtipler aflarını rica ve ısrar ettiklerinden
tervihi muvafık görüldü.

Rabian: Bir senelik icraatı mübeyyin izahname okunarak bilit-
tifak kabul edildi. 

Hamisen: Encümen-i livanın mütalaanamesi kıraat ve tasvip
olundu.

Sadisen: Heyet-i Umumiye iki encümene tefrik ve bu encü-
menlerin dâhiliye, nafıa, masarif-i muhtelife ve ziraat, maarif,
sıhhıye, namlarıyla tevsimi tensip edildi. 

Birinci Encümen azası: Sadeddin, Feyzi, Hıristo, Hakkı,
Şükrü, Basri Beyler.

İkinci Encümen azası: Bakır, Hoca Mehmed, Hacı Hafız
Cemil, Osman Abdulgafur, Naci, Halil Efendiler.

Bundan sonra eyyam ve saat-i mesai müzakere edilerek, bir
gün muvakkat encümenlerde ve bir gün Heyet-i Umumiyede
çalışılmasına ve her iki nev içtimalarda badezzuhr alaturka
saat sekizde başlanmasına karar verildi.

Bu suretle birinci içtima hitam buldu

Deve Güreşi 

Edremit’te Havran karyesinde tesis olunan Askerî ve Gureba
hastanesinin masarif-i tesisiyesine medar olmak üzere bir deve
güreşi tertip edilmiştir. Müsabakayı kazanacak olan pehlivan
deveye 250 lira mükâfat verilecektir. 

İştirak edeceklerin Havran’da Fahri Bey’e müracaat etmeleri
mahallinden bildirilmektedir. 

İran Azerbaycanı’nda… 

İran Azerbaycan mülhakatından bulunan Tebriz, Hoy ve Sel-
mas eyaletleri Kafkasya’da teşekkül eden Azerbaycan hüküme-
tine iltihak etmeye karar vermişlerdir.

İran’da Hareket-i Milliye 

İran’da hareket-i milliye başlamıştır. Horasan eyaletinin garp
tarafında ve Bahr-i Hazar sahilinde bulunan İran serdarların-
dan Küçük Han İran-İngiltere mukavelesini tanımamaktadır.
İran’ın her tarafında teşkilat-ı milliye yapılmaktadır.

İran Şahı’nın Hal’i

İran milliyetperveranı tarafından son zamanlarda izhar edilen
tezahürat-ı vatanperverane muntazam ve umumi bir cereyan
halini iktisap etmiştir. Alınan haberlere nazaran Avrupa’da bu-
lunan İran Şahı hal’ edilmiştir.

Taşkent Kongresi

Asya’da tevsi etmekte bulunan harekât-ı İslamiye’ye Taşkent
merkez ittihaz olunmuştur. Taşkent büyük bir karargâh
halindedir. Asya’daki Yeşil orduların merkez idaresi Taşkent’e
naklolunmuştur. Şehr-i mezkûrda bir silah fabrikaları tesis
edilmiştir. 
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Harkof’un İşgali

Tayms (Times) gazetesi Kiyef’ten (Kiev) sonra Harkof şehrinin
de Bolşevikler tarafından işgal olunduğunu yazıyor.

Yunanistan’da Vaziyet

Son gelen haberlere nazaran Yunanistan’da vaziyet son dere-
cede kesb-i vahamet etmiştir. Bütün Yunanistan’da Venizelos
aleyhinde pek şiddetli bir husumet vardır. İdare-i örfiye teşdit
edilmiş esbak rüesa-yı nüzzardan İskolidis Ellisi, Veder Agu-
mis ile yirmiyi mütecaviz nazır taht-ı ithamda bulunmaktadır.
1915 senesinde kabine reisi bulunan Gonaris İtalya’ya iltica
etmeye mecbur kalmıştır. Balkan muharebesine iştirak etmiş
olan General Dusmanis Papulas, Sutlis, Gennadis müebbet
kürek cezasına mahkûm olmuşlardır. Aynı harbe iştirak eden
iki bin beş yüz kadar ümera-yı askeriye ile zabitan kadro
haricine çıkarılmışlardır.

Venizelos’un Muhalifleri

Atina’da intişar eden birçok gazeteler Venizelos aleyhinde şid-
detli neşriyatta bulunmaktadırlar. Pero’ya ve Esporya
gazetelerinin sahip ve müdürleri Yunanistan idare-i hazırasına
karşı hayırhahane hareket etmedikleri töhmetiyle yedi sene
hapis cezasına mahkûm olmuşlardır. 

Yunanistan’ın en eski ceraidinden bulunan Nea imera, Eskrib,
İmerisya gazetelerinin müdürleri tevkif olunmuştur. Bunlar-
dan başka birçok gazeteler tatil olunmuş ve sahipleri muhtelif
müddetlerle hapsedilmiştir. Venizelos aleyhtarları arasından
idama mahkûm edilenlerin adedi her gün tezayüt etmektedir. 

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 15
3 Kânunusani 336 ( 3 Ocak 1920) 

Sayfa: 1

MİLLETLERİN HAKK-I HAYATI

KARŞISINDA AVRUPA

Her asırda o asra mahsus esasat ve nazariyat milletlerin şekil
ve gayelerini tebdil etmekte ve milletler bilerek bilmeyerek bu
nazariyata tabi olarak yaşamaktadırlar. On sekizinci asırda
yaşayan milletler için gaye, hakk-ı hâkimiyet ve kralların, im-
paratorların amiriyetine karşı isyan etmekti. 

Bugün milletlerin en büyük emeli hakk-ı beka ve saltanatlarını
muhafaza ve bu uğurda her türlü felaket ve tehlikeye
mukavemet eylemektir. Şu halde bu asrın evlatları esaret al-
tında kalmamak için mücadeleye tabii bir surette mecbur-
durlar. Bu mecburiyetten bu fıtrî saik-i manevîden kurtulmak
imkânı mutasavver olamayacağı bir zamanda milletlerin
mukadderatını tayin eden heyetler, devletler eski kanaat ve
eski usul ile idare-i umumiye-i cihanı temin etmek isterlerse
bilmem muvaffak olabilecekler midir?

Wilson’un vaziyet-i cihanı tayin eden esasat ve nazariyatına
muhalif her karar milletlerin hakk-ı hayatlarına bir darbe-i
mühlik olacağı cihetle sükûn-ı cihanın takarrürü ihtimali bir
müddet için daha uzayacak ve dökülen kanların had ve hesabı
olmayacaktır. Bu aşikâr hakikati görmeyen göz tasavvur edile-
mezken hâlâ milletlerin esaretleri için programlar ihzar ve gizli
gizli kararlar itasında devam edilmesi sükûn-ı cihan namına
şayan-ı teessürdür. 

Fransa’da Venizelos ve şerik cinayetleri Türk hukuk ve
hâkimiyetini ifna emeliyle takip ettikleri tarik-i habasette
devam ederlerken hakikatin meydana çıkarılması için bizim
de kemal-i serbesti ile nokta-i nazarımızı müdafaa eylemek-
liğimiz icap ediyordu. Fakat hakkımızda son kararlar ita edile-
ceği şu zamanda yalnız Venizelos ve taraftarlarının faaliyetini
tecviz ile bizim nokta-i nazarımızın müdafaa edilmek
imkânının temin edilmesi hakikat namına bir cinayettir.
Avrupa efkâr-ı medeniyesi İzmir’de dökülen İslam ve Türk
kanını İzmir’de imha edilen İslam ve Türk servetini takdir et-
seler, medeniyet namına yapılan bu cinayetlerden en ziyade
müşteki olacaklarını zannediyoruz. Fakat sesimizi işit-

tiremediğimiz ve istediğimiz gibi hakikatleri meydana koya-
madığımız içindir ki: Bugün Yunanlılar İzmir’de her gün bin-
lerce İslam’ın hayatına, namusuna taarruz ediyor ve İzmir’in
servet ve ticaret-i umumiyesi bu yüzden rahnedar oluyor.
İdama mahkûm edilen dört beş yüz İslam ve Türk her gün or-
talıktan birer birer yok ediliyor. Ve sonra da İzmir Türk mem-
leketi Osmanlı ülkesidir deniliyor ve işgalin muvakkat olduğu
resmen teyit olunuyor.

İzmir’de yüzlerce insanın katilleri ellerini kollarını sallayarak
gezdiklerini ve Türk hak ve adaletinin adem-i tatbiki için Yu-
nanlılar istedikleri gibi icraatta bulundukları bir zamanda
Avrupalıların bisükût kalması ve konferansta nokta-i
nazarımızın müdafaası imkânının bahşedilmemesi herhalde
hüsn-i suretle tefsir edilemez.

Milletler için hayat ve istiklal vadeden bir heyetin gözü
önünde cereyan eden bu vukuattan sonra hâlâ Yunan işgalinin
devamını tecviz edecek ve Yunanlılara zahir olmak cürmünü
ihtiyar eyleyecek bir heyetin, bir milletin olacağını tasavvur
edemezken Yunanlıların bu son günlerde başladığı yeni icraat-
ları İslam nüfusunun mühaceretini temin etmek ve bu suretle
gayelerine erişmek için kullandıkları vesaiti işittikçe Avru-
palıların hakk-ı millîmize bîgâne kalacağı kanaatini taşımamak
kabil olamıyor.

Yunan işgali yüzünden devam eden fecayi bir ticaret-i umu-
miyenin uğradığı elim akibet meydanda iken bir milletin
hakk-ı hayatıyla istihza edercesine devam eden sükût ve
lâkaydî asayiş-i cihanın adem-i sükûneti mucip olabilecek
vekayidendir. Amerikalı Amiral Bristol son beyanatında
“Anadolu’nun Balkanlar’a tahavvülüne mani olmak lazımdır”
diyor. Bu vekayi devam ettikçe biz Anadolu’nun değil, cihanın
Balkanlar’a tahavvül edeceğine kani bulunuyoruz. Sulh
Heyetinin İslam ve Türk hükümetine karşı aldığı vaziyetten
mütevellit vekayi her gün kulaklarımızı dolduruyor. Suriye’de,
Mısır’da, Hindistan’da, Afganistan’da, İran’da ve bütün Asya’da
umumi kıyam ve hareketlerde milletlerin hakk-ı beka ve
saltanatlarını istediklerini işitiyoruz. Rus Bolşevikleri her türlü
mevaniyi kırarak Asya’ya doğru sarkıyor ve bütün bu vaziyet-
ten sonra Amerika efkâr-ı umumiyesi lakayt ve müstehzi
Avrupa umuruna müdahale etmemeğe meyyal bulunuyor. Şu
halde sükûnet-i cihanın temini gayr-i muayyen bir zamana
talik ediliyor demektir. Avrupalılar bütün Asya, Afrika ve

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Avustralya’da hâkimiyet ve saltanatlarını devam ettirmek ve
bütün cihanı kendileri için bir müstemleke yapmak sev-
dasında bulundukça bu keşmekeşin devamı tabiidir. Onun
için hayat-ı cihanın selameti namına milletlerin hakk-ı hayatı
tasdik edilmeli ve bilhassa İslam ve Türk saltanatının uğradığı
felaketlerden tahlisine gayret olunmalıdır. Aksi takdirde
haysiyet ve şeref ve istiklal ve hâkimiyet uğrunda her millet
dişiyle, tırnağıyla zulme, tahakküme karşı isyan edecektir. Bu
isyan karşısında herhalde cihanda çok tahavvüller olacağı
aşikârdır. Şu halde selamet-i amme ve sükûnet-i cihan namına
icrası mecburi olan en mühim vazife: Milletlerin hakk-ı haya-
tına hürmet etmektir. Yaşamak her insan için nasıl mukad-
derse milletlerin de böyle mukadder bir hayatları vardır ve
ona tasarrufa hiçbir fert hiçbir millet sahip değildir. Sahib-i
yegâne Cenab-ı Hakk’tır. Milletimizin vahdeti ve haysiyet-i is-
tiklâl uğrunda giriştiği mücahedatı gören Avrupa’ya bildiririz
ki: “Hayata hakkı söner, hakkı söndüren kavmin”

Mustafa Necati

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER![1]

Muharriri: Fransa Encümen-i Dânişi azasından meşhur Türk
muhibbi Piyer (Pierre) Loti

Mütercimi: Sabık Matbuat-ı Umumiye Müdürü Recaizade Er-
cümend Ekrem

Mukaddime

Teşrinievvel 1919 (Ekim 1919)

Nihayet sansürün uzun süren tazyikinden kurtulduk. 

Tarafgirliği fevkalade idi; bu yüzden, kendisini birçok
nokta-i nazardan takdir ettiğim büyük reis-i hükümetimizi
itham etmiyorum. İthamatım onun kendisi için bile çok
tahripkâr olan devre-i tahakkümünde, hakikatin rağmına,
kendi efkâr-ı ağrazını ileri süren maiyetine matuftur. Bunlar-
dan başka yüz-lerce şarklı bankerler vardır ki, elleri altın dolu
olarak her tarafta fırsat beklediler. Bunlar saflarımızı lekedar
eden bazı satılık ervah-ı habiseyi keşfetmek hususunda
behredar ve azimkâr idiler. Ve bunların himayesi altında,
bazen en afif evrak-ı matbuatımızda, bedel mukabilinde ifti-
ralar görülü-yordu. Zavallı Türklerin aleyhinde pek şayan-ı
teessüf iftiralar zahmetsizce geçiyordu. Hâlbuki Ermeni ve
Rumlara dokunmak memnu idi.

Şimdi söz söylemek müsaadesi bize iade edildi. Artık şark ile
temas etmiş olduğumuz cihetle malumat sahibi bulunan bizler
için, heyhat ki, hakikati bağırmaya çalışmak zamanı geçmiştir.
Binaenaleyh az çok düçar-ı tenkih olmuş veya tamamen
gayya-yı nisyana atılmış birkaç hakiki müdafaanameyi pek
büyük bir tehalükle buraya toplayabiliyorum. Okuyanların bu
husustaki tekerrürleri ve adem-i intizamı affetmelerini rica
ederim.

El-haletü hazihi sanat-ı telifi sektedar eden müşkülat ol-
masaydı, sebk ve rabtı bozuk olan şu makalelerimin zeyline,
Türkleri “yakından görüp hararetli şehadetleri namuskâr
imzaları ile beni teyit etmek teklifinde bulunan yüzlerce ze-
vatın -ki bizim saflarımızda harp etmişlerdir- mektuplarını
neşretmeyi arzu ederdim. Lakin hiçbir tabi böyle cesim bir
eseri neşre cesaret edemezdi.

Burada “Fransa’nın Türkiye’de Siyaseti” unvanlı bir eserini
zikretmek hususunda ısrar ederim. Mahcubiyetle arz ettiğim
şu perişan makalatımdan daha muntazam ve daha nakabil-i
red ve cerh bir eserdir.

Piyer (Pierre) Loti

1

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

(Bu makale sansürün mevcudiyeti dolaysıyla hafiyen neşr ve
tevzi olunmuştur.)

Kânunusani 1919 (Ocak 1919)

Bahr-ı Sefid bir Fransız gölüdür.

Elli sene evvel bu cümle söylenirdi. Fakat heyhat! O zamanlar
şimdi bizden ne kadar uzak! Ne kadar uzak o zamanlar ki,
Süveyş Kanalı’nın küşadının ferdasında, Mısır yalnız Fransa’yı
görüyor yalnız ona hayran olurdu! O zamanlar ki, Kudüs’te
Paskalya dolayısıyla Kamama Kilisesi’nde icra olunan ayin-i
ruhanide, lahm-ı Mesih, ihtifalat-ı faika ile en evvel Fransa
konsolosuna ve diğer devletler mümessillerine takdimen ona
getiriliyordu! O zamanlar ki, Lübnan’da ve Suriye’de biz kendi
memleketimizde gibi idik! O zamanlar ki, İstanbul’da Fransız
tesiratı, lisanı, muhabbeti hükümran oluyordu! Heyhat! Hey-
hat! Asırlardan beri bize rakip, fakat teakub-i efkârını havf ile
takdir etmek mecburiyetinde bulunduğumuz bir millet, ci-
hanın en muazzam ve yegâne devlet-i İslamiye’si olmak
siyaset-i muazzamasını harikulade metanetle ve bizim
zararımıza olarak takip ediyor ve her yerde bize galebe çalıyor.

Şimdilik gerçi dostane olan nüfuz ve tesirini bir parça tahfif
etmek bahusus Almanların tekrar uyanmalarına mani olmak
için bize Şark’ta kavi ve emin müttefikler lazım olduğu
aşikârdır. Bu müttefikleri nerede bulacağız? Vaktiyle kendi-
lerine pek çok itimat ettiğimiz Ruslar mı? Değerlerini ispat et-
tiler.(?) Alçak Yunanilar mı? Atina’daki kıtaller ve kahpelik-
lerle tetevvüc eden hıyanetleri meydanda!.. 

Ah! Türkler! Evet, bunlar fiilen olsun, niyet suretiyle olsun, o
zamanki Avrupa’nın en büyük iki hükümdarı olan Birinci
Fransuva (François) ile Kanuni Süleyman’ın imza ettikleri
ahitnameye ta eski zamanlardan beri sadık kalmış olan
Türkler! Fakat heyhat? Yarın onlar artık yaşamayacak ve biz
dahi, onları her türlü inkisar-ı hayale uğrattıktan, en feci
vaziyetlerinde yalnız bıraktıktan sonra, bugün idam karar-
larını imzaya amade bulunuyoruz.

Mabadı var.

1 Büyük dostumuz Mösyö Piyer (Pierre) Loti’nin bu serlevha altında bir silsile-i makalatını Recaizade Ercümend Ekrem Bey tercüme ve gazetemize lütuf buyur-
muşlardır. Bu nüshadan itibaren muhterem karilerimize peyderpey arz edeceğiz.
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CEPHELERDE VAZİYET

Aydın Cephesi’nde:

30-12-35’te Üçyol Cephesi’nde topçu ateşi ve piyade
muharebesi oldu Ova Cephesi’nde sükûnet vardır. Düşmanın
iki tayyaresi cephe üzerinde keşif teşebbüsünde bulunmuş ise
de ateşimiz karşısında çekilmeye mecbur kalmıştır.

Soma Cephesi’nde:

27-12-35 gecesi düşman siperlerinin gerilerine kadar muvaf-
fakiyetli keşifler yaptık. Tesadüf eylediğimiz düşman dev-
riyelerini imha ettik.

27-12-35 günü düşman akşama kadar siperlerimizi ateş altına
almıştır.

29-12-35 gecesi düşman sabaha kadar fasılalı bomba ve mit-
ralyöz ateşi yapmıştır.

29-12-35 günü piyade ateşi teati edilmiştir.

20(30 olmalı)-12-35’te düşman siperlerimize şiddetli topçu,
piyade ve mitralyöz ateşini açmış ise de iskât edilmiştir. Lehül-
hamd zayiatımız yoktur. Bir düşman tayyaresi siperlerimizle
Soma şehri üzerinde dolaşmış ve derhal avdet etmiştir.

31-12-35 gecesi düşman siperlerinden fasılalı surette piyade,
mitralyöz ve bomba ateşi açmıştır.

31-12-35 günü cephemizin sağ cenah siperlerine piyade ve
topçusunun iştirakiyle ateş baskını yapmıştır. Zayiatımız ol-
madığı gibi vaziyette tebeddül de yoktur.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

İstanbul’da Fevkalade İçtimalar

Sadr-ı sabık Damat Ferid Paşa’nın Balta Limanı’ndaki kona-
ğında geçen hafta zarfında mühim içtimalar vuku bulmuştur.
Bu içtimalarda Zeynelabidin Efendi ile Sadık ve Ali Kemal
Beyler de bulunmuşlardır. Mevsukan istihbar olunduğuna
göre Meclis-i Mebusan’ın adem-i inikadı için çareler
düşünülmüş ve bu arada Damat Paşa’nın tekrar mevki-i
Sadarete getirilerek sulhün kendi arzuları dairesinde akdi için
icap eden tedabir hakkında mukarrerat ittihaz edilmiştir.

Hint Müslümanları

Haber alındığına göre Hindistan Müslümanları ahiren akdet-
tikleri içtimalarda Türkiye sulhu Müslümanların menafi’ine
mugayir bir surette halledildiği takdirde bütün Hindistan
ahalisinin İngiliz ticaretine karşı boykotaj ilan etmelerini taht-
ı karara almışlardır. Bu karara Hint Mecusi Kongresi de iştirak
eylemiştir. Aynı zamanda bin murahhastan mürekkep olarak
teşekkül eden kongrede Türkiye sulhu hüsn-i suretle tesviye
edilmediği takdirde Hintlilerin sulh şenliklerine iştirak et-
memesi takarrür etmiş ve verilen karar icap eden makamata

tebliğ edilmiştir. Mısırlıların da aynı yolda mukarrerat ittihaz
ettikleri müstahberdir.

Odesa’nın Tahliyesi

Odesa’nın bu günlerde tahliyesi takarrür ettiğinden ahalinin
şehr-i mezkûrdan çekilmekte oldukları müstahberdir.

İran’da Hareket-i Milliye

Şahı hal eyleyen İran Kuva-yı Milliyesi Tebriz’i işgal eylemiştir.

Cenubî Azerbaycan

Cenubî Azerbaycan eyaletleri mukarrer olduğu veçhile
Kafkasya Azerbaycan hükümetine iltihak etmişlerdir. 

Suriye’de 

Şam’da Cami-i Emevi’de yüz bin kişiden mürekkep büyük bir
içtima akdolunmuştur. Şeyh Abdülkadir ateşîn bir hitabe irat
eylemiş ve ecnebi işgalini şiddetle protesto eylemiştir.
Netice-i içtimada memleketin ecnebi işgal ordularına karşı
müsellahan müdafaa edilmesine karar verilmiştir. Hal-i ga-
leyanda bulunan ahali tarafından hâkim-i askerî Rıza Paşa
rikâbî darp ve cerh edilmiş ve Mehmed Paşa el’azm katle-
dilmiştir. Ecnebiler Şam’ı terk eylemişlerdir.

Suriye Kongresi

Suriye Kongresi ismini Meclis-i Müessesan’a kalbetmiş ve
Emir Faysal’ı bir ve müttehit Suriye’nin hükümdarı ilan
eylemiştir.

Arap Kuva-yı Milliyesi

Suriye Meclis-i Mebusanı tarafından teşkil ve tesisine ibtidar
olunan Millî Garp Kuvvetleri Riyak’ta tahaşşüt etmektedir.

Trablusgarp’ta

Trablusgarp’ta; kanun-ı esasinin yirmi üçüncü maddesi üze-
rinde büyük bir ihtilaf hükümferma olduğu El-Livaü’t-Trablus
gazetesinde görülmüştür. İşbu maddede Vali; kaymakamları,
mutasarrıfları, meclis-i hükümet azalarını istimadan sonra
tayin eyler denmektedir. Azaların bu husustaki reylerinin is-
tifsarı mı yoksa kararı mı olduğu hakkında matbuatta uzun
uzadıya makaleler yazılmaktadır. Bilhassa İtalya Meclis-i
Mebusan aza-yı sabıkasından Civani Martini su-i tefehhümleri
izale için dûr ve dıraz beyanatta bulunmaktadır.

Mısırlıların Tebrikâtı

Mısırlılar Cemiyet-i Milliyesi Trablusgarp ahalisinin kanun-ı
esasilerini istihsal eylemeleri münasebetiyle Trabluslulara
atideki tebrik telgrafını keşide eylemiştir. 

“Ümmet-i Arabiye-i necibe cism-i vahittir. Aza-yı
muhtelifesinden birinin tesiri diğerlerini müteessir eder. On-
ları âlâmıyla müteellim eyler. Biz Trablusluların mücahede ve
himmetlerinin asarını iktitaf eylediklerini görüyoruz. Mısır-
lıların kırk senedir İngiliz tahakkümü önünde nail olamadık-
ları siyasi huzuzatı iktisap eylediklerini görüyoruz.
Trablusluların meşruti bir hayata nailiyetlerini müşahede edi-
yoruz. Biz bütün Mısırlılar Trablusluları şayan-ı tebrik görü-
yoruz çünkü Trablus Mısır’ın hemşiresidir.”
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LİVA ŞU’UNU

Bir İrtihal-i Müessif

Akhisar Kuva-yı Milliye Heyeti azasından ve eşraftan Se-
limzade Ali Bey’in irtihal-i dar-ı beka eylediği vasıl-ı sem-i
teessürümüz olmuştur. Merhum vatanperver, mert ve âlicenap
bir zat idi. Ufulüyle matemdar olan aile-i muhteremesine arz-
ı taziyet eder, kendisine de Cenab-ı Hakk’tan temenni-i mağ-
firet eyleriz. Ali Bey’in vefatı hakkında Akhisar’ın matem
içinde yaşayan muhitinden gelen telgrafı derceyliyoruz. Bu tel-
graf mealinden de anlaşılacağı veçhile Selimzade Ali Bey’in ve-
fatı Akhisar için gayr-i kabil-i telafi ziya olmuştur.

Akhisar’dan Aldığımız Telgraflar:

Akhisar; nasib-i müfteharından bir rüknünün sukutuyla
bugün hazin ve matem içinde muhtac-ı teselliyet ve taziyettir.
Asil Selimzade ailesinin necip evladı Kuva-yı Milliye Heyeti
azasından Ali Bey’in ufulü hüznüyle müteessirdir. Merhumun
en güzel emelleri vatan ve mefkûre şiarı iyilik ve mertlik idi.

Mevlid-i Şerif-i Nebevi

Bani-i saltanatımız Sultan Osman Gazi hazretlerinin ruh-ı pür-
nurlarına ithaf edilmek üzere Cami-i Kebir’de bir mevlid-i şerif
kıraat edilmiştir. 

Hafız Mehmed Efendi, Hayrettin Bey, Sarı Hafız, Hafız Süley-
man efendiler tarafından kıraat edilen mevlit Müslümanların
kalplerinde manevi feyizler yaratmış ve binlerce cemaat
tarafından saltanatımızın selametine dualar edilmiştir.

Mülhakatta İstiklal Tezahüratı

Mülhakattan alınan telgraflara nazaran İstiklal-i Osmanînin
sene-i devriyesi her tarafta parlak merasimle tesid olunmuştur.
Sındırgı, Edremit, Burhaniye ve Akhisar’da yapılan merasimin
tafsilatını muhtevi telgraflar alınmaktadır. Hacmimizin adem-
i müsaadesine binaen işbu tafsilatı derc-i sütun mefharet
edemiyoruz.

Mustafa Kemal Paşa’nın Telgrafı

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Tem-
siliyesi namına Mustafa Kemal Paşa hazretleri tarafından
Heyet-i Merkeziyeye çekilen telgraf suretidir: 

Bugün yevm-i istiklal-i Osmanî olmak münasebetiyle arz-ı
tebrikât eyler bu vesile ile vatanımızın temadi-i halâsı ve devlet
ve milletimizi altı asırlık şanlı istiklaliyle mazhar-ı saadet
eylemesini Cenab-ı Hakk’tan diler ve bu yevm-i mübeccelin
saadeti idrakini bilumum millettaşların yekdiğerini tebrike
şitab eylemelerini temenni eyleriz.

***

Yeni Açıldı

Azim ve Terakki Türk Terzihanesi

Taşradan da sipariş kabul olunur

Osmanlı Bankası Sokağı’nda Almanya Terzi Mektebi’nden
mezun Makasdar Duralizade Muharrem Hasbi ve şeriki

İsmail Hakkı idaresinde  

Her nevi elbise, son moda, resimlere ve modellere
muvafık her çeşit kostüm… Askerî, mülkî, ilmî….

Her türlü kumaştan arzuya muvafık elbise imal olunur.

Çalışmak bizden,

Muvaffakiyet Allah’tan

Rağbet halktan…

Mükemmel kuzu elbiseleri, âlâsından lavantalar, en iyi
cinsinden pudralar Paris mamulâtından çoraplar almak

istiyor musunuz? Paşa Cami-i Şerifi civarında Pamuk Hanı
karibinde Mal Müdürü damadı Refet Bey’in yeni küşat

eylediği mağazaya bir defa teşrif ediniz.

***

Merkez Oteli

İstasyon Caddesi’nde

Nezafeti müşterilerine temin ettiği vesait-i istirahatı ile
meşhurdur. Rahat etmek istiyorsanız Merkez Oteli’ne

müracaat ediniz. 

***

Göz tabibi Tahsin Salih

Kulak, Boğaz, Burun Tabibi Ahmed Ziya 

Göz, kulak, boğaz, burun hastalıklarını muayene ve icap
eden ameliyatı icra ve gırtlak frengisini hususi ve seri surette

tedavi ederler. Şimdilik Balıkesir’de Vatan Eczanesi’ndeki
hususi mahalde her gün öğleden sonra hastalarını

kabul ederler.

***

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf 
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İZMİR TÜRK’TÜR

Düvel-i Muazzama-i Mutelife’nin Muhterem
Fevkalade Komiserlerine Açık Mektup 

Kahir bir ekseriyet-i nüfus, hukuk-ı milliye ve tarihîye, ma-
likiyet-i emlak ve arazi itibarıyla tamamen Türk olan İzmir ve
civarı 15 Mayıs 1335’te pek haksız bir kararın kurban-ı itisafı
oldu. Wilson prensiplerinin âlem-i insaniyete vadetdiği saadet
ve sulh-ı müstakbelin nimetlerine mazhar olabilmek ümidiyle
terk-i silah eden Türkler mütarekeden sonra Düvel-i İti-
lafiye’nin menafi’i ve asayiş-i cihanı ihlal etmemek için ahkâm-
ı mütarekeye fevkalade riayet etmelerini bir esas olarak kabul
etmişlerdi. Rumların ilk günlerde tahammülfersa bir şekil alan
ve izzet-i nefs-i millîyi rencide eden taşkın hareketlerine rağ-
men Türkler sırf mertçesine verdikleri sözün kadir ve
kıymetini bildiklerinden hiçbir mukabelede bulun-
mamışlardır. Üç asırdan beri daima zulüm ve tecavüz gören
Türkler, Moskofluğun istila-yı tahripkârı karşısında vatanlarını
ve Hazret-i Peygamberimiz tarafından da fethine en ulvi bir
kıymet-i diniye verilen İstanbul’u kurtarmak için şedit bir mü-
cadeleye girişmişlerdi. Her türlü maddi ve manevi fedakârlık-
ların ifası kâfi gelmedi. Ve gayrıkabil-i içtinap bir cereyan
tarihînin önünde Türk milleti de mağlup oldu. Osmanlı İm-
paratorluğu’nun inhilali vuku buldu. Fakat hiç olmazsa
Türk’ün enkaz-ı saltanatı üstünden ta Hindistan sahillerine
kadar ilerlemek siyasetini her türlü muahedat ve mukave-
latında pek bariz bir surette müdafaa eden Moskof hükümet-
i kahiresi de parçalandı. Ve Türk milleti her türlü hukuk-ı
hayatiyesini çiğnemek isteyen büyük bir kâbustan kurtuldu.
Artık zannediliyordu ki dört sene dökülen kanların manzara-
i fecaati insan ruh ve hissini taşıyan her kalpte merhamet-i
telehhüf eserleri meydana getirecek ve yumruk altında mil-
letlere tahmil edilecek olan taahhüdatta teneffüs etmek ve
yaşamak hakkı kabul olunacaktı. Bedbaht Türkler de bu
ümid-i mugfel ile icabında namus ve hayatlarını müdafaa et-
meleri için yegâne vasıta olan silahlarını Düvel-i Muazza-
ma’nın namus-ı düvelilerine itimat ederek teslim ettiler.

Heyhat ki tarihte zîr-i tabiiyette bulunan vatandaşlarına fazla
imtiyazat bahşetmek kabahatini taşıyan Türk milleti bu defa
da elleri ve ayakları bağlanarak insaniyetin hiçbir zaman kabul
edemeyeceği bir zulüm ve şenaate mahkûm bırakıldı. 

Üç asırdan beri Türkler Moskofluğun mütemadi hücum ve
savletleri karşısında içtimaî ve iktisadî bir tekâmül temin
etmek hakkından mahrum olarak uğraşıyorlardı. Bugün de
hain Yunanlılığın pazede-i şenaati olmak felaketi ihdas
ediliyor. 

Düvel-i Muazzama namına asayişi temin maksadıyla İzmir’e
ihraç edilen barbar ordunun ika ettiği mezalim ve cinayat
perde-i hafâ altında setredilemez. Çünkü İzmir’e giden heyet-
i muhtelite-i tahkikiyenin raporları Yunan askerinin bir tim-
sal-i vahşet olduğunu ispat etti. 

İzmir sahil ve ovaları birer harabezar-ı matem oldu. Milyon-
larca lira kıymetinde mal ve mülk mahv ve gasp ve binlerce
masum kadınların ırzları payimal edildi. 

Birçok mazlum Türk kanları üstünde âlem-i medeniyet ve
Düvel-i Muazzama namına ebedî bir şeyn olan lekeler teres-
süm etti. Ve nihayet bütün bu cinayetler Paris Müttefikin
Meclis-i Âlisinde en salahiyetdar kalemlerle ve ağızlarla an-
latıldı. Fakat bilmiyoruz? Hak ve adl denilen kelimeler Düvel-
i Muazzama’nın kamus-ı siyasetlerinden silinmiş midir ki
bütün bu avaze-i iştikâ ve delail-i katiye desais karşısında bîte-
sir kaldı!

Hak ve adalet desatirini millet kürsülerinde ve muvacehe-i in-
saniyet ve tarihte ilan eden büyük rical her türlü maneviyet
ve fazilet-i beşeriyeyi inkâr için mi bu zahmete katlanıyorlardı?

Daha dün adalet ve saadet-i beşer için harp ediyoruz diyen
ağızlar bugün ihanet ve zulüm karşısında sakit kalıyor. Çünkü
anlıyoruz ki cihanda hak yine kuvvetin zebunudur. Ve her
nevazişgâr sözün altında zehirli hançerler vardır!

Ne muazzam Amerika milleti namına ilan edilen Wilson pren-
siplerinin tesliyetkâr vaatleri, ne medeniyeti bir istibdat-ı elim-
den kurtardık diye ilan-ı mefharet eden büyük İngiliz
milletinin ananevi merbutiyeti ve ne de her Türk’ün kalbinde,
lisanıyla, harsıyla, medeniyetiyle pek esaslı ve mühim mev-
kiler bırakan ve Şark’ın en kuvvetli bir hâkim-i manevîsi olan

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 16
7 Kânunusani 336 (7 Ocak 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�



- 91 -

Fransa’nın tarihî dostluğu bedbaht Türk milletini zalim
pençelerden kurtarmıyor; binaenaleyh asaletmeab efendiler!
Cihana hâkim olan büyük devletlerin muhterem mümessilleri
sıfatıyla sizlere milletimin emel ve kararlarına tercüman olarak
alenen arz ediyorum: Türk artık hayatını, istiklalini ve son
yurdunu kurtarmak için kendi silahıyla her türlü hareketlerde
bulunmakta muhtar ve mecburdur. 

Bunun sonunda varsın ölüm olsun! Irkî bir düşmanın şeni
darbeleri altında tedrici bir fenadan ise Anadolu’da on asırlık
pürmefahir bir mazi-i tarihînin icap ettirdiği bir şeref ve vakar
ile meydan-ı mücadeleye atılarak ya kurtulmak veyahut ölmek
elbette müreccahtır.

Ve biliniz ki Türk’ü ne zaman ihmal ettinizse daima harikalar
göstermiştir! Biz istiyorduk ki bütün beşeriyete vadedilen
hukuk dâhilinde Şark’ta bir unsur-ı medeniyet ve salah;
büyük devletlerin maneviyat ve müzaheretleriyle cihan-ı in-
saniyete müfit bir uzuv olalım. Bütün tarih ve âlem takdir eder
ki Türk milletinin kabiliyet-i medeniyesi yüksek ve katidir.

Düvel-i Muazzama’nın sermaye ve muavenetleri Anadolu
hazain-i tabiiyesini istifadeli bir şekle koyacak bu suretle
Düvel-i İtilafiye’nin iktisadî menfaatleriyle beraber Türk mil-
leti de hukuk-ı medeniye ve hayatiyesine mazhar olacaktı.

Şimdi böyle olmuyor; zulüm ve ihanet Anadolu’yu feci bir
Makedonya’ya kalbediyor. Dökülecek kanların mesuliyeti bar-
bar ordularını bir asayiş kuvveti olarak taslit edenlerdedir.

Asaletmeab efendiler! Kuva-yı Milliyemiz Heyet-i Merke-
ziyesinin sizlere tevdi ettiği muhtıradan öğreneceğiniz veçhile
Yunanlılar yılbaşında yine silsile-i hunin icraatlarına bir sahife
daha ilave etmek istiyorlar.

Yunanlıların ihdas etmek istedikleri ve Düvel-i Muazzama’nın
kararlarıyla, beyanatıyla tezat ve istihza teşkil eden bu emr-i
vaki ve vaziyetler karşısında Türk milletinin azim ve karar-ı
millîsini arz ediyorum.

Türk milleti artık zulme karşı kuvvet ile mukabele edecek, her
türlü aksülamellerden mesuliyet kabul etmeyecek, dökülecek
her Türk kanının intikamını alacaktır. Ve ölümü bile göze
aldığını ispat edecektir ki; son zerre-i hayatını sarf etmeden
İzmir’i sefil düşmana teslim etmeyecektir. Çünkü İzmir Yunan
olamaz, Türk’tür ve Türk kalacaktır.

H. (Hüseyin) Vasıf

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer (Pierre) Loti

Geçen nüshadan mabat 

İngiltere Mısır’a yerleştiği zaman, oraya yerleşmeyeceğine dair
bütün Avrupa’ya vermiş olduğu sözü kendisine hatırlatmamızı
Türkler bizden beklemişti; bundan kaçındık. Son asrın ni-
hayetinde Yunanistan onlara ilan-ı harp ettiği zaman -ki ma-
mafih sekiz gün zarfında ezilivermişti- muzafferiyetlerinden
müstefit olmamaları için bütün akvam-ı garbiye ile yekavaz
olduk. Balkan harbi esnasında vahşi Bulgarlarla, onların

müstekreh kralı Ferdinand’ı teşvik ederek yalnız Türklerin
aleyhine ittifak etmedik. Aynı zamanda onları bütün gazetele-
rimizde mütemadiyen tahkir ederek düşmanlarının her türlü
cinayetlerini kendilerine tahmil ettik. (Ferdinand namındaki
soytarının eserine tevfikan) hepimiz tekrar ediyorduk:
“Türkler katliam yapıyorlar, Türkler en şeni ahvale tasaddide
devam ediyorlar!” Ve bu iddiamızdan katiyen rücu etmiyor-
duk. Hâlbuki yüz kişinin şehadeti, beynelmilel yüz komis-
yonun tahkikatı katillerin, canilerin sureta Hıristiyan olanların
tarafında bulunduğunu ispat ediyordu.

Nihayet, bunlar yetmiyormuş gibi, yine bir yığın şütum ile
Trablus’a İtalyanları musallat eden yine biz olduk…

Bütün bunlardan sonra tarafımızdan merdut olup asırlardan
beri kendilerini ezmek tehdidinde bulunan Moskof devinden
kurtulmak için fevkalmemul bir çare bulan biçare Türklerin
Almanya’nın kucağına atılmış olmalarından dolayı hiddet
etmek safiyetini izhar ediyoruz!

Rica ederim! Türkler bize ne medyundurlar ki? Kendilerinin
nevmidi ile vermiş oldukları bu kararın esbab-ı mühaffifesin-
den olmak üzere Harb-i Umumi’’nin hîn-i zuhurunda Alman
diplomasisi en mahirane şeytanet ve en küstahane huşunet ile
çalıştığı hâlde bizim diplomasimizin layuadd acemiliğini ve
tereddütlerini zikretmek muvafık-ı hakk-ı nasfett›r. Kezalik
her şeyden mesul olan İttihat ve Terakki Komitesi’nin Alman
pençesine geçmiş bir ekalliyet-i cüziyeden ibaret bulun-
duğunu ve bu komiteyi teşkil eden azanın beşte biri hakiki
Osmanlı olup diğerlerinin her yerden türemiş Rum, Giritli,
Yahudi, Ermeni ila-ahir... melezler olduğunu da ilaveten hatır-
latmaya lüzum var mı? 

Bilcümle İtilaf Devletlerince kabul edilmiş ve imzalanmış olan
programın on ikinci maddesinde Mösyö Wilson: “Devlet-i Os-
maniyenin hâl-i hazırdaki bütün aksamının tamamiyet ve is-
tiklaliyeti temin edilecektir.” demişti. Hâlbuki bugün ayaklar
altına alınan yalnız bu on ikinci maddedir. Ve kimse bu
hususta ne bir mazeret ne de hatta bir izah beyan etmeyi
düşünmüyor. Hayır, Türklerin bugün haric-i kanun insanlar
olduğu ve yalnız düşmanlarının Sulh Konferansı’nda söz
söylemek hakkını haiz bulundukları Garp’ta makbul olan bir
düsturdur. 

Mabadı var

Numara: 16
Tarih: 7 Kânunusani 336 (7 Ocak 1920)

Sayfa: 2

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Mısır’da Harekât-ı Milliye

Mareşal Allenbi (Edmund Allenby) tarafından neşrolunan
beyanname üzerine Mısır’da harekât-ı isyaniye kesb-i iştidad
etmiştir. Bütün Mısır havalisine telgraflar keşide olunarak ahali
ihtilale davet olunmuştur. Kahire’de meydanlarda toplanarak
“Yaşasın istiklal, hürriyet. Kahrolsun Milner heyeti diye bağır-
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mışlardır. İhtilalciler Sultan-ı Mısır’ın sarayına cebren girmeye
teşebbüs ettiklerinden polis tarafından men edilmiş ve şedit
müsademeler vuku bulmuştur. Ahali karakolları basarak ihrak
etmişlerdir. Mecruh ve maktullerin adedi üç yüzü müteca-
vizdir.

İskenderiye’de

İskenderiye’de harekât-ı ihtilaliye pek şedit ve kanlı olmuştur.
Ahali ile polis ve İngiliz asakiri arasında başlayan müsademat
günlerce devam etmiştir. Tarafeynden pek çok mecruh ve
maktul düşmüştür. İşbu tezahürata Mısır hanımları da iştirak
etmişler ve istiklal şarkıları çağırarak arabalarla çarşıları
dolaşmışlardır. Harekât-ı ihtilaliyede vefat edenlerin naaşları
pek parlak merasimle kaldırılarak defnolunmuşlardır.

Mareşal Allenbi’nin Tehdidatı

Mareşal Allenbi (Edmund Allenby) harekât-ı ihtilaliye rüesa-
sından dört zatı nezdine davet ederek kendilerine; Mısır’ın İn-
giliz himayesinde olduğunu katiyen beyan ve bundan
kurtuluş imkânı olmadığını ityan ile çekilip memleketlerine
gitmelerini ve şayet bu hâl devam ederse kendilerinin
hükümet-i askeriyece muhakeme ve mesul edileceklerini ihtar
etmiştir. 

İşbu tehdidat Kahire’de büyük bir heyecanı ve pek vasi teza-
hüratı mucip olmuştur. Ahalinin galeyanı fevkalade olduğun-
dan memleket kâmilen İngiliz askerleri tarafından işgal
olunmuştur. Elyevm bütün hıtta-i Mısriye’de şedit bir heyecan
hükümferma olmaktadır. 

Yunan Gazeteleri

Atina’da intişar eden Yunan gazeteleri “Yemen nasıl Türkler
için bir mezar olmuşsa İzmir de öylece Yunanlılar için daimi
bir mezar olacaktır” yolunda makaleler neşretmektedirler. 

Yunanistan’da Harekât-ı İhtilaliye 

Alınan haberlere nazaran Atina ve Pire’de şiddetli harekât-ı
ihtilaliye vuku bulmuştur. Kral taraftarlarıyla Venizelistler
arasında pek kanlı müsademeler vuku bulmuştur. Usatın
tenkili için Pire ve Atina’ya Fransız askeri sevk olunduğu
söyleniyor. 

İzmir’de Yunan Sansürü

İzmir’de Yunan sansürü, Yunanistan’da intişar eden gaze-
telerin İzmir’e duhulünü menetmiştir. Elden gelen gazeteler
toplatılarak ihrak olunmaktadır.

İzmir Zenginleri

İzmir zenginlerinden Harsa Paşazade Zeki ve Emirler
Hancısızade Refik Beylerin Yunanlılar tarafından tevkif olun-
duğu haber veriliyor. Mevkuf bulunan Hancı Mehmed Efendi
kendisinden beş yüz lira alınarak tahliye edilmiştir.

***

Balıkesir’de Müdafaa-i Hukuk İzmir Şimal Mıntıkası Heyet-i
Merkeziyesi Tarafından Düvel-i İtilafiye Mümessillerine Veri-
len Muhtıra Suretidir.

Biz zirde vazıulimza Bursa, Bilecik, Biga, Karesi ve Saruhan li-
vaları murahhaslarından mürekkep İzmir Şimal Mıntıkası
Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Merkeziyesi Düvel-i Fahime-i
Muazzama’nın muhterem fevkalade komiserlerine berveçh-i
ati maruzatı iblağ ile kesb-i şeref eyler.

Şimdiye kadar her türlü hukuk-ı düveliye ve milliyeyi tanı-
mamayı bir esas-ı siyaset ve hareket kabul eden Yunanlıların
bu defa da İzmir’deki saha-i işgallerinde 14 Kânunusaniye
tesadüf eden sene başında milis teşkilatı yaparak ve bir
hükümet-i muvakkate ilan ederek bu suretle Yunanistan’a ilti-
hakı temin edecekleri ve bu esnada yine bermutat birtakım
fazayih ve katliamlar yapılacağı müstahberat-ı hususiye ve
mevsukamız cümlesindendir. Âlem-i beşeriyetin nimet-i sulha
mazhar edilmesini temin için uğraşıldığı bir zamanda Yunan-
lıların bu tarz hareketi bir takım feci aksülameller tevlit edecek
ve yine birçok masum kanların dökülmesine sebep olacaktır.
Türk milleti mükerreren ve kemal-i katiyetle ilan ettiği veçhile
Wilson Prensipleri’nin 12. maddesi mucibince her türlü
hukuk-ı hayatiye ve milliyesini ve istiklalini temin etmek ve
son yurdu kalan Anadolu’nun bir kalbi demek olan İzmir’i
ebedî ve ırkî bir düşmanın pençesinden kurtarmak için her
türlü mehalike katlanarak sonuna kadar mücadeleye ahd ve
peyman etmiştir. Düvel-i Muazzama-i Fahime en çok ihmal
edildiği zamanlarda bile zindegisini ve kudret-i maneviye ve
maddiyesini fiilen ispat eden Türk milletini Şark’ta bir unsur-
ı şuriş ve ihtilal vaziyetinde bırakmakla medeniyete ve esasat-
ı insaniyeye mugayir ahvale meydan vermek istemiyorlarsa bir
an evvel Yunanlıları İzmir’den çıkmaya icbar etmelidirler.
Düvel-i Muazzama namına asayişi muhafaza için İzmir’e ihraç
edilen Yunan kuva-yı işgaliyesinin bu vazifeleri hilafına birçok
mezalim ve habasetler ika ettikleri heyet-i muhtelite-i
tahkikiyenin Müttefikin Meclis-i âlisine tevdi ettiği yeni ra-
porlarında müsteban olmuştur. Düvel-i Muazzama’nın
mukarreratı ve emirleriyle kendilerini mukayyet görmeyen
Yunanlılar bu kere de Sulh Konferansı’nın netice-i kararını
beklemeden hodbehod bir emr-i vaki ihdas etmek istiyorlar.
Bunun karşısında milletimizin artık sabır ve tahammülü
kalmadığından icap eden tedabir-i mütekabile ittihaz
edilmiştir. Binaenaleyh milletin ruhundan doğmuş olan Kuva-
yı Milliye böyle bir vaziyet karşısında her türlü aksülameller-
den hiçbir mesuliyet kabul etmediğini ve böyle bir hâlin
tahakkuku halinde İzmir’le olan her türlü muvasalat ve mü-
nasebatın tamamıyla kesileceğini ve vatanımızın en kıymetli
bir parçasını zalim bir işgalden kurtarmak için her türlü
hareketlerde bulunmakta artık kendisini muhtar gördüğünü
Düvel-i Muazzama’nın daima tekrar ettikleri hakk-ı hayat ve
adalet düsturlarına istinaden ilan

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

2-1-36’da (2.1.1920) Çal Dağı’nda bir keşif kolumuz araziden
istifade ederek düşmanın nöbet hattına kadar yaklaşmış ve
nöbetçileri itlaf ile salimen avdet eylemiştir. Bunun üzerine
düşman bütün topçu ve mitralyözleriyle bu cenahtaki siper-
lerimize imtidâdlı surette ateş açmıştır. Lehülhamd zayiatımız
yoktur.
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3-1-36’da (3.1.1920) düşman sabah karanlığından bilistifade
merkezimiz karşısındaki siperlerini daha ileriye almak istemiş
ise de ateşimiz karşısında muvaffak olamamıştır. 

3-1-36 (3.1.1920) gecesi düşman merkez siperlerimize bir
kısım kuvvetiyle ilerlemek istemiş ise de telefat verdirilerek
defedilmiştir. 

4-1-36’da (4.1.1920) düşman topçusunun iştirakiyle siperle-
rimize ateş açmış ve akşama kadar devam etmiştir. Lehülhamd
zayiatımız yoktur.

AJANS TELGRAFLARI

6-1-36: 351 (6. 1. 1920)

Ahmed İzzet Paşa’nın Beyanatı

İngiltere Başvekili Mösyö Loyd Corc’un ( Lloyd George) irat
eylediği nutuklara dair gelen telgrafnamelerin birisinde
Türkiye ile akdedilecek müsalahanamede Mondros Mütareke-
namesi’nin hafi tutulan maddelerinin de zikrolunacağı der-
meyan edilmiş olduğundan o zaman sadrazam bulunan
Ahmed İzzet Paşa’ya müracaat eden gazete muhabirlerinden
birine müşarünileyh Mondros Mütarekesi’nde hiçbir veçhile
mevadd-ı hafiye olmadığını ve mütarekenin Meclis-i Millîye
tamamen tevdi’i ve matbuat ile de ilan edilmiş olduğunu
beyan etmiştir. 

Babıâli Nikbîn

Mösyö Loyd Corc’a (Lloyd George) atfedilen İstanbul’un
beynelmilel bir idareye raptı ve boğazlardan hâkimiyet-i Os-
maniye’nin refi rivayetleri hakkında fikirlerine müracaat edilen
mahafil-i resmiye böyle bir ihtimalin mevcudiyetini tekzip et-
mekle beraber neticenin fevkalade lehimizde olacağını
kemal-i emniyetle dermeyan etmektedirler Babıâli mahafili
sarih bir surette muhafaza-i nikbînî etmektedir.

Amerika’da Bolşevik Tahrikâtı 

Amerika’nın elli altı büyük şehrinde Bolşeviklerle anarşistlere
karşı şiddetli takibat yapılmaktadır. Rusça ve Almanca
yazılmış birçok muhaberat elde edilmiştir. Bunlara nazaran
Amerika hükümetini devirerek Sovyet idaresini ikame mak-
sadıyla hafi bir takım tertibat elde edilmiştir. Şikago’da
(Chicago) Perşembe akşamı iki yüz Bolşevik tevkif olunmuş-
tur.

Mustafa Kemal Paşa’nın Telgrafnameleri

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Tem-
siliyesi namına Mustafa Kemal Paşa hazretleri tarafından 4 Kâ-
nunusani 336 (4 Ocak 1920) tarihiyle Heyet-i Merkeziye’ye
çekilen telgraf suretidir:

Sivas’tan Ankara’ya kadar devam eden seyahatnamedeki
müşahedatımız bizlere Cenab-ı Hafiz-i Hakiki’nin inayet-i rab-
baniyesi ile tecelli eden millî birliğimize müstenit teşkilat-ı
milliyenin tamamen tezauf etmiş ve mukadderat-ı milleti
tahlis için ve bihakkın şayan-ı istinaden bir kuvvet ve kudret
haline gelmiş olduğunu maaşşükran gösterdi. Vaziyet-i hari-

ciye bu azim ve vahdet-i milliye sayesinde ve Erzurum ve Sivas
Kongresi esasatı dairesinde menafi-i mülk ve millete müsait
bir şekle girmiştir. Mukaddes vahdetin ve azim ve imanımıza
istinaden mutalebat-ı meşruamızın temini gününe kadar
kemal-i sebat ile çalışılması ve bu beyanatımızdan köylülere
kadar bütün milletin dahi haberdar edilmesi tamimen rica
olunur.

Meclis-i Umumi-i Liva

3 Kânunusani Sene 1336 (3 Ocak 1920)

Meclis-i Umumi-i Liva Mutasarrıf Vekili Şevki Bey Efendi’nin
riyaseti altında ikinci içtimaı akdetti. Zapt-ı sabık kâtip
İbrahim Bakır Efendi tarafından kıraat ve meclisçe aynen
kabul edildi. 

Bandırma Kaymakamlığının maaşat için istikraz akdine
müsaade olunması hakkındaki telgrafı okunarak, bu hususta
mahalline salahiyet ve diğer mülhakata da malumat itası karar-
laştırıldı. 

Bu münasebetle “hisse-i iane” hakkında sürekli ve ateşîn
müzakereler yapıldı. Milletin ruhundan doğan mecalis-i umu-
miyeye mevdu salahiyetlerin hürmetle tanınması ve idare-i
hususiye matlubatının derhal verilmesi için Sadaret-i Uzmaya
ve nezaretlere telgraflar keşidesi takarrür etti. Bandırma
azasından Hüseyin Vehbi Efendi’ye ait telgraf, kıraat ve müd-
det-i kanuniyesi zarfında mumaileyhin gelmesine intizar ten-
sip edildi. 

Gönen azasından Hakkı Bey’in izamı hakkında telgraf keşidesi
muvafık görüldü. 

Bigadiç ve Sarnıç Müdüriyetiyle Edremit Kaymakamlığından
mürsel Tedrisat-ı İptidaiye Müfettişliğinden muti raporlar ve
arzuhâller encümenlere gönderildi. 

Encümen liva azasından bazılarının devamsızlığı ve aldıkları
maaşat hakkında istizahat icra kılındı. On dakika teneffüsten
sonra, dâhiliye bütçesinin tetkikine başlandı: Mazbata Muhar-
riri Basri Bey tarafından icap eden izahat verildi. Meclis-i
Umumi azası yevmiyesi ikişer ve Encümen-i Daimî maaşatı
altmışar lira olarak kabul edildi. Akarat-ı hususiye tahsildar-
lıklarının, yalnız Bandırma ve Edremit kazalarına tahsisi ve
diğerlerinin ibkası takarrür etti. 

Sair rakamlar ise mefruşata ait tadilat ile ve sabıkı veçhile
aynen kabul olundu.

İkinci içtima müzakeresine nihayet verildi. 

***

5 Kânunusani 1336

Üçüncü içtima Reis-i Sani Hoca Mehmed Bey’in riyaseti al-
tında akdedildi. 

Zapt-ı sabık kıraat ve cüzî tadil ile kabul olundu. Evrak-ı
varide muvakkat encümenlere gönderildi. Nafıa bütçesi müza-
kere ve Mazbata Muharriri Basri Bey tarafından lazım gelen
izahat ita edildi. 
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İstikşaf mühendisliği ile bin kuruş maaşlı kondüktörlüklerden
biri ve altı yüz kuruş maaşlı diğer bir kondüktörlük tahsisatı
hazf ve makinist maaşı altı aylığa tenzil kılındı. 

Bandırma’da müstahdem mühendisin Balıkesir’e celbi ve bu-
rada istihdamı takarrür etti.

Ambar memurluğu Nafıa İkinci Kitâbeti tarafından ifa edilmek
üzere odacı maaşı (300) kuruşa indirildi.

Sertamirci maaşatı tamamen tayyedilerek, tamirat-ı
mütemadiye ve esasiye masrafının (10000) liraya iblağına
karar verildi.

İstikşaf masrafı (20000) kuruşa iblağı ve harcırah yekûnu
(70000) kuruşa tenzil edildi.

Dördüncü ve beşinci maddelerden üç bin kuruşluk bir tasar-
ruf yapıldı.

Diğer kalemler sabıkı veçhile kabul olundu. 

Tebrik

Heyet-i Merkeziye azasından Vehbi Bey Efendi’nin bir mah-
dumları dünyaya geldiği memnuniyetle haber alınmıştır.
Nevzat için Cenab-ı Hakk’tan uzun ömürler temenni eder ve
peder-i muhteremlerini de mazhariyet-i vakıasından dolayı
tebrik eyleriz. 

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf 
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Numara: 17
10 Kânunusani 336 (10 Ocak 1920)

Sayfa: 1

ON DÖRT AY SONRA

Agamemnon İngiliz zırhlısında mütarekename imza olunalı
on dört ay oluyor. Düşman devletler payitahtlarında bugün-
lerdeki faaliyetlere bakılacak olursa Türkiye meselesinin
yeniden mevzubahis olduğu, Babıâli’nin ümitlerine inanılacak
olursa ikinci defa olarak meclis-i âli muvacehesine davet olu-
nacağımız anlaşılıyor. Müzakeratın bu defa olsun buhran dev-
rini kapayacak adilane bir tesviyeye müncerr olmasını temenni
edelim.

İzmir’in işgalini müteakipte konferansa davet edilmiştik.
Aksam-ı vücudumuzu anif darbeleriyle parçaladıkları o za-
manlarda karşımızda açılan o ümit kapısı iş başında akıl ve
zamanın icabatını müdrik bir recül-ü siyasiyemiz olaydı bizim
için necat kapısı olabilirdi; teessüf olunur ki o müstesna fırsat
Damat Ferid Paşa gibi ve muvazenesiz bir siyasi taslağının
eblehane hodpesentliği yüzünden gaip edildi. 

Şimdi cihanı Alman istibdat ve tahakkümünden kurtulmak
için kendileriyle ittifaka davet eden, milletleri mukadderat-
larına hâkim olabilecek yeni bir devr-i adalet vadiyle harbe
sürükleyen, her milletten milyonlarca civanların cesetleriyle
dolu üzerinde dumanları tütmekte olan binlerce mamurelerin
hevlnâk manzara-i harabisi karşısında Paris’te meclis-i âli
teşkil eden –beşeriyet-i mütefekkire ile istihza eder gibi– mil-
letlerin mukadderatına hükmetmek salahiyetini nefislerine
bahşeyleyen kapandığı ilan edilen köhne diplomasi mekte-
binin en usta oyuncuları karşısına ikinci defa olarak çağırıla-
cağız. 

Kapanması memul olan mütareke devrinde olup biten şeyleri
bir kere daha görmek üzere nazarımızı geriye tevcih edelim;
galip devletlerin Şark’ta galebelerinden nasıl istifade ettiklerini
ve netayicini tetkik etmek hasımlarımızdaki halet-i ruhiye ve
fikriyeyi takriben tespit etmeye yarayacaktır;

Harbin nihayetinde galip milletlerin insani hissiyatına ve bil-
hassa İngiliz fikr-i adaletine karşı büyük bir itimat besleyen,
tantanalarla ilan edilen adalet ve mevcudiyet-i milliye
esaslarına hürmet edileceğini ümit etmek, bu beyanatın
samimiyetine inanmak safdilliğinde bulunan Türkler boğaz-
ların açılmasını müteakip payitahtlarının ve biraz sonra tedri-

cen ve müteakiben sahilleriyle dâhilinin bilâsebep zapt ve işgal
edildiği ve her tarafta İtilaf askerleri tarafından Amerika zen-
cilerine reva görülmeyecek hakaretlere uğradığını ve nihayet
bir gün büyük medeni devletlerin donanmaları himayesinde
ırk ve dinlerinin düşmanı Yunanlıların Aydın vilayeti üzerine
saldırıldığını ve Yirminci Asr’ın bu medeni barbarlarının silahı
elinden alınmış bir milletin malına, ırzına, canına kastettik-
lerini ve büyük medeni milletler zabitanınında bu fecayi’i bilâ-
teessür temaşa eylediklerini de gördüler. 

İngiltere, Fransa ve İtalya’nın silah kuvvetiyle zapt etmedikleri
Türk memleketlerini Venizelos ve Nubar Paşa ile müştereken
mukasemeye elleri, ayakları bağlı bir milleti kesmeye başladık-
ları o meşum devirde Türkler harbin bidayetinden beri Düvel-
i İtilafiye’nin debdebelerle ilan ettikleri insani esasatın
manasında şüpheye başlamışlar; büyük bir raşe, hareket-i
mezbuhaneye benzer bir raşe bütün Türkiye’yi yukarıdan
aşağıya sarsmıştı. O demlerde Venizelos’un kadın ve çocuk
katili askerleri İzmir’den içeri keserek, yakarak yürüyor; İn-
giltere İstanbul’da Anadolu hattı boyunda Rum ve Ermenilere
İngiliz üniforması iksa ederek Türklerin başına saldırıyor,
Nubar Paşa 1918’de Türk köylüsüne karşı kasaplığıyla
temeyyüz eden General Antranik’e vilayat-ı sitteyi işgal etmek
üzere emir veriyordu. Yalnız bütün bu facialar arasında
Menteşe ve Teke sahillerinden içeriye doğru İtalyan istilası
halka çikolata ve tatlı söz dağıtarak vaki oluyor ve kendisine
has seciyesini gösteriyordu. 

Her tarafta Türk’ün üzerine yürünülüyordu. Hem ne
yürüyüş... Venizelos’un çapulcu Evzonları bir taraftan Karahi-
sar’a diğer taraftan Bandırma’ya belki de Bursa’ya kadar gele-
ceklerdi; Şark’ta Antranik Sivas’a dayanacaktı; Cenup’ta
İtalyan askeri Konya’yı işgal etmişti; İngiltere ise Darü’l-hi-
lafetü’l-İslamiye’de ruhları, lisanları, vicdanları velhasıl her
şeyi demir pençesi altında tazyik etmekte… Mamafih İngiliz
ricalinin lisanında yine Türkiye baki gösterilmekte idi.

Bilmem, tarihte mağlup milletlere karşı bundan daha kaba bir
istihza yapılmış mıdır?

Silahları alınan Türkiye kolları ayakları bağlı bir koyun gibi
mezbahaya uzatılmış yatıyordu; artık ona son darbeyi in-
dirmekten kolay ne olabilirdi. Bu tehlike karşısında
Türkiye’nin bağlı azasında bir hareket başladı, Yunanlıların,
Ermenilerin hiç hoşuna gitmeyen bu hareket; Hareket-i Mil-
liye unvanını aldı ve Şark mesailinde yeni bir amil oldu. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 17
10 Kânunusani 336 (10 Ocak 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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O zamandan beri hareket-i milliye etrafında bin türlü
gürültüler yapıldı. Herkes menfaatine, çıkarına göre işi tefsir
etti. Avrupa’da ve içimizde düşmanların hesabına çalışan mat-
buat ve siyasiler onu siyah ve kızıl renklere boyadılar.
Mütarekeden beri ateşler saçan ağızlara kurbanlar atarak
tehevvürünü teskin edeceklerini zanneden bazı safdillerimiz,
garazkârlarımız ittihatçılık feryadını yeniden ayyuka
çıkardılar. 

Bu şamatalara; dâhilî ve haricî hay huylara rağmen ortada fiilî
bir vaziyet hâsıl olmuştu: İzmir’den Anadolu içine yapılan
demiryolları boyunca Evzon efendiler kollarını sallayarak ve
ırzımızı, hayatımızı keyfe mayeşa tasarruf ederek yürüye-
memişler, General Antranik’in hudutta mütehaşşid Ermeni
kahramanları yerlerinden kımıldanamamışlar, Pontus kaba-
dayıları uslu oturmaya mecbur olmuşlardı. 

Yedi aydan beri Ayvalık’tan Aydın’a kadar yüzlerce kilometre-
lik bir cephe üzerinde la-yenkati devam eden muharebe tar-
rakaları Yunanlıların keyiflerince ilerlemelerine mümanaat
edilmesinden mütevellit iğbirar sevkiyle Babıâli’nin başına
yağan notalar hareket-i milliyeyi hiçe indirmeye çalışanların
iddiası hilafına o nevahide maddi şeyler vuku bulduğunu gös-
teriyordu: son aylarda mevcudu beş fırkaya varan Yunan
askerini tevkif eden bir kuvvet; bir kuvve-i milliye vardı. 

Paris’ten Ferid Paşa’nın hamakati sayesinde kovulduktan
sonra aleyhimizdeki tertibat daha ziyade vuzuh peyda etti.
Şark’ta hisseler kapışan devletleraralarındaki ihtilafları halle,
yeni yeni tertibat ittihazına zaman ve imkân kazanmış oldular.
Bu suretle o tarihten sonra geçen ayların Türklere ika ettiği
zararlar konferanstan kovulmaktan daha elim oldu. Bunu da
kısmen Damat Paşa’nın o iddia olunan deha-yı siyasisine med-
yunuz. Galipler Wilson’dan istiare ettikleri maskeleri atmakta
artık beis görmediler. Eski emperyalist devletleri bütün
tahakküm ve tecebbür alatıyla mücehhez olarak karşısında
gören Türkiye ondan sonra tarihinin en kara günlerini yaşadı.
Hakkındaki suikast tertibatının tevsi ettiğini; bütün kuva-yı
hayatiye ve fikriyesinin toplandığı İstanbul’un fatihler çizmesi
altında ezildiğini, merkeziyetçi olan hükümet makinesinin
umumi bir felce uğradığını, hazinesinin boşaldığını, elindeki
servetinin haczolunduğunu, matbuatının tamamen dili ke-
sildiğini, dağıtılan parlamentosuna bedel mürteci, otokrat ve
klarikal bir hükümetin başına taslit edildiğini yeni bir tedhiş
siyasetinin ecnebi kollara istinaden tesis ettiğini, Hıristiyan
ekalliyetlerinden sonra İslam ekalliyetlerinde tahrik edildiğini
büyük bir Ermenistan’a bedel müstakil ve Türk düşmanı bir
Kürdistan vücuda getirilmeye çalışıldığını, memleketinde
mülteci mevki’inde bulunan bir ekalliyet-i kalilenin aleyhinde
tahrik edildiğini gördü. Nihayet ve nihayet Amerika’nın
Avrupa işlerini en müşevveş bir vaziyette yüz üstü bırakarak
çekildiği son zamanlarda, eski dünya en elim iktisadî ve malî
buhranlar içinde yuvarlanır, harpten daha vahim sarsıntılara
maruz bulunurken ferda herkese muzlim ve barit bir çehre
arz ederken yine Fransa’nın İngiltere ile açıktan açığa, Fransız
ordusu namına Ermeni kıtaatının Adana’da başladıkları İslam
katliamları önünden binlerce arkadaşlarımızın şimale doğru
hicret ettiklerini tedhiş bir ızdırap içinde gördük. İşte adalet
ve insaniyet için muharebeye girmiş olan Düvel-i Muazzama-

i İtilafiye’nin Şark’taki on dört aylık bu mesai-i insaniyelerini
bütün meraretiyle tadan Türkiye bu vaziyet-i elime içinde
konferansa yeniden davet olunacak. Bütün bu ahval istima
edilmeden bizi mahkûm etmeğe çalıştıklarını gösteriyor. Fakat
dünyaya istediğimiz şekli vermek üzere her kere kongreler
akdeden köhne diplomasinin bu defaki hesapları da ne derece
ayakta duracağını göreceğiz. 

Şark’taki akvam içinde yalnız Türkler değil İtilaf Devletleri’nin
müttefikleri pek mesut görünmüyorlar: Wilson prensiplerinin
milletlerin mukatteratlarına hâkim olması sarahatine rağmen
Arap vatanı da Türklerinki gibi inkısam ve esarete düşüyor.
Paris’te Londra’da Emir Faysal’ın şerefine şenlikler yapılmakta
iken beride Arap milliyetperverleri vatanlarının menfaatleri,
emperyalist, müraî milletler tarafından parçalanmakta
olduğunu görmeye dilhun oluyorlar.

Bu hadisat, Anadolu’da vücuda getirilen emr-i vakilerin mün-
hasıran Türk düşmanlığından ziyade eski yağmacılık ve isti-
lacılık itiyadatının sevkiyle vaki olduğuna hükmettirecek
alametlerdir. Hakikaten, Şark akvamı arasında mağlup Alman-
larla müttefiken hareket etmek günahını irtikâp etmiş mücrim
bir Türkiye var; onu tecrübe lüzumunu vesile ittihaz eden İti-
lafçı Devletler müttefikleri Araplara karşı tecavüzlerine ne
sebep bulacaklardır. Bilemem… Hakikaten bütün bu vekayi’in
tetkikinden sonra hâlâ Avrupa’ya hâkim olan kuvvetin kurun-
ı vustada olduğu gibi kuvve-i cebriye olduğuna artık şüphe
kalmamıştır. Daha geçen gün boks ustası Karpantiye rakibini
bir yan vuruşuyla paçavra gibi yere serdiği zaman hazır bulu-
nan kadınların bile galibin boynuna sarıldıklarını okuduğum
zaman hâlâ kuvvetin her hakka galebe ettiği cehl-i zulümat
devrini yaşadığımızı daha iyi anladım. Veyl mağlublara! Nara-
i tahakkümü kulaklarımda bir kere daha çınladı. Demek in-
saniyet ve hukuk-ı milliye davaları, gizli diplomasiye
hücumlar, beşeriyet-i muzdaribeye yaldızlı bir istikbal vade-
den Cemiyet-i Akvam ve tahkim-i ihtilafat düsturları… Hepsi
yalan birer efsane imiş dedim. İş böyle olunca bizim sa-
hamızda diğer Versay (Versailles) sulhları gibi yalancı bir sulh
olacak; bütün hesaplara kuvvet ve menfaat, cebir ve yağma
hâkim olacak demektir. Bu hâlde hakk düsturları yerine galip
ihtirasatını tetkike çalışmak lazım:

İstanbul 5 Kânunusani sene 336 (5 Ocak 1920)

Özdemir 
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10 Kânunusani 336 (10 Ocak 1920)

Sayfa: 2

CEPHELERDE VAZİYET

Aydın Cephesi’nde:

1-1-36’da (1.1.1920) Gelan gediği ve Bademiye istikametinde
düşmana taarruz edilerek telefat-ı külliye verdirilmiştir.

3-1-36’da (3.1.1920) kollarımızdan biri düşman hududunun
gerisinde nakliye kollarından birine taarruz ederek develerini
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iğtinam eylemiştir. Cephemizin sağ cenahında düşmanın
mevzilerine sokulan bir keşif kolumuz saatlerce topçu ve mit-
ralyöz ateşi açmasına sebebiyet vermiştir. Vaziyette tebeddül
yoktur.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

İstanbul’da Tertibat

Bu hafta zarfında da Balta Limanı’ndaki sahilsera-yı ismetpe-
nahîde sadr-ı sabık Damat Ferid Paşa’nın taht-ı riyasetinde
mühim içtimalar akdedilmiştir. Bu içtimalarda alelusul Zeynel
Abidin ve rüfekası bulunmuşlar ve Dâhiliye Nazır-ı Sabıkı Adil
Beyle Süleyman Şefik Paşa ve Osmanlı dainler vekaletinin tal-
ibi bulunan Tırnovalı Ragıp dahi ispat-ı vücut etmişlerdir.
Esna-yı müzakerede hükümet-i hazıranın ıskatıyla Ferid
Paşa’nın taht-ı riyasetinde bir hükümet teşkili ve Meclis-i Mil-
lînin içtimaından sarf-ı nazar ettirilmesi ve kendilerinin
nikat-ı nazarı dâhilinde bir sulh akdi keyfiyeti karar-
laştırılmıştır.

Damat Paşa ve Anzavur

Anzavur’un talimat ahzeylemek üzere Damat Paşa grubu
tarafından İstanbul’a davet edildiği haber alınmıştır. 

Yunanlıların Tertibatı

İzmir’de Yunanlılar yerli Rumlar vasıtasıyla külliyetli miktarda
fes ve Mushaf-ı Şerif satın almaktadırlar. Bu hainlerin ne gibi
makasit-i leîmane ile bunları istimal edecekleri şayan-ı tetkik-
tir.

Aksiyon Fransez’in Makalesi

Aksiyon Fransez gazetesi mesail-i muallakadan bahsederken
diyor ki: 

Bu meselelerin en mühimi Türkiye’ye karşı alınacak vaziyettir.
Hiç şüphe yok ki esasen Sulh Konferansı’nda izhar edilen iki
nokta-i nazar yine karşılaşacaktır. Bunlardan biri Fransız
nokta-i nazarıdır ki bunun mucibince ve en emin menafimizin
iktiza ettirdiği veçhile Osmanlı İmparatorluğu’nun tamamiyet-
i mülkiyesinin muhafazasını talep ediyoruz. Diğeri umumiyet
itibarıyla tamamen bizimkine zıt olan İngiliz nokta-i nazarıdır
ki Türkiye’nin inkısamını icap ettirir. 

General Denikin

Almanlardan bir heyet-i murahhasa General Denikin nezdine
giderek bir itilaf akdi ve iki sene müddetle Rus Kuva-yı
Askeriyesi’nin Alman kumandanlarıyla erkân-ı harbiyesinin
emrine terkini talep etmişlerdir. İstanbul’daki Rus mahafili bu
itilafa taraftardır.

Almanya ve Bolşevikler

Paris’ten bildirildiğine göre Bolşevikler Almanya ile bir itilaf
akdetmişlerdir. Bu itilaf mucibince tarafeyn yekdiğerine askerî
müzaheret vadetmektedir. General Tom Hauzer külliyetli
Alman zabitanının başında olarak Moskova’ya muvasalat et-
miştir.  

Bolşevikler

Tan gazatesinin yazdığına göre Kiyef (Kiev) kapılarında vuku
bulan şiddetli topçu muharebatından sonra Bolşevik orduları
her taraftan ilerleyerek Don nehrini Bozuçar kurbundan
geçmişler ve Novonikolayefski (Novonikol’skoye) şehrini işgal
eylemişlerdir.

Tomsak Şehrinin İşgali

Moskova’dan Amerikan ajansının aldığı haberlere nazaran
Bolşevik orduları Tomsak şehrini zapt ve Amur hattıyla Bahr-
i Muhit-i Kebir(Büyük Okyanus) arasındaki muvasalayı kat
etmişlerdir.

Tayms’ın (Times’in) Teklifi

Tayms (Times) gazetesi Bolşeviklik aleyhinde bir muharebe-i
salibiye yapılmasını Hıristiyanlık âlemine teklif etmektedir.

Nivyorp (?) gazetesinin Neşriyatı

“Nivyorp” gazetesi Bolşevikliğin bir Yahudi hareketi olduğunu
ileri sürerek Afganistan hanedan-ı hükümdarîsinin Bolşe-
viklerle tevhid-i mesai etmesini bu ailenin Beni İsrail
bekayasından olmasına atfediyor.

İzmir’e Doğru

Nivyorp’un bu mütalaası yanlıştır. Afgan aile-i hükümdarîsi
tarihçe mazbutülasl bir ailedir.

Veziri Kabaili (Kabileleri)

Tayms (Times) gazetesinin yazdığına göre Hindistan
hududundaki “veziri” kabaili mühimmat yüklü bir treni tevkif
ederek içindeki mühimmatı zapt etmişlerdir. Trende iki top ile
müteaddit mitralyözler bulunmakta idi.

Harkof ve Odesa’nın işgali

Novonikolayefski’yi (Novonikol’skoye) işgal eden Bolşevikler
Harkuf şehrini zapt ettikleri gibi evvelce tahliye edildiğini
yazdığımız Odesa’yı da işgal etmişlerdir. Son haberlere
nazaran Denikin ordusu Bolşevikler tarafından imha edilmek-
tedir. 

Gürcistan’ın Notası

Gürcistan hükümeti İngiltere’ye bir nota tevdi etmiştir. Bu no-
tasında Denikin’in Bakıyyetüssüyufu Kızılların önünde ricat
ederek Azerbaycan hudutlarına doğru takarrüp etmesinden
bahsedilerek vaziyetin işrab ettiği veçhile Denikin ordusu
Bakü’ye taarruz ettiği takdirde Gürcistan’ın Azerbaycan ile
akdeylemiş olduğu mukavele mucibince Azerbaycan lehinde
harbe iştirak etmeye mecbur kalacağını tebliğ etmiştir. Tayms
(Times) gazetesinde görülen bu notadan sonra hakikaten
Denikin ordusundan bir buçuk fırkanın Azerbaycan hudut-
larına takarrübü üzerine oradaki yerli millî kuvvetler üzerle-
rine hücum ederek imha etmişlerdir. Bu muharebede Nuri
Paşa mecruh düşmüştür.

Mısır’da Asabiyet-i Milliye

12 Kânunuevvel (12 Aralık) tarihli Tayms (Times) gazetesinde
bahsedildiğine göre Mısırlılar ile badelistişare Mısır’a verilecek
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muhtariyet-i idarenin esasatını tayin zımnında Kahire’ye vasıl
olmuş olan “Milner” heyetine karşı Mısırlılar boykot yapmak-
tadır. Heyet fikirlerini istimzaç için çağırdığı Mısır eşraf ve
münevveranı davete icabet etmemektedirler.

***

Sivas vilayeti Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
riyasetinden 6-1-36 (1920) tarihiyle Müdafaa-ı Hukuk
Cemiyeti İzmir şimal mıntıkası Heyet-i Merkeziyesi’ne mevrut
telgraf suretidir: 

Medeni Avrupa devletlerinin ve bütün cihan-ı beşeriyetin göz-
leri önünde her türlü kavaid-i insaniye ve düveliyeyi ayaklar
altına alarak kurun-u ulanın vahşi ve canavar insanlarını tak-
lîden ve bir tarz-ı iblisane ile işgal ettikten sonra envai vahşet
ve cinayatı ihtiyardan çekinmeyen Yunanlıların Anadolu’nun
kalbi olan sevgili İzmir’imizi sene başları olan Kânunusani’nin
birinde (1 Ocak) Yunanistan’a ilhak ettiklerini ilan edecek-
leri rivayet olunmaktadır. Her türlü mahrumiyetlere ve
hükümet-i sabıkanın muhalefetine rağmen Yunan işgal ve
mezaliminin tahdidine muvaffak olan ve şimdiye kadar din ve
unsurumuza has olan bir mevcudiyet-i merdane ile müdafaa
ve mücahede de bulunan siz dindaşlarımızın böyle bir emri-
vaki ateşle karşılayacağına alçak ve rezil düşmanı hak-i pak-i
vatandan tardedeceğine şüphe etmiyoruz. Hilaf-ı memul böyle
bir hâl vuku’unda bütün millet her türlü vesait ve tedabire
tevessül ederek İzmir’in Yunanlılardan tahliyesini cihana ilan
ve talep edeceklerdir.  

Anadolu ve Rumeli’nin bütün Müslüman ve Türk evlatlarının
kalpleri sizinle beraberdir. Maddi ve manevi her türlü
muavenet ve müzaherete amadedirler. Mevki’in bu'diyeti ile
beraber esbab-ı malumeden dolayı mevcut Kuva-yı Milliye-
mizle mücahedenize maatteessüf iştirak edemiyoruz. Fakat
bütün ruh ve kalbimizle zavallı İzmirimizin matemini tutuyor
ve namussuz düşmandan tahlisini sizden bekliyoruz. İzmir’i
kurtarmaya azmeden siz efelerin gerisinde aynı dertle müteel-
lim milyonlarca kardeşleriniz vardır. Bu baptaki mesainiz mil-
letçe tebcil olunduğu gibi min indillah da makbul ve
merguptur. İzmir musibetzedegânına ve İzmir’i alçak Yunan-
lılardan tathire azmeden mücahitlerimizin ihtiyaçlarını
tehvine medar olmak üzere vilayetimizde ve bütün mül-
hakatta iane cem ve celbine başlanmıştır. Yekûnu şayan-ı
ehemmiyet olmasa da kıymeti büyüktür. Dercedilen aksam
peyderpey irsal olunacaktır. İzmir Anadolu’nun kalbi ve Türk
Müslüman âleminin göz bebeğidir. Böyle bir cüz-i vatanın
tahlisine masruf olan mesainizi takdir ve bütün milletin sizlere
manen ve maddeten zahîr olduğunu arz eder ve muvaf-
fakiyetinizi Cenab-ı Hakk’tan tazarru ile cephede bulunan
bilumum mücahide ve mücahitlerimize Sivas’tan selamlar ve
ihtiramlar eyleriz.

LİVA ŞUÛNU 

Türk ve Çerkes Kardeşliği

Kemal-i memnuniyetle haber alındığına göre Gönen’de mem-
leketin bütün eşraf ve uleması ve Kuva-yı Milliye ile Çerkes
kardeşlerimizin rüesasından mürekkep büyük bir içtima
yapılmış ve bu içtimada Türk ve Çerkes’in kardeş olduğu ve
ebediyen kardeş olacağı hakikati katiyetle tekrar izhar
edilmiştir.

“Türk ve Çerkes İslam’dır, kardeştir. Daima kardeş yaşayacak
olan bu iki unsur arasına tohum-ı nifak sokmak isteyen şakiler
bir takım âmâl-i sefile takip edenlerdir. Malumulesami olan
bu eşirra Türk ve Çerkesler tarafından müştereken takip ve
tedip edilecektir.” Esasatını ihtiva eden mukarrerattan sonra
beliğ dualar okunmuş Türk ve Çerkes eşraf ve ümerası derin
bir muhabbetle ve memnuniyetle bu mukarreratın infaz
edilmesine karar vermişlerdir.

Bu hamiyetkâr kararları pek tabii görüyoruz. İslamiyet esas-ı
mukaddesesine tabi olan Türk ve Çerkeslerin daima yekdiğer-
lerini kardeş gibi sevecekleri katidir.

Ecnebi menafi’ine alet olan eşhas istedikleri kadar aleyhte
uğraşsınlar: Türk ve Çerkes vatanlarına tecavüz eden melun
düşmanları karşısında müttehit bir kitle olarak millî ve dinî
vazifelerini yapacaklar ve sefil düşmanı memleketten tardede-
ceklerdir.

Vatanın müdafaası için teşekkül eden Kuva-yı Milliye daima
Çerkes kardeşlerinin cephede muavenet ve fedakârlıklarını
görmekle müftehirdir. İnayet-i hakla ve bu müttehit karar
sayesinde daima ortalığı bulandıran şakiler güruhu
müştereken tedip edilecektir. Bu suretle hain bir düşman her
türlü mukaddesatımızı çiğnemek için hücuma hazırlanırken
bütün cihan anlayacaktır ki Türk ve Çerkesler daima olduğu
gibi el ele vererek ibraz-ı fedakâri edeceklerdir.

İtizar

Mündericatımızın kesretine binaen tefrikamızı bu nüshaya
dercedemedik. Karilerimize arz-ı itizar ederiz. 

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 18
14 Kânunusani 336 (14 Ocak 1920)

Sayfa: 1

SON SÖZ SON KARAR

Mukadderatının elim mahkûmiyeti altında felaketten felakete
yuvarlanan fakat her felaketten sonra yeni mücadeleler için
hazırlanmaktan kaçınmayan bizlerin mütarekeyi imza et-
tiğimiz tarihten beri görmediğimiz çile, çekmediğimiz eza ve
cefa kalmadı. Bütün eski muhabbetlerin, dostlukların uful-i
feci’i karşısında yalnız imanımızla kaldığımız zaman zannediy-
orduk ki: İnsani ve medeni kanaatlerle cihandaki bir şekl-i
hayat verecek olan yüksek düşünceli insanlar bizim hakk-ı
hayat ve saltanatımıza taarruzdan kaçınacak, mağlubiyetten
mütevellit uhdemize düşen tazminatı talep eylemekle iktifa
edecekler. İmzaladığımız mütareke ahkâmı ve ilan edilen ci-
hanşümul Wilson nazariyatı bizden başka fedakârlık iste-
memekte ve Türk olan her yerin üzerinde hâkimiyetimizin
tasdiki cihetine gidileceği kanaatini bize vermekte idi. 

Biz bu kanaatin tesiriyle ve herhalde tatbik edileceğine kani
olduğumuz Wilson nazariyatına tabi’iyet ederek Arap kardeş-
lerimizin hukuk-ı sariha-i milliyelerini itaya amade olduğu-
muzu ve hukuk-ı milliyemizi tasdikini talep ettiğimiz her
fırsatta ilan ve konferans heyetine muhtelif vesaitle tebliğ
eylediğimiz halde maatteessüf iş bizim düşündüğümüz gibi
olmadı. Ne hakikatperest Piyer (Pierre) Loti’nin sada-yı vic-
danisi, ne de asil kalpli uzun düşünceli garp ve Amerikan
siyasiyyununun taleb-i muhikki işitilmedi, dinlenilmedi.

Nazariyatını bütün Amerikan milletinin haysiyet ve şerefi
namına ilan eden Mösyö Wilson’un Avrupa’dan vuku bulan
avdeti ve bugün Konferans Heyeti azalığından Amerikalıların
istinkâfı da Hakk’ın kuvvet elinde bazice kalmağa mahkûm
olduğunu gösterdi. Cihan için keşmekeş ve mücadelenin de-
vamını gösteren bu feci vaziyetten sonra milletler için yapıla-
cak yegâne iş haysiyet ve şeref-i millîlerini, vakar ve izzet-i
nefislerini, hâkimiyet ve saltanatlarını kurtarmak için silaha
sarılmak oldu. Ve pek tabi’ bir his, pek fıtri bir saik ile vuku
bulan şu hal karşısında galip milletlerin tahakküm ve teceb-
bürü tabiatıyla ufule mahkûm kalacaktı. Hindistan’da, Afga-
nistan’da, Azerbaycan’da, Türkistan’da, vuku bulan isyan
Suriye ve Mısır’da çıkan ihtilallerin teskini için İngiliz mil-

letinin bu kadar fedakârlıktan sonra yeniden silaha sarılmak
müşkülatını ihtiyar edemeyeceği tabii idi. Nitekim Rusya’da
yüz altmış milyon halkın birbirini boğazlamasına mani olacak
bir kuvvet çıkamadı ve çıkamaz bilhassa Amerikan milletinin
son zamanlarda aldığı vaziyetten sonra Avrupa’nın yalnız
başına Avusturya’nın felaketini tesliyeye koşması, Al-
manya’daki galeyan-ı efkâra mani olması pek kolay işlerden
sayılamaz. Şu halde cihanın sükûnu namına yapılacak en
mühim iş milletlerin hakk-ı hayat ve saltanatlarını tasdik et-
mektir. Yoksa tarihi ve fedakâr bir milletin hakk-ı hayatını
ihmal ile bir de bütün müşkülata Anadolu meselesini ilave
etmek her halde doğru bir hareket olamaz.

Binlerce sene şeref ve şanla yaşamış altı yüz bu kadar senedir
kurduğu saltanatın haşmet ve debdebesi içinde hayat sürmüş
bir milletin bağrına Yunan gibi bir sefilin hançer saplamasına
İslam ve Türk namusunun barbarlar elinde parçalanmasına
müsaade edilirse istikbal-i cihan için felaket ve keşmekeş
muhakkaktır. Hiçbir millet tasavvur edilemez ki namusu
ezilirken eli kolu bağlı kalsın. Babasının kalbine zehir
akıtılırken oğlunun sükûtu nasıl tasavvur edilemezse
hemşiresinin ismet-i bekâreti parçalanırken biraderinin seyre-
demeyeceği nasıl kabul edilirse Türk milletinin de bugün
yunan vahşeti karşısında elini kolunu sallayarak bîhareket
kalmayacağı da öylece kabul edilmelidir.

Bu kabul edilmediği, Yunan askeri gibi namus düşmanı barbar
bir askerin kumandası deruhte edilerek Türk köylerinin yakıl-
masına, İslam mabedinin yıkılmasına müsaade edildiği
takdirde sükûn teessüs edemez. İngiltere semaya uzanan
minarelerinden her gün yükselen ezan seslerini bir huşu-ı kalp
ve safvet-i iman ile dinleyen Türk’ün merkez-i saltanatını
değiştirir. Ve her köşesini asırlarca süsleyerek dünyanın en
güzel bir şehrini vücuda getiren azimkâr ve fedakâr bir mil-
letin evini başına yıkarsa cihan için asayiş takarrür edemez.
Biz son sözümüzü söyledik. Hükümetimiz ekalliyetlerin
hukukunu kâfil-i taahhüdat-ı resmiyesini Sulh Heyeti’ne tebliğ
eyledi. Ve bütün milletin tercüman-ı ahvali olarak saadet ve
refah-ı atimizi temin edecek bir milletin faaliyet-i sami-
manesini adliyemizin daha muntazam bir şekle ifrağını zabı-
tamızın daha hakiki bir surette faaliyetini temin etmek için bir
devletin muavenetini kabul ettiğini ilan etti. Ve bu suretle asrî
bir zihniyete malik bulunduğumuzu ve hiçbir milletin hakk-
ı hayatına karşı bir hiss-i ihtiras beslemediğimizi resmen taah-

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 18
14 Kânunusani 336 (14 Ocak 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.
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hüt eyledi. Artık bundan fazlasını beklemek bir esaret-i
mütevekkilâne ile mütecavizlere teslim olmamızı istemek vic-
dani bir hareket olamaz.

Bu son fedakârlıktır. Sükûnet-i mutlaka ve asayiş-i tam içinde
saltanatını takviye etmek yeşil ovalarını işleyerek yurdunu
yükseltmek isteyen bir Türk milleti var. Bu millet güzel ve
yeşil İzmir’in de sevimli ve feyizkâr Adana’sında servet-i tabiye
ve ziynet-i mimarisiyle tanınmış idi. Payitahtında bırakılmaz
ve orada yabancı bir el hâkim olursa yaşayamaz. Onun için
Türk milleti son fedakârlığını yapmış son sözünü söylemiştir.
Hakk-ı tabii ve millîsi kabul edilmeyecek ve Yunan’ın İzmir’de
yabancıların topraklarımız üzerinde saltanat sürmesi takarrür
edecek olursa son kararı da “ölünceye kadar uğraşmak” ola-
caktır. 

Bu kararın katiyeti şimdiye kadar gösterdiğimiz harikulade
fedakârlıklarla sübut bulmuş, tahakkuk etmiştir. Onun için
milletimiz hakk-ı tabii ve millîsini tasdik edecek medeni bir
heyetin kararını sabırsızlıkla bekliyor ve artık akan kanların
sonu gelmesini arzu ediyor. Bu samimi arzusu merkez-i hi-
lafette yine tahakküm ve tecebbürün sesi yükselir, yine Yunan
süngüsünün Anadolu’ya uzandığı ve yine bir takım müteca-
vizlerde Anadolu’muzu parçalamak hırsı görülürse o vakit
hakikati boğmak isteyenlerin kim olduğunu cihana tekrar gör-
müş olacaktır. Bizim bu kadar felaketten sonra Avrupa’nın
hakikat karşısında hakkımızı teslim edeceğine itimadımız
vardır. Fakat bu itimadımız mukabilinde zulüm görecek olur-
sak: cihanda hâkim yaşamak için doğmuş fedakâr milletin son
hamlesi de çok ateşîn, çok kanlı olacaktır. Anadolu’nun bu
hayat mücadelesi cihanda çok tahavvüllere ve çok anarşilere
sebebiyet verecektir. Bütün bunlara mani olmak için yalnız
hakk-ı tabii ve millîmizi saltanatımızın istiklalimizin tasdikini
istiyoruz. 

Bakalım mukadderat bu sefer ne gösterecek? Mamafih her ih-
timal karşısında hazır bulunan milletimiz bundan sonra daha
azimkârane vazife-i vataniyesine sarılması elzemdir. 

Mustafa Necati
Özdemir

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer (Pierre) Loti

Geçen Nüshadan Mabat

Bedbaht memleketlerinde Türklerin bir ekseriyet-i katiyeleri
din, anane, lisan ve iffet hususlarında bir vahdet-i mutlakaları
yok mu? Bîrahmane tarafgir olan sansür Ermeni ve Rumlara
nahoş gelecek her şeyi niçin çiziyor. Türklerin aleyhine savru-
lan en ağır şütumu geçiriyor. Ahiren Paris gazetelerinin
birinde ahmakçasına olduğu kadar şayan-ı nefret bulunan şu
satırları okudum:

“Bütün düşmanlarımızdan en çok kin beslemekliğimiz icap
eden ve en çok nefretimize şayan olanlar Türklerdir.”

Fakat biz onları ümitsizlikle irtikâp edilebilecek efale sevk
etmeden ve bu suretle elan onların arasında müstekreh tezvir-

lerine devam eden ücretli memurların işini teshil eylemekten
hazer etmeliyiz. Türklerin harp esnasında hakkımızda göster-
dikleri necabeti inkâr edecek ancak su-i niyet ashabı olabilir.
Buna mukabil işte şükranımız!

Açlıktan ölmekte olduklarını evvelce de söylemiş idim; fakat
bizde biliniyor mu ki, şu zamanda bile, kaht içerisinde bulun-
duğunu iddia eden şeni Almanya’ya erzak yetiştirmeğe hazır-
landığımız halde Türkleri hiç düşünmediğimiz yetmiyormuş
gibi bir de bîtarafların merhametiyle hazırlanıp oraya elbise
ve yiyecek götürecek olan bir imdat sefinesinin Barselona’dan
hareketine evrak-ı lâzımeyi vermek hususundaki kastî bata-
etimizle mani olduk.

Zavallı Türkler! Hayret ve ümitsizlik arasında her taraftan
bana müracaat ediyorlar. Fakat heyhat! Sadamı ve kendilerini
cidden tanıyan Fransızların sadasını duyurmak için ne yapa-
bilirim? Fransız matbuat idarelerinin cümlesi düşmanlarının
haris sürüleriyle dolmuş. Onları mahvolmuş zannıyla mirasına
koşuşulan Ermeni, Rum ve her renkten şarklılar. Mahaza
fazıla-i ümide kapılmayarak, onların müdafaa komitelerinin
en mühimlerinden birinin bana gönderdiği son telgrafı şuraya
dercediyor:  

“İtilaf tarafından ilan olunan desatir-i âliye-i adalete mugayir
olarak vatan-ı Osmaniye konferans canibinden tayin edilecek
mukadderatın verdiği endişe ile istirhamkâr nazarlarımızı size
atfediyoruz. Büyük Fransız milletinin her halde bu derece
bariz bir haksızlığa razı olmayacağı ümidiyle, millet-i
müşarünileyhanın ulüvv-i cenabına müracaat buyurmanızı
rica ediyoruz. Bakalım Birinci Fransuva’nın ahfadı evlad-ı Sü-
leyman’a reva görülen muameleyi hakikaten bîrahmane tasvip
ediyorlar mı?” 

Ulüvv-i cenap diyorlar! Fakat siyasette artık ulüvv-i cenap
mühmel olmuştur; hatta akvam içerisinde en âlicenap olan
muazzez Fransa’mızda bile. Heyhat! Heyhat! Sada-yı hakirim
tamamen acizdir. İstanbul’da bizimle müttefik kuvvetli bir
Türkiye muhafaza etmenin bizim için ne derece mühim bir
keyfiyet olduğunu bile isma edemiyorum. Evet acizayım! Bu
muhtazar Türkiye’nin aleyhine her yerden yükselen avaze-i
şütuma bir set bile çekemiyorum. Hâlbuki İstiman etmiş
mağluplara karşı böyle hakaret savurmak asalet ve necabete,
Fransızlık şiarına ne kadar muhaliftir!

Mabadı var

Numara: 18
14 Kânunusani 336 (14 Ocak 1920)

Sayfa: 2

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinden Mevrut
Telgrafname

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Tem-
siliyesi namına Mustafa Kemal Paşa hazretleri tarafından 11-
1-36 (11-1-1920) tarihiyle mevrut telgraf suretidir: 

İngiltere hükümeti birinci nazırı Mister Loyd Corc’un (Lloyd
George) İstanbul ve Boğazların beynelmilel bir hale ifrağına
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ve Fransa ile İngiltere’nin müttefikan buralarda haiz-i rüçhan
bir surette icra-yı hüküm edeceğine, Türk hükümetinin yeni
merkezinin Anadolu’da olacağına ve İstanbul’un yalnız
merkez-i hilafet ve payitaht-ı dini olarak kalacağına dair Sulh
Konferansı’na teklifatta bulunacağını gazetelerde gördük.
Hakkın zulüm ve kuvvete galebe edeceğine emin olan mil-
letimiz Erzurum ve Sivas’ta inikat eden kongreler mukar-
reratını ve 11 Eylül 335 (11.9.1919) tarihli beyanname ile
mukadderat-ı müstakbelenin hutut-ı esasiyesini çizmiş ve
bunu istihsal eylemeğe kaviyyen azim eylemiş bulunduğunu
arz ile sulh ve selamet-i umumiyeye su-i tesir icra edeceği
şüphesiz bulunan tasavvurat-ı vakıayı şiddetle protesto ey-
leriz.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Mısır’da Galeyan

Son günler zarfında Mısır’da galeyan kesb-i şiddet etmiştir.
Her tarafta bombalar infilak etmektedir. Mısır’a silah ithal
edilmekte olduğuna hükümet-i mahalliyece kanaat hâsıl ol-
muştur. Bütün Camiülezher uleması kıyam ve Mısır müte-
fekkirini ile birlikte İngiltere hükümetine bir muhtıra vererek
İngiltere’nin tamamiyle Mısır’dan çekilmesi lüzumunu tebliğ
etmişlerdir. Reisülulema tarafından “Milner” heyetiyle Mısır-
lıların müzakereye girişmelerinin mugayir-i şer-i şerif
olduğuna dair fetva ısdar edilmiştir. Bu galeyan karşısında
hükümet tebdil-i lisana mecbur olmuştur. Tayms (Times)
gazetesi bu meseleden bahsettiği sırada Mısır’ın vaziyetinden
hükümetin tamamıyla haberdar edilmediğini ve binaenaleyh
hakikat karşısında fazla ısrar edilmeyerek Mısırlılar amalini
tatmin eylemek lazım geldiğini söylüyor.

Boğazlar ve Fransız, İtalyan Nokta-i Nazarı

Ahmed Rıza’nın Paris’ten İstanbul’a yazdığı hususi bir mek-
tupta Türkiye sulhu meselesinde Fransızların İngiliz nokta-i
nazarına muhalif olduklarını yazmaktadır. Mektupta bunun
hilafında vuku bulan neşriyata katiyen itimat olunmaması
tavsiye ve bu hususta İtalyanların da Fransız nokta-i nazarına
iştirak ettikleri her iki devletçe Boğazlarda herhangi bir dev-
letin yerleşmesi Bahr-ı Sefid muvazenesi nokta-i nazarından
nakabil-i kabul bir mahiyette telakki olunduğu da ilaveten
beyan olunmaktadır.

İngiliz-İran İtilafı ve Amerika

19 Kânunuevvel 1919 tarihli Tan gazetesinin yazdığına göre
İngiltere ile İran arasında akdedilmiş olan itilaf; İngiltere ve
Amerika arasında şedidülmeal notaların teatisine sebebiyet
vermiştir. Amerika bu mukavelede kendi nokta-i nazarının is-
timzaç edilmediğini ileriye sürmekte ve meselenin Cemiyet-i
Akvam’a arzını talep eylemektedir.

Hindistan Müslümanları

Hint ekâbirinden Ali Han Türkiye’nin inkısama uğratıldığı
takdirde Hint Müslümanları arasında pek fena tesirler bıraka-
cağını Mister Loyd Corc’a (Lloyd George) beyan etmiştir. Mis-
ter Loyd Corc (Lloyd George) cevaben inkısamın mevzu-i

bahs olamayacağını ve Türklerin hiçbir vakit İstanbul’dan
uzaklaştırılamayacağını zengin vilayetlerden de mahrum
bırakılıp menfaatlerinin muhafaza edileceğini tebliğ eylemiştir. 

ÂLEM-İ MEDENİYETE

Vicdan-ı Beşer Utansın

Yunan Vahşetleri

Alınan haberlere göre Yunanlılar şehr-i halin dördüncü günü
Bademiye karyesini bombardıman ederek ihrak eylemişler ve
ahaliden birçok masumları itlaf etmişlerdir. Son günlerde
Yunan tazyikatı her tarafta teşeddüd etmiştir.

Manisa ve Mülhakatında Zulümler

Manisa’nın garbında ve İzmir şosesi civarında bulunan Keçili
karyesini Yunan eşkıyası basarak ahaliden dört kişiyi katl ve
sekiz kişiyi cerh eylemişlerdir. Bu mel’un vahşiler birçok
kadınların memelerini ve erkeklerin bacaklarını kesmek
suretiyle enva-ı fecayi ve mezalim ika eyledikten sonra savuş-
muşlardır. Bu meyanda Keçili eşrafından Hacı Ahmed oğlu
Veli’nin kulağını kesmişler damadı ile kızını bir suret-i feciada
öldürmüşlerdir. Manisa zabıtası mahall-i cürüme gitmek is-
temiş ise de Yunanlılar asayişin temini kendilerine ait bir
mesele olduğunu beyan ederek muhalefet etmişlerdir.

İzmir’de Yunan Canavarlıkları

Şehr-i halin dördüncü günü İzmir hapishane-i umumisinde
mevkuf bulunan bir Türk jandarma zabitiyle yerli ahaliden üç
kişi ve sekiz köylü elleri kelepçeli olduğu halde Yunanlılar
tarafından şehir dâhilinde dolaştırılarak birçok hakaretlere
maruz bırakıldıktan sonra imha kastıyla Yunanistan’a sevk
olunmuşlardır. Keyfiyet, Müdafaa-i Hukuk heyetlerince İngiliz
miralayı Mister Birmingam (Birmingham) nezdinde protesto
edilmiştir.

***

Alaşehir Millî Fırka Kumandanlığından 11-36 tarihiyle alınan
telgraf suretidir: Yunanlıların taht-ı işgalinde bulunan
Adagide’nin Tüfenkli karyesi iki günden beri yanmaktadır.
Yunan kıtaatının Kaymakçı’da bir takım masum Müslümanları
evlere doldurarak ihrak eylemekte oldukları Cenup Mıntıkası
Erkân-ı Harbiyesi’nden alınan telgrafnameye atfen tebliğ
olunur.

LİVA ŞUÛNU

Balıkesir’de Müdafaa-i Hukuk İzmir Şimal Mıntıkası Heyet-i
Merkeziyesi tarafından İstanbul’da Miting Heyeti Riyaseti’ne
ve matbuata çekilen telgraf suretidir:

Sevgili İstanbulumuz muazzam Fatih’in en kıymettar vedi-
asıdır: Türk’ün celadet ve nebaletine bir timsal-i gurur olan
aziz payitahtımızın nurlu afakında şanlı hilalimiz hiçbir zaman
sönmeyecektir. Türk; İstanbul’u ebedi bir penah-ı teselliyet
olan camileriyle bir abide-i medeniyeti ve daimi bir numu-
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ne-i hamaset olan Anadolu ve Rumeli Hisarı’yla bir iklil-i
haşmeti gibi takdis eder.

İzmir Anadolu’nun kalbi ise İstanbul da dimağıdır. Bunun
halâsı uğrunda Türk, bütün mevcudiyetini fedaya amadedir.

Heyet-i merkeziyemiz; yedi aydan beri zulmün, tecavüzün
karşısında bütün maddi ve manevi varlığıyla fedakârlık yapan,
kan döken zîşeref bir kitle-i milliye namına İstanbul’daki
kardeşlerine hitap ediyor: Millî ve vatanî vazifeniz başına
koşunuz. Büyük Fatih’in mübarek türbesinden yükselen enin-
leri dinleyiniz. Her türlü nifak ve ihtilafı bırakarak muazzez
yurdumuzun necatını temin ediniz ve kani olunuz ki bizler
ve bütün Anadolu, mukaddes İstanbul’un ebediyen Türk
kalmasını en ateşîn ve katî bir iman ve gaye-i millî olarak
kalbimizde saklıyoruz. İzmirimizi gaddar bir pençeden kurtar-
mak için şimdiye kadar harikaengiz fedakârlıklar gösteren
Kuva-yı Milliyemiz bütün cihan-ı beşeriyete karşı ilan ediyor:

“İstanbul Türk’tür; ebediyen Türk kalacaktır. Bunun hilafında
bir karar Türk’ün şimdiye kadar kırılmayan süngüsüyle
karşılanacaktır!”

Bursalı Kardeşlerimizin Cepheye Azimetleri

Anadolu’nun her tarafında başlayan galeyan ve heyecan git-
tikçe tezayüt etmekte ve her tarafta güzel İzmirimiz için
muavenet ve müzaheret edilmeğe başlanmaktadır. İzmir’in
tahlisi için daha binlerce kardeşin gidenleri takip edeceğine
kani olduğumuz Bursalı kardeşlerimizden kolbaşı olarak alt-
mış fedakâr kardeş cepheye gitmek üzere şehrimize
gelmişlerdir. Kendilerinin ibraz buyurdukları şu fedakârlık
şayan-ı takdir olmakla beraber Anadolu’nun ruhunda yaşayan
hissi göstermesi itibarıyla son derece kıymettardır. Kendilerine
hoş geldiniz der ve Cenab-ı Hakk’tan muvaffakiyetler dileriz.

Biga’da Hamdi Bey

Biga’da bazı menfaatperestan Kuva-yı Milliyeyi alet ittihaz ede-
rek bir takım harekât-ı nalayıkada bulunmağa başlamışlardır.

Heyet-i Merkeziye azasından Hamdi Bey kardeşimizi bu
havalideki teşkilatı tevsik ve yolsuzlukları izale vazifesiyle
tavzif ettiğinden müşarünileyh bir hafta evvel Gönen tarikiyle
Biga’ya müteveccihen hareket etmişti. Şimdi memnuniyetle
alınan haberlere göre Hamdi Beyefendi ittihaz ettiği tedabir-i
şedide-i hakîmane ve adilane sayesinde bütün mesaili bertaraf
eylemiştir. Mücrimler tedip edilmiş ve Millî Teşkilat ciddi ve
kati esaslara ibtina ettirilmiştir. Biga Müdafaa-i Hukuk
Heyetinden Heyet-i Merkeziyeye Hamdi Bey’i gönderdiğinden
dolayı teşekkürnameler gelmiştir. Biz de Hamdi Bey
kardeşimizi ve kendilerine müzaheret eden Bigalı kardeşleri-
mizi tebrik ederiz. 

Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti

Merkezi Sivas’ta olmak üzere Müdafaa-i Hukuk Hanımlar
Cemiyeti namıyla bir cemiyet teşekkül etmiştir. Bu cemiyetin
gayesi İslam hanımlarının terakki ve teali-i fikrisine hizmet
etmek ve vatan-ı muazzezimiz uğrunda uhdelerine düşen
vazifeyi ifaya çalışmaktan ibarettir. Bu cemiyetin bilumum vi-

layat ve sancaklarda şubeleri teşekkül etmektedir. Teşkilat
hakkında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal
Paşa hazretleri tarafından İzmir Şimal Mıntıkası kumandan-ı
muhteremi Miralay Kâzım Beyefendi hazretlerine Heyet-i
Merkeziyeye gönderilen program Kazım Beyefendi tarafından
Darulmuallimat Müdiresi Makbule Hanımefendi’ye gönde-
rilmiş ve derhal cemiyetin teşkili ile faaliyete başlamaları
hususu rica olunmuştur. Gayret ve fedakârlığı gayr-i kabil-i
inkâr olan Makbule Hanımefendi’nin bu mühim ve esaslı teş-
kilatı vücuda getirmeğe gayret edeceklerine kaniyiz. Memleke-
timiz hanımefendilerinin de el birliğiyle bu cemiyete zahir
olacaklarını ümit ederiz.

Köylü Nelere Kadir Değil

Kepsut’un Nusret köyü ortasından geçen çay üzerinde o köy
eşrafından Hacı Çavuş’un delaletiyle beş lamba üzerine muaz-
zam bir köprü inşa edilmiştir. Bu köprü hükümetin seneler-
den beri ikmal edemediği Mahmudiye Köprüsü kadar büyük
ve daha sağlamdır. Nahiye Müdürü Emin Bey’in muaveneti,
Hacı Çavuş’un gayreti ve köylülerin fedakârlığı cidden
takdirlere layıktır. Sağ ve var olsunlar.

- Emin Bey’in himmet ve teşviki ile Kalburcu köyünde yeni
bir mektep binası ile umumi mağazalar meydana getirilmiştir.
Arabacı Osman Ağa bu işte çok yararlıklar göstermiştir. Zeki
ve hamiyetli köylülerimiz kendilerine babaca delalet edilmek
şartıyla nelere, ne hayırlara kadir değildirler!

Nazar-ı Dikkate

Mektep-i hukuk mezunlarından gazetemiz ser muharriri
“Mustafa Necati” ve tahrir müdürü “Mehmed Esad” beyler
Hükümet Caddesi’nde küşat ettikleri yazıhanede icra-yı
vekâlete başlamışlardır. Bilumum muhakemede dava kabul ve
devair-i resmiyede iş takip ederler.

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara 19
17 Kânunusani 336 (17 Ocak 1920)

Sayfa: 1

İNGİLİZ DOSTLUĞU 

Anane siyasetine avdet taraftarlarınca her gün tekrar olunan
“İngiliz dostluğu” meselesini hepimiz bin kere işitmişizdir.
Hakikaten bir dostluk, şayan-ı temenni bir dostluk mevcut…
Fakat Türk’ün İngiliz’e mi, yoksa İngiliz’in Türk’e mi
dostluğu… Burası tasrih olunmuyor.

Malumdur ki geçen asırda Türkiye herkesin dostluğuna arz-ı
iftikar etti; mevki’ini muhafaza için her devlete sarıldı. Hatta
hasm-ı ezelisi Moskof’a bile… Hünkâr İskelesi Muahedesi
meydanda… Binaenaleyh muhafaza-i mevcudiyet için yalnız
dostluk, minnettarlık değil hatta bunların fevkinde fedakârlık
ettiği görülüyor.

Avrupa’dan Hindistan’a müncerr fatihler maberinin İsken-
der-i Kebir’in (Büyük İskender) klasik istila yolunun üzerinde
teessüs etmiş olan Osmanlı İmparatorluğu’na İngiltere’nin
alakası hayati zaruretler ve menfaatlerden münbaistir. Bu alaka
geçen asırda evvela Bonapart’a ve sonra Romanoflara karşı
Türkiye’yi bir set halinde muhafaza suretinde nümayan ol-
muştu. İngiliz diplomasisinin bu tezahüratına biz İngiliz
dostluğu unvanını veriyoruz; o devre tarafımızdan “İngiliz
minnettarlığı” ünvanını verseydik daha doğru bir tarif olurdu.
Çünkü Hint yollarını bizzat müdafaa edecek istinat kıtalarını
elde edinceye kadar Türkiye’yi muhafaza mecburiyeti Türkler
için bir nimet oluyordu. 

Hâlbuki İngiltere için Türkiye’yi muhafaza bir gaye değil bir
vasıta idi. Süveyş Kanalı’nın küşadıyla Hint’e açılan yeni
memerr-i bahrî bütün bahrî maabir hakkında rakip kabul et-
meyen İngiltere’nin Şark politikasını tebdile sebep olan
avamilin en mühimidir. İngiltere Şarkî Bahr-ı Sefid havzasında
evvela Kıbrıs’ı elde etti; fakat Türkiye hakkında ki siyasetinin
bedeli Mısır’a vaz-ı yed ettiği günden itibaren başlar. Süveyş
Kanalı’na hâkim yolları elinde tutan kuvvetli bir Türkiye’den
tehaşisi buna bedel Kıbrıs’ın ilerisinde ve İskenderun’a mün-
tehi bir Ermenistan vücuda getirmeye, Arapları Türklerden
ayırmaya çalışması gayet tabii bir şeydi. Hilafet kuvvetini haiz
şevketli Türkiye yerine Rusya’ya karşı bütün Avrupa’yı
alakadar edecek yeni bir Hristiyan tıkaç hükümetçik ikame

etmek tabii İngiliz hesabına daha elverişli geldi. İngiliz
menafi’i nokta-i nazarından Türkler aleyhindeki bu suikast ne
kadar tabii görünüyorsa bu yeni münasebattan dolayı
Türklerin hissiyatındaki tahavvül de o derece tabiidir.
Bununla beraber İngilizlerin hâlâ bizden minnet ve şükran
beklemeleri gariptir.

Abdülhamid-i Sani’nin Almanya’ya temayülünü husumetine
vesile ittihaz eden İngiltere’nin bu iddiada ne kadar hakkı ola-
bilir? Acaba Mısır’a girdikden sonra Osmanlı İmparator-
luğu’nu parçalamaya, her vesilede zayıflatmaya çalışan,
Bahriahmer (Kızıldeniz) ve Basra Körfezi sahillerinde her an
vesile-i niza mesail ihdas eden İngiltere ile hasm-ı ezelisi çar-
ların arasında ve her iki taraftan didiklenirken Türk
hakanının, İslam halifesinin Avrupa’da yeni bir istinat noktası
araması, Almanya’nın li-menfaatin izhar ettiği müzahereti İn-
gilizlere vesile-i husumet vermekten içtinaben reddedilmesi
ve her türlü su-i niyetlerine rağmen yine İngiltere’ye yalvar-
makta devam etmesi kabil miydi? Bütün hissiyatı bertaraf
eyleyerek böyle bir meslek ihtiyari kabil olsaydı tabii pekiyi
olurdu. Fakat bunun imkânı olup olmadığına hükmetmek
için elimizde kâfi vesaik yoktur. 

Hakikaten Almanya’nın Basra Körfezi’ne kadar el uzatmasına
müsaade etmek İngiltere’yi iğzab etmeye kâfi bir sebepti. Fakat
buna mâni olmak için Türkiye’yi bu müzaheretten müstağni
bulundurmak eskisi gibi muhafaza etmek lazımdı. Bu da İn-
giltere’nin hesabına gelmiyordu. Artık o andan itibaren Ab-
dülhamid ve İttihat ve Terakki zamanında İngiltere’nin
başımıza yıldırımlar yağdırması için Alman dostluğu kâfi bir
sebep, makasıdini icra için bir vesile teşkil etti. 

Kendisinin tahrik ve teşviki eseri olan Ermeni meseleleri de
dâhili olduğu halde Abdülhamid devrindeki bütün ihtilafatta
İngiltere bize husumet gösterdi. Bu husumeti İngiliz hürriyet-
perestliğinden mütevellit ve Kızıl Sultan’ın şahsına münhasır
addeden genç inkılâpçıların ilan-ı meşrutiyeti müteakip İngiliz
sefirinin arabasına koşulmaları tabii İngiltere’nin hatt-ı hareke-
tini tebdil etmeyecekti; nasıl ki öyle de oldu. Nihayet çarlarla
aleyhimizde uyuşmuş olan İngiltere Almanların Adalar
Denizi’ne çıkmalarına mümanaat için Rusya’nın Avusturya
aleyhinde hazırlamış olduğu Balkan İttihadını Türkiye’ye teslit
ederek bizi Avrupa’dan kovdurmaya çalıştı. Balkan Harbi’nin
iptidasında netice-i harp ne olursa olsun. Balkanlar’da
statükoyu muhafaza esasını ilan eden İngiltere mağlup olunca

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 19
17 Kânunusani 336 (17 Ocak 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.
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bizi yalnız Avrupa’dan tardettirmekle kalmayarak Asya-yı Os-
maniyi nüfuz mıntıkalarına taksim etti, Irak’ta Almanya ile
uyuştu. Bütün bu mesailde de Türkiye kabahatli ve İngiliz
dostluğuna riayet etmemekle mahkûmdu. 

Acaba Almanya’nın siyaset-i beynelmilelde ibraz ettiği men-
faate müstenit muavenetlerin yarısını İngiltere’den görmüş ol-
saydı mevcudiyetini haricî istinatlar sayesinde temin edecek
kadar zayıf düşmüş olan Türkiye daha kıymettar olan bu
dostluğu reddedecek miydi? Londra Konferansı Türkiye’yi
parçalamak için düsturlar ararken bunu en acı bir surette
tecrübe eden rical-i siyasiyemizden İngiliz dostluğu ile maruf
olan Kâmil Paşa merhum değilmidir? 

Avrupa’nın eski muvazenesi hangi tarafın lehine nihayet bu-
lacağı malum olarak kanlı bir ihtilafa mübeddil olduğu anda
Türkiye’nin hemen harbe atılması hakikatte pek büyük bir
hata idi. Bu hatayı irtikâp edenler bize pek büyük fenalık et-
tiler. Fakat her felaketin tesliye veren bir ciheti vardır. Bizi
fena bir hâle koyan Harb-i Umumi’de bizi Hint yollarından
uzaklaştırarak, arada müstakil Arap memleketleri ihdas ederek
İngiliz tehevvüründen kurtardı zannını tevlit etti. Teessüf olu-
nur ki çok geçmeden bu zannın da hata olduğu anlaşıldı Hint
yollarından uzaklaşan dini esasatı terk ederek millî hudutları
içine çekilen ve yalnız şimalden gelecek Islav tehlikesine karşı
kendisine bir istinat arayan Türkiye’yi de İngiltere’nin çok
gördüğü Fransa İtalya ve Yunan elinde parçalamakta ısrar et-
tiği anlaşıldı. Bu suretle parçalattığı memleketin şekl-i siya-
sisinin değil fakat içinde yaşayan ırkın bile hayırhahı
olmadığını gösterdi. Demek şimdi de İngiltere bize karşı
dostluk göstermiyor. Hâlâ bazıları niçin Türkler İngilizlere
dostluk göstermiyorlar diyorlar; bunda ne derece hakları
vardır? Türkiye İngiltere’ye dostluk gösterecek derece-i satvet
ve istiklale malik midir? Hususan bugün kolları ayakları
bağlanmış yere serilmiş olan Türkiye mi yoksa cihana hâkim
bir vaz-ı müstesnada olan İngiltere mi dostluk ve hayırhahlık
gösterecek mevkidedir? Türk ırkını imhaya kadar varan İngiliz
vaz-ı tehdit ve muhalefetinin kendi menafi’ine ne derece
uygun olacağını takdir İngilizlere aittir; biz Türk menafi’i
nokta-i nazarından meseleyi tetkik edelim:

Amerika mağlup akvama karşı müttehit bulunduğu şeref bor-
cunu ifada katiyen taallül eder Wilson Prensipleri ebediyen
bir lafz-ı bîmana kalmaya mahkûm olursa Türkiye hiç olmazsa
muvakkat bir zaman arızi bir sükûn ve sulha vasıl olabilmek
için hangi devlete istinat edebilir? 

İşte Türkler için bütün bir istikbal meselesi? 

Avrupa muvazene-i kadimesi altüst oldu; Almanya eski ter-
kib-i siyasideki mevki-i kadimini iade edemez. Esasen mün-
hasıran Almanya menfaatine muvafık Türk’ün ziyanına bir
sahabeti biz de istemeyiz; bugünkü Rusya değilse bile yarının
Rusya’sı yine Türkiye’nin tabii düşmanı olacak, açık denizlere
çıkmak için Türkiye’yi yutmak zaruretini hissedecektir. Bu
Rusya’ya (ki aynı zamanda Irak ve Suriye’yi tehdit ederek İn-
giltere içinde bir tehlike olacaktır.) karşı müttefik-i tabiimiz
İngiltere olmak lazım gelirdi. Hâlbuki Arap ve Acem mem-
leketlerine vaz-ı yed etmiş olan İngiltere tekmil Türkiye’yi iste-

diği gibi eli altına alamayacak ve onu kendi haline de bıraka-
mayacak bir vaziyette olduğu görülüyor. İngiltere hem
Bahr-ı Sefid’deki Latin komşularının ağzına muvakkat bir
lokma atmak ve hem de Türklerin başına (Onları kımıldana-
mayacak bir hâle koymak üzere.) musallat etmek cihetini
menfaatine daha muvafık buluyor. Ve istikbal Rusya’sı can-
lanıncaya kadar kendisinin bugün vücuda getirmeye çalıştığı
Kürdistan, Ermenistan ter-kibat-ı siyasiyesi sayesinde bütün
vilayat-ı şarkiyyeyi yutmuş olacağını ve böylece müstakbel
Moskof seylini Ararat (Ağrı) önünde bizzat durduracağını
hesap ediyor. O halde Türkiye Fransız, İtalyan ve Yunan
elinde ırkının parçalandığını, imha edildiğini ve Şarkî
Anadolu’da ekalliyetlerin bıçağı altında kesildiğini görmekten
ise Türklerin cümlesi bir arada ve toplu olarak Rusya’nın eline
geçmesini tercih edecektir. Mademki Almanya sahne-i
siyasiyeden çekilmiştir. Şark-ı Karib’te yine iki kutb-ı siyaset
kalmıştır: İngiltere ve Rusya.

İngiltere bizi böyle parçalamakta ısrar ettikçe istemeyerek
Türkleri Moskof edecek. Türklerin bugün Moskof olması Rus
anarşisinin içine düşmesi demektir; fakat bir millet için
anarşiye düşmek herhâlde üç dört hâkimiyet altına düşerek
yavaş yavaş imha edilmeye tercih olunur. Çünkü birinci hâlde
yine bir istikbal ümidi vardı; ikinci şıkta bu ümit katiyen
münselib.

Rus anarşisini birden bire tevsi’i edecek olan böyle bir vaziyet
Bahr-ı Sefid Düvel-i Muazzaması’nın ne kadar işine gelir bile-
mem? Herhâlde aklıselim sahibi olan Türkler Amerika’nın
taahhüdatına riayet ederek Şark-ı Karib’te böyle bir cehennemî
vaziyetin tahassuluna mani olmasını candan temenni ederler.

İstanbul: 6 Kânunusani 336

Özdemir

Numara: 19
17 Kânunusani 336 (17 Ocak 1920)

Sayfa: 2

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Dağıstan Orduları

Nuri Paşa’nın kumandası altında bulunan Dağıstan orduları
derbendi aşarak Demir Han, şurayı zapt eylemişlerdir.

Yanya’da Müsademat

Yanya taraflarında Yunan kuvvetleriyle Arnavutlar arasında
şiddetli müsademeler vuku bulmaktadır. Arnavutluk’ta Yu-
nanlılara karşı büyük bir husumet hükümfermadır. 

Çiçerin’in Beyannamesi

İngiltere İran mukabele-i ahiresi münasebetiyle Moskova’da
Umur-ı Ecnebiye Komiseri Mösyö Çiçerin İranlılara hitaben
neşrettiği bir beyannamede İran’ın pek yakında âmâl-i mil-
liyesine nail olacağını beyan eylemiştir.
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İngiliz Matbuatı

İngiliz gazeteleri General Denikin’in esbab-ı mağlubiyetini
Mister Loyd Corc’un (Lloyd George) Bolşeviklerle müzakerata
başlamasına atfederek mumaileyhe şiddetle hücum etmekte-
dirler. Matbuatın kanaatlerine göre bu müzakerat Bolşe-
viklerin mevki’ini yükseltmiş ve Denikin’in itibarını pek
ziyade sarsmıştır.

Hindistan’da Harekât-ı Tedibiye 

Londra’da münteşir Tayms (Times) gazetesinin 12 Kâ-
nunuevvel 1919 tarihli nüshasında yazdığına göre Hindis-
tan’ın şimalinde sakin Mahudlar, Veziriler ve Afridiler üzerine
İngilizler tarafından icra edilen tayyare hücumu tesirsiz
kalmıştır. Cem’an yüz tondan fazla bomba atılmış ise de
kabail-i mezkûre İngiliz şeraitini kabule yanaşmamışlardır. 

Tayms (Times) Müdür-i Mesulüne Bir Mektup

12 Kânunuevvel 1919 tarihli Tayms(Times) gazetesi;
müdür-i mesulüne hitaben yazılan bir mektubu neşrediyor.
Mektupta Rusya ahval-i dâhiliyesinden bahsedildikten sonra
deniliyor ki: “Mösyö Livitnof İngiltere ile Bolşevik Rusya
arasında neden sulhun elzem olduğunu anlatırken şu sebebi
de ityan etmiştir ‘Asya-yı Vustada sulhun takarrürü İngiltere
için ehemmiyet-i hayatiyeyi haiz bir meseledir’ Mösyö Holoviç
‘Nevarup’ (New Europa) ceride-i Üsbuiye Afganistan’daki
Bolşevik propagandası hakkında diyor ki ‘Bolşevizm Afganis-
tan’ın arkasında ahz-ı mevki ettikçe ne Afganistan emirine ve-
rilecek büyük miktarda mebaliğ, ne de münasebat-ı  hasene-i
diplomatikiye Afganistan’ı bizimle müsademeden menede-
mez. Biz dikkat etmeliyiz ki zırhlarımız parlak ve vesait-i
müdafaamız emin olsun’ fakat bu fikir yanlıştır. Evvel emirde
Bolşevizm ile sulh yapıldığı takdirde bile Bolşevizm propagan-
dasının nihayet bulacağına inanmak abestir. Saniyen ne kadar
zırhlarımızı parlak ve ordumuzu kuvvetli bulundursak Bolşe-
vizm propagandası bir defa ordunun saflarına sirayet etti mi
müdafaamızın hiç kıymeti kalmaz bundan maada şayan-ı
dikkattir ki Afgan ihtilalcileri İngiltere hükümeti aleyhindeki
isyanlarında Bolşevik muaveneti arıyorlar Moskova’ya giden
Afgan heyet-i murahhasasının reisi Hintli Profesör Baranatula
diyor ki: “Ben bir Komünist değilim, Bolşevik değilim Sosyalist
de değilim. Fakat benim siyasi programımın ilk maddesi
Avrupa hâkimiyetinin Asya’dan def ve ihracıdır. Ben Asya’daki
Avrupa sermayesinin en büyük düşmanıyım. İşte bundan
dolayıdır ki, Bolşevikliğin müttefik-i tabiisiyim” hülasa Bolşe-
vikler bir defa Türkistan’ı işgal ettiler mi Hindistan ile ara-
larında hiçbir mâni kalmamış olacak biz de Hintlilere
muhtariyet vermiş bulunuyoruz ve bu suretle Asya’daki
hâkimiyetimizin ufulune kendi arzumuzla gidiyoruz”

Tayms’ın (Times) Başmakalesi

Tayms (Times) gazetesi başmakalesinde Rusya ve Asya’daki
hadisat-ı ahireden bahseylediği sırada diyor ki: Bu hâle
nazaran acaba Bolşevik merkezi Rusya’dan Asya-yı vustaya mı
naklolunacak: Bolşevikler elan Mavera-yı Bahr-i Hazar’ın
aksam-ı külliyesine sahiptirler. Bolşeviklerin Çin’in milyon-
larını tahrik etmek hayaline düştükleri aşikârdır. Zaten
Rusya’da Bolşevizm’i en ziyade nâkil olanlar Japonlar; Çinliler

ve Tatar süvarileridir. Bolşeviklerin Afgan’a yakın bulunmaları
kendilerini ümitlendiriyor. Kabil’deki Bolşevik rüesası Afgan-
lılara “Hindistan’a taarruz ediniz! Oradan ecnebi hâkimiyetini
kovunuz” diyorlar. Meşhur Bolşevik reisi Bradvin’in Afga-
nistan’daki nüfuzu pek büyüktür. Oradan Hindistan’a gön-
derdiği bir memur mahall-i maksuda vasıl olmuş ve Bolşevik
efkârını naşir varakaların tevzi’ine başlamıştır. Bu adamın
nerede olduğu elan keşfolunamamıştır. Afganistan’a gönderi-
len Bolşevik rüesası Herat’ta mutantan bir surette istikbal
edilmişlerdir” Muharrir Bolşeviklerin Kolçak ordusunu da
kâmilen mahvettikten sonra Afganistan’a döneceklerini kay-
dederek makalesine hitam veriyor.

Ağa Han’ın Nutku

Hindistan’a bahşolunacak olan muhtariyet-i idarenin esasatını
muhtevi bulunan layiha-i kanuniyenin Avam ve Lordlar Ka-
marasına tevdi’i münasebetiyle Hindistan muteberanı tarafın-
dan Mister Muntagü’ye (Montague) keşide edilen bir ziyafette
Hindistan ekâbirinden Ağa Han uzun bir nutuk irat eylemiştir.
Nutkun kısm-ı azamı Türkiye’ye dairdir. Ağa Han Türkiye’nin
vaziyetini mevzubahis ettikten sonra demiştir ki: “Birçok Müs-
lümanların burada içtimaı esnasında onların kalplerinde yük-
sek bir mevki tutan bir mesele hakkında irad-ı makal
etmemek adimülimkândır. Türkiye’nin akıbeti ve Çar
Rusya’sının hercümercisinden sonra tulu etmiş olan Islav
hükûmatının avakıbı elan taayyün etmemiştir. Bu mesaili Hint
menafi’inden baid telakki etmek kadar büyük bir hata mu-
tasavver değildir. Seksen milyona baliğ Hint Müslümanlarınca
bu mesail; mesail-i hayatiyeden maduddur. Mevzubahis olan
mesail bütün Müslümanlarla alakadardır, pek hayatidir. 

Mesela: 20-30 sene evvel görükerek elinde “Ettotilanteriz”lerin
gördükleri muamele kadar yakın ve hayatidir. 

Efendiler! Asya’ya dair haricî siyasette Hintlilerin hiçbir tesir-
leri olmamaya bu mesail hakkında gözlerini kapamaya razı
oldukları günler bir daha avdet etmemek üzere geçmiştir. 

Bundan evvel bahsettiğim mesail; dînî ve içtimaî hissiyata
suret-i temaslarından dolayı İslamlara o kadar yakındırlar ki
bunlara hatta mesail-i hariciye namını bile vermek abestir.
Suver-i muhtelife ve kesirede sabit olmuştur ki Mecusi vatan-
daşlarımız bu mesailde bizimle müttehitülkalp velfikirdirler.
O meşhur ve tarihî kavmin (Ağa Han Türkleri kastediyor)
daha doğmamış olan evlatlarını bile ancak bir avuç insanın
Alman tesvilat ve tehdidatına kapılmaları üzerine irtikâp etmiş
oldukları hatadan dolayı cezadide etmemek hususundaki
arzumuza, temenniyatımıza Mecusi vatandaşlarımız da iştirak
ediyorlar. Bu ricamızda pek musırız.

Zira pek mantıkî esbap üzerine müstenittir. Bu esbap başve-
kilin iki sene evvel irat ettiği ve İngiliz tebaasından olan Müs-
lümanların Prusya militarizmi aleyhinde devletle müttehiden
harp etmesine bir kat daha germi veren o meşhur nutkunda
devir ve dıraz bast edilmişti. O zaman Mister Loyd Corc
(Lloyd George) demişti ki “İngilizler, kâmilen Türk olan
Trakya, İstanbul ve Anadolu’dan Türkiye’yi mahrum etmek
için harp etmiyorlar”. Bundan maada isteriz ki Düvel-i
Mutelife’nin uğrunda harp ettikleri hürriyet ve hâkimiyet-i
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milliye prensipleri Hıristiyan memleketlerinde nasıl tatbik
ediliyorsa bütün âlem-i İslam’da da aynı hüsnüniyetle tatbik
olunsun.”

Tayms (Times) gazetesi bu nutuktan bahsettiği bir baş-
makalesinde diyor ki: “Pek tabiidir ki Türkiye sulhunun
halline doğru son merhaleye vusul bulunduğu bir hengâmda
İslam kalplerinde en yüksek bir mevki ihraz eden bir mesele
hakkında Ağa Han tarafından bazı beyanatında bulunulsun.
Kimsenin meçhulü değildir ki Paris’teki Sulh Konferansı inikat
ettiği esnada Ağa Han Hindistan’ın İslam unsurlarının hissiyat
ve temenniyatının en ileri gelen ve en sempatik bir mürevvici
idi. Dün gece beyanatında tadat etmiş olduğu şurutu
Türkiye’ye temin zımnında çok sarf-ı mesai etmişti. Korkarız
ki bu meselenin suret-i nihaiye-i hali, Ağa Han’ı ve Hindistan
İslamlarını kederdîde edecek bir mahiyette tezahür edecektir.
Zira Türkiye hakkındaki şerait-i sulhiye yalnız İslam Hindis-
tan’ın arzusu nazar-ı itibara alınarak hallolunamaz.

İngiliz hükümeti Hint Müslümanlarının hissiyatını rencide et-
mekten her an tevakki ederse de bu meselede Hint Müslü-
manlarının hissiyatından daha şümullü avamil mevcut
olduğundan birçok mecburiyetlere tebaiyet etmek lazım
geliyor. Ağa Han Mister Loyd Corc’un (lloyd George)1918 Kâ-
nunusanisinde irat etmiş olduğu nutkun bazı aksamını tekrar
etmiştir. İngiltere’nin Türkiye’yi İstanbul, Trakya ve
Anadolu’dan mahrum etmeyeceği yolundaki bir vaat değil idi.
Lakin bir teklif idi. Bu; kendisinin intiharı demek olan bir
muharebeden artık içtinap etmesi için Türkiye’ye yapılmış bir
teklif idi. Ve bahusus İstanbul ve Boğazlar’ın bîtaraflaştırıla-
cağını; Arabistan, Ermenistan, Irak, Suriye ve Filistin’in
tamamiyet-i mülkiyelerinin tanınacağını mübeyyin fıkaratı
cami olan bir teklif idi. Eğer o zaman Türkiye arzukeş olsaydı;
Türkiye ve onu müdafaa edenler reis-i nüzzarın bir nutkunu
iddialarına bir zemin telakki edebilirlerdi. Lakin Türkiye
harbe devam taraftarı idi. Harp devam etti. Ve Türkiye kay-
betti. Binaberin avakıb-ı harekâtına göğüs germelidir. 

Akhisar Müdafaa-i Hukuk Heyetinin Telgrafnamesi

Akhisar Müdafaa-i Hukuk Heyetinden 14-1-36 (14.1.1920)
tarihiyle mevrut telgrafname suretidir:

Yunanlıların İzmir için tasavvur ettikleri teşebbüsat Düvel-i
Muazzama nezdinde protesto edilmiştir. Düşmanın İzmir’de
icraya yeltendiği emr-i vaki milletin açtığı muazzam mücahede
ve azm-i merdane karşısında mahkûm-ı zeval ve ufuldur.
Meyus ve müteessir olmayalım. Yaşamak, hakk-ı hayata nail
olmak istediğimizi pek yakında cihana tasdik ettireceğiz.
Türklük ölmeyecek ve yaşayacaktır. Anadolu’nun mukaddes
toprağından bir karış yeri bile hiç bir millete çiğnettirmeye-
ceğiz. Necip milletin her türlü fedakârlığı icradan çekinmeye-
ceğini ve bu uğurda malen ve bedenen her türlü muaveneti
ifa için ahd ve peyman etmiş olduğunu arz eyleriz. 

Yunan Vahşetleri

Yunanlılar Sivrihisar ve mülhakatında pek zalimane tazyikat
yapmaktadırlar. İhsaniye karyesinden Mustafa oğlu Sadık ve
Ferid isminde iki dindaşımız beş altı gün evvel Yunanlılar
tarafından gece kaldırılarak bir semt-i meçhule götürül-

müşlerdir. Bunların hayat ve mematlarından haber alına-
mamıştır. 

Numara: 19
17 Kânunusani 336 (17 Ocak 1920)

Sayfa: 3

Balıkesir’de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İzmir Şimal Mıntıkası
Heyet-i Merkeziyesi tarafından Paris’te necip dostumuz Piyer
(Pierre) Loti’ye çekilen teşekkür telgrafnamesinin suretidir:

Asil ve büyük ruhunuzun imak-ı şefkatinde daima bir penah-
ı tesliyet bulan Türk milleti asırlardan beri hamisiz ve dostsuz
hep zulmün ve ihanetin kurbanı oluyor. Ermeniler Adana’da
birçok Türk kadın ve çocuklarını kesiyor. İzmir’de binlerce
masum Türk kızının enkaz-ı iffeti üstünde medeniyet tera-
neleri yükseliyor? Fakat Avrupa âlem-i medeniyeti nazarında
Türk yine zalim, Ermeni ve Rum yine mağdurdur…

Bedbaht Türk senin gibi necip kalplerin samimi darabanlarına
mazhar olmasaydı cihanda vicdan ve insaniyetin artık uful et-
tiğine kani olmakta muztarr kalacaktı. Avrupa düvel-i
medeniyesi Anadolu’muzun, bu son anayurdumuzun kalbi
demek olan İzmir’e barbar bir orduyu bir kuvvet-i asayiş
olarak teslit etti.

Avrupa silahlarımızı ve toplarımızı aldı. Ellerimizi, ayak-
larımızı bağlayarak boğazlatmak için zalim bir orduya teslim
etti. Ve bugün Türkler göğüslerini siper yaparak Yunan’ın
toplarına masum köy çocuklarını kesmek için istimal ettiği
toplarına karşı hayatlarını, ırzlarını müdafaa ediyorlar. Anlıyo-
ruz ki bizi öldürmek istiyorlar. Fakat biz ölmeyeceğiz aziz
dost! Zulüm ve udvanı himaye eden çehre-i medeniyet
karşısında faziletin ve namusun bir timsali olarak kalacağız.
Sizin son kıymetli muhabbetlerinizle, cesurane müdafalarınız
bizi meshur ve müteselli ediyor. 

Felaketler içinde inleyen vatanımızın istihlası için elinde silah
dövüşen Kuva-yı Milliyemizin hürmetkâr kalplerinden yük-
selen bin İslam ve takdise tercüman olarak takdim ettiğimiz
şükranları kabul etmek lütufkârlığını dirig buyurmayınız.
Büyük insan!

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer (Pierre) Loti

Geçen nüshadan mabat

Evet, biliyorum! Türkleri tahkir edenler müddetülömür Şark’a
ayak basmamış gözleri eski bir takım bühtanlarla bürünmüş
ve kudurmuş bir propagandanın zehiriyle tesemmüm etmiş
kimselerdir. Bu hakaret saçanların isimleri de alelekser sulu
göz vahim-i him Ermeniliği ifşa eden –(yan) hatimesiyle biter.
Bunlar halis Ermenilerdir. Onların tarafgirane müddeayatı ise
esasen ne ispat edebilir? Fakat herhâlde fazla tetkikata ne şedit
bir arzu ne de fazla vakti olmayan kitle-i avama bu bühtanlar
tesir etmekten hali değildir. 
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Harb-i Umumi’nin iptidalarında Asya’da Ermenilerin harekâtı
ve kıtal-ı mürettep müşevvikleri hakkında elimde imzalı, tas-
dikli, müdellel, ezici dosyalar var. Ermeniler Osmanlı tebaası
idiler ve o esnada kendilerini tamamen rahat bırakıyorlardı.
Maahaza Rus istila kuvvetlerinin istikbaline koşmakta tered-
düt etmediler. Moskof’a casusluk ve keşşaflık ettiler. Düş-
manın girdiği kasaba ve köylerde yalnız Türk evlerini haber
vermekle kalmadılar. Fakat yakmak, işkence etmek, dur-
madan öldürmek, meydanlara ceset yığmak hususunda
Moskof’a pişva oldular. Kendi hariminde ve harp esnasında
icra edilen bu türlü hıyanetlere şediden tecrübeye acaba
dünyada hangi bir millet kıyam etmezdi. Makalemi bitirme-
den evvel muazzez vatandaşlarımdan bir şey talep edeceğim:

Şayet benim daire-i takdirimden uzak olan bazı mütalaat-ı
âliye veya nakabil-i mukavemet tazyikiyat-ı ecnebiye bizim
için pek değerli müttefikler olabilecek olan Türklerin karar-ı
idamını imza etmeye bizi mecbur ediyorsa, hiç değilse şarktan
avdet eden binlerce zabit ve askerlerimizin la-yuadd feryadına
olsun bir parça emniyetle kulak verelim. Elimde (Levantenler)
için şedit ve Türkler, yalnız Türkler için teveccühkâr yüzlerce
mektuplar var. Bunlar meyanında bir tanesinde tesadüf et-
tiğim şu satırları, şeklinin hoşluğunu muhafaza ederek, aynen
naklediyorum:

“Aman Türk mezalimi, Ermenistan kıtalleri! Bu masallarla az
mı kafamızı doldurmuşlardı?” Ve cümlesi Türklerin üsera ve
mecruhinimize ne büyük şefkatle muamele etmiş olduklarını
hikâye ediyorlar: “Türkler, hiçbir muhasımın yapmayacağı
veçhile siperler arasına düşen mecruhlarımızı toplamamıza
müsaade ediyorlardı. Çanakkale’de içerisinde bir sıhhi merkez
bulunan her hangi bir mevzimizi topla döğecekleri vakit, bir
gün evvelinden bize ihbar-ı keyfiyet ederek mecruh ve hasta-
ların tahliyesini rica ediyorlardı… İla ahir…”

Bu mektupların ashabı bütün yazılarını imza ederek, icabında
kendilerinin şehadetlerine müracaat etmekte tereddüt et-
memekliğimi ilave etmişlerdir. 

Oh!. Kahraman bir Bahriye kaymakamının uzun mektubunu
ne büyük heyecanla okudum. Kumanda ettiği şanlı gemi, her
taraftan delik deşik olduğu hâlde, Fransa’nın bayrağını i’la
ederek battıkta mumaileyh dahi ağır surette mecruh olarak ve
gemisinin enkazına tutunarak yüze yüze sahile teveccüh et-
mişti. Maiyeti efradından kurtulabilen birkaç kişi de kanlar
içerisinde ve nîmmürde bir hâlde onu takip ediyordu.
Türkler, bunları –Alman kavaidine tebean– topa tutacak
yerde, kurtarmaya şitaban ve kendilerine sahilin çıkmaya en
müsait yerlerini gösterdiler; tahlislerine gönderecek sandalları
olmadığı cihetle bizzat denize girip muavenette bulundular.
Türk müfrezesine kumanda eden zabit selam verip, elini de
dostane uzattıktan sonra cümlesine merasim-i ihtiramkârane-
i askeriye ifa ettirmiş ve Fransız bayrağına ateş ettirmek
mecburiyetinde bulunduğundan dolayı Fransızca beyan-ı iti-
zar etmiştir. 

Soğuktan ve ızdıraptan bitap hâlde bulunan askerlerimiz
uhuvvetkârane ihtimamat ile ısıtılmış, doyurulmuş, giy-
dirilmiş ve yaraları sarılmıştır. Gerçi bir müddet sonra, kendi-

leri, hastanenin bulunduğu yakın bir kasabaya sevk edilirken
husumetkâr bir halk tarafından karşılanarak düçar-ı hakaret
olmuşlar. Fakat acı serzenişlerde bulunan zabitimize, Türk
zabiti: “Ehemmiyet vermeyiniz. Bakınız hemen hepsi Rum-
dur!” cevabını vermiş ve mütearızları kırbacıyla dağıtmış.

Şimdi vicdanımın beni söylemeye mecbur ettiği şeylerin
hemen hepsini söyledim. Fakat nevmit olarak söyledim. Ve
bir müddet için, Ermenilerin şütumuna omuzlarımı silkerek,
gölgeye çekiliyorum bu mücadelede, heyhat kuvvetler müsavi
değildir ve dava kaybolmuştur!... Ancak ileride ve buna
müsaade edildiği vakit, nakabil-i redd ve cerh şehadetleri havi
bir kitap neşredeceğim.

2

TÜRKLER

Muazzez ve her vaktinden ziyade şayan-ı tevkir olan
Fransa’mız, zannederim ki dünya yüzünde komşusunun ah-
valinden tamamen bihaber bulunan bir memlekettir. Mesela
asırlarca müttefikimiz bulunan Türkiye bizler için Afrika-yı
Vusta veya Küre-i Kamer havalisi kadar meçhuldür. Hatta kışı
Paris’inkinden şedit olan İstanbul’a bizim seyyahların, Kâ-
nunuevvel’de keten elbise ile geldiklerini gördüm. Sefinem
oralarda haftalardan beri kartipileri arasında çalkalanıp du-
rurken Paris’in mühim gazetelerinde şu yolda fıkralar
okudum: “Mösyö Piyer (Pierre) Loti, ebedî bahar memleketi
olan boğaz içinde bulunmakla ne bahtiyardır!” –anlarsınız ya?
O memleket şarktadır, değil mi? Binaenaleyh vasat tabakadan
olan Fransızlar için şark demek: mai siyah güneş, hurma ağacı
ve deve katarı demektir… Ve hoşa giden safiyetleriyle bunlar
Türk’ü Kürt’le Osmanlı’yı tatlı su Frengiyle karıştırırlar. Bunlar
için başında kırmızı serpuş taşıyan kim var ise hep Türk’tür. 

Haydi, göreyim sizi de, babadan oğula, zavallı Türk dost-
larımın rivayet olunan mezalimiyle teshir olunmuş, bizdeki
bazı kimselerin gözlerini açmaya sai olunuz. Balkan Harbi’nin
iptidalarında Türklerin müdafaasını deruhte etmek ce-
saretinde bulunduğum ve bilakis Bulgarların zalim hayvanlar
ve bütün kadınlarımızın muhabbetini celbetmiş olan Kobur-
glu Ferdinand’ın müstekreh bir mahlûk olduğunu söylediğim
için az mı tahkir, tehzil, tehdit edildim.

Koburg’dan bugün intikamım alındı. Zira ityan ettiklerimi kâfi
ricada ispat etti: on senede beş defa nakz-ı aht etti ve “Destur!”
demeden müttefiklerine arkadan ateş etti; bundan âlâ ne bek-
lenebilir? Hunların hemen dosdoğru teselsül etmek suretiyle
ahfadı bulunan askerlerine gelince mütemadiyen bizzat müşa-
hede ettiğim mezalimini tadat, mahalline izam olunan
beynelmilel tahkik heyetlerinin katilhüküm mazbatalarını
tezkâr eylediğim hâlde kimse dinlemek istemedi. Hayır, daima
Türkler hücuma maruz kalan hep Türkler oldu. Ve o Ferdi-
nand ismindeki küçük hükümdarın: “Türkler katliam ediyor,
Türkler cinayet ve en şeni hareket ikaında berdevam oluyor!”
nakaratını tekrar eden muntazam türrehatı kelam-ı İncil gibi
bizde ca-yı kabul buluyordu. 
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Birtakım esbap dolayısıyla, o zaman mübarek Bulgarların müt-
tefikleri bulunmuş olan bazı Hristiyanların ef’al ve harekâtı
hakkında ihtiyar-ı sükût edeceğim… 

Bugün maksadım, ancak bu celi hakikati bir kere daha tekrar
etmektir: Türkler hiçbir zaman bize düşman olmamışlardır.
Fakat Ruslara; evet bîşekk ve şüphe!... Ve nasıl olmazlardı ki
Ruslar kendilerini mütemadiyen ve bîrahmane tehdit ediyor
ve hatta kendilerini mahvetmek hususundaki emellerini giz-
lemek zahmetini bile ihtiyar etmiyorlardı. Türkler harbi bize
değil, Ruslara ilan ettiler. Onların yerinde kim olsa, acaba
böyle yapmazdı? Diğer taraftan, ileride tarih bu harbin nasıl
başladığını söyleyecektir. Onun müsebbipleri, sultanın san-
cağını hamil birtakım ufak sefaine rakip olmuş bazı Alman
vahşetleridir ki bir emrivaki husule getirmek için, henüz ihti-
mal ki tereddüt eden Enver bile keyfiyetten haberdar edilmek-
sizin, bilâmukaddema Rusya sevahiline ateş açtılar.

Esasen Türkler acaba bize karşı ne medyun idiler? Kırım
Harbinden beri onların düşmanlarıyla birlikte yürümekten
fariğ olmadık ve en nihayet, Balkan Muharebesi esnasında, ih-
timal ezelden beri bize ibzal ettikleri meveddetkâr misafirper-
verliğe bir mukabele-i şükran olmak üzere, hemen her
gazetemizde, mütemadi dahmelerle kendilerini kabaca tahkir
ettik ve biliyorum ki bu, onları hem muzdarip hem de müte-
hayyir bıraktı. Türkler, tamamen nevmit olarak ve Rusya
tarafından ezilmek tehlikesinden kurtulmak için menfur Al-
manya’nın kucağına atıldılar. Menfur diyorum; zira küçük bir
ekalliyet müstesna olmak üzere umumen Almanya’dan tenef-
für ettiklerine kefilim. Binaenaleyh bu kadar esbap-ı muhaffe-
fesi olan ve tamirine müheyya bulundukları bir hata-yı
meşumdan dolayı kendilerini ne için bu derece şiddetle tecrim
etmeli? 

Mabadı var

Numara: 19
17 Kânunusani 336 (17 Ocak 1920)

Sayfa: 4

LİVA ŞUÛNU 

Yunanlıların İnkisar-ı Hayalî

Yunanlıların yılbaşlarına tesadüf eden 14 Kânunusani
Çarşamba günü İzmir’in ilan-ı ilhakı için on beş günden beri
istihzaratta bulunuyorlardı. İzmir Metropoliti Hrisostomos bu
hususta icap eden talimatı almak üzere Atina’ya gitmiş ve
avdet etmişti. 

Birçok müfrit Rum gençleri sevgili İzmirimizin ebediyen Türk
kalacağını ispat etmek için icabında hain kitleleri bütün ateşîn
intikamıyla düşecek binlerce Türk süngüsünü ihmal edebile-
cekleri zannına kapıldılar ve faaliyetlerine germi vererek yıl-
başının zevk-i mestîsi içinde meşhur Yunan palikaryalığına
yine bir numune göstermek istiyorlardı. 

Bu günlerde İzmir’in Rum lostracıları bile “İzmir’i aldık. Türk
memurlarını kovacağız! Zito Venizelos!” gibi kahramanlık id-
dialarını serdediyorlardı.

Bütün cephelerdeki Kuva-yı Milliyemiz kumandanları
Heyet-i Merkeziyeleri böyle bir hazırlık karşısında icap eden
her türlü tedabiri ittihaz ettiler. Sevgili İzmir’imiz için en ateşîn
bir şey duyan Türk kahramanları fevç fevç cephelere şitab et-
tiler. Herkes 14 Kânunusani’yi sabırsızlıkla bekliyorlardı.
Fakat bu defa da Yunan hayalleri uful etti ve Rum palikaryaları
hiçbir şey yapamadan kaldılar. İzmir’den alınan haberlere
nazaran ilan-ı ilhak meselesinin başlarına büyük bir felaket
getireceğini anlayan Rumlar ve Yunanlılar nihayet teşebbüs-
lerinden vazgeçmeye mecbur kalmışlar ve hatta o gün
Hükümet Konağı önünde bazı nümayişlerde bulunmak
isteyen palikaryalılar Yunan süvarileri tarafından dağıtılmıştır.

Kuva-yı Milliyemizin böyle bir fırsatı gaip ettiğinden dolayı
yine sabırsızlandığına kaniyiz. Fakat zafer günü yaklaşıyor! O
zaman kâinat görecektir ki İzmir daima Türk’tür!

Yunan Melanetleri 

Alınan mevsuk haberlere göre Yunanlılar İzmir mülhakatında
şehit ettikleri Müslümanları soyarak çıplak bir halde fo-
toğraflarını almaktadırlar. Yunanlılar bu fotoğrafların Türkler
tarafından katledilen Rumlara ait olduğunu iddia ve Düvel-i
İtilafiye mümessillerine tevdi etmektedirler. Yunan ve mil-
letine Düvel-i Fahime-i İtilafiye’nin aldanmayacağına kani ol-
mayla beraber elimizde bulunan vesaik ile bu fotoğrafilerin
kimlere ait olduğunu hîn-i hacette ispata amadeyiz. Şimdilik
bu vahşiyane propagandaları kayıt ile iktifa ediyoruz. 

İstanbul’da Miting

Son günlerde İstanbul hakkında deveran eden etmeğe
başlayan ve bize hasım bulunan menabiden tereşşuh ettiğine
şüphe olmayan rivayetler İstanbul’da büyük bir heyecan tevlit
etti. İstanbul halkı geçen Çarşamba günü Sultan Ahmed Mey-
danı’nda toplanarak İstanbul’un ebediyen Türk kalacağına ahd
ve peyman etmişler ve sevgili payitahtımız için son günlerde
deveran eden şayiat-ı bedhahaneyi şiddetle protesto et-
mişlerdir. Mitingde pek heyecanlı nutuklar irat edilmiş ve it-
tihaz olunan mukarrerat Düvel-i İtilafiye mümessillerine tebliğ
olunmuştur. 

İstanbul’un Mukadderatı ve Avrupa Matbuatı

İstanbul’un mukadderatı mevzubahis olduğu şu günlerde
Avrupa matbuatından hakkımızda uzun bentlere tesadüf
olunmaktadır. Bilhassa Fransız ve İtalyan matbuatı bizim
muhik davamızı müdafaa etmekte ve İstanbul’un Türklerden
niza olunamayacağını beyan etmektedirler. Fransız ve İtalyan
matbuatının bu beyanatını hülasaten dercediyoruz: 

“Tan gazetesi Türkiye payitahtı hakkında henüz hiçbir karar
verilmemiş olduğunu ve on günden beri İstanbul’dan
Türklerin uzaklaştırılacağı hakkında işaa edilen haberlerin
birer tecrübe balonundan ibaret bulunduğunu ve Müslüman-
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ların iğbirarını celp etmemek için mümkün olan her şeyin
yapılacağını beyan ediyor.

“Aksiyon Fransız” gazetesi neşrettiği bir başmakalesinde aynı
mütalaatı serdettikten sonra Türklerin İstanbul’dan tebidi çok
tekrar edilen bir lakırdı olduğunu ve İstanbul’da kalmış olan
Fransız nüfusu beraber çıkmadıkça Türklerin payitahtlarından
çıkarılması gayrimümkün bulunduğunu ve İstanbul hakkında
yapılacak en ufak bir ihtiyatsızlıktan cihanda gayrikabil-i tamir
hadisat-ı müessife tevellüt edeceğini kaydediyor.

“Eko dö Pari” de (L’Écho De Paris) Zat-ı Şahane’nin herhâlde
İstanbul’da ibkası icap ettiğini ve buna muhalif olarak verile-
cek kararın âlem-i İslam’da pek müessif ihtilatatı mucip ola-
cağını serdediyor. 

“Jurnal” gazetesi Fransız efkâr-ı umumiyesinin İstanbul’un
Türklerde ibkasına azmetmiş olduğunu ihtar ederek Türklerin
muhik davalarını müdafaa eyliyor. 

“Deba” gazetesi Türk meselesinin tarz-ı halli hakkında işaa
edilen haberlerin vakitsiz olduğunu ve İstanbul’un üzerinde
Osmanlı hâkimiyeti fikrinin terk olunduğunu zannetmediğini
yazıyor. 

“Liberte” gazetesi Osmanlı İmparatorluğu’nun sukutuyla bir
zamanlar İngiltere’nin Asya’da kendisi hakkında vuku’undan
korktuğu ihtilakâtın Bahr-ı Sefid sahillerinde hudusu tehlike-
sine atılmamak icap ettiğini beyan ediyor. 

“Tan” gazetesi 6 Kânunusani tarihli nüshasında neşreylediği
bir başmakalede Rusya’daki tehditamız anarşiyi izah ve
âlem-i İslam’ın Bolşevizm cereyanı karşısındaki vaziyeti tetkik
ile İran İngiltere mukavelesini ileri sürdükten sonra Türklerin
İstanbul’dan tardı bu nikat-ı nazardan iyi tesirat husule getire-
meyeceğini ve bilakis Asya’daki İslam kuvvetinden Bolşevizm
aleyhinde istifade edilebileceğini ve fakat bunun için de
fevkalade dikkat etmek lazım geldiğini ve “Pelmal” gazetesi
tarafından teşrih edilen İngiliz nokta-i nazarının Sulh Konfe-
ransı’nda ihraz-ı galebe edeceği hususunda hiçbir emare
görülmemiş olduğunu izah ediyor. Başvekil Mösyö Kle-
menso’nun (Clamenceau) naşir-i efkârı olan “Omliber”
gazetesi ise hiçbir zaman Türklerin Asya-yı Sugra’ya tebidleri
mümkün olmayacağını ve böyle bir hâlin Fransız ve İngiliz
Müslüman müstemlekelerine çok fena bir tesir yapacağını ve
bu meseleye bir netice vermeden evvel çok düşünmek lazım
geldiğini teşrih ediyor. 

“Gulva” gazetesi de Türklerin İstanbul’dan nefyedilmelerinin
İngiltere’nin menafi’i nokta-i nazarından son derece de vahim
olduğu ve Mister Loyd Corc’un (Lloyd George) bunu düşüne-
memiş olmasına ihtimal verilemeyeceğini kaydediyor. 

“Figaro” gazetesi İngiltere’nin Müslüman tebasının fazla ol-
masından dolayı Biritanya’ya isnat edilen Türkleri Asya-yı
Sugra’ya tebid projesinin tatbik edilemeyeceğini yazıyor. 

“Tayms (Times)” gazetesi Türklerin Asya-yı Sugra’ya tebidi
hakkında işaa edilen haberlerin nâ-bemevsim olduğunu
yazıyor.

İtalyan matbuatı da umumiyetle Fransız nokta-i nazarına işti-
rak etmekte ve İtalya’nın Sulh Konferansı’nda Fransızlar ile
birlikte aynı fikri müdafaa edeceğini kaydeylemektedirler.
Ezcümle İstanbul Türk kaldıkça boğazların serbestîsini temin
edecek bir suret-i tesviye bulmanın kolay olacağını ve İstan-
bul’un milletler arasında tekrar birtakım itiraza sebebiyet vere-
cek olan beynelmilel bir hâle ifrağına hacet kalmayacağını
iddia eylemektedirler.

Tebrik

Vezaif-i mevduasını hüsn-i ifa ile ibraz eylediği gayret ve
ehliyetine binaen livamız müftü-i muhteremi Abdullah Efendi
hazretlerine kibar-ı müderrisin derecesinden rüus-ı hümayun
tevcih buyrulmuş ve keyfiyet-i tevcihi mübeyyen berat-i âli
irsal kılınmıştır. Müftü-i mumaileyh hazretlerine bu vesile ile
arz-ı tebrikât eder ve devam-ı muvaffakiyet-i aliyyelerini
temenni eyleriz. 

Evliya-yı Etfale

Mekâtib-i iptidaiyenin pek ziyade muhtaç olduğu bir eserin
“güzel yazı yazmak usulü” namı altında intişar ettiğini büyük
memnuniyetlerle haber aldık. Güzel yazı yazmak, talebenin
seviyesiyle mütenasip mevzuların fıkdanından dolayı,
mekâtib-i mezkûrede pek ziyade ihmale uğramıştı. Gerçi ip-
tidai mekteplerinde gaye hattat yetiştirmek değilse de güzel
yazmanın ruhun üzerinde büyük tesirleri olduğu gibi, terbiye
nokta-i nazarından da, müfit bir gaye uğrunda sabrı telkin
etmek, küçüklerin nazarlarını dikkate, ellerini sanata alıştır-
mak gibi faziletleri olduğundan ehemmiyetle teemmüle
şayeste bir ders şeklini almıştır. Yeni çıkan eserde mevzular
tamamıyla etfalin seviyesine göre kaleme alınmış, mevzularda
“dinî, ahlakî, millî, fennî gayeler nazar-ı dikkatten dûr tutul-
mamıştır. Her sınıfa mahsus yazılar ayrılmıştır. Hele meşklerin
rika, sülüs, talik gibi üç şeklinde yazılmış olması ile muallimîn
ve talebeye tahsis edilen ilaveler pek ziyade calib-i nazar-ı
dikkattir. Müellif-i muhteremi gençlerimizden Maarif Müftüsü
Ali Rıza Bey’i tebrik ederken her çocuk babasına bundan birer
tane edinmelerini de tavsiyeyi de bir vazife biliriz. 

Teşekkür

Mektebimizin ikmal-i nevakısı hususunda pek zengin in-
saniyetleri sebk eden nahiyemiz Kuva-yı Milliye reis-i
muhteremi Arabacızade Ahmed Bey’e teşekkürat-ı mahsusa
ve minnetdaranemin tebliğe ceride-i muteberelerini tevsit ve
dercini rica eylerim efendim

Giresun Mektebi Başmuallimi Mahmud

Nazar-ı Dikkate

Mekteb-i Hukuk mezunlarından gazetemiz Sermuharriri
Mustafa Necati ve Tahrir Müdürü Mehmed Esad Beyler
Hükümet Caddesi’nde küşat ettikleri yazıhanede icra-yı
vekâlete başlamışlardır. Bilumum mahkemede dava kabul ve
devair-i resmiyede iş takip ederler.

***
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Yeni Açıldı

Azim ve Terakki Türk Terzihanesi

Mükemmel kuzu elbiseleri, âlâsından lavantalar, en iyi
cinsinden pudralar Paris mamulâtından çoraplar almak

istiyor musunuz? Paşa Cami-i Şerifi civarında Pamuk Hanı
kurbunda Mal Müdürü damadı Refet Bey’in yeni küşat

eylediği mağazaya bir defa teşrif ediniz. 

Taşradan da sipariş kabul olunur. 

Osmanlı Bankası Sokağı’nda Almanya Terzi Mektebi’nden
mezun makastar Dûralizade Muharrem Hasbi ve şeriki

İsmail Hakkı idaresinde 

Her nevi elbise, son moda, resimlere ve modellere muvafık
her çeşit kostüm…

Askerî, mülki, ilmî… Her türlü kumaştan arzuya muvafık
elbise imal olunur.

Çalışmak Bizden, Muvaffakiyet Allah’tan, Rağbet Halktan…

***

Dâhilî intani ve İç Hastalıkları Mütehassısı
Doktor Bakteriyolog Ekrem Tok Bey

Hastalarını her gün öğleden akşama kadar Hükümet
Caddesi’nde Sağlık Eczanesi karşısında kabul eder. 

[sağlık muayene ve tedavihanesinde]

Kan, balgam, idrar, meni ve her türlü akıntıların tahlilatı ve
mikroskop muayenesi icra ve muhtelit tedavi usulüyle en

kati tarzda frenginin tedavisi deruhte olunur. 

Gecenin her saatinde muhasebe-i hususiye binası ile
Muhacirin İdaresi arasındaki hanesinde bulunur.

***

Müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara. 20
21 Kânunusani 336 (21 Ocak 1920)

Sayfa: 1

TÜRK MİLLETİNİN KATİYETLE İSTEDİĞİ

İngiltere Başvekili Loyd Corc (Lloyd George) bundan az evvel
Avam Kamarası’nda siyaset-i umumiyeye dair uzun bir nutuk
irat etmiş ve bunda bize dair bazı fıkarat münderiç bulunmuş-
tur. Bu zat resmen diyor ki: “Türkler her iki boğazı kapamakla
muharebeyi aleyhimize olmak üzere iki ve hatta üç sene uzat-
tılar. Binaenaleyh Türkler ceza-yı ihanetlerini görmelidirler.
Kendilerinden intikam almalıyız.” Şimdi âlem hercümerç
oldu. Mesuliyetler katiyetle tavazzuh edemez. Bu âlem-i şümul
cenge kim badi olmuştur? Bu ciheti bugünkü hâkimler değil,
yarınki ve öbür günkü müverrihler ve filozoflar tayin edecek-
tir. Biz, Rusya’ya karşı harbe girdik. İngiltere ve Fransa ve
İtalya’ya husumetimiz yoktur. İngiliz reis-i vükelası bunu
bilmeli idi. Biz bu muharebeye karşı acaba bîtaraf olabilir mi
idik? Hatta Rusya ve Düvel-i Mutelife ile müştereken Almanya
aleyhine harp etmemiz mümkün mü idi? Zannetmeyiz.
Çünkü Rusya’nın bu takdirde galebe etmesi lazımdı. Galebe
edince bizim mevkimiz fenalaşacaktı. Rusya öteden beri açık
denizi istiyordu. Binaenaleyh Boğazlar’a göz dikmişti. Hatta
bunun tertibat-ı askeriye ve bahriyesi bile evvelden olup bit-
mişti. Biz, Rusya’ya imdat ve muavenetimizin hiçbir se-
meresini göremezdik. Nitekim Çin, bu muharebede Düvel-i
Mutelife’ye karıştı ve hasm-ı canı olan Japonya’nın müttefikleri
sırasına girdiği hâlde zaferden müstefit olmak şöyle dursun
takriben kırk milyon nüfusa malik ve arazi-i mukaddesesini
havi “Şan-Tung” arazisini bile kaybediyor. Buna mebnidir ki
Çin hükümeti muahede-i sulhiyeye imzasını koymamıştır.
Fateberu ya ulu’l-ebsar!

Eğer İngiltere’nin maksadı bizi ezmekse, eğer İngiltere
hükümeti Wilson esasatının on ikinci maddesini, cemiyet
düvel-i nazariyatını dinlemeyerek bizi ezecek olursa bütün
mesuliyet kendisine racidir. Biz her devletle, İngiltere ile de
dost geçinmek isteriz ama buna mukabil onlardan dostluk
bekleriz. İntikamdan ve cezadan lütfen bahsedilmesin. Eğer
Boğazların etrafındaki arazimize, payitahtımızın tasarrufuna,
İzmir’imize, Kilikya’mıza umur-ı dâhiliyemize taarruz edilecek

olursa bizim yapacağımız iki değil, birdir. Son dereceye kadar
mukavemet yaşamasını bilmedikse hiç olmazsa şan ve şerefle
ölelim! Mukaddesata tecavüz ettirmek olamaz. Bir millet-i
hâkime esir edilemez. Bizim inidamımız kabildir, esaretimiz
değil. Bize karşı zulüm ve itisafta bulunmak Avrupa’nın da
menfaatine muvafık düşmez. İran, kıyam halindedir. Mısır’da
asayişi muhafaza için İngiltere her türlü mezalimi irtikâp
ediyor. Hindistan’ın Pencab cihetinde kanlı ihtilaller oluyor.
Bir İngiliz sahife-i muteberesi diyor ki oradaki gibi mezalim-
den daha birkaçı Büyük Birintanya saltanatının inkırazı de-
mektir! 375 milyon halk heyecan içindedir. Pencab
Afganistan’a muttasıldır. Afgan ise vaziyetin düzelmesini is-
tiyor ve Türkistan’a kadar nüfuzunu teşmil etti. Rusya’nın
hâlini biliyorsunuz. Almanya’nın eli kulağındadır. Malta ahali-
si bile kıyam ve istiklal-i dâhilîyi istihsal etti. İrlanda bir kazan
gibi kaynıyor. Eğer İngiltere’de “Palmerston” ayarında siyasiler
bulunsaydı şu fırsattan istifade ile Türkiye ile 1854’te olduğu
gibi ittifak ederdi. Eğer İngiliz siyasiyyunu bu hakaiki derk et-
miyorlarsa teessüf ederiz. Dost olmak isteyen bir milletin sada-
yı hakgûyanesini Londra erkânı duyamazlarsa yazık olur.
Cihan, muharebe-i umumiyeden sonra bir daha kana boyanır.
Hem de bu seferki inkılâp azim muharebe-i umumiyeden
daha dehşetli olmak ihtimali haizdir. Biz bütün harekâtımızda
mağduruz çünkü hırs ve tûl-i emel peşinde koşmuyoruz.
Hakkımızı, istiklalimizi, hürriyetimizi, masuniyet, tamamiyet
ve emniyetimizi, istiyoruz. Hakka karşı hiçbir silah yoktur.
Bugün makhur olursak yarın hakkımızı izhar etmenin elbette
bir çaresini buluruz. Almanya ve Avusturya Macaristan ve
Rusya İmparatorlukları gibi İngiliz İmparatorluğu da üzerinde
oturduğu dalı kesmesin! İngiltere Transval Muharebesi’ne
dâhil olmayla bir hata etti. Hele Cihan Harbini tevsi ile en
büyük hatayı etti. İngiliz erkânından rica ederiz ki üçüncü bir
hatayı irtikâp etmesinler. Ne olur ne olmaz! Muharebenin son-
larına kadar bilfiil galip olan Almanya bugün mağlup ve mün-
hezimdir. Akıbeti kimse bilmez. “Bir adam ölmeden bahtiyar
mıdır değil midir bilmez” diyen Atina vazı-ı kanunu Solon
nam hâkimdir.

Cihan ne renk kesbederse etsin Türk milleti azim ve iradesiyle
nail-i fevz ve felah olacaktır. Esir yaşamaktan, İzmirsiz,
Adanasız, İstanbulsuz bir Türkiye’den ise Türksüz bir Türkiye
müreccahtır. Gelsinler kuru toprakları ulu dağları alsınlar!

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Dünya’da her şey mümkündür; yalnız mümkün olmayan bu
asırda bizim mahvımızdır.

Eyüp Sultan 8 Kânunusani 336 (8 Ocak 1920)

Hadi Bin Mehdi

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Mısır’da Suikast

Mısır Başvekili Yusuf Vahya (?) Paşa’ya talebeden biri tarafın-
dan suikast edilmiştir. Atılan bomba tesir etmemiş ve bunun
üzerine Yusuf Paşa’ya birkaç el silah atılmış ise de isabet et-
memiştir. Talebe tevkif olunmuştur. 

Kızıllar Kolçak Cephesi’nde

Tayms (Times) gazetesinin yazdığına göre Bolşevik orduları
ahiren zapt eyledikleri Novonikolayefski (Novonikol’sk)
şehrinden ileriye doğru harekete başlamışlardır. Bütün Kolçak
Cephesi’nde şiddetli müsademat vuku bulmaktadır. Diğer
taraftan Bolşevikler Kırgız havalisinde ve “İrtiş” nehrinin se-
vahiliyle Sungari cihetinde ilerlemekte ve Çin’in şimal-i garbî
hududuna takarrür etmektedirler. Diğer cihetten Kızıllar
“Karkaruniski” nin (?) 66 mil şimal-i garbisinde kâin “Sipaski”
demir madenlerini zapt ederek “Omsk”un beş yüz mil
cenub-i şarkî cihetinde kâin “Ost-Kamenevsk” ile “Serciyopol”
(?)  üzerine ilerlemektedirler.

Nikolayefski’de Ganaim

Bolşevikler tarafından Nikolayefski şehrinin hin-i zaptında elli
iki top iğnitam ve beş bin neferle birçok generaller esir
edilmiştir.

General Mamuntof Esir

Harkof ile Kiyef (Kiev) şehirleri arasında bulunan Piryatik
kasabasının şimalinde Denikin’in bakiyyetüssivile Bolşevik or-
duları arasında vuku bulan şedit müsademelerde Don Kazak-
larının reis-i askerîsi bulunan General “Mamontof” ve bütün
erkânıharbiye heyeti Kızılların eline esir düşmüştür. Bolşevik
tebliğ-i resmîyesine nazaran General “Sekurd” grubunun
erkânıharbiye heyeti de esir düşmüştür. 

“Kazalık”ın Zaptı

Mavera-yı Bahr-i Cezirde bulunan “Kazalık” şehri Asya ordu-
ları tarafından zapt edilmiştir. Yirmi top elli iki petrol kuyusu
iğtinam olunmuş 1500 esir alınmıştır.

Bulgaristan’da Bolşevizm

Bulgaristan’da Bolşevizm cereyanları kesb-i şiddet etmiştir.
Bolşevikler tarafından birçok kasabalar zapt olunmuş şimen-
diferlere vaz-ı yed olunmuştur. Hükümet bu hareketin önüne
geçememektedir. 

Şimalî İran Hududunda

Paris’te münteşir 3 Kânunusani tarihli Omanite gazetesinde
görülmüştür:

Tahran’dan Tayms’a (Times) çekilen bir telgrafnamede İran’ın
şimal hudutlarındaki vaziyetin gayrikabil-i içtinap bir şekilde
vahim olduğu ve Bolşeviklerin “Merv” e müntehi olan şimen-
difer hattını tahrip ettikleri bildiriliyor.

Hindistan’da Bolşeviklik

Delhi’den Tayms (Times) gazetesine çekilen diğer bir telgraf-
namede Hindistan hükümetinin Asya-yı merkezideki Bolşevik
teşkilatının Hindistan’da ilerlemekte olan şiddetli propagan-
dalarına karşı tedabir ittihaz etmekte olduğu işar olunmak-
tadır.

Arap Kuva-yı Milliyesi

Alınan haberlere göre Arap Kuva-yı Milliyesi Kânunuevvelin
on birinci günü “Der Zor” kasabasını İngilizlerden zapt ederek
mezkûr kasabada bulunan İngiliz memurlarını tevkif ve
mebani-i emiriyeyi ihrak etmişlerdir. Resülayn’ın cenub-i
şarkîsinde kâin Cuma kasabası da zapt edilmiştir.

İngiliz Lordlarının Muhtırası

İngiliz lordlarından müteşekkil bir grup efkâr-ı umumiye-i İs-
lamiye’nin tesiratını nazar-ı dikkate alarak Mister Loyd Corc’a
(Lloyd George) yeni bir muhtıra vermişlerdir. Bu muhtırada
İstanbul’un Türkler de kalması ve tamamiyet-i mülkiye-i Os-
maniye’nin temini talep olunmaktadır.

İlavemizi müvezzilerden arayınız.

Numara: 20
21 Kânunusani 336 (21 Ocak 1920)

Sayfa: 2

Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve Rum Patrikhanesi

İstanbul’dan alınan haberlere göre Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Rum Patrikhanesiyle teşrik-i mesai etmeye karar vermiştir.
Mezkûr fırkanın rüesasından bulunan Zeynel Abidin Efendi
patrikhane ile temas etmek üzere murahhas tayin olunmuştur.
Zeynel Abidin Efendi bugünlerde patrikhaneyi sık sık ziyaret
etmektedir.

Damat Ferid Paşa ve Yunan Mümessili

Damat Ferid Paşa ile rüfeka-yı melaneti esbak Harbiye Nazırı
Süleyman Şefik Paşa bugünlerde Yunanlılarla sıkı ve resmî bir
temasa başlamışlardır. Süleyman Şefik Paşa son hafta zarfında
üç defa bir Yunan otomobiliyle Ferid Paşa’yı ziyaret eylemiş ve
Yunan mümessiliyle mükerreren icra-yı mülakat eylemiştir.
Diğer taraftan Yunan mümessili de Balta Limanı’ndaki sahil-
hanesinde Damat Paşa’yı iki defa ziyaret eylemiştir.

Türkiye ve İtalyan Matbuatı

İtalyan matbuatı hiçbir Türk’ün kendi yurdunun en zengin ve
en kıymettar bir parçası olan Aydın vilayetinde harb-i zailde
bir karış toprağına bile ayaklarını basmaya cesaret edemeyen
Yunanlıların yerleşmesine asla müsaade edemeyeceğini ve
hiçbir Müslümanın Anadolu’da bir Ermenistan hükümetinin
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tesisini görmeğe tahammül edemeyeceğini zikretmekte ve
Anadolu’da görülen bugünkü vahdet-i milliye sayesinde
Türkiye’nin nail-i âmâl olacağını ve bu suretle Şark’ta
sükûnetin tessüs edeceğini kemal-i memnuniyetle kaydeyle-
mektedirler.

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinden Meclis-i
Millî Riyasetine Çekilen Telgrafname:

Hâkimiyet-i milliyenin en mühim bir devre-i hayatiyemizde
uzun bir müddet tecelli ettirilmiş olmasından mütevellit
mücahedatı tam Meclis-i Millî’nin küşadı ile gayelerinden
birini istihsal etmiş oluyor. Heyetimiz mukadderat-ı milliyeyi
en meşru ve en kanuni merci-i tetkik ve muhakeme olan
muhterem meclise tevdi etmiş olmakla müftehir ve bahti-
yardır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı altında
kuvvetlerini, emellerini ve ruhlarını birleştirmiş olan millet
bugünden itibaren yalnız kendi iradesini temsil ve bilfiil
hâkim kalacak olan meclisin en fedakâr bir istinadgâhıdır.
Heyetimiz bu itibar ile Meclis-i Millî’ye matuf olan âmâl ve
matalib-i milliyenin mahiyeti ve kuvveti hakkında olduğu gibi
bugünden itibaren mebusan-ı muhteremenin dûş-i taham-
mülüne raci kalacak olan mesuliyet-i tarihiyenin derecesi
hususunda da muhterem mümessillerimizin vukuf ve
metanetinden emin ve mutmain olarak tebrikât ve ihtira-
matımızın heyet-i muhteremeye iblağını istirham ederim ol-
babda. 

EMİR ALİ’NİN MEKTUBU

Hindistan ekâbirinden Emir Ali Han ahiren Tayms (Times)
gazetesi müdür-i mesulüne bir mektup yazarak hilafet ve Türk
meselesi hakkında İngiliz efkâr-ı umumiyesinin nazar-ı dikka-
tini celbeylemiştir. Bir suretine destres olduğumuz mezkûr
mektubu aynen derc-i sütun eyliyoruz:

İslam Hissiyatının Şiddeti ve Türkiye Meselesi

Hindistan’da; Türkiye’ye karşı hissiyat-ı İslamiye’nin samimi
olmadığı hakkındaki hayal defedilmelidir; hiç olmazsa hayal-
ı mezkûrun Lord “Çelmesi Ford”un (Chalmers Ford) Hindis-
tan’daki kendi meclisinde söylediği ve Tayms (Times)
gazetesinin 9 Eylül tarihiyle neşrettiği mühim beyanat ile
defedileceği ümit olunur. Eğer buna dair daha fazla delillere
lüzum görülüyorsa bu babta Hindistan’ın her tarafında cami-
lerde icra edilen ibadet ve dualardan sonra Türkiye’nin
parçalanması ve istiklaline müdahale olunması aleyhinde
kabul edilen ve elan kabul edilmekte devam olunagelen karar-
lar gösterilir.

İşbu kararlar başvekile tebliğ edilmek için telgraf vasıtasıyla
İngiltere’ye gönderilmiştir. Bütün bu kararlar başvekilin hatır-
larda olduğu üzere verdiği söze itimaden verilmiştir. Türkiye
hükümdarının müstakil kalması hakkındaki talep; şeriatın
reis-i cemaate yani imamülkebire itaatin meşruiyetine ve sıh-
hatine dair olan icabatının netice-i tabiiyesidir.

Şeriat imam-ı kebir ile halk beyninde ruhani bir rabıta kabul
eder. İmam müstakilün-bi’r-rey olmazsa bu rabıta-i ruhaniye
tesis edilemez ve binnetice ibadet de meşru olmaz.

Hindistan Valisi “Vays Roy Çalmesi Ford” (Chalmers Ford) bu
hissiyatın ehemmiyetini layıkıyla idrak ediyor. Yoksa
müşarünileyh mecliste kullanmış olduğu lisanı istimal et-
mezdi.

Ahval-i hazırada muhtıralara vazülimza olanlar (ki sizin muh-
biriniz anları pek haksız olarak Türkiye’nin avukatları ile bir-
leşmiş olmakla itham ediyor) Britanya İmparatorluğu’nun
hemşehrileri sıfatıyla ve Hindistan’ın vâsi muhiti içinde bulu-
nan halkın maslahane inkişafında şiddetle alakadar olarak
başvekile buhranlı bir zamanda resmen vermiş oldukları bir
söze karşı harekette bulunmamak ehemmiyetini bildirmeyi
vazife bildiler. Öyle bir söz ki bütün Müslümanlar onu bir
şeref ve namus sözü telakki ederler. 

Bu sözden herhangi bir inhiraf devam etmekte olan teşdit ede-
cektir. 

İslam’ın birinci halifesi halkına karşı söylediği bir hitabede
hükümdardan hakikati saklamanın bir ihanet olduğunu
söylemiştir. İşte bu fikir ile biz de vazifemizi hükümdar ve
memleketimize karşı ifa ettik ve bu vazifenin ifasında hariçden
vuku bulacak hücumlar karşısında hiçbir veçhile dönmeye-
ceğiz. Ahiren Paris matbuatında intişar eden raporlar
Türklerin hissiyat-ı milliyelerinin şimdi tamamıyla faaliyete
geldiğini sarahatle bildirmektedir. Türkler önlerine ne çıka-
cağını pekiyi görüyorlar ve Türklerin hürriyet ve vatanları için
sonuna kadar vuruşacaklarına hiç olmazsa Paris’te inanılmak-
tadır.

Türkler; uzun ve ananevi bir hâkimiyet ile kesb-i milliyet
etmiş akvamı idare edebilmek için uzun seneler vesayet al-
tında bulunmaya mecbur edilemeyecekleri gibi bu hususta
düşmanlarının zalimane eza ve tazyiklerine de teslim-i nefs
etmeyeceklerdir. Gayrikabil-i içtinap olan harb-i dinî âlem-i
İslam’ı çok zaman galeyanda bulunduracaktır. Biraz ihtirama
müstahak olan İslam tebasının hissiyatında sarf-ı nazar açıkça
sormak isterim ki: kendileri için hürriyeti seven Britanya halkı;
istiklaliyetini, mevcudiyet-i milliyesini ve pek fena halde
mükedder bulunan bir milletin sa’y ve gayretini bastırmak için
kendilerini harbe sokacaklar mı? Bundan başka o Britanya;
milletlerin ihtirasatını tatmin için binlerce İngiliz askerinin ve
milyonlarca paranın sarfına rıza gösterecek mi?

Büyük Britanya Suriye ve Mezopotamya’yı tahlis davasında
bulunuyor Türkiye, Trakya ve İstanbul’u açgözlü harislerin
elinden tahlis etmeyecek mi? Eğer etmeyecek ise biz bir darb-
ı meselde söylendiği veçhile yalnız ejderha dişi eğmiş olacağız.

LİVA ŞUÛNU 

Mutasarrıf Beyefendi

Yeni mutasarrıfımız İzzet Beyefendi Pazartesi akşamı şehrimizi
teşrif buyurmuşlar ve eşraf-ı belde ile memurin-i hükümet
tarafından merasim-i mahsusa ile istikbal olunmuşlardır
Heyet-i Merkeziye aza-yı arz hoşamedi zımnında müşarüni-
leyh esna-yı ziyaretlerinde samimi bir hisle müttehis ol-
muşlardır. Müşarünileyhin beş altı aydan beri reis-i 
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hükümetsizlikten birçok müşkülata maruz kalan livamızın
hamiyet ve iktidarlarından müstefit olmasını temenni ederiz.

Türk milletinin bugün düştüğü felaketlerden kurtarılmasına
saik olacak en mühim vasıta serveti ve iktisadiyatıdır. 

Bir kuruş parayı bile milletimizin istikbal-i iktisadîsi namına
saklamaya mecbur olduğumuz bu felaket zamanlarında maat-
teessüf birçok bîlüzum israfatın vuku bulduğunu teessüfle
haber alıyoruz. 

Bilhassa düğünler münasebetiyle yapılan masraflar cidden bu
milletin ati-i serveti namına bir tehlike teşkil etmektedir.
Balıkesir merkez heyet-i muhteremesinin delaletiyle geçen-
lerde bütün memleketin eşrafından mürekkep olarak
akdedilen içtimada bu gibi israfata mâni olmak üzere bir mü-
cadele-i içtimaiyyeye ibtidar olunması takarrür etmiştir. Mil-
letimizin saadet ve istikbal namına her türlü teşebbüsatı bir
vazife-i milliye telakki buyuran muhterem Kumandan Miralay
Kâzım Beyefendi arzu-yı umumiye imtisalen düğünlerdeki is-
rafatın men’i hakkında bir beyanname neşr buyurmuşlardı. 

Berveçh-i zir neşrettiğimiz teşekkürnameden de anlaşılacağı
üzre bu memnuniyet fevkalade hüsn-i tesiri dai olmuştur.
Gerek Kumandan beyefendiyi ve gerekse bu işte ön ayak olan
Vehbi Bey kardeşimizle diğer rüfeka-yı muhteremesini tebrik
ederiz. Altmış birinci fırka muhterem kumandanı Kâzım Beye-
fendi’ye 

Kumandan Beyefendi! 

Diyaneten olduğu kadar aklen, âdeten, mantıken, iktisaden,
israf ve sefahatten ibaret olan ve vatanın feci ve mazlum
vaziyeti karşısında ihanet ve hıyanet olduğundan şüphe bu-
lunmayan hitan ve zifaf cemiyetlerindeki yolsuzluk ve zait
mesarifin men’i hakkındaki beyanname-i kumandanilerini ve
bu husustaki mesai-i meşkûre ve memduhalarını vatan ve
memleket namına alkışladığımızı ve teşekkürat-ı samimiye-
mizle karşıladığımızı hürmetlerimizi teyiden arz eyleriz
efendim hazretleri 

Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti Reisi Mehmed Vehbi

Karesi livası Müftüsü Hafız Abdullah 

Belediye Reisi Keçecizade Hafız Emin

Müstesna Bir Hamiyet

Memnuniyetle haber aldığımıza göre Bursa’nın hamiyetli ve
vatanperver erbab-ı servetinden ve eşraftan, fabrikatör Osman
Efendi Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine her ay 10,000 lira
teberru etmek suretiyle müstesna bir numune-i hamiyet ve
vatanperverî ibraz eylemiştir. Memleketin selamet ve saadetini
hedef ve gaye ittihaz eyleyen teşkilat-ı milliyenin bu fedakâr-
lığını tebcil etmeyi bir vazife telakki eder ve Osman Efendi’nin
bütün zenginlerimize bir numune-i hamiyet ve fedakâri ol-
masını temenni eyleriz.

Bursalı Mücahitler

İzmir’deki Yunan işgaline karşı bütün Anadolu’nun ilan ettiği
millî seferberliğin pişdarlığını ihraz eyleyen Bursa’nın kahra-
man ve fedakâr evlatlarından mürekkep ikinci bir kafile-i
hamaset daha evvelki gün şehrimize gelmiştir. Rumeli’de ve
bilhassa Siroz’da Bulgar ve Yunan çetelerine karşı ihraz
eylediği muvaffakiyat ile maruf mütekait Binbaşı Hamid
Ağa’nın karargâhında içtima ederek şimal cephesi Kumandan-
ı muhteremi Miralay Kâzım Beyefendi tarafından teftiş eylemiş
ve şehrimizde bir gün istirahat eyledikten sonra cepheye sevk
olunmuşlardır. 

Kendilerini Bursa mülhakatından mühim kuvvetlerin takip
edeceğini istihbar eylediğimiz bu fedakâr mücahitlerimize mu-
vaffakiyetler temenni eyler ve Bursa’yı ibraz ettiği hamiyet ve
vatanperverlikten dolayı tebrik ederiz.

Davet

Balıkesir’de eşraf-ı belde, memurin-i mülkiye ve askeriye ailesi
hanımefendilerin önümüzdeki Cuma günü badezzeval
alaturka saat sekizde Mekteb-i Sultani’de içtima akdedile-
ceğinden lütfen teşriflerini rica eylerim efendim 

Darülmuallimat Müdüresi Makbule

Baro Heyetinden

“Önümüzdeki 24 Kânunusani Sene 336 Cuma günü alaturka
saat beşte Belediye Dairesinde içtima ederek baro teşkilatı
hakkında uzun uzadıya müzakeratta bulunulacağından bilu-
mum Mekteb-i Hukuk ve Nevvâb mezunlarıyla ruhsatname-
i resmîyi haiz dava vekillerinin teşrifleriyle müzakereye
iştirakleri rica olunur.

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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ANADOLU İNKILÂBI

Tarihî saltanatları sinesinde asırlarca yaşatmış olan sevgili
Anadolu’nun yıkık köy ve viran evleri içinde bin türlü şedaid-
i hayata mukabele ederek yetişen genç evlatlar, daima
başkaları uğruna feda olmuş, daima başkaları hesabına
çalışmış, Arnavutluk ve Arabistan’ını bu iki İslam bu iki
kardeş diyarını mesut etmek için varı yoğunu, hayatını vak-
federek kendisini ihmal etmişti. Fakat öz vatanlarını ihmal
ederek giriştikleri bu uzun ve yorucu mücadelelerden sonra
ümitlerinin hilafında gördükleri reva-yı iğbirarı nazar-ı ehem-
miyete almayarak samimiyetle saltanatı etrafında toplanan
anasıra sarılmış ve muhitinden çok uzakta kopan korkunç
fırtına ve boralara samimiyet ve kardeşlik hissiyle göğüs ver-
miş olan Anadolu Türkleri Harb-i Umumi’de bu büyük im-
paratorluğun hukukunu muhafaza için senelerce çarpışmışlar
ve fakat netice de mukaddes emellerine kavuşamayarak öz
vatanlarının hudutlarına çekilmişlerdi. 

Her türlü muavenetten mahrum kaldıkları bu feci devirde
Anadolu’nun sinesi düşman süngüsüyle parçalanırken, Avru-
palıların iğfalkâr politikasını idrakten aciz bulunan Suriyeli
kardeşler teşne-i istiklal ile sermest yaşıyor. Ve Türk için hiçbir
taraftan bir ses işitilmiyordu. Bu vaziyet karşısında Türk millî
varlığını kurtarmak, düşmanların vatana uzattıkları elleri kır-
mak için silahına sarıldı. Ve tasavvur olunamayan harikulade-
liklerle cihan önünde hakkının teslimini talep etti. 

Anadolu’nun bugünkü vaziyeti ile dünkü vaziyeti arasında
görülen bu mühim fark hakikaten şayan-ı tetkikdir. Anadolu
bütün hücum ve felaketler karşısında şu son senelerde büyük
bir inkılâp geçirmiştir. Bu inkılâp bugün bütün İslamlık ve
Türklük âlemi için feyizkâr bir sabah hazırlıyor. Düşman
karşısında kalbinden gelen bir imanla silahını kullanan Türk
köylüsünün maaliyat ile dolu olan ruhunda büyük bir varlık
görülüyor. Türk anneleri her gün vazife-i milliyelerini ifa için
çalışıyor, ihtiyar babalar dualarıyla, genç çocuklar temenniyat-
ı safiyaneleriyle evlatlarının, babalarının muvaffakatine dualar
ediyorlar. Mektepler herhâlde on sene evvelki mekteplerden

çok müterakki. Kadınlarımız millî hayata doğru mütemadiyen
ilerliyorlar. Cemiyetler, şirketler, kulüpler, dernekler haya-
tımıza bir yenilik, fikrimize bir faaliyet vermeye uğraşıyorlar.
Anadolu Türkü vazife-i milliyesini ve diniyesini müdrik bir
hâlde ilerliyor. Kalbinde bütün İslam kardeşlerinin yeisini
taşıyor ve bütün ırktaşlarının matemini tutuyor. Bu temiz ve
asil kalpten doğacak kuvvet yalnız kendi varlığını değil bütün
dindaş ve ırktaşlarının varlığını da kurtaracaktır. Türk İslam
âleminin halaskârıdır ve halaskârı olacağına imanı vardır. 

Bir sene evvel kardeş diyarlarında sesler kesilmiş iken bugün
bütün İslam âleminden kopan feryatlar bunun en bariz
delilidir.

Avrupa eski kanaatiyle Anadolu Türkünü tetkik ediyorsa al-
danıyor. Anadolu Türkü Harb-i Umumi’den sonra çok
değişmiştir. Daima faal ve yeniliğe doğru koşan Türkler ek-
sikliklerini ikmale uğraşıyor. Ebedakâr dimağlarıyla faziletkâr
ruhlarıyla yarınki hayatın temellerini koruyor ve her şeyden
evvel hakkını aramayı bir vazife telakki ediyor.

Tarihin asalet ve şerefi namına daima yüksündüğü sada-yı
vakar ve gururu ile Türk mukadder olan hayata bütün dindaş
ve kardeşlerini davet ediyor. Bu ses çok geçmeyecek bütün ci-
handa yeni bir hayat uyandıracaktır. Mahkûm esir kalan
kardeşlerin istiklalini görmek isteyenlerin kalplerinde büyük
bir azim, yıkılmaz ve sarsılmaz bir kanaat vardır. Anadolu’nun
yeniliğe doğru olan gayret ve himmeti faaliyet ve samimiyetini
istikbali hazırlıyor. Düşmanlarımız Türk’ü uyuyor zannedi-
yorlarsa aldanıyorlar. Erzurum’un bir ucundan İzmir’in ke-
narına kadar Anadolu bir elektrik bataryası gibi düğmeye
merbuttur. Bu keşmekeş devrinde, böyle müttehit bir kitle
görülemez. Bu ittihat ve varlığı vücuda getiren bir millet tabii
çok kuvvetlerle mücehhezdir. Avrupa hükmünü verirken
bunu düşünmelidir. Türk’ün kanaat ve imanı her türlü vaziyet
karşısında da aynı iman ve kanaattir. Bu değişmez ve değiştir-
ilemez. 

Cihan için saadet ve refah hazırlamayı vadeden Avrupa dev-
letleri eğer istirahat-i ammeyi arzu ediyor ve sulh-ı cihanı
temin etmeyi kendileri için bir vazife telakki ediyorlarsa İs-
lamiyet’in hadim-i hakikisi ve istinatgâhı olan Türk saltanatını
takviye etmelidirler. Aksi takdirde Asya’da kopacak fırtına pek
müthiş olacaktır. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 21
24 Kânunusani 336 (24 Ocak 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Harbin bütün fecayi ve âlâmını taşıyan ve keşmekeşler içinde
yuvarlanan Avrupa’nın hakkımızı tasdik ederek bu umumi
keşmekeşe meydan vermeyeceğini ümit eyleriz.

Mustafa Necati 

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

17.1.336’da düşman hafif top ve mütemadi piyade ve
mitrolyöz ateşi yapmıştır. Zayiatımız yoktur 

19.1.336’da düşman siperlerimize imtidadlı bir surette topçu
ateşi etmiş ve piyade ve mitralyöz ateşi akşama kadar devam
etmiştir. Bir hayvandan başka zayiatımız yoktur. Akıncı
müfrezelerimiz düşman cephesi gerilerinde şiddetle faaliyet-
lerine devam etmektedirler. 

Akhisar Cephesi’nde:

19.1.336 düşman; İzzeddin köyünün bulunduğu sırtlara taar-
ruz etmiş ise de altı saatlik bir muharebeden sonra telefat-ı
külliye ile tardedilmiştir. 

20.1.336 düşman; tarafından kablezzeval saat on birde “Me-
sevli” civarında Malatya’dan Saruhanlı’ya birçok top mermileri
endaht etmiş ve şimdiye kadar yirmi beş hane harap olmuştur.
Bir nefer mecruhumuz vardır.

21.1.336: Topçumuzun Tatar’a mukabil endahtında düşman
topçu mevzi’ine tam isabet vuku bulmuş ve bir topu tahrip
edilmiştir.

Düşman Tatar köyü ahalisini topçu mevzi’ini ihbar etmiş
olmak ithamıyla cümlesini bilâsebep hapsetmiştir. Akıncı
müfrezelerimiz cephe gerisinde şiddetle icra-yı faaliyet etmek-
tedirler.

Salihli Cephesi’nde: 

18.1.336 Nısfülleylde düşman taarruza başlamış ve muharebe
19.1.336 akşamına kadar şiddetle devam etmiştir. Düşmanın
her iki cenahtan gönderdiği kuvvetli müfrezelerin taarruzatı
akim bırakılmıştır. Düşmanın kuvveti sekiz tabur piyade ve
cebel ve sahra olmak üzere sekiz top idi. Kapanca çiftliği
tarafından bir iki defa işgal edilmiş ve topçu ateşleriyle tama-
men harap olmuştur. 

Sağ cenahta vaziyette tebdil yoktur. Sol cenahta düşmanın
işgal ettiği bir iki noktanın istirdadı için çalışılmaktadır. 

21.1.336’da düşman tekrar bir taarruz yapmış dört saatlik bir
muharebeden ve mukabil taarruzdan sonra tardedilmiş ve
telefat-ı külliye verdirilmiştir.

22.1.336’da tarafeyn arasında şiddetli topçu ve piyade ateşi
teati edilmektedir.

22.1.336 son harp raporudur: mukabil taarruzlarımız üzerine
düşmana telefat-ı külliye verdirilerek eski mevzilerine tama-

men tardedilmiştir. Düşman ovada ve dağlarda lâşelerini
toplamakla meşguldür. Bizden yirmi beş şehit ve otuz üç
mecruh vardır. Düşmanın Ahmetli içindeki makineli tüfek-
lerle mücehhez kıtasına şiddetli bir baskın yapılmış ve
tamamıyla perişan edilmiştir. 

Aydın Cephesi’nde:

13.1.336’da Bayındır’ın kurbunda İkizdere sırtlarında on kişi-
lik bir Yunan müfrezesi imha ve esliha ile cephaneleri iğtinam
edilmiştir Germencik ile Balatçık istasyonları arasında bir
akıncı müfrezemiz kuvvetli bir Yunan muhafız postasını tama-
men imha etmiştir. 

14.1.336’da Adagide Cephesi’nde düşman bilâtesir topçu ateşi
yapmıştır. Yunanlılar Bademiye karyesini topçu ateşi altına
almıştır. 

15.1.336’da cephelerde hafif makineli ve piyade ateşi olmuş-
tur. Vaziyette tebeddül yoktur. 

18.1.336’da Ödemiş Cephesi’nde fasılalı piyade ve makineli
tüfek ve top ateşi olmuştur. 

19.1.336’da Gelves Gediği’nde Kadındere’ye ilerilemek isteyen
bir düşman müfrezesi ateşimizle tardedilmiştir. 

20.1.336 Tire istikametinden düşmanın vaki olan şiddetli bir
taarruzu telefat-ı külliye ile tardedilmiş ve düşmandan birçok
cephane ve hayvan ve bir miktar silah iğtinam edilmiştir. 

Mesut Bir İstiklalin Tebriki

Müdafaa-i Hukuk İzmir Şimal Mıntıkası Heyet-i Merkeziyesi
tarafından Dersaadet’te Azerbaycan hükümeti mümasiline
çekilen tebrik telgrafının suretidir:

En samimi velayetzelzel revabıt-ı ırkiye ve diniye ile merbut
olduğumuz Azerbaycanlı kardaşlarımızın =>

Numara: 21
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=> nimet-i istiklale mazhariyetleri haber-i beşareti cümlemizi
en ateşîn saadetler içinde meshur bıraktı. Müslüman Türk’ün
hayatında esası, mevcudiyeti istiklaldir. Türk zaten esir
yaşayamaz. Bu hakikat-i mahzanın parlak ve fahr-i aver de-
lailinden biri de muhterem Azerbaycanlıların mütemadi bir
mücahede-i milliye neticesinde esaretten kurtulmalarıdır.
Sevgili İzmir’imizi sefil bir düşmanın pençe-i gadrinden kur-
tarmak için sekiz aydan beri cephelerde ibraz-ı fedakâri eden
Kuva-yı Milliye’nin mümessili bulunan Heyet-i Merkeziyemiz
muazzez Azerbaycanlı kardaşlarımızı bütün samimiyetimizle
tebrik ve istiklallerinin daima şereflerle haledar olmasını
temenni eder. Bu hissiyat ve temenniyatımızın Azerbaycanlı
kardeşlerimize lütfen iblağını istirham ve bu vesile ile de arz-
ı hürmet eyleriz efendim.
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İzmir’e Doğru

Azerbaycanlı kardaşlarımızın istiklale mazhariyetleri karşı-
sında her Müslüman Türk derin bir vecd ve saadet hisseder.
Malum olduğu üzere Harb-i Umumi nihayetlerinde Osmanlı
Ordusu Azerbaycanlı kardaşlarımızı Rusların istibdat ve
esaretinden kurtarmıştı. 334 senesi evasıtında hâlihazırda
İzmir şimal cepheleri umum kumandan-ı muhteremi bulunan
Miralay Kâzım Bey Efendi şedit ve kahramanane bir hücum-
dan sonra Batum’u zapt etmiş ve muzafferen Batum’a dâhil
olarak Rus Generali  “Gidovane”yi diğer beş generalle birlikte
esir etmişti.

Ağustos nihayetlerinde de Nuri Paşa’nın kuvvetleri Bakü’yü
zapt ederek ve oradaki Türk kardaşlarımızı Ermeni ve Rus
katliamlarından kurtarmıştı. O tarihlerden itibaren Azerbay-
canlı kardaşlarımız birçok fedakârlıklar ihtiyar ederek istik-
lalleri için pek şedit bir mücadeleye başlamışlar idi. Nihayet
fedakârlıklarının mükâfatını gördüler. Düvel-i Mutelife Azer-
baycan Türk hükümetinin istiklalini tasdik etti. Azerbaycan
hükümet-i müstakilesinin uzun ömürlü ve satvetli olmasını
bizde tazarru eyleriz.

Numara: 723 23.1.336 tarihli
Türkiye Havas Royter (Reuter) Ajansı

Heyet-i Tahkikiyenin Raporu

İtilaf Devletleri’nin müsaadesi ile İzmir’i işgal eden Yunan
askerleri tarafından vuku bulan fecayi-i malume üzerine
beynelmütelifin bu fecayi’i tahkike memur edilen komisyon
tarafından vaktiyle verilip bu defa Aklar gazetesinde kısmen
neşredilen raporda komisyon azası mütarekeden sonra
Aydın’da bulunan Hristiyanların ahval-i umumiyesi mucib-i
memnuniyet bir şekilde bulunduğunu ve bunların huzur ve
istirahatlerinin hiçbir taraftan düçar-ı tecavüz olmadığını ve
Yunanlıların kin ve taassup tezahüratına mani olmak için
hiçbir şeyi yapmamış olduklarını ve Yunan asakirinin İzmir’i
işgal etmeleri bir vazife-i temeddün ifası şöyle dursun bir hâl-
i fütuhat ve bir ehl-i salib hareketi manzarasını almış
olduğunu 15-16 Mayıs tarihlerinde İzmir’de vuku bulan
vakayi ile işgali müteakip ilk günlerde mezkûr şehir ve
civarında cereyan eden ahvalden mütevellit mesuliyetin vazi-
fesini ifa etmemiş olan Yunan Başkumandanlığına ait bulun-
duğunu ve İtilaf Devletlerinden mezuniyet talep etmeksizin
İzmir’in hududu haricinde kalan Aydın, Manisa ve Kasaba’ya
Yunan kumandanı tarafından asker gönderilmesine müsaade
edildiğini ve işgalin vüsati hakkında ahaliye malumat verme-
yerek ahali-i müsellaha arasında heyecanın tezayüdüne sebe-
biyet verdiği için İzmir’deki en büyük mülkiye memuru
makamının da mesul olduğunu ve tahakkuk eden kanaldan
yalnız Yunanlılar mesul oldukları halde işgalin bir ilhak şeklini
aldığını bildirmekte ve mümkün olduğu kadar süratle tama-
men veyahut kısmen Yunan askerlerinin kaldırılarak yerine
daha az miktarda İtilaf asakirinin ikamesini teklif etmekte-
dirler. 

MEDENİYET LEKELERİ

Konya’da münteşir olan “Öğüd” refikimizin matbaası
İzmir’deki Asya-yı Suğra Kuva-yı İtilafiye Başkumandanı İn-
giliz Generali “Milne” tarafından emir üzerine Konya’da bu-
lunan İtalya askeri tarafından işgal edildiğini teessüf ile haber
aldık.

Artık milletimizin her türlü sada-yı hakkını boğarak istedikleri
gibi mukadderatımıza tahakküm etmek isteyen Düvel-i İti-
lafiye’nin her türlü hukuk-ı beşeriyeye muhalif olarak şimdiye
kadar yaptıkları tahakkümlerin silsilesine pek çirkin bir vaka
daha ilave edilmiş oluyor. Türk milletinin izzet-i nefsi ve
hissiyatına riayet ettiklerini iddia eden ve bizim az zararlı bir
dost bildiğimiz İtalyanların bu son hareketine teessüf ve hayret
etmemek mümkün değildir. Biz İtalyalı dostlarımızdan böyle
haysiyetşikenane bir muamele beklemezdik. Yaşamak isteyen
ve her türlü zulümlere yalnız kendi silahıyla mukavemet et-
meye azmetmiş olan milletimizin âmâl-i umumiyesine tercü-
man olarak bu çirkin işgali protesto eder ve bu haksızlığın
tamir edilmesine intizar eyleriz.

Millî mücadelemizin en kıymetli mürevviçlerinden biri olan
muazzez refikimizin tekrar intişarıyla hidemat-ı vataniyesine
devamını da temenni eyleriz. 

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Buhara Emiri

Tan gazetesinin istihbaratına nazaran Buhara Emiri Bolşe-
viklerle müzakeratta bulunmak üzere Moskova’ya azimet et-
miştir.

Bolşevik Orduları

Denikin ordularını mağlup ve perişan eden Bolşevik orduları
“Ekaterinoslav” ve “Novomoskovsk” şehirlerini işgal eyle-
mişlerdir. Denikin’in Polonya Cephesi’nde bulunan kıtaatı da
perişan bir surette ricat etmektedir.

Tayms (Times) Gazetesi

Tayms (Times) gazetesi Tahran’dan aldığı telgraflara istinaden
Bolşeviklerin Hindistan’a gönderdikleri binlerce propagan-
dacıların Hintliler arasında pek büyük bir tahavvül-i efkâr
husule getirdiklerini ve Hindistan’ın Bolşevizm’e karşı bariz
bir temayül göstermekte olduğunu kaydederek tedabir-i ihti-
yatiyenin ittihazını talep eylemektedir.

Omanite Gazetesi ve İstanbul

Omanite gazetesi 3 Kânunusani 1920 tarihli nüshasında
Tan’dan naklen neşrettiği bir bentte İstanbul meselesinden
bahsettikten sonra diyor ki: şunu nazar-ı dikkate almalıyız ki
âlem-i İslam Garb milletleri gibi Bolşevizm’in düşmanı olamaz
Müslümanlar; Türklerin İstanbul’dan kovulmaması için esasen
şerait-i diniye ve hayatiyelerine müsait olan Bolşevizm’i kabul
ve büyük bir kitle haline inkılâp ederek atimize fena bir darbe
indirebilirler. Ruslar her kuvveti kırıp geçiyor Afganistan
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harekete geldi ve ilerliyor. Kafkasya aynı gaye etrafında
toplanıyor Hindistan, Mısır, Fas, Suriye, harekete başladı.
Türkler de hazırlandılar. Eğer biz Asya milletlerini okşa-
mazsak tamiri gayrikabil büyük bir hata irtikâp etmiş olacağız
dikkat edelim. İhtiyatlı davranalım.

Acemi Sadun Paşa

Irak Şeyhülmeşayihi Acemi Sadun Paşa Urfa, Maraş, Ayntab
(Gaziantep), işgallerinin önüne geçmek üzere yirmi beş tabur
kuvvetinde bir kuvve-i milliye ile harekete müheyya olduğunu
ilan etmiştir. 

LİVA ŞUÛNU

Tebrik

Balıkesir’de İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Şimal Mıntıkası
Heyet-i Merkeziyesi tarafından Meclis-i Mebusan Riyaset-i
celilesine bir telgrafname keşide kılınarak arz-ı tebrikât
edilmiş ve milletin meclisten beklediği faaliyet-i vatanperve-
ranede muvaffak olması temenni olunmuştur. Telgrafname
suretini aynen derc-i sütun eyliyoruz:

“Muhterem Meclis-i Millîmizin faaliyet-i tarihiyeye ibtidar
eylediği haberi felaket ve ızdırap içinde inleyen milletimiz için
bir amil-i gurur ve teselli olmuştur. Dâhilî ve haricî birçok
savletlere maruz kalan bedbaht memleketimizin hakk-ı beka
ve istiklali için perverde edilen ümitler nihayet muhterem
meclisimizin sakf-ı hamiyetinde tekâsüf ediyor. İstiklal ve
şerefimizin istihlası uğrunda sekiz aydan beri cephelerde
maddi ve manevi birçok fedakârlıklarda bulunan Kuva-yı Mil-
liyemiz meclis-i âlilerinin bütün vatanperverane tecellütlerine
zâhir olacaktır. Mevcudiyet-i milliyemizin imhası talep
edildiği ve maatteessüf dâhilden de birtakım vatan hainlerinin
bu makasıdı teshil ettikleri bir zamanda enzar-ı milliyenin
heyecan ile kendisine matuf bulunduğu muhterem
meclisimizin vazife-i tarihiyesini hakkıyla takdir buyuracağına
ve birtakım ihtilafat ile kalb-i milleti meyus etmeyeceğine
eminiz. 

İrade-i milliyenin mümessilleri bulunan muhterem mebus-
larımıza ihtiramat-ı faika ve temenniyatımızın lütfen tebliğine
vesatet buyurulmasını istirham ve bu vesile ile de zat-ı ali-i
riyasetpenahilerine arz-ı tazimat eyleriz efendim.

Tebrik

Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti heyet-i tem-
siliyesinin mürevviç efkârı olmak üzere güzide bir heyet-i
tahririye tarafından Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye namında
bir gazetenin intişara başladığını haber aldık. Arkadaşımızın
mücahede-i milliyesinde muvaffak olmasını temenni eder ve
kendisini tebrik eyleriz. 

Yusuf İzzet Paşa Hazretleri

Uzun müddetten beri İstanbul’da bulunan hareket-i mil-
liyenin en kıymettar amillerinden On Dördüncü Kolordu Ku-
mandan-ı Muhteremi Yusuf İzzet Paşa hazretleri ahiren
Bandırma’yı teşrif buyurmuşlardır. 

Kâzım Beyefendi

Bandırma’ya azimet buyurmuş olan İzmir Müdafaa-i Hukuk
Şimal Cephesi Umum Kumandanı Miralay Kâzım Beyefendi
dünkü posta ile şehrimize avdet buyurmuşlardır.

***

Sebilürreşad ceride-i İslamiyesi sermuharrir-i fazılı Darül-
hakimetülislamiye azasından Mehmed Akif Beyefendi hazret-
leriyle Sebilürreşad müdür ve sahib-i muhteremi Eşref Edib
Bey beray-ı ziyaret şehrimizi teşrif buyurmuşlardır. 

Şaki İhsan Çavuş

Edremit havalisinde bir takım fazayih ika eden İhsan Çavuş
geçenlerde Edremit Müdafaa-i Hukuk Heyeti reisi ve pek
kıymetli bir arkadaşımız olan Cemali Bey’i birtakım şahsi
ağraza kapılarak şehit etmişti. Millî mücadelatımızın pek
samimi bir uzv-ı fedakârı olan merhum Cemali’yi böyle fe-
laketli bir zamanda milletinden ayırmak cinayetini irtikâp
eden bu hain şaki nihayet cezasını görmüştür. On beş günden
beri bu çete millî ve askerî kuvvetler tarafından şiddetle takip
edilmekte idi. Bu şiddetli takibat neticesi olarak kuvveti
tamamıyla perişan edilmiş, bir kısmı meyyiten ve bir kısmı
hayyen derdest edilmiş idi. Bu kere de memnuniyetle haber
aldığımıza göre üç kişi ile ihtifa eden İhsan Çavuş, Ezine
civarında Ezine Jandarma Kumandanı Hüsnü Bey tarafından
bilmüsademe meyyiten istisal edilmiştir. Evvelce çeteyi peri-
şan eden millî ve askerî müfrezelere ve Hüsnü Bey’i bütün
samim ruhumuzla tebrik eder ve merhum Cemali Bey kar-
daşımızın da hatıra-i fedakârisini tebcil ederek aile-i keder-
didesine sabr-ı cemil ihsan buyurmasını Cenab-ı Hakk’tan
tazarru eyleriz. 

Tayin

Livamız ceza mahkemesi riyasetine tayin edilen Necip Beye-
fendi dünkü posta ile şehrimizi teşrif ve vazifelerine
mübaderet etmişlerdir. Kendilerini tebrik ve muvaffakiyet-
lerini temenni eyleriz.

Davet

Baro Heyetinden:

Yarınki Pazar günü saat yedi buçukta Said Bey’in
yazıhanesinde ikinci defa olarak toplanılıp mevcut azanın işti-
rakiyle intihabat icra kılınacağından bilumum mezun dava
vekillerinin teşrifleri rica olunur.

***

Hükümet Caddesinde 

Avni İsmail

Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 22 
28 Kânunusani 336 (28 Ocak 1920) Çarşamba

Sayfa: 1

YAŞAMAK İSTİYORUZ

İçtimaî uzviyetlerin hayat ve hareketlerinde görülen ak-
sülameller daima müteakip tazyiklerin mevlüdüdür. Bütün
inkişafat-ı beşeriyenin geçirdiği safahat tetkik edilirse
görülüyor ki; her tevazinin iptidası daima keşmekeş ve
teşevvüş olmuştur. Bu teşevvüşatın esbabı içtimai teneffüsleri
boğan darbeler ve tazyiklerdir. Siyasi heyetler mütekâmil ve
mütedenni birçok vaziyetleri kabul edebilir ve eğer hadisat-ı
beşeriyenin tarz-ı cereyanında yalnız mantık ve muhakeme
hâkim olsa idi kırılmış bir maneviyatın meydana getirebileceği
zayıf muhakemeler her türlü vukuatta amil olabilirdi. Fakat
bütün içtimaiyat amilleri hadisat-ı içtimaiyenin en mühim
mevlitlerinden biri olarak umumi hissiyat ve heyecanları da
nazar-ı itibara almak lazım geldiği hakikatini inkâr etmemek
mecburiyetinde kalıyorlar.

Herhangi bir kitleyi idare etmek iddiasında bulunan müdürler
ise hissiyat-ı umumiyeyi marız olmamak zaruretindedirler. 

Binaenaleyh bütün beşeriyetin şekl-i müstakbelini tayin etmek
salahiyetini haiz olduklarını iddia eden kuvvetler tabiatın in-
sanda zaruri olarak bulundurduğu hissiyatı ve yeis ve elemden
mütevellit aksülamelleri kabul etmek vazifesiyle mükelleftir-
ler. 

Yoksa kahir vefakat muvakkat bir kuvvete istinaden her türlü
taahhüdatı kabul ettirmek bir esas-ı siyaset kabul edilirse;
alakadarlar kani olsun ki meydana getirecekleri tesisat daima
zevale mahkûm olacaktır. 

Tarihin en cabbar müstabitleri millî galeyanın ve arzunun
karşısında daima serfüru etmişlerdir.

Hâlbuki bu müstebitler ferdi hayatları takayyüt ve herhangi
bir ferdin hakkı hayat ve mevcudiyetini inkâr ediyorlardı.
Asırlardan mevrus hissiyat ubudiyetkâraneyi  ananeleri ve tari-
hi mefahir ve kuvvetleri taşıyan hükümdarlar bile nihayet
tazyiklerinin aks-i tesirleri altında haib ve hasir ya mahvol-
maya veyahut bütün şeref ve vatanı terk ederek kaçmaya
mecbur kalırlarsa nasıl mümkün ve mutasavvurdur ki bütün
bir milletin her türlü mukaddesat ve hissiyatını çiğnemek,

hakk-ı mevcudiyet ve bekasını nez’ etmek arzusunda itifatkar
kuvvetlerin tesisine yeltenecekleri binalar baki kalabilsin. 

Senelerden beri yüzlerce milyon insana tahakküm eden Çar
bile kefaret-i zünub olarak başını millî intikamın mümessile-
rine teslim etmeğe muztar kaldı. 

Bu mütehakkim başın sükûtunu pek şedit gayr-i kabil
mukavemet cereyanlar, teşevvüşler takip etti. 

Evvelce kendi siyasi menfaatleri için Rus istibdadının de-
vamından memnun olan rical-i siyasiye birçok masum millet-
lerin kafalarına darbeler indireceklerine kuvvetlerini
dretnotlarını toplasınlar da bütün Asya’yı müthiş bir süratle
kaplayan cereyanları tevkif etsinler. İşte tecrübe-i kuvvet mey-
danı, iğfal edilerek elinden silahları alınmış bedbaht Türkleri
boğazlamak için Anadolu’nun her tarafını cehennemi ateşlerle
tutuşturmak isteyen kahramanların azimet ve celadetlerini
seyretmek istiyoruz.

Sevgili İzmirimizin bakir sahil ve evlerini toplar altında yak-
mak, harabezara çevirmek kolaydır, Anadolu’muzun muhtelif
noktalarına milleti aldatan hain bir hükümetin acz ve
meskenet-i siyasisinde yabancı bayraklar rekz etmek kolaydır: 

Fakat güç olan bir şey vardır! O da yeis ve nevmidi içinde
inleyen bir milletin umumi galeyanını bastırmak!

Bastırmak isteyen mütehakkimlerin kuvveti varsa Avrupa’yı
tehdit eden cereyanların karşısına azametli toplarıyla,
zırhlılarıyla siperler yapsınlar. 

Meşhur İngiliz ricalinden Mister Çörçil (Churchill) bir
nutkunda Amiral Kolçak Denikin ordularının hezimetinden
dolayı Bolşeviklik bütün Avrupa ve bilhassa İngiltere için
tehlikeli bir şekil aldığını söylemiş. Ne büyük ve kat’i bir
hakikat; o halde biz Mister Çörçil’den (Churchill) rica ederiz:
Nutkuna ilave etsin ve anlatsın ki hemşirelerinin payimal
edilen ırzları karşısında ağlayan, öldürülen dedelerinin,
kardeşlerinin enkaz-ı fecaati üstünde hayattan ümidi kesen
bedbaht bir milleti bu kadar hakir bir surette tezlil etmesinler.
Çünkü nihayet her şeyin hudud-ı sabr-ı tahammülü vardır.
Asabî ihtilalciler içinde sıkılan yumruklar ezmeden veyahut
parçalanmadan hall-i tabiiye avdet edemezler.

Kafasına hep muhakkir yumruklar vurulan milletimiz
beşeriyetin büyük efendileri tarafından bu kadar ihmal

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 22
28 Kânunusani 336 (28 Ocak 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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edilmesin. Toplarımız silahlarımız alınır, kollarımız bağla-
narak en sefil canavarlara teslim olunuruz. Debdebeler ve tan-
tanalarla gönderilen büyük bir heyet-i resmiyenin
raporundaki açık ve kati hakikatlere rağmen Yunan işgaline
itimat gösteriliyor. Ve sonra hep bu felaketlere ilaveten zavallı
millet en büyük ricalinin terk-i vazifeye icbar edildiklerini
görürse; nihayet son düşüneceği şey ya bu zillet ve sefaletten
halâsı veyahut ölümdür. Menafi-i vataniye namına şimdilik
yine sükût ediyoruz. Hukukumuzun müdafaasını milletin
gözbebeği ve irade ve azminin mümessili bulunan Meclis-i
Millîmizin hamiyetine tevdi ediyoruz. Bundan da bir sabah
ümit doğmazsa milletin vereceği son bir karar vardır: 

Arş; Herkes silah başına!

H. (Hüseyin) Vasıf

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Pierre Loti

Mütercimi: Ercümend Ekrem

Kalben Fransız bir şehir olan, adeta içerisinde kendi
evimizdeki yaşadığımız ev İstanbul’u Ruslara vermek icap
etmiş olsaydı, ah Fransa kadar mutazarrır olacaktı. Hususuyla
Ruslar bizi oradan herhalde nahoş yabancılar diye, elbette ko-
varlardı. Ve gölgede imza edilip İstanbul’dan maada Türkler-
den beşiklerini ve vaktiyle gerçi harben fethedilmişlerse de
asırların teakubuyla halis birer Türklük merkezi olmuş Trab-
zon, Harput gibi Asya şehirlerini koparan o mahut muahede
tatbik edilmişti. Bugün her kavim tarafından iddia edilen mil-
liyet düsturuna ne muhalif bir iş görülmüş olurdu!

Fakat ahiren Bolşeviklerce ifşa edilen bu muzlim, Sazonof
muahedesini Rus izmihlali eritti ve şimdi suret-i resmiyede
hesabanın tasfiyesine şüru’ edildiği gün Türk mesele-i milliyesi
sulh konferansı azasının piş-i enzar-ı dikkatine vazolunacak-
tır.

Binaenaleyh kendilerinin aleyhlerine ihzar edildiklerini
bildiğim halde zavallı dostlarım Osmanlılar hakkındaki bütün
ümitlerim bu azadedir. Ve her şeye rağmen kendilerine itimat
ediyorum. Zira her işte olduğu gibi burada da müstakim ve
şayan-ı tebcil birer müvezzi-i adalet olacaklarından eminim.

Diyordum ki, bu kadar düçar-ı iftira olan Türkler bize düşman
değillerdir. Ve aleyhimizde kerhen harp ettiler. Kezalik diyor-
dum ve ömrüm oldukça dedim ki bütün Şark’ın, onlar en
sahih, en namuskâr ve en müsaadekâr hatta Ortodoks Hıris-
tiyanlardan bin kat daha müsaadekâr unsurunu teşkil ederler.
İşte, harpten beri bu son iki cihet hakkında en inatçılara karşı
bile bana hak veren bin şahit zuhur ediyor. Jurnaller her
rütbede zabitan, neferat, her biri Fransa’dan çıkarken Türkler
aleyhinde türlü su-i zan beslerken mahza vicdani bir borç öde-
mek maksadıyla bana mektuplar yazıp yekzeban olarak
dediler ki: “Ah! Bu âlicenap, üseraya karşı şefkatkâr ve ...
[lütufkâr] olan bu adamları ne iyi tanımışsınız! Avdetimizde
sizinle birlikte hüsn-i şehadet etmemiz muntazır olunuz!

Hepsi imzalı olan bu samimi ve müessir mektupların kâffesini
neşretmek isterdim fakat bir mücelled kitap olur.

Sözümü bitirmeden evvel, binlerce arasından manidar olduğu
için intihap ettiğim şu hikâyeyi nakledeyim.

1916 senesinde bir Fransız deniz tayyaresi yolunu şaşırarak,
Filistin’de bir Türk karakolunun civarında sukut eder.
Karakolun zabitleri kemal-i nezaketle tayyarecilerimizi esir et-
tikten sonra Kudüs Mutasarrıfı Paşadan ba-telgraf emir iste-
diler ve şu cevabı aldılar:

Kendilerine dost veya akrabanızın en muhteremi gibi hüsn-i
muamele edin: Bu tavsiyeye esasen hacet yoktu. Türkler se-
madan düşen bu arkadaşlarını birer kardeş gibi hüsn-i kabul
etmişlerdir. Ve birkaç gün kaç gün sonra bunları Kudüs’e sevk
için emir geldiği vakit aralarında para toplayarak seyahat ede-
bilmelerini temin ettiler.

Keza şunu da -orada harp etmiş olan askerimizin tekzibinden
korkmayarak- ilave edeyim ki Çanakkale sergüzeşt-i mec-
nunanesinden avdet eden muazzez muhariplerimizden pek
çoğu Türkler bu ricata müsaadekâr davranmamış olsaydı
sahillerde telef olurdu. Arkalarına kendilerini teşvik edecek
bir Alman bulunmadıkça Türkler umumen bize açtıkları ateşi
kesiyorlardı. 

Kezalik ihtara hacet var mı ki harp devam ettikçe hemşehrile-
rimizden binlercesi, hiç kimsenin tazip ve tehdidine maruz
kalmaksızın yaşadılar. Hatta muhibb-i hürmetkârı bulun-
duğum Fransız kadını mütemadiyen ve bir başına Boğaziçi
köylerinden birinde ikâmet etmiş ve en alicenabane ihtima-
mata mazhar olmuştur. Ve yine malum değil mi ki İstanbul’da
kâin Galatasaray Mekteb-i Sultanisi her zaman Fransız ho-
calarını ve Fransızca tedrisatını daima muhafaza etmiştir.

Zavallı bir Fransız gazetesinin:  “Türkler” bütün düşman-
larımızın arasında yalnız en şayan-ı nefret olanı değil aynı za-
manda en şayan-ı istikrah olanıdır” dediği adamlar işte bu
Türklerdir. 

Mabadı var

Karilerimize: bu nüshadan itibaren gazetemiz haftada üç kere
neşrolunacaktır. İntişar günleri Cuma, Pazar, Çarşamba gün-
leridir.

Numara: 22 
28 Kânunusani 336 (28 Ocak 1920) Çarşamba

Sayfa: 2

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

11.1.336’da düşman cephemizin umum siperlerine bütün top
ve mitralyözlerinin iştirakiyle sabahtan ikindi vaktine kadar
mütemadi surette ateş etmiş ve sağ cenahımıza da piyadesiyle
taarruz eylemiş ise de telefat-ı külliye verdirilerek
defedilmiştir. Düşman intikam emeliyle cephe yakınında bu-
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lunan köylerimizi top ateşiyle bombardıman etmiştir. 15 hane
harap ve iki kadın mecruh olmuştur.

22.1.336’da düşman merkez siperlerimize karşı muhalefet
havadan bilistifade baskın teşebbüsünde bulunmuş ise de
mukabil çevirme hareketimizle telefat verdirilerek
tardedilmiştir. Tarafeynden akşama kadar piyade ve mitralyöz
ateşi teati edilmiştir. Zayiatımız yoktur. 

Akhisar Cephesi’nde:

21.1.336: Vaziyette tebeddül yoktur. Ali Beyli karyesinde düş-
manın topçu ateşinde iki köylü şehit ve bir nefer mecruh
düşmüştür.

Aydın Cephesi’nde

21.1.336: Aydın’ın şimal-i şarkîsinde Geynekler-Ginikler (?)
karyesi civarında bulunan düşmanın Çadırlı ordugâhına Kara
köydeki makineli tüfek takımımızın yakın mesafeye takarrüp
ederek icra ettiği bir baskın ateşi neticesinde düşmana elli
kadar maktul verdirilmiştir.

22-21.1.336 gecesi, Aydın’ın şimal-i şarkîsinde aynı cephede
Kara köy mevzilerimize düşmanın topçu ateşi ile beraber vuku
bulan taarruz muvaffakiyetle tardedilmiştir.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Batum’un İşgali

Yeşil Ordu Batum’un bir kısmını işgal etmiştir. İngiliz donan-
ması bahren Batum’u bombardıman etmekte ve şehir
dâhilinde Müslüman kıtaatıyla İngiliz asakiri arasında şedit
müsademeler vuku bulmaktadır. İstanbul’daki İngiliz kıtaatın-
dan bir kısmı Batum’a sevk olunmaktadırlar.

Bukovina’nın İşgali

Bolşevik orduları Bukovina’yı işgal ederek Romanya hudut-
larına doğru ilerlemektedirler.

Romanya ve Bulgaristan Ahvali

İstanbul’daki Düvel-i İtilafiye mümessilleri tarafından Ro-
manya ve Bulgaristan’a vuku bulan münakalatı kat’ et-
mişlerdir. Romanya’nın İstanbul mümessili Romanya ile
muhaberat-ı telgrafiyenin de münkatı olduğu beyan etmiştir.

Erdebil’in Zaptı

Türkistan orduları Acemistan dâhilinde ilerleyerek “Erdebil”
şehrini zapt etmişlerdir. Küçük Han’ın kuvvetleriyle iştirak
eden bu ordular Musul’a doğru hareketlerine devam etmekte-
dirler.

Odesa’nın Bombardımanı

İstanbul’da ecnebi mahafilinden tereşşuh eden haberlere göre
Odesa İngiliz Sefain-i Harbiyesi tarafından bombardıman
edilmiştir.

Şimalî İran

İran’da Bolşevizm şiddetle tevessü etmeye başlamıştır.

Kolçak Ordusunun Bakiyyetü’s-süyufu

Amiral Kolçak ordusunun bakiyyetü’s-süyufunu teşkil eden
Birinci, İkinci, Üçüncü Gönüllü orduları Erkoçak’ta Bolşevik
kıtaatına teslim-i silah etmişlerdir. Bu orduların mevcudu
60.000 kişiye baliğ olmakta idi.

Fransız gazetelerinin yazdığına göre Kolçak ordusu bu
hadiseden sonra tamamıyla mahvolmuştur. Bunlardan üç yüz
bin lokomotif yirmi bin vagon ve ordunun bütün topları iğti-
nam edilmiştir. Kolçak ordusunu imha eden kuvvetlerin en
mühimi Yeşil Ordu namını taşıyan İslam kıtaatıdır. Ele geçiri-
len mühimmat ve silahlarla Taşkent’te yeni bir İslam ordusu
daha teçhiz olunmaktadır.

General Semenof Ordusu

Mançurya’da icra-yı harekât eden General Semenof ordusu-
nun kısm-ı azamı Bolveşik tahrikâtı neticesinde Kızıllara ilti-
hak etmişlerdir.

General Hamilton’un Raporu

Çanakkale kuvve-i seferiyesini idare eden General Hamilton
Tayms (Times) gazetesine gönderdiği bir mektupta mutalaat-
ı atiyeyi dermiyan etmektedir:

Bugünlerde Mısır’da ahvalin tebeddülü dolayısıyla Britanya
nüfuzunun vaziyet-i hazırasını dur ve diraz bahsetmektesiniz. 

Mısırlılar nazarında Britanya nüfuzunun müstahakk-ı hürmet
olduğunu ispat ettiği bir zamanda sukut etmesi muharrirleri
şaşırtacak bir meseledir. Ben bu hususta Lord Kiçez’in (?) fikir-
lerini beyan edeceğim. Müteveffa Lord’un bu fikirlerini ken-
disiyle çalışanların hepsi de bilir. Gelibolu’daki ordularımızın
son kısmını naklettiğim sırada Lord ile görüşmüştüm. Kışın
ortasında Bahr-ı Sefid’de kopan fırtınalar onun hayalinde
kıyametler koparıyordu. Gelibolu sahilini tahliye ettiğimiz za-
manlarda Lord bir dakika uyuyamamış ve ancak tahliyenin it-
mamını müteakip bir parça endişeden kurtulmuştu. Mamafih
Lord mukaddema vaki olan bir musahabemizdeki
beyanatında ısrar ediyordu. Gelibolu’nun tahliyesini müteakip
ona mücavir bir sahadan hemen diğer bir harekete ibtidar
olunmadığı takdirde şark karibinde ve bilhassa Mısır’da sene-
lerce devam edecek şurişler hâsıl olacağını söylüyordu. Kiçez
(?), Britanya’nın namaglûp bulunduğuna dair olan efsanenin
Gelibolu’yu tahliye etmekle yıkılacağını beyan etmişi. Zafer-i
nihai Lord’un bu fikrini müteessir edemedi. İşte bugün
Mısır’da yarın Türkiye’de Lord’un bu kehanetinin tahak-
kukunu müşahede ediyoruz ve edeceğiz.

Mösyö Çörçil’in (Churchill) Nutku

Times gazetesinin 5 Kânunusani 1920 tarihli nüshasında
görülmüştür: 3 Kânunusani 1920’de Mösyö Çörçil (Churchill)
Bolşevizm hakkında irat etmiş olduğu bir nutkunda Anadolu
harekât-ı milliyesine ait şu sözleri sarf etmiştir. 
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“Bütün bu devletlerden sonra Türkiye var. Bir araya toplanan
büyük devletler bir seneden beri Türkiye meselesini hal için
aralarında uyuşamadılar. 

Bu esnada Türk ordusunun büyük bir kısmı kontrolümüzden
çıkmıştı. Yeni bir kuvvet, kavgacı, harpçi bir kuvvet zuhura
gelmiştir ki bu kuvvetin bir ucu elyevm ilerlemekte olan
Bolşeviklere diğer ucu da cenupta memnun edilememiş olan
Araplara mülaki olmaktadır.

Rus Bolşevizmi ile Türk Muhammediliğini mezcedecek olan
bu iltisak birçok hükümetlere ve bahusus en ziyade İngiliz
İmparatorluğu’na zarar iras edecektir. Şimdiye kadar Kolçak
ve Denikin orduları Bolşevikleri harice hücum etmekten
men’e kâfi gelmekte idiler.

Lakin elyevm Kolçak ordusu mahvolmuş ve Denikin de peri-
şan edilmiştir. Binaenaleyh pek yakın bir atide her memleket-
ten ziyade bizim için mucib-i endişe ahvalin zuhur edeceği
memuldür.”

Bir İngiliz’in Raporu

İngiltere hükümetinin garbî Anadolu havalisinde istihbarat
zabitliği vazifesini yapan Yuris Hatkinson’un 14.1.336 (14
Ocak 1920) tarihinde hükümetine verdiği bir raporda bir
hafta imtidad eden tetkikatı neticesinde Osmanlı İmparator-
luğu’nun en kıymetli bir hıttası olan İzmir vilayetinden ve
Türkiye’nin herhangi bir noktasından bir santim toprağın bile
Yunanistan’a terk edildiği takdirde memleketin herc ü merc
olacağını bildirdiği Mevsukan haber alınmıştır.

Yunan Mezalimi

Çeşme kazasının Alaçatı nahiyesi civarında Karaköyü’nü dört
gün mukaddem iki yüz kişilik bir Rum çetesi basarak altı bin
altın ve on iki bin banknot gasp eylemiştir. Müteakiben bu
canavarlar köy halkını katliam etmişlerdir. Köylülerden ancak
birkaç kişi mecruh oldukları halde İzmir’e kaçabilmişlerdir.
Bu zavallılar elyevm İzmir hastanesinde tedavi olunmaktadır-
lar. Netice-i tahkikatta bunların tebdil-i kıyafet etmiş Yunan
askerleri olduğu tahakkuk etmiştir.

Merhum Yahya Kaptan

Gekboze (Gebze) havalisinde Rumların en azgın zamanlarında
Türk kasaba ve köylerini pek büyük bir kahramanlık ve
fedakârlık ile müdafaa eden Yahya Kaptan’ın bu kere jan-
darma miralayı Hilmi Bey tarafından billüzum katl ettirildiğini
teessürle haber aldık Rumlar birtakım çeteler tertip ederek ta
Üsküdar yakınlarında bile masum Türkleri boğazlarlarken
Jandarma dairesi tamamıyla aciz-i mutlak içinde idi. İşte
hükümetin Türk hayat ve namus ve malını himaye edemediği
bir zaman felakette merhum Yahya Kaptan Millî Teşkilat ile
Rumlara derslerini vermiş ve binlerce Müslüman’ın malını ve
canını ve ırzını kurtarmıştı. Rumeli’de birçok fedakârlıklar
yapan ve Sırpların eline esir düştüğü zaman menakib-i kahra-
mananesine muttali olan Sırp kralının böyle bir arslanın haya-
tına kıymaya acıyarak idamdan af ile serbest kalan bu
kahraman Türk, bugün hiçbir sebep ve lüzum yok iken es-
rarengiz bir surette resmi bir kurşunla öldürülüyor.

Artık insaf edelim, bari bizler bu gibi millî fedakârlarımızı
kendi elzemle ifna etmeyelim. Millet bu cinayetin hesabını
herhalde soracaktır. Hükümetimizin bu meseleyi tenvir etme-
sine intizar ediyoruz. 

Karesi Çalışma Derneği Kâtib-i Umumiliğinden:

Derneğe kabulleri hakkında zati takrirleri dernek aza-yı ki-
ramından birinin inhasıyla müracaat eden zevatın mutalebatı
nazar-ı dikkate alınarak heyet-i idare kararı ile kabul olun-
muştur. Cumartesi akşamı ve Pazar gecesi saat ikide Sultani
Mektebi’nde akt olunacak içtimada hazır bulunmaları rica
olunur. 

***

Bandırmada Hükümet Dairesi Karşısındaki İmalathanede
Diş Tabibi 

Çırpanlı Mehmed Atıf 

Her nevi diş imal eder ve ağrı hissedilmeksizin diş çıkarır.

***

Mekteb-i Hukuktan Mezun Birinci Sınıf

Dava Vekilleri Mustafa Necati, Mehmed Esad

Gazetemiz sermuharriri Mustafa Necati ve tahrir müdürü
Mehmed Esad Beyler Hükümet Caddesi’nde küşat ettikleri

yazıhanede her nevi dava kabul ederler. 

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 23 
29 Kânunusani 336 (29 0cak 1920)

Sayfa: 1

TAYMS’IN (TİMES) MÜHİM BİR MEKTUBU

7 Kânunusani 1920 tarihli Tayms (Times) gazetesi ‘Sin’ imza-
sıyla mühim bir mektup neşrediyor. Ehemmiyetine binaen
aynen dercediyoruz:

2 Kânunusani tarihli nüshanızda Tahran muhabirinizin Şark-
ı Vusta hakkında vermiş olduğu malumatı ikmal etmek is-
terim. 1919 Eylül’ünde Bolşevik hükümetinin Taşkent
mümessil-i siyasisinin Mösyö “Soriç” Afgan Hive ve Buhara
umuruyla işgal etmek üzere bir komisyon teşkil eylemişti. Bu
komisyonun maksad-ı teşekkülü bu Müslüman memleketlerin
istiklal-i tamını ve nüfuz-u hariciden masuniyetini temin ede-
cek tefriattın takririnden ibaretti. Komisyonun azası
meyanında Bolşevik ordusu Erkân-ı Harbiyesinden bazı zevat
ile Rusya Türkistan’ındaki Hokand şehrinden gelen mühim
Müslüman komünistleri bulunuyor ve heyete Mösyö Soriç
riyaset ediyordu. 

Mösyö Soriç 1919 Ağustos’undan beri Kabil’de bulunan diğer
Bolşevik diplomatı Bravin ile muhaberat-ı mütemadiyede bu-
lunuyordu. Mösyö Bravin Moskova’ya tebliğ edilmek üzere
Soriç’e gönderdiği bir raporda Emir tarafından kabul
edildiğini Lenin’in notasını nazar-ı dikkate alan Afgan mahafi-
linin Bolşevik propagandasına muvafık bir hatt-ı hareket takip
eylemek istediklerini söylüyordu. İngiliz-Afgan siyasetine
gelince; Afganlıların meşkûk bir siyaset takip ettiklerinden ve
yavaş yavaş İngiliz propagandasına temayül eylediklerinden
bahsediliyordu. 

1919 Teşrinievvel’inde Bolşevik Umur-u Hariciye İdaresi Şark
Şubesi müdüranından Karahan Soriç’e bir telgraf göndererek
Afganlılarla bir muahede yapmak için vakit geldiğini ve
Moskova’dan Taşkent’te müteveccihen hareket edecek
komisyonu beklemesini söylemişti. 

Karahan telgrafında İngilizlerle Afganistan arasındaki sulhun
devamlı olmadığını ve yeniden harbe mübaşeret için
tedarekâtta bulunulduğunu ve Afganlılara muavenet etmek
üzere komisyona talimat verdiğini ilave ediyordu. 

Bolşevikler Moskova, Samara, Orenburg hattını elde bulun-
durmalarına pek büyük bir ehemmiyet atfediyorlar. Lakin

Bolşevik zehiri yalnız Asya-yı Vusta’da tehlikeli değildir. Belki
Bolşevik efkârının Kafkas’taki İslam ahali arasında intişarı da
şayan-ı dikkattir. Bilhassa buralarda Bolşeviklere ilaveten genç
Türkler de vardır. 

Mevsuk haberlere nazaran Tiflis’te Şimalî Kafkas ahalisi
mümessillerinden mürekkep bir konferans akdedilmiş ve bu
konferansta Dağıstanlılar, Çeçenler, Kabartaylar ve şimalî
Osanyalılar temsil edilmişlerdir. Bu konferansta bazı Rus
mümessillerinin de bulunması ve bunların Bolşevik olması
pek şayan-ı dikkattir. Çünkü Bolşevikler General Denikin or-
dusuna karşı bu gibi İslam milletlerinden istifade etmek isti-
yorlar.

Konferansın maksadı Dağıstan, Terek ve Kuban vilayetlerinde
Cenubî Rus ordularına karşı bir hareket-i isyaniye hazırlamak
ve Şimalî Kafkas dağ kabileleri cumhuriyetini iadeten tesis
eylemekti. Binnetice Gürcistan’da konferansın gayelerine işti-
rak edenler Dağıstan’a 20-30 makineli tüfek ve  (5000) kadar
silah gönderdiler. 

Türk Harekât-ı Milliyesi Reisi Mustafa Kemal Paşa’nın da
Şevket Kunduzzade namında bir adamını bu konferansa gön-
derdiği söylenmektedir. Şevket son zamanlara kadar Bakü’de
Müslüman ahali arasında propaganda ile meşgul idi Azerbay-
can’da Türk nüfuzu süratle intişar eylemektedir. Memleket
Müslüman ahaliye fenn-i harbi talim için gelen Türk zabıt-
larıyla doludur. İttihat ve Terakkiye mensup diğer birtakım
zabitler de peyderpey Türkiye’den gelmektedirler. Azerbay-
can’ın hemen bütün siyaseti tecrübedîde genç Türk siyasileri
tarafından idare edilmektedir. 

Enver Paşa’nın biraderi Nuri Paşa’nın Bakü’deki faaliyeti
hakkında muhabirinizin verdiği malumatta genç Türklerle
Mustafa Kemal Paşa arasında Kafkasya’daki nüfuzun ehem-
miyeti hakkında itilaf-ı tamın mevcudiyetini gösterir bir
delildir. Mustafa Kemal Paşa ile Nuri Paşa’nın maksatları Türk
devletini ihya etmek ve harekât-ı milliye ve diniyeye vasıtasıyla
Asya-yı Suğra’dan Hindistan’a kadar bütün şarkta İngiliz nü-
fuzunu kırmaktır. 

Kafkasya, Mavera-yı Kafkas, Türkistan ve Asya-yı Vusta’daki
ittihad-ı İslam propagandası bir seneden beri Bolşevik propa-
gandası ile müştereken devam eylemektedir. Her iki cereyanın
gayesi de İngiliz kuvvetini inhilale uğratmaktır. İngiltere’nin
bir kelime ile bu harekât ve cereyanlara nihayet verilmesi kâfi

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 23
29 Kânunusani 336 (29 Ocak 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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ve lazımdır. Denikin ordusunun ortadan kalkması Hıristiyan
milletlerin ve bilhassa Ermenilerin katline maruz kalmalarını
mucip olacaktır. 

Bu hadise aynı zamanda Şark’taki ihtilalleri tezyit edecek ve
Almanlarla Genç Türkler ve Bolşeviklerin menfaatine muvafık
gelecektir. Alman-Genç Türk ve Bolşeviklerin teşkil ettikleri
bu iki ittifak-ı müselles-i müttefiklerce ve bilhassa sulhperver
bir şarkla en ziyade alakadar İngilterece kemal-i ehemmiyetle
nazar-ı dikkate alınmalıdır.

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer (Pierre) Loti

Mütercimi: Ercümend Ekrem

GÂVUR İZMİR!

Şarkı tanıyan bizler, pek çabuk endişeye düşmüş ve büyük
hükümlerimizin devr-i endişeliğinden pek çabuk şüphe et-
miştik. Saltanat-ı hülefayı bir kalem uruşunda lağvetmek
tasavvur-ı meşum adim’ül-icrası kendilerince daha mühim ad-
dettikleri hususat-ı saire ile meşgul bulundukları saatlerde
şöylece zihinlerinden geçmişti. Fakat şimdi meseleyi yakından
tetkik edip derhal anladılar ki, bu mahvediş evvel emirde
tarih-i beşerin kaydettiği en büyük bir cinayet olacağı gibi
Fransa için hesapsız muzırratı daidir. 

Milliyet düsturlarına karşı cinayet! Zira Osmanlı araz-i vesiası
dâhilinde yaşayan akvam meyanında millet dinlemeye layık,
kesret-i nüfus, tesanüt, iffet ve gayret sahibi olan yegâne kavim
Türklerdir. Bizlerden Şark’ta yaşamış olanlar bunu kemal-i
katiyetle bilirler. Bundan şüphe eden ancak payitaht halkıdır.
Bunlar ise heyhat! Birtakım batıl düşünceler, Şark mesaili
hakkında şayan-ı hayret bir cehalet içerisinde puyan olup,
Şarktan avdet eden binlerce mücahitlerimiz, har-ı şahadet-
lerinin samimi ittihadıyla tatlı su Frenklerinin eseri iftirasına
ancak karşı koyabiliyorlar.

Elyevm bu kadar bilâpervazane protestolar yağdıran Rumlar,
Türkiye sahilinin ancak birkaç noktasında dağınık ekalliyetler
teşkil ederler. Bunlar Ermenilerle birlikte doymaz muhtekirler
olup Türkleri Avrupa’ya geleliden beri mahvedinceye kadar
soymaktan fariğ olmamışlardır.

“Ve vatanımıza karşı nakabil-i tahmin darbeleri mucip”
dedim. Zira evvel emirde âlem-i İslam’ın en muazzam bir dev-
leti olan Fransa, Halife-i Müslümîni ortadan kaldırıvermek
gibi bir hataya müsaade etmek kabahatini işlerse, binlerce
sadık Müslüman tebaasını daimi bir isyana sevk etmiş olur.
Saniyen, Fransa için böyle bir hareket bütün mazisini, mevai-
dini inkâr etmek, evvel zamanlarda Türkiye’nin muhabbetini
celp ederek, Fransız lisan ve nüfuzunu orada istikrar etmiş
olan eslafımızın asırlar kadar kadim mesaisini takdir etmemek
Şark’taki haysiyet-i mevkiyemizden feragat edip oralara avuç
dolusu ettiğimiz semeredar altınları da aynı zamanda feda
etmek olur. 

Evet, boş vakit bulup da meseleyi ilk bir nazare-i tetkikten
geçirdikten sonra, muayyen mukadderatımız olan büyük
adamlar derhal bunu takdir ettiler. Ve bugün İstanbul’un
halife-i İslam’ın yedd-i tasarrufunda kalması muhakkak
gibidir. Bu tarz tesviye ise mantık, adalet düsturlarıyla
Fransa’nın her şeyden mukaddem olan menafini telif edebilen
yegâne tarzdır.

Lakin bu kararı bir an evvel resmileştirmek lazımdır. Zira
taraftar-ı hak ve adl olanların Türklerin İstanbul’da kalmaları
için dermeyan ettikleri esbab-ı müteaddideden birisi de bun-
ların nüfusça olan ekseriyet-i kahireleridir. Hâlbuki konferans
huzurunda, delil olmak üzere serdedileliden beridir bu ek-
seriyet-i nüfus süratle azalmakta bulunuyor. Rumlar için
şüphesiz Rabbanî bir hüsn-i tesadüf olarak, şehirde hail
yangınlar, tarihin kaydetmediği bir tekerrürle vuku bulmakta
ve inadına, eskiden Selanik’te olduğu gibi, münhasıran Türk
mahallelerini süpürmektedir. Birkaç hafta zarfında takriben
60.000 hane mahvolmuş vilayat-ı ehl-i İslam, melce bulama-
yarak nereye olursa kaçmak, iltica etmek mecburiyetinde
kalmışlardır. Buna mukabil Rusya’dan on binlerce Rum
muhaciri gelip zavallı Türklerin yerine zorla yerleştirilmekte-
dir.

Şüphesiz ki Konferans, meselenin tetkikini tamik ederek,
şunu da kaydedecektir ki: Halifenin saltanatını bir hayal
halinde ancak İslamların iğbirarını teskin ve hissiyat-ı
diniyelerini tatmin için ibka etmek kâfi değildir. Hayır, o yaşa-
malı ve tefeyyüz etmelidir. Bu da orada en çok sermaye bez-
letmiş olan Fransa’nın hodgâm menafi’i nokta-i nazarından
elzemdir. 

Rus izmihlalinden sonra, Türkiye’nin dahi inhidamıyla mem-
leketimizi ikinci bir zarara duçar etmek pek fazla olur. Ve
herkese malumdur ki bir millet, ticareti için menfezlere
tabir-i diğerle bahrî limanlara malik olmazsa ne yaşayabilir,
ne de feyz bulur. Kesif bir Türk kitlesinden ibaret olan
Anadolu’nun ise bir tek limanı vardır. İzmir! Ve bu İzmir ken-
disinden ayrılacak olursa Anadolu boğulur.

Evet, biliyorum ki bazı istatistiklere nazaran bu şehirde ve yal-
nız nehir dâhilinde, Rumlar ekseriyeti teşkil ederler. Hatta bu
yüzden “Gâvur İzmir” derler.

Mabadı var.

Numara 23 
29 Kânunusani 336 (29 0cak 1920)

Sayfa: 2

CEPHELERDE VAZİYET

Aydın Cephesi’nde: 

26.1.336 (26 Ocak 1920)’da bütün cephe boyunda piyade ve
topçu ateşi teati edilmiştir. Vaziyette tebeddül yoktur. 

Akhisar Cephesi’nde:

28.1.336 (28 Ocak 1920)’da düşman topçusu Saruhanlı’yı
topa tutmuştur. Zayiatımız yoktur. 
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MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Yunan Askerinin İhtilali

Pek mevsuk olarak haber aldığımıza göre Gümülcine’deki
Yunan fırkası ihtilal etmiştir. İhtilalciler Venizelos aleyhinde
şiddetli tezahüratta bulunuyorlar. Hadımköy ile Luleburgaz
arasındaki şimendifer hattında muhafazasına memur Yunan
askeri de aynı zamanda ihtilal ederek Çorlu ve Çerkezköy is-
tasyonlarında içtima etmektedirler. 

Bodaniç Ordusu

Bodaniç ordusu da tamamıyla perişan edilmiştir. Bodaniç kı-
taatına karşı harp eden ordu, Kırgız Türklerinden
müteşekkildir. 

Bakü’de Sovyet Hükümeti

Yeşil Ordu Bakü’de Sovyet hükümetini ilan etmiştir. 

Lenin’le İtilaf

Her memleketin mezhep ve ananatı nazar-ı itibarı alınmak
şartıyla Romanya, Macar, Bulgar muhtelif İslam akvamı mu-
rahhaslarıyla ‘Lenin’ arasında itilaf-ı tam hâsıl olmuş ve
mukavelat akdedilmiştir.

Şimalî Çin’de

Bolşevikler Şimalî Çin’de propagandalarını tevsi’i için Çin
lisanıyla beyannameler neşr ve tevzi’ etmektedirler. 

Amerika-İngiltere Münasebeti

Son alınan haberlere nazaran Amerika ile İngiltere arasında
başlayan ihtilaf had bir devreye girmiştir. 

Adana Ermenileri

Adana Ermenileri Türk ve Arap milliyetperverleri arasında
muhakkak bir itilafa müncer olacak olan vaziyet-i hazıra
karşısında pek müşkül bir mevkide kalmışlardır. Adana’da
Fransız ordusunda ifa-yı vazife eden Ermeni askerleri, Ermeni
jandarmaları vazifelerinden çekilmektedirler. İstifaları kabul
edilmeyenler firar etmektedirler. 

Kırup Fabrikaları

Almanlar Kırup fabrikasında bulunan büyük top ve muhannık
gazlarla sair alet-i harbiye imaline mahsus makineleri kâmilen
Rusya’ya nakil etmişler ve fabrikaları alet-i zirai imalathanesi
şekline ifrağ eylemişlerdir.

Macar Matbuatı

Macar matbuatı Macar sulhunun aleyhinde şiddetli neşriyatta
bulunmaktadırlar. Macar efkâr-ı umumiyesi Macaristan’dan
maden vesair vesait-i hayatiyenin alınmasından dolayı
fevkalade galeyandadırlar. Sosyalist matbuatı bu emperyalist
politikanın bütün Avrupa’yı inhilale sevk edeceğini yazıyorlar. 

İZMİR ŞUÛNU

Yunan Mezalimi

Birtakım kıskanç ve rakip Yunanlıların şehadetlerine istinaden
Çandarlı nahiyesi eşraf ve esnafından yirmi üç kişi Bergama
vekayi’inde medhaldar oldukları iddiasıyla Bergama Divan-ı
Harbince idama mahkûm edilmişlerdir. İzmir’ce idamları yüz
bir seneye tahvil olunmuştur. 

-İzmir’deki Rumlar bir Kuva-yı Milliye teşkil etmişlerdir. Bun-
ların ilk icraatı Anadolu’daki Rumların esnan-ı erbabını asker
yapmak üzere İzmir’e davet etmek olmuştur. Rumlar davete
icabetle berren ve bahren İzmir’e gelmektedirler. 

-Yunanlılar İzmir’e muhannık gazlarıyla memlu top mermileri
getirmişler ve Anadolu’ya sevk etmekte bulunmuşlardır. 

-Yunanlıların İşgal Ordusu Kumandanı Yevan Komninusun
yılbaşı günü Aya Fotini Kilisesi havalisinde irat eylediği
mühim nutukta birçok şeyler söyledikten sonra ordunun
kadrosu azaldığını ve bu açıkların Anadolu ahalisinden alı-
nacak askerle doldurulacağını söylemiştir. 

-On beş kadar Yunan askeri eşkıyası Kânunusani 15’inci
Perşembe günü akşamı Torbalı’nın Bozköyü’nü basmış. Köyde
mevcut bilumum banknotlarla 500 altını ve mevcut ziynet al-
tınlarını gasp eylemiştir. Şakiler köylülere pek çok eza ve cefa
eyledikten sonra bunlardan üç tanesini diğerlerinin gözü onu
da şehit etmişlerdir. 

-İslam kıyafetini labis Yunan neferlerinden mürekkep bir çete
Nif kasabasına muzaf Ören karyesini basarak Akkeçili Ahmed
Efendi’yi darp ve tazyik ve mumaülileyhumadan isimlerini
öğrendikleri ağniyanın hanelerine taarruzla 4000 lirayı müte-
caviz nükud gasp eylemişlerdir. 

-Kânunuevvel’in on dokuzuncu günü dokuz neferden
mürekkep bir Rum çetesi İslam kısvesini labis olduğu halde
Nif’e tabi Çambeli karyesinde köyün ileri gelenlerini darp ve
cerh ile 3000 lira kadar paralarını almışlardır. 

-Kânunuevvel’in beşinci günü asker ve sivillerden mürekkep
diğer bir çete Torbalı’nın Karakuyu nahiyesi eşrafından Hafız
Süleyman ve Mehmed Efendilerin 4000 lira kıymetinde ziynet
altınlarını ve paraları gasp ve kendilerini boğazlarıyla kulak-
larını kesmek suretiyle şehit etmişlerdir. 

Köyde bulunan Yunan jandarmaları işe müdahele etmedikleri
gibi ertesi günü icra-yı tahkikat için gelen bir Yunan zabiti
jandarmaları mesul edecek yerde gece niçin çıkıp da karakol
efradına muavenet etmediniz diyerek ileri gelenlerden beş on
kişiyi hapis ve tevkif etmiştir. 
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LİVA ŞUÛNU

Mühim Bir İçtima

Teşekkülü için vuku bulan teşebbüsattan geçen nüsha-
larımızda bahsettiğimiz Anadolu Kadınları Müdafaa-yı Hukuk
Cemiyeti ilk içtimaını yapmış ve kaleme alınan nizamname
tetkik ve münakaşa edilerek kabul olunmuştur. Cemiyetin
riyasetine Darülmuallimat Müdiresi Makbule Hanım Efendi
intihap edilmiştir. İçtimaa iştirak eden hanımefendiler tarafın-
dan on altı kişilik bir heyet-i faale intihap edilerek faaliyete
ibtidar olunmuştur. Türk kadınlığının mesail-i milliye ve
vataneye karşı beslediği merbutiyet ve alakayı inbat eyleyen
bu mebrur teşebbüsten dolayı Balıkesirli hanımefendilerle
Reise Makbule Hanım Efendiyi tebrik eder ve faaliyet-i vatan-
perveranelerinde muvafık olmalarını temenni eyleriz.

Baro İntihabatı

Şehrimizde icra-yı vekâlet eden vükela-yı deavi tarafından
geçen Pazar günü bir içtima akdedilmiş ve mesail-i meslekiye
hakkında devir ve diraz-ı münakaşat cereyan edildikten sonra
reis ve heyet-i idare intihabatına ibtidar olunarak riyaset-i
evveliyeye Süleyman Sadi, riyaset-i saniyeye Mustafa Necati,
kitabete Mehmed Seyyid Beyler ve heyet-i idare azalıklarına
mumaileyhuma ile Mehmed Said, İbrahim Edhem, Behur ve
Mehmed Esad Beyler ekseriye-i ara ile intihap edilmişlerdir.
Heyetin muvaffakiyetini temenni ederiz. 

Okuma ve Dinçlik Yurdu

Memnuniyetle haber aldığımıza göre Soma’da Okuma ve
Dinçlik Yurdu namıyla bir cemiyet teşkil edilmiştir. Üç yüzü
mütecaviz gencin iştirakiyle tesis edilen bu müessese-i hayriye
yalnız bir idman kulübü kalmakla iktifa etmeyerek halkın ten-
viri için de programına birçok içtimaî ve ilmî esasatı kayıt ve
kabul eylemiştir. Müessislerini bu teşebbüsat-ı vatanpe-
ranelerinden dolayı tebrik ve muvaffakiyetlerini temenni
eyleriz.

***

Soma’daki muallimlerin uzun bir müddetten beri maaş ala-
madıkları ve bu suretle büyük bir perişaniye maruz kaldıkları
teessüfle haber alınmıştır. Memleketimizin en kıymetli un-
surlarından biri olan muallimlerin böyle mağdur olması doğru
olmayacağından bir an evvel maaşlarının verilmesini hüküme-
timizden rica ederiz.

***

Bandırma Hükümet Dairesi Karşısındaki İmalathanede
Diş Tabibi

Çırpanlı Mehmed Atıf 

Her nevi diş imal eder ve ağrı hissedilmeksizin diş çıkarır.

***

Hükümet Caddesi’nde 

Avni İsmail 

Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Dâhili Bulaşıcı ve Kan Hastalıkları Mütehassısı 

Bakteriyolog

Doktor

Ekrem Tok

Hastalarını her gün öğleden akşama kadar Hükümet
Caddesi’nde (Sağlık Eczanesi’nde ve Sağlık

Muayenehanesi’nde) kabul eder.

Kan, balgam, idrar ve her türlü seylanatın tahlil ve
mikroskop muayenesi icra edilir. 

Gecenin her saatinde muhasebe-i hususiye dairesi
yanındaki hanesinde bulunur.

Fukara Perşembe günleri meccanen muayene ve
tedavi olunur. 

***

Mekteb-i Hukuktan Mezun Birinci Sınıf

Dava Vekilleri 

Mustafa Necati     

Mehmed Esad

Gazetemiz sermuharriri Mustafa Necati ve tahrir müdürü
Mehmed Esad Beyler Hükümet Caddesi’nde küşat ettikleri

yazıhanede her nevi davayı kabul ederler.

***

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 24
1 Şubat 336 (1 Şubat 1920)

Sayfa: 1

İNGİLTERE VE BOLŞEVİZM

Harb-i Umumi’den evvel siyasiyyun-ı cihanın uykularını
kaçıran bir kâbus vardı sâri tehlike!

Temeddün hususunda bir istidad-ı harikulade gösteren
Japonya, dev adımlarıyla sıhhat-i medeniyette ilerleyip birkaç
sene zarfında bir kadim düvel-i muazzamasına rakip olmuş;
iktisap ettiği şevket, bu azameti denemek için bir hamlede, en
muazzam bir imparatorluk olan Rusya’yı ser füru ettirmişti. 

Japonya bundan sonra Çin’e, Kore’ye nüfuz ederek o ülkeleri
de manen, maddeten kendine raptetti. Artık kendisinde tabi-
atıyla doğan emperyalizm emellerini tatmin için, Makedon’un
ordularına Asya’nın vâsi-i evvelkileri kâfi gelmiyordu. Irk-ı
asfer, Avrupa’ya akın etmek için fırsat bekliyordu. İşte garp
rical-i devletini titreten tehlike bu idi. 

Bugün, bütün dünyayı altüst eden Harb-i Umumi’den sonra o
sâri tehlikenin yerine, Avrupa hükümetlerini lerzan eden diğer
bir tehlike, bu sefer kızıl bir tehlike kaim oldu. Ve bu, yalnız
Avrupa’yı değil, Şark’ı da tehdit ediyor.

Asya’da vâsi ülkelere malik bir devlet-i muazzama-i İslamiye
olan İngiltere bu tehlikeden en ziyade endişnâk olduğu için is-
timdat ediyor. 

Bolşevik ordularının Kolçak ve Denikin ordularını perişan
eden muzafferiyetleri Bolşevik propagandasının günden güne
Şark’a doğru tevessüü onu İrlanda, Mısır iğtişaşatından, dâhili
sosyalist harekâtından fazla korkutuyor. Bütün İngiliz
gazeteleri makale ve haritalar neşrederek, Bolşevizm seylinin
muttasıl Şark’a doğru akmakta olduğunu acı acı kaydediyor-
lar.

Bu neşriyata nazaran, bugünkü en doğru vaziyet şudur:

Kızıl Ordular elyevm Mongolistan (Moğolistan) hududunda
bulunuyorlar. Bunların mühim bir kısmı Türkistan eyaletinin
ta göbeğinde kâin ve Afganistan’ın payitahtı Kabil’de topu 400
mil uzak bulunan Buhara’ya girmişler ve mazhar-ı hüsn-i
kabul olmuşlardır.

Diğer bir Bolşevik ordusu Mavera-yı Hazar demiryolunun
nokta-i intihası olan Krasnovodsk kasabasını zapt etmiştir.
Bakü’nün de ellerine düşmesi karibdir. 

İran ve Hindistan yolları kendiliğinden serbest surette açıktır. 

İlkbahar’da Afgan hududunda vuku bulan isyan şüphesiz ki
Bolşevik propagandasının eseridir: 

İngiltere aleyhinde yapılan propaganda Asya-yı Vusta’nın
İslam memalikinde ve daha doğrusu bütün cihan-ı İslam’da
günden güne tevessü etmektedir. Diğer taraftan Memalik-i
Şarkîye İstihlas Cemiyeti Hindistan’a ve ta Çin içerilerine
kadar Bolşevizm düsturlarını neşr ve tamim eylemektedir.

Bu suretle her dem ilerlemekte olan Kızıl tehlikeye karşı koy-
mak siyasetinin en har mürevvici Mister Çörçil (Churchill)
medeniyet için ve bilhassa İngiltere İmparatorluğu için
tehditkâr bir vaz alan Rus kâbusunu zikir ile Bolşevizm ile
Türk Kuva-yı Milliyesinin akd-i ittifak edeceklerini zanne-
derek ciddi endişelere düşüyor. 

Son zamanlarda öteden beri ciddiyetle tanınmış olan
mesleğinden inhiraf edip Ermeni ve Yunan propagandasına
kapılmış olan Tayms (Times) gazetesi Çörçil’in (Churchill) bu
korkularına tercüman oluyor ve deniyor ki:

“Bolşevizm bir Moskof tarz-i siyaseti değil, siyaset-i cihan üze-
rine müessir bir plandır. Böyle bir hareket karşısında, sulh
mevzu-ı bahis olamaz. Ancak ne surette harp edileceği
düşünülebilir. İngiltere hükümeti Rusya’ya karşı değil, Rusya
dâhilinde icra olunacak tecavüzî bir harbe aleyhtar oldu. Fakat
bu karar-ı sulh demek veya sulhu istemek demek değildir.
Medeniyeti müdafaa yollu tedafüî bir harp icra olunmalı de-
mektir.”

Aynı gazete, badehu müttefikine tevcih-i hitap ederek Kolçak
ve Denikin kâfi derece yardım etmediklerinden dolayı acı bir
lisanla bast-ı şikâyat ediyor.

Morning Post gazetesi Lenin’in yılbaşı münasebetiyle neşret-
miş olduğu emirnameyi zikrediyor:

“1920 cihan ihtilaline sahne olacaktır ve bu sene zarfında,
Londra, Paris ve Vaşington’da (Washington) Sovyet meclisleri
teessüs edecektir!” Bu muhavvef-i faraziye karşısında
muhafazakâr Morning Post ağlar gibi: “İşte o zaman, diyor;

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 24
1 Şubat 336 (1 Şubat 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�



- 128 -

medeniyet mahvolur. Bütün müessesatımız temelinden yıkılır!
Ve halkı tedhiş için bir takım masallar uyduruyor: Moskova’da
Bolşevikler küçük çocukları milletin mal-ı müştereki addedi-
yorlarmış!”

Müttefiklerin Rusya siyaseti artık iflas etmiştir. Klamenso (Cla-
menceau) Denikin’in muvaffakiyatından bahs nutkunu irat
ederken, Bolşeviklerin seyl-i huruşanı çoktan Denikin cep-
hesini yarmış bulunuyordu. Bütün İngiltere matbuatı bu
vakayı kaydederek icraat-ı maziyeyi tenkit ediyorlar. Obzerver
gazetesi: “Önceden daha şedit davranmalı idik; mademki öyle
oldu; şimdi mümkün ise Bolşeviklerle akd-i musalaha et-
meliyiz. Veyahut Japonya’nın, hatta Almanya’nın inzimam-ı
muavenetiyle büyük mikyasta harekât-i askeriyeye tevessül
kılmalıyız! Başka çare yoktur.” diyor. 

Görülüyor ki efkâr-ı umumiyesi korku içerisindedir. Eskiden
adem-i müdahale siyasetinin mürevvici olan hürriyetperveran
bile Bolşevikler serbest bırakılacak olursa, İngiltere’yi serbest
bırakmazlar endişesini besliyorlar. 

Şiddetli bir müdahale talep eden muhafazakârlarla, ne iste-
diklerini bilmeyen hürriyetperveranın yanında bir de Sosya-
listler var ki bunlar da acilen akd-ı sulh taraftarıdırlar.

Gelecek konferansta Loyd Corç’un (Lloyd George) vaziyeti –
bu şerait dâhilinde- acaba ne olacaktı? Kızıl tehlike ile bir
zemin-i itilaf bulabilecek mi? Rusya ile Avrupa arasında
vücuda getirilen küçücük yeni hükümetler, kendilerinden
beklenilen muhafızlık vazifesini ifa etmek şöyle dursun, Bolşe-
viklerle uyuşuyor. Lehistan, Finlandiya, Estonya, Ukrayna,
belki yarın Azerbaycan ve hatta İran; hepsi öte tarafa
mütemayil.

Loyd Corç (Lloyd George) beyhude çırpınıyor. Britanya’nın
pay-ı tahakkümü altında inleyen İslam milletleri arasında icra
edilen Bolşevizm propagandasına silah ile mümanaat etmek
zamanı çoktan geçmiştir. Bu propagandanın önüne ancak
adaletle geçilir. Bugün Hint, Afgan, Türkistan, Buhara, İran,
Mısır hatta Hicaz ve Yemen gözlerini makarr-ı hilafete dikmiş
bu adaletin tecellisine heyecan ile muntazır bulunuyor!

Türk’ün aleyhine verilecek karar Britanya’nın istiklalini tehli-
keye koyabilir.

İstanbul 31 Kânunusani 336 (31 Ocak 1920)

Recaizade

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer (Pierre) Loti

Mütercimi: Ercümend Ekrem

Fakat yine aynı istatistiklere göre bu ekseriyet banker ve tüccar
gibi bir tabaka-i sathiyeden ibaret olup şehrin üç dört kilome-
tre ilerisinde yine Türk kesafetine tesadüf ediyor. 

İmdi, Anadolu’nun yegâne müneffis ve mahrecini teşkil eden
bu limanın Rum tüccara bahşedilmesi için kâfi bir sebep var
mıdır? Bu tıpkı, Foçalılar zamanında olduğu gibi bugün de

orada kesretle bulundukları ve vasi surette kâr u kesp ile
meşgul oldukları için “Marsilya”yı bunlara vermeye benzer! 

Şunu da ilaveten ityana lüzum var mı ki: Bu “müttefik” Yu-
nanlılar İzmir’e yerleşir yerleşmez en evvel “ahmak Fransızları”
kovacaklardır. Bundan başka şehre mütecavizane dühullerini
takip eden vakayi-i fecaat, kâfi derece ispat eder ki orada
takrir-i hükümet etmeleri, sel gibi daha pek çok kan dökülme-
sine vabestedir. Son dereke-i nevmidiye vasıl olan biçare
Türklerin şüphesiz daha pek ziyade tehlikeli sekerat-ı ihtizarî
olabilir. 

4

Şark’ta Menafimiz

Bu satırları yazdığım esnada en mecnunane ihtiraslarının tat-
minine en müsait ve yegâne saatin bu saat olduğunu idrak
eden Rumlar her çareye tevessül ediyorlar. Avrupa’nın zaten
temin edilmiş olan tarafgirliğinden bilistifade muhteris pro-
pagandalarını idame eyliyorlar. Matbuat onların müfteriyatıyla
malâmal ve işin esasından bîhaber bulunan bizim saf halkımız,
isyan etmeksizin şu yolda makaleler okuyor: “Rumlar
Anadolu’daki Türklerin düçar-ı mezalimi bulunuyorlar. Asayi-
şi iade edebilmek için ordularını tezyide mecbur olacaklar…” 

Birtakım köhne efsanelerle ihlal edilmiş olan Fransızların
büyük bir kısmı bugünkü Rumları kadim Yunanlılarla
karıştırıp zavallı Türkleri ise tatlı su Frenklerinin yorulmak
bilmeyen iftiraları mucibince haydut nazarıyla bakmakta
musırdırlar.

Türkiye’den avdet etmiş olan binlerce zabitan ve efradımızın
ateşîn ve yekzeban müdafaatı nasıl olup da efkâr-ı umu-
miyemizi elan tenvir edememiş, şayan-ı hayrettir. Hâlbuki
bunlar meyanında bir tek kişi yoktur ki oradan Türkler
hakkında teveccüh ve hürmet hisleriyle avdet etmiş olmasın.
Hiç olmazsa 

Mabadı var

Numara: 24
1 Şubat 336 (1 Şubat 1920)

Sayfa: 2

MEV’İZA 

Mehmed Akif Bey Efendi Hazretleri Tarafından

Sebilürreşad ceride-i İslamiyesi başmuharriri ve Müslüman-
ların büyük şairi Mehmed Akif Bey Efendi ile ceride-i mezkûre
sahip ve müdürü Eşref Edib Bey livamızı teşrif etmişlerdir.
Bundan bilistifade üstad-ı muhterem Akif Bey Efendi hazret-
lerinin bir mevize irat buyurmalarını kendilerinden rica ettik.
Müşarünileyh lütfen isaf ile Kânunusani’nin yirmi üçüncü
günü Zağnos Mehmed Paşa Cami-i Şerifi’nde Cuma namazın-
dan sonra beliğ bir mevize irat buyurdular. Büyük bir cemaat-
i Müslimin huzurunda verilen bu hitabe binlerce Müslüman
kalplerini heyecana getirdi, ağlattı. Zaten müttehit olan ruhlar-
daki birliği bir derece daha teyit etti. Hele ruh-ı İslamı teren-
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nüm eden bu millî cemaati o kadar müteessir etti, o derece
galeyana getirdi ki herkes mest ve medhuş oldu. Hulasaten
zapt edilen bu mevizeyi cami-i şerifte bulunmayan ihvan-ı din
ile livamız halkını da müstefit etmek için neşrediyoruz. Ümit
ederiz ki bütün Müslümanlar bunu kemal-i ehemmiyetle mü-
talaa edecek, bu halisane nesayihi rehber-i hareket ittihaz
eyleyeceklerdir. 

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
“İnnallahe ve melaiketehu yusalluna alennebi ya eyyühellezina
amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima” [Şüphesiz Allah ve
melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de
ona salât edin, selam edin. (Ahzab Suresi, Ayet: 56)]

Allahumme salli ve sellim ve barik alâ hatemil enbiya-i
velmürselin” (Allah’ım Son Nebi ve Resul olan Peygamberi-
mize salât ve selam eyle ve onu mübarek kıl.)

Ey Müslüman!
Cihan alt üst olurken seyre baktın, öyle durdun da,
Bugün bir serserisin, derbedersin kendi yurdunda!

Hayat elbette hakkın... Lâkin ettir haykırıp ihkak;
Sağırdır kubbeler, bir ses duyar: Dava-yı istihkak.

Bu milyarlarca davadan ki, inler dağlar, enginler;
Oturmuş ağlayan avare bir masumu kim dinler?

Emeklerken sabi tavrıyla topraklarda sen, hâlâ;
Beşer doğrulmuş etmiş, bir de baktın cevvi istila:

Yanardağlar uçurmuş gezdirir beyninde dünyanın;
Cehennemler batırmış yüzdürür kalbinde deryanın;

Deşer afakı, bir şeyler sezer esrar-ı kudretten;
Eşer amakı, izler keşfeder edvar-ı hilkatten.

Zemin mahkûmu olmuştur, zaman mahkûmu olmakta;
O heyhat, istiyor hâkim kesilmek bud-ı mutlakta!

Tabiat bin çelik bâzûya sahipken, cılız bir kol,
Ne kahir saltanat sürmektedir, bak bak da hayran ol!

Hayır, bir kol değil, binlerce, milyonlarca kollardır,
Yek-ahenk olmuş işler, çünkü birleşmekte muztardır:

Bugün ferdî mesâînin bütün mahsulü bir hüsran,
Birer beyhude yaştır damlayan efradın alnından!

Cihan artık değişmiş, infiradın yoktur imkânı,
Göçüp mamurelerden boylasan, hatta beyabanı.

Yaşanmaz böyle tek tek, devr-i hazır: Devr-i cemiyet.
Gebermek istemezsen, yoksa izmihlâl için niyet,

Şu vahdet tarumar olsun deyip saldırma İslam'a;
Uzaklaşsan da imandan, cemaatten uzaklaşma.

İşit, bir hükm-i kat'î var ki istinafa yok meydan:
'Cemaatten uzaklaşmak, uzaklaşmaktır Allah'tan.'
Nedir iman kadar yükselterek alçak bir ilhadı, 
Perişan eylemek zaten perişan olmuş ahadı?

Nasıl yekpare milletler var etrafında bir seyret,
Nasıl tevhid-i ahenk eyliyorlar, bak da al ibret.

Gebermek istiyorsan başka.. Lâkin korkarım, yandın.
Ya sen mahkûm iken, sağlık, ölüm hak mıdır sandın?

Zimamın hangi ellerdeyse artık onlarınsın sen;
Behimi bir tahammül varlığından en büyük hissen!

Ezilmek, inlemek, yatmak, sürünmek var ki âdettir;
Ölüm dünyada mahkûmîne en son bir saadettir.

Desen bin kere “insanım!” o kanmaz, hem niçin kansın?
Ya sen hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın.

Bu hürriyet, bu hak bizden bugün aheng-i sa'y ister;
Değil üç dört alından, hep alınlardan boşansın ter.
(İstanbul, 3 Teşrinievvel 334 (3 Ekim 1918) “Alınlar Ter-
lemeli” isimli şiiridir.)

Evet, biz Müslümanlar cihan çalışırken, didinirken,
uğraşırken, namütenahi terakkiyat namütenahi inkılâplar
geçirirken uzaktan seyirci sıfatıyla baktık. Bilhassa şu son
senelerde başımıza birçok felaketler yağdı. Elan çilemizi
doldurmadık. Sebebi? Hep seyirci kalmamız, umur-ı diniye
olduğu gibi umur-ı dünyaya karşı da bigâne durmamızdır. 

Hayat, herkesin hakkıdır. Evet, bütün mahlûkat-ı ilâhiye
hakk-ı hayata maliktir. O halde Allah’ın diğer mahlûkları
arasında biz de yaşamakta haklıyız. Lâkin bilirsiniz ki haklı
olmak başka, haklı çıkmak yine başkadır. Herhangi hak olursa
olsun ihkak olunmadıkça sahibine hiçbir menfaat temin
etmez. Bugün hangi milletin mahkeme-i adaletine koşsanız
elinizde kuvvetiniz varsa derdinizi duyurabilirsiniz. Yok, böyle
yapmaz da ağlarsanız; onun hiss-i insaniyetine, hiss-i
medeniyetine ilticaya kalkışırsanız hüsrandan başka bir netice
elde edemezsiniz. İstihkak davasını yükseltebilir misin, her-
hangi mahkemeye gitsen haklısın. Yoksa milyonlarca mil-
yarlarca mahlûk:

- “Yaşamak hakkımdır, bu hakkı benden kimse alamaz” diye
haykırıp dururken senin, benim gibi bir miskin bir köşede
ağlamış, inlemiş merhamet dilemiş... Hiç tesiri olmaz, hatta
duyulmaz. Çocuk yürümezden evvel bilirsiniz ki emekler. Biz
Müslümanlar da tıpkı henüz doğrulamayan, yürümeyen
sabiler gibi yerlerde emekler dururken bir de gözümüzü açtık,
gördük ki etrafımızdaki milletler göklerde uçuyorlar. Gelip
çöldeki masumların tepesine ateşler yağdırıyorlar. Biz Bandır-
ma’dan İstanbul’a kadar adamakıllı vapur işletemezken herif-
ler bahr-i muhitî altından geçiyorlar. Nivyork’tan (New York)
dalıyor, Hamburg’tan çıkıyorlar ki aradaki mesafe bizim va-
purların ayağıyla bir aylık yoldur. Berlin’den uçuyorlar Trab-
zon’a konuyorlar. Biz ise hâlâ yeryüzündeki yürümeyi temin
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edemedik. Tabiat bin çelik bazuya sahipken insanın bir cılız
kolu nasıl kâinata hâkim oluyor? Nasıl bu kadar kuva-yı tabi-
iyyeyi hükmü altına alıyor? Hayır, yanlışın var. Bu kadar işleri
gören bir kol değil binlerce, milyonlarca koldur. Bunların
hepsi bir araya gelmiş, teşrik-i mesai etmişler, geceli gündüzlü
çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Çünkü anlamışlar ki birleşmeseler
kendilerini her taraftan kuşatan tehlikelere karşı duramaya-
caklar. Demek birleşmekte zaruret var. Bu ıztırar olmasaydı
birleşmeleri de mümkün olmazdı. 

İşte biz şimdi derdimizin başını bulduk. Başkaları zarureti
görünce birleşmişler, biz ise o zarureti görmediğimiz için bu
birliği vücuda getirememişiz yahut gördüğümüz halde temin-
i vahdet cihetine yanaşmamışız. Bugün hayatın, maişetin,
ihtiyacatın aldığı tarz itibarıyla bir insan tek başına bir iş
göremiyor. Bütün işler, şirketler, cemiyetler, milletler tarafın-
dan meydana getiriliyor. Ne fabrikalar, ne demiryolları, ne va-
purlar, ne limanlar, ne hastaneler, ne camiler, ne mektepler,
ne ticaretler, ne de din ve vatanı müdafaa edecek toplar, tüfek-
ler, cephaneler… Elhasıl hiçbir şey ferdi sa’y ile yani tek başına
çalışmakla kabil olamıyor. Bugün hayat öyle bir şekil almış ki
tek başına çalışan bir adamın alnından damlayan terler tıpkı
gözyaşı gibi dökülüp gidiyor, hiçbir fayda temin etmiyor. Ne
zaman bir yere gelmiş binlerce alın birden terlerse işte o vakit
bu sa’yin yeryüzünde bir eseri, bir izi görülebiliyor.

Mademki tek başına sarf olunan mesainin kıymeti yoktur, biz
de aramızda vahdeti temin ederek topluca çalışmaya koyul-
malıyız. Cemaatsiz yaşamaya, cemaatten ayrılmaya gelmez.
Cemaat-i İslamiye’nin kesafet peyda etmesi için çalışmalıyız.
Ufak sebeplerle birbirine küsmemeli. Biliyorsunuz ki ya-
bancılar asırlardan beri tefrika tohumlarını aramıza serptiler.
Bir hayli de mahsul aldılar. Biz gözümüzü açsaydık bugün al-
tında inim inim inlediğimiz şu felaketleri elbette görmeyecek-
tik. Her ne ise geçmişe esefin faydası yoktur. Maziden yalnız
ibret alınır. Eğer Müslümanlar yaşamak istiyorlarsa cemaat
arasında nifaka, şikaka, dargınlığa, küskünlüğe, ayrılığa,
gayrılığa meydan açabilecek en ufak sözlerden, en ehemmiyet-
siz görünen hareketlerden bile çekinmelidirler. Yok, yaşamak
istemezlerse ona diyecek yok. Ancak bu hal ile insan gibi yaşa-
mak elde olmadığı gibi yaşamamak da elde değildir. Çünkü
biz maazallah hakk-ı hayatımızı kaybettiğimiz gün
mahkûmiyet felaketine düşeriz ki bizi tahakkümleri altına
alanların nazarında behaimden farkımız kalmaz. Hayvan gibi
bizi kendi hesaplarına işletirler, sırtımızdan menfaatlerini
temin ederler. Dünyanın yedi iklim dört köşesinden sürü
sürü, ordu ordu getirilmiş renk renk mahkûm milletlerin ne
halde bulunduklarını gözlerimizle gördük. Maazallah sonra
biz de onlar gibi oluruz. Biz sığırlarımızı beygirlerimizi nasıl
kullanıyorsak onlar da bizi öylece kullanırlar.

Acaba biz Müslümanlar niçin bu hale düştük? Bunun illetini
ben şöyle görüyorum: Doğduğumuz günden itibaren ba-
balarımız, analarımız, hocalarımız, siyasilerimiz, ediplerimiz,
şairlerimiz, muharrirlerimiz bize istikbal için ümit verecek bir
şey söylemediler. Ben çocukluğumdan beri:

- “Biz yaşamayız. Avrupalılar terakki eylemiş. Siz çok fena
günler göreceksiniz!” Nakaratından başka bir şey işitmedim. 

- “Çocuklar, siz geceli gündüzlü çalışınız ki bu memleket kur-
tulsun” diye sizleri sa’ye, mücahedeye sevk edecekleri yerde
rastgelen adam ruhlarımıza kalplerimize yeis mayası aşıladı.
Garbın terakkiyatından bahsederlerken diyeceklerdi ki: 

- “Evlatlar, görüyorsunuz ya, Avrupalılarla bizim aramızda çok
mesafe var. Bu mesafeyi telafi edecek surette çalışınız. Yoksa
daha geride kalır, mahvolursunuz. Sakın meyus olmayınız.
Sakın azminize fütur getirmeyiniz!”

Evet, böyle diyeceklerdi. Lakin demediler, bilakis yüz binlerce
halk bu devletin batacağını kail idi. Bir taraftan Avrupalıların
terakkiyatı gözlerimizi kamaştırdı. Diğer taraftan muhitimizin
bu gibi makûs telkinleri sinirlerimizi uyuşturdu. Onun için
ileri gidemedik. Hâlâ o yeis ruhlarımızda hükümrandır. Hiç
biz Kitabullah’ı düşünmedik. O Kitabullah ki birçok ayat-ı
celilesiyle ümmet-i İslamiye’yi yeisten, azimsizlikten, tahzir
ediyor.

Esta’îzübillah (“Euzü besmele" okuyarak Allah’a sığınırım) “Ya
beniyye’zhebu fe tehassesu min Yusufe ve ehıyhi ve la tey’esu
min ravhıllah innehu lâ yey’esu min ravhıllahi illel kavmül kâ-
firun” (Yusuf Suresi, Ayet: 87) “Oğullarım gidiniz, Yusuf’la
kardeşini araştırınız. Sakın Allah’ın inayetinden ümidinizi
kesmeyiniz. Zira şunu iyi biliniz ki kâfirlerden başkası Allah’ın
inayetinden ümidini kesemez.” Demek ki bir Müslüman için
Allah’ın inayetinden, merhametinden ümidi kesmek
küfürdür.

Sonra sure-i Hicr “Sale ve men yaknetu min rahmeti Rabbihi
illed dallun [Dedi ki: “Rabbinin rahmetinden, sapıklardan
başka kim ümit keser?” (Hicr Suresi, Ayet: 56)] buyruluyor.
Bu ayet-i kerime Hazret-i İbrahim’in lisanından varit olmuş-
tur. Melekler: “Allah sana halim selim, hayırlı bir oğul ihsan
edecektir.” dediler. O da “Ben artık doksan yaşına geldim.
Bundan sonra çocuğum olur mu?” deyince “Bizim sana
verdiğimiz müjde haktır, doğrudur. Sakın bu saatin husül bu-
lacağından ümidini kesme. Allah’ın inayetinden yeise düşme”
dediler. Bunun üzerine Hazret-i İbrahim: “Hâşâ, Cenab-ı
Hakk’ın inayetinden, kereminden ancak dalale düşenler ümi-
dini kesebilir, yeise düşebilir. 

Erbab-ı iman için yeise düşmek imkânı yoktur. Velhasıl
nazar-ı İslam’da Allah’tan ümidi kesmek haramdır. Haram da
değil, küfürdür, şirktir. Ancak Mevla’nın merhametine bel
bağlayarak emrettiği tariki tutmamak tabii caiz olmaz. Allah’ın
inayetini temenni için elbette o inayete -velev cüzi olsun- is-
tihkak lazım. Feyyazda buhl yoktur. Şu kadar var ki o feyze is-
tidat şarttır.

Kitabullah’ta “Vellezîne câhedû fînâ le nehdiyennehum subu-
lenâ ve innallâhe le meal muhsinîn. [Bizim uğrumuzda cihat
edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüp-
hesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir (Ankebut
Suresi, Ayet: 69)] buyuruluyor. Evet, bu ayet-i kerime sara-
haten gösteriyor ki Allah yolunda, Hakk yolunda mücahede
edenler için tevfik, hidayet mevuttur, muhakkaktır. O halde
daha ne istiyoruz? Ne için bu feyze, bu inayete kabiliyet
gösterebilmek için çalışmıyoruz?
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Bu dünyada hiçbir şeye güvenilmez. Ne servete, ne sıhhate,
ne akla, ne ilme, ne ahlaka. Elhasıl hiçbir şeye dayanılmaz.
Bakarsınız: Milyonlarca servet mahvolur, en metin sıhhatler
bir an içinde devrilir; en temiz huylar değişir, kirlenir. Hülasa
maddi, manevi, ruhani, cismani, ne varsa hiçbiri için beka
tasavvur edilemez. Kaviyyüşşekime hükümetler çöker.
Dünyaya meydan okuyan saltanatlar bakarsınız yıkılır gider.

Numara: 24
1 Şubat 336 (1 Şubat 1920)

Sayfa: 3

Dünyaları huzurunda titreten bu kudretler bir varmış bir yok-
muş sırasına girer. Güvenilecek, dayanacak bir şey vardır ki o
da ancak Allah’ın merhameti Allah’ın inayetidir. Evamir-i
ilâhîyeye inkıyat etmeli, nevahiden sakınmalı. Cemaat-i İs-
lamiye el ele vermeli, çalışmalı. Evet, vahdet lazımdır; dünya
için de ahiret için de. 

İslam bundan bin üç yüz elli sene evvel dünyanın en ücra bir
köşesinde karanlıklar arasından bir kandil gibi parladı. Pek az
zaman içinde o kandil büyüdü, bedir oldu. Daha büyüdü
güneş oldu. Nuru bütün kâinatı kapladı. Yirmi beş sene
zarfında yirmi beş bin senelik bir tealiye mazhar oldu. Bu
mazhariyetin sırrı sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain
(Allah hepsinden razı olsun) hazeratının el birliği ile çalış-
maları idi. İslam’dan evvel aralarında senelerce, hatta asırlarca
süren birçok kanlı muharebeleri intaç eden ne kadar kabile
gürültüleri aşiret kavgaları varsa hepsini unuttular. 

Bilirsiniz ki Ashab-ı Kiram iki kısımdır: Ensar, Muhacirin. Bu
isimler Cenab-ı Hakk tarafından kendilerine verilmiştir.
“Ensar” esasen Medine’de bulunanlardır. “Muhacirin” evvelce
Mekkeli olup da müşriklerin eza ve cefasından dolayı Aley-
hissalatu Vesselam Efendimiz’in arkasından Medine’ye hicret
edenlerdir. Bu Ensar’ın muhacirlere karşı yaptıkları fedakârlık-
ların tarih-i âlemde hiçbir misli görülmemiştir. Ensar-ı kiram
“Evs” ile “Hazrec” kabilesine mensuptur. Bu iki kabile esasen
amca çocuklarıdır. Lakin mürur-ı zaman ile Evsîlik-Hazrecîlik
meselesi bu iki kabileyi birbirine düşman yaptı. Değil akvam-
ı iptidaiye en terakki etmiş milletlerde bile, asabiyet gürültüleri
en müthiş muhasamata sebebiyet verir. İşte bunların beyn-
lerindeki muharebe yüz seneden fazla devam etti. Hatta hi-
cretten bir sene evvel de aynı harp tazelenmişti. Bunlar şeref-i
İslam ile müşerref olunca İslam onları barıştırdı. Kardeş oldu-
lar. Peygamber aleyhisselama zahir oldular: İslamı neşr için
feda-yı can etmeye başladılar.

Sahabe-i kiram efendilerimizin giydikleri libaslar neresinden
eskirdi, bilir misiniz? Omuzlarından. Çünkü daima cemaatle
kıldıkları namazda saflar adeta sabun kalıpları gibi idi. O ayrı
ayrı vücutlar yekpare birer duvar kesilirdi. Aralarından su sız-
maz hava geçemezdi. Görüyorsunuz ya, Aleyhissalatu Vesse-
lam Efendimiz’in safları düzeltmeye atıf buyurdukları
ehemmiyet neden dolayı imiş. Hep cemaat-i Müslimin arasın-
daki vahdeti temin etmiş.

Fakat Müslümanların bu hali o zaman Medine’de bulunan
Yahudilerin hiç hoşuna gitmiyordu. Hatta günün birinde şöyle
bir vaka oldu: İhtiyar Yahudi’nin biri baktı ki Ensar-ı kiram-
dan birkaç genç bir arada oturmuşlar, tasavvur edilemeyecek
bir samimiyetle konuşuyorlar, musahabe ediyorlar. Herif
bunu görünce İslam’ın atisinden kendi hesabına ürktü. İçi
gıcıkladı. 

- “Ne olacak bu?” dedi. İş biraz daha giderse bize ekmek
kalmayacak…

Bunun üzerine bir delikanlı Yahudi buldu.

- “Git, şunlara Evs-Hazrec arasındaki vukuatı hatırlat, geç”
dedi. O da gitti. Her iki tarafa ait şairlerin vaktiyle olup biten
maceraları musavver olmak üzere söylemiş oldukları şiirleri
okudu. Bunun üzerine gençlik saikasıyla her iki tarafın kaba-
dayılık damarları galeyana geldi. Her biri kendi kabilesinin
kahramanlığını sayıp dökmeye başladı:

İş alevlendi. Hatta biri:

- “İsterseniz o geçmiş vakaları tazeleyebiliriz.”

Sözünü ortaya attı bunun üzerine ötekileri:

- “Hay hay! Sizden ne korkumuz var!” dediler. Hepsi ayak-
landılar, silahlarını alıp Medine haricindeki taşlık bir vadiye
çıktılar. Muharebe başlamak üzereyken vakadan haberdar
olan Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz hemen oraya koştular.
Hazret-i Peygamberi görünce her iki taraf durdu. Aleyhisselatu
Vesselam Efendimiz yüksekçe bir yere çıkarak:

- Ey Müslümanlar! Allah’tan korkunuz, Allah’tan korkunuz!
Aklınızı başınıza alınız, daha ben sağ iken henüz aranızda bu-
lunuyorken cahiliyet davalarıyla mı ayaklanıyorsunuz. Bu
hareketlerinizin akıbeti nereye varacağını düşünmüyor
musuz?..

Mealinde gayet müessir, gayet beliğ muhtasar bir hutbe irat
buyurdular. Bunun üzerine her iki tarafın aklı başına geldi.
Yaptıklarından nadim olarak ağlaşa ağlaşa sarmaşıp barıştılar.

İşte bu vakayı müteakiben şu ayat-ı celile nazil oldu ki: “Ya
eyyühellezıne amenu in tütıy'u ferıkam minellezıne...
lealleküm tehtedun”  (Al-i İmran Suresi, Ayet: 100, 101, 102,
103) Bu ayetlerin meal-i kerimi şöyledir:

“Ey Müslümanlar, kendilerine sizden evvel kitap gönderilen-
lerden bir kısmına uyacak olursanız siz şeref-i imanla müşerref
olmuşken onlar sizi yeniden neuzubillah küfre sokarlar. Ya
siz henüz aranızda Cenab-ı Hakk’ın ayat-ı celilesi okunup du-
rurken, Allah’ın Peygamberi içinizde yaşıyorken nasıl bu su-
retle küfür yolunu tutarsınız? Kim Allah’ın gönderdiği rabıtaya
sımsıkı sarılacak olursa doğru yolu bulmuş olur. Ey Müslü-
manlar, Allah’tan nasıl korkmak icap ederse öylece korkunuz!
Ve ancak Müslüman olarak Müslümanlıkta can veriniz. Sonra
hepiniz birden habl-ı ilâhîye sımsıkı sarılınız. Sakın aranızda
ayrılık gayrılık girmesine meydan bırakmayınız. Allah’ın
hakkınızdaki nimeti düşününüz. Hani sizler birbirinize düş-
man idiniz; Cenab-ı Hakk kalplerinizi feyz-i İslam ile bir-
leştirdi de onun saye-i nimetinde kardeş oldunuz. Hani sizler
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bir zaman ateş çukurunun ta kenarına kadar gelmiştiniz de
Cenab-ı Hakk sizi oradan kurtarmıştı. İşte, belki tarik-i hi-
dayeti bulursunuz diye, Cenab-ı Hakk ayet-i celilesini size
böyle sarih olarak tebliğ buyuruyor.

İşte bin üç yüz bu kadar sene evvel nazil olan bu ayet-i
celilenin hükmü kıyamete kadar bakidir. Sebeb-i nüzulü olan
vaka maalesef tekerrür edip duruyor. Binaenaleyh Müslüman-
lar arasında ayrılığı gayrılığı mucip olacak en ufak hadiseler-
den, dargınlığı intaç edecek en hafif hareketlerden, sözlerden
katiyen çekinmelidir. Fırkacılık, bunlar artık susmalı. El birliği
ile bugün vatanı müdafaa etmeli. Asla meyus olmamalı. Emin
olmalıyız ki canla başla çalışırsak aradaki esbab-ı tefrikayı
kaldıracak olursak vatan-ı İslamı kurtarırız. İnşallah bundan
sonra âlem-i İslam hakkındaki tecelli-i celal cemale inkılâp
edecektir. Önümüzde hamdolsun birçok beşaretler var.
Bugün bütün Müslümanlar uyandı. Gerek dünyayı, gerek
kendilerinin dünyadaki mevkilerini artık anlamaya başladı.
Sonra gözleri büsbütün açıldı. Müslümanlar kendi başlarını
kurtarmaya, kendi hakk-ı hayatlarını ihkak etmeye çalışmaz-
larsa kıyamete kadar zillet içinde, meskenet içinde kalacak-
larını anladılar. Ona göre çalışmaya başladılar. Başkalarından
merhamet, adalet dilenmenin mürüvvet-i insaniyet bekle-
menin pek beyhude olduğunu bilfiil gördüler; asırlardan beri
dalmış oldukları uykudan artık silkiniyorlar. İnşallah bu in-
tibah devam edecek, bütün cihan İslam’a yayılacak. Yakın za-
manda bir gün gelecek ki İslam asırlardan beri kaybettiği
şevketini, kudretini, azametini yine istirdat edecektir. Bütün
aleyhimizdeki cereyanlar biraz değişmiş, eskisinden biraz
daha iyileşmiş görünüyorsa, emin olunuz ki bu inkılâp hep
vatanı müdafaa yolunda maruf olan bu mücahedelerinizle
âlem-i İslam’ın lehimizdeki galeyanları, tezahürleri sayesin-
dedir. 

Ey cemaat-i Müslimin! Memleketlerinizi kurtarmak için
devam eden mücahedatınızda bir noktaya son derece dikkat
etmelisiniz: Bu hareketlerin, bu himmetlerin sırf müdafaa-i
din ve vatan gayesine müteveccih olduğu yar ve ağyar
nazarında tamamıyla anlaşılmalıdır. Fırkacılık, menfaatçilik
gibi hislerden külliyen müberra olduğuna yakındakilere uzak-
takilere tamamıyla kanaat gelmelidir. Bu kanaati zerre kadar
sarsacak bir harekete, bir söze kimse tarafından meydan veril-
memelidir. Hususi emeller, hususi içtihatlar yine hususi olarak
sahiplerinin kafasında, kalbinde kalmalıdır. Çünkü gaye
birdir. Efrat tarafından o müşterek gayeye karşı gösterilecek
ufacık bir inhiraf son derece muhtaç olduğumuz vahdeti
temelinden sarsmaya kâfidir. Onun için bundan son derecede
sakınmalıdır. 

Cemaat içinde herkesin uhdesine düşen bir vazife-i vataniye
bir farize-i diniye vardır ki onu ifada zerre kadar ihmal göster-
mek caiz değildir. Bu hususta hiçbir fert kenara çekilerek
seyirci kalamaz. Çünkü düşman kapılarımıza kadar dayanmış,
onu kırıp içeri girmek, harim-i namus ve şerefimizi çiğnemek
istiyor. Bu namert taarruza karşı koymak kadın erkek, çoluk
çocuk, genç ihtiyar… Her fert için farz-ı ayn olduğu bir lahza
hatırdan çıkarılmamalıdır. Bugün herkes vüs’unu sarf ile
mükelleftir. Osmanlı saltanatını i’lâ için “Karesi”nin, bu kahra-

man İslam muhitinin vaktiyle ne büyük fedakârlıklar göster-
diği herkesin malumudur. Rumeli’yi baştanbaşa fetheden hep
bu topraktan yetişen babayiğitleri o kahraman ecdadın torun-
ları olduğunuzu ispat etmelisiniz. Anadolu’yu müdafaa
hususunda diğer vilayetlere ön ayak olmak şerefini siz ihraz
ettiniz. Sa’yiniz meşkûrdur. İnşallah bu şan ve şeref kıyamete
kadar artar gider. İnşallah vatanımızın haysiyeti, istiklali,
saadeti, refahı, ümranı dünyalar durdukça masun ve mahfuz
kalır. Allahümme’n-suru’l-İslam ve’l-Müslimin! Allahümme’n-
sur min nasraddin! Ve’h-zul min hazali’l-Müslimin!
Rabbene’f-riğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve’n-surna
ale’l-kavmi’l-kâfirin! Ve’l-hamdulillahi Rabbi’l-âlemin! (Al-
lah’ım, İslam’a ve Müslümanlara yardım et! Zafer ve galibiyet
ver! Allah’ım, dinine yardım et, onu üstün kıl! Müslümanların
yardım etmeyerek kalleşlik yapanlarını, arkadaşlarını
tehlikede bırakıp kaçanlarını da yardımsız bırak! Rabbimiz,
sabır ver, ayaklarımızı sabit kıl, dayanıklı kıl! Kâfirler toplu-
luğuna karşı bize yardım et! Hamd, şükran, âlemlerin, evrenin
Rabbi, besleyeni, yetiştireni, terbiye edeni ve sahibi olanı Al-
lah’adır.)

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi:

29.1.336’da (29.1.1920) Bütün cephe boyunda fasılalı top
ateşi teati edilmiştir. 

Aydın Cephesi’nde: 

27.1.336 (27.1.1920)’da Umurlu’nun şimal-i garbisinde
Çanakderesi istikametinden ileriye sürülen bir keşif kolumuz
düşmanın mevzilerini işgal etmiştir. Aydın’dan kalkan bir düş-
man tayyaresi cephelerin üzerinde bir müddet tayaran ettikten
sonra çekilmiştir. 

27.1.336 (27.1.1920)’da Bozdağ Cephesi’nden çıkarılan bir
akıncı kolumuz Bayındır’ın şimalindeki dağlık arazide düş-
manın iki bölüğüyle iki topundan mürekkep bir müfrezesiyle
müsademe ederek (20) kadar zayiat verdirmiştir. Bizim yalnız
bir yaralımız vardır.

ANADOLU ŞUÛNU

Adana Ahvali

Adana ve Mersin havalisinde Fransızların harekât-ı zalimanesi
devam ediyor. Ermeniler Fransız memurlarına tercümanlık
yapmakta ve birçok Türklerin hapis ve idamlarına sebep ol-
maktadırlar. Ermeniler bu vesileler ile birçok masumları tevkif
ettirerek tahliyeleri için dehşetli para almaktadırlar. Birçok Er-
meni çeteleri Türk köylerini yakmaktadırlar. 

İzmir’e Doğru

Ermenilerin bu şeni tecavüzlerine âlem-i medeniyet niçin sakit
kalıyor. Evvelce ordumuzun gerisini ateşlerle tehdit eden Er-
meni hainlerini darülharpten çıkarmak zulüm oluyor da
Türklerin Adana’da bu suretle düçar-ı mezalim olması niçin
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hazmediliyor. Mamafih artık şikâyete tenezzül etmiyoruz.
Çünkü en adi bir cani olan General Andranik’i bile siyasi
meclislere =>

Numara: 24
1 Şubat 336 (1 Şubat 1920)

Sayfa: 4

=> kabul eden Avrupa âlem-i medeniyetinden adalet intizar
edilemez; elbette bir sabah felah doğacak: O zaman milletimiz
canilere bizzat cezalarını verecektir.

Maraş Ateş İçinde…

Elbistan Müdafaa-i Hukuk Heyeti’nden Balıkesir ve İzmir
Şimal Mıntıkası Heyet-i Merkeziyesi’ne çekilen telgrafta Fran-
sızların toplarla Maraş’ı yaktıkları ve bütün şehrin harabeye
döndüğü binlerce Müslüman’ın hayatından haber alınamadığı
ve Ermeni çeteleri tarafından birçok İslamların doğrandığı
haber verilmektedir.

İzmir’e Doğru

İşte Fransız millet-i mütemeddinesinin harekât-ı medeniyesi!..
Avrupa vicdan-ı medeniyeti artık utanmalıdır. En yüksek bir
millet telakki edilen Fransızlar masum ahaliyi ateşler içinde
bırakmaktan çekinmiyorlar. Bunun için de Türk’ün ebedi bir
düşmanı bulunan Ermenileri alet kullanıyorlar; Fransızlar
hangi hakka ve salahiyete istinaden hiçbir vicdan-ı insaniyetin
kabul edemeyeceği bir tarz-ı zalimanede Türk ve Müslüman
şehri olan Maraş’ı yakıyorlar? 

Ve sonra da bu medeni insanlar bedbaht Türk’e hunhar de-
mekten sıkılmıyorlar.

Hayır, efendiler, aldanıyorsunuz! Türk’ü bu kadar zelil bir
surette öldüremeyeceksiniz! Belki bir nişane-i tarih olarak
enkazımız kalacaktır. Fakat bu enkaz altında bütün bu hain
Ermeniler muazzam hamileriyle birlikte tarumar olacaktır. 

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Hint Amertizar Kongresi

Son alınan haberlere nazaran Hint kongresi Amertizar
şehrinde inikad etmiş ve Milliyetperver Fırkasının müfritler
hizbi büyük bir hararetle istikbal edilmişlerdir. Kongrede
Hindistan’a verilen muhtariyet-i idarenin esasatı tetkik ve mü-
nakaşa edildikten sonra bu muvaffakiyetin Hint istiklaline
mukaddeme olması temenniyatı izhar edilmiştir.

Ecmal Han’ın Nutku

Hint Müslimin cemiyetinin reisi bulunan Hâkim Ecmal Han
kongrede irat ettiği bir nutukta “Delhi” ve “Pencap”daki ihti-
lallerden bahsettikten sonra bunların suret-i itfası Nadir Şah
ile Cengiz’in mezalimi derhatır ettirdiğini söylemiş ve İslam-
Mecusi vahdet ve itilafının takviyesi hususunda dur u diraz
beyanatta bulunmuştur. Badehu Türkiye, hilafet ve Hare-
meyn-i Şerifeyn mesailini tetkik ederek İslamiyet beşiği olan

bu hatlarda gayr-i Müslim bir hükümetin mandası ve göl-
gesinin bile cari olması katiyen caiz olmadığını ve bu meselede
hissiyat-ı İslamiye ayakaltına alınırsa vicdan ve âlem-i İslam’ın
ebediyen hal-i feveranda kalacağını ve bundan başka şimdiye
kadar yabancıların işine karışmayan sulhperver Müslümanlar
arasında da layezal bir hiss-i adavet uyandıracağını beyan
etmiş ve hilafet meselesi hakkında Hintlilerin mükerreren
izhar ettikleri nikat nazarı bir daha teyiden halifenin İstan-
bul’dan çıkarılamayacağını ilan eylemiştir. 

Delhi’de Cemiyet-i İslamiye

Delhi’de Hint İslam Cemiyeti hararetli bir içtima yapmış ve
bu içtimada bütün ekâbir-i İslamiye hazır bulunmuştur. Hint
Müslümanları namına Muhammed ve Şevket Ali efendiler
irad-ı nutuk ederek Hint Müslümanlarının nokta-i nazarını
teyit etmişler ve bütün Müslümanların bu gaye etrafında
yekdil ve yek emel olduklarını ilan eylemişlerdir. İçtimada
lehimizde pek hararetli tezahürat yapılmıştır. İçtimada iştirak
eden bütün Hint Müslümanları murahhasları hükümat-ı gar-
biyyenin gerek Ceziretülarap ve gerek Anadolu’da bir inç yeri
işgal etmeye kalkıştıkları takdirde beş yüz milyon Müslü-
man’ın kanlarının son damlasına kadar buna muhalefet
edeceklerini beyan etmişler ve bu hususta ahd ü peyman
eylemişlerdir.

Bolşevik Orduları

Bolşevik ordular; Azak denizi sahilinde kâin Mariyonpol (Ma-
riupol-Ukrayna) şehrini işgal etmişlerdir. Tam vasatından
ikiye yarılan Denikin ordusu bahren Varna’ya nakledilmeye
başlanmıştır. Stamenka ve Aleksandros’un şehirleri de zapt
edilmiştir.

Venizelos’un Propagandaları

İstanbul’un Türklerden alınamayacağına dair son günlerde
Avrupa matbuatında neşr olunan makalattan müteessir olan
Venizelos, İstanbul’daki Türk ekseriyetinin mütekait
memurin-i mülkiye ve askeriye ile eytam ve eramilden
müteşekkil olduğunu ve hâlbuki bunların İstanbullu olmayıp
hep taşralı kimseler bulunduğunu ileriye sürerek propagan-
dalar yapmaktadır. Aynı zamanda Venizelos bu yolda bir
muhtıra tertip ve meclis-i âliye tevdi etmek tasavvurundadır.
Venizelos bununla da iktifa etmeyerek İstanbul’daki gayr-ı
müslimlerin hanelerini vesait-i icraiyesini marifetiyle tahrir ve
nüfuslarını tespit ettirmektedir. 

Yunan Mümessili Ne Yapıyor

Son günlerde Yunan tahrikâtı İstanbul’da hat bir safhaya dâhil
olmuştur. Yunanlılar Türklerin İstanbul’da kâmilen
silahlandıklarını ve pek yakında Hıristiyanları katliam edecek-
lerini ileriye sürerek Düvel-i İtilafiye mümessillerini iğfal   et-
meye çalışmaktadırlar. Bu propagandanın en ileri gelen
mürettipleri Yunan mümessil-i siyasiyesi Kanaloplos ile Rum,
Ermeni patrikleri ve Kamil Paşa kabinesinde posta ve telgraf
nezaretini işgal eden Mosoros’dur. Bu adi ve iğrenç telkinatın
kendi aleyhlerinde icra-yı tesirat edeceğini takdir edemeyen
bu yadigârlara itilaf mümessillerinin aldanacaklarına ihtimal
vermiyoruz.
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Taziye

İzmir şimal cepheleri kumandan-ı muhteremi Miralay Kazım
Bey efendinin amm-ı muazzezleri esbak Jandarma umum ku-
mandanı mirliva Rasim Paşa hazretlerinin müptela oldukları
hastalıktan rehayab olamayarak irtihal-i dar-ı cinan eyledikleri
teessürle mesmu’umuz olmuştur. Aile-i kederdideleriyle bi-
raderzade-i galileri Kazım Bey Efendiye arz-ı taziyet eder ve
merhuma da Cenab-ı Hakk’tan mağfiret temenni eyleriz.

***

Irak’ta İngilizler

Şam-ı şerifte intişar eden “El Müfid” ceride-i yevmiyesi son
gelen nüshasında Kerbela müftüsü Seyyid Feteyanürravi imza-
sıyla pek mühim bir makale neşretmektedir. Ecnebi idaresine
giren diyar-ı İslamiye’nin ne gibi felaketlere maruz kaldığını
gösteren bu mektup pek feci bir levha-i ibrettir. Aynen ter-
cüme ile Müslümanların enzar-ı intibahına arz ediyoruz: 

Osmanlı devletinin Harb-i Umumiye’ye iştirakini müteakip
Irak Cephesi’nde ihzar ettiği kuvvetler pek az, hatta Basra’da
üç tabur asker ve beş toptan başka bir şeyi bulunmuyor ve
Irak ordusu Kafkasya’ya gönderilmiş bulunuyordu. Şabiye
hadisesi ile Ammare ve Nasıra’nın sukutunu müteakip İngiliz
ordusu ile Osmanlı ordusu Galasa’da karşılaşarak Harb-i
Umumi’de emsali pek az görülen müthiş bir ma’rekeye tutuş-
muşlardı. Galasa’da mevaki-i müstahkeme ve mevaki-i tabi-
iyye bulunmaması ve arazinin dümdüz olması hasebiyle
muharebatın en çoğu göğüs göğüse vuku buluyordu. Mütea-
kiben Bağdat sukut etti. Alessabah yollarda birçok insanlar
birikmiş ve İngiliz zabitlerinden biri bunlara bir tercüman
tarafından ahaliye tercüme olunan bir nutuk irat ediyordu.
Uzakta bulunduğumdan zabitin ne dediğini işitmedim.
Evvelce gittim ve beş gün kapandım. Nihayet Dicle nehrinin
üzerinde vaki Bir Vitli’nin kahvesinde oturuyorken bir müna-
dinin: “Yarın İngiltere hükümeti namına ahaliye bir beyan-
name okunacağını, binaenaleyh ahalinin toplanmasını” ilan
ettiğini duydum. Geceyi azim bir merak içinde geçirdim.
Vakt-i muayyenden bir saat mukaddem Dicle’den bir sandal
ile geçtim. Çünkü Osmanlıları Bağdat’ı tahliyeye mecbur eden
fırtına nehrin köprüsünü de alıp götürmüştü. Beyannamenin
kıraatine karib olan bir mahalde ahalinin fevç fevç geldiğini
gördüm. Nihayet ahaliye İngilizlerin Bağdat’a girdikleri günde
nutuk iradeden zabitin kıyam ettiğini ve yanındaki bir tercü-
manın söylediklerini halka bir lisan-ı Arabî ile tekrar ettiğini
müşahede ettim. Hatip, İngiltere’nin muharebeye memleketini
tevsi etmek emeliyle girmediğini, Irak’ı da fethetmek is-
temediğini, ancak Arapları Türklerin zulmünden kurtarmak
istediklerini beyan etti ve nihayet hitabet kürsüsünden ini-
yorken bundan böyle Türk firavunlarının yaptığı gibi kırbaçlar
altında yaşanılmayacağını, İngiltere’nin Araplar hakkında şef-
katli bir peder hissiyle mütehassıs olacağını beyan etti ve alkış-
landı. Nutku dinledikten sonra meydana gittim ve Dicle’yi
geçmek istedim. Binaenaleyh Hükümet Konağı’nın önünden
geçtim ve orada bir sehpa-yı idam ile insanları kırbaç altına
mahsus aletin kurulduğunu gördüm. Bunların ikisi de eski
Jandarma dairesinin önündedir. Bugüne kadar yerinde dur-

maktadır. Burada da ahali toplanmıştı. Belki bir ikinci nutuk
irat olunuyor dedim ve bunu da dinlemek için ilerledim.
Fakat ömrümde hiç görmediğim bir manzaranın karşısında
bulundum. Bu manzara hakikaten firavunaneydi. Ahaliden
yirmi kişi, süngülü İngiliz askerleriyle kuşatılmış, tercüman
Yahudi İlya’nın elindeki kâğıt mucibince isimleri çağırılanlar
birer birer ilerliyorlardı. İlk çağrılan zavallının adı Molla
Muhammed’di. Müezzindi. Ve sarıklıydı. Zavallı adam
mütemadiyen istimdat ediyordu. Kaç asker bu adamın elbise-
sini soydular, kafasını ve ayaklarını ikişer tahtanın arasına
kıstılar, sonra bunlardan birisi telden bir kırbaç ile o adam-
cağızın çıplak sırtına vurmaya başladı. Her darbede kanlar
fışkırıyor ve zavallının feryadı semalara yükseliyordu. Nihayet
bayıldı. Bu şiddetle biçareye tamam yirmi beş kırbaç vuruldu.
Müteakiben ikincisi, üçüncüsü ila-nihaye aynı hizaya aynı fe-
caatle duçar edildiler. Orada bulunanlara sordum: Bu adamlar
hırsız mıdır, katil midir, eşkıya mıdır? Nedir? Hemen kadının
biri bana yaklaştı. Bu kadın mütemadiyen ağlıyordu ve ağla-
maktan gözleri kan çanağı olmuştu. Bana dedi ki: “Bunlar ne
hırsızdır, ne eşkıyadır, ne katildir. Birincisi ki kocamdır. Sabah
namazı için camiye gidiyorken gece çıkmak yasaktır diye
derdest ettiler ve bu cezaya düçar ettiler. İkincisi karısının vaz-
ı haml etmekte olmasına binaen evinde ışık yakmaya mecbur
olmuş hakeza..” içimden dedim ki: Keşke sabahleyin Britanya
hükümeti namına o beyannameyi okuyan zabit gelse de bu
menazir-i feci’iyeyi görse… Etrafıma bakındım. Meğer zabit
askerlerin önünde duruyor. Ve o adamların kırbaçlarla
dövülmesini gözleriyle görüyordu… 

Müftü-i Liva-i Kerbela 

Esseyyid Feteyanürravi 

“Halep”

***

Bandırma Hükümet Dairesi karşısındaki
imalathanede diş tabibi

Çırpanlı Mehmed Atıf

Her nevi diş imal eder ve ağrı his edilmeksizin
diş çıkarılır.

***

Dâhili, bulaşıcı ve kan hastalıkları mütehassısı bakteriyolog
Doktor Ekrem Tok

Hastalarını her gün öğleden akşama hükümet caddesinde
“Sağlık Eczanesi’nde ve Sağlık Muayenehanes’inde” kabul

eder. 

***

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 25  
4 Şubat 336 (4 Şubat 1920)

Sayfa: 1

AVRUPA SON KARINI VERMELİDİR

Kin ve ihtiras ile şarkın mukadderatını tayin etmek isteyen
Avrupa rical-i siyasiyesi bugün hiç ümit etmedikleri bir vaziyet
karşısında bulunuyorlar şimdiye kadar bin türlü vesaite müra-
caat ederek şüyu’una mani olamadıkları bir tehlike bütün
kuvvetiyle gözler önünde dirildiği şu dakikalarda istikbal
endişesi ile titreyen ruhlardan yükselen sadayı işitiyoruz. İn-
giltere Harbiye Nazırı İngiliz menafi-i umumiyesinin helaldar
olacağını endişeli bir lisan ile Avam Kamarası’nda arz ederken
gittikçe artan Bolşevik tehlikesinin önünde ne yapacağız
diyor? Ve cihanın şekl-i atıyyesini tayin edecek olan bir mil-
letin en büyük adamı bu suretle kendi milletinin atisinde
ümitvar olmadığını ilan ediyor. Beşeriyet için saadet ve refah
devrinin başlayacağını resmi vesaitle ilan eden Konferans
Heyetinin bu iflas-ı elîmi önünde bizim gibi henüz mukad-
deratını tayin etmeyen milletlerin vaziyeti ne olacaktır? Tabii
tarihi bir saltanatın sahibi üç yüz elli milyon İslamın hami-i
muazzamı olan Türkler için bu düşünülecek bir mesele-i
mühimmedir. Avrupa mateesüf taahhütname-i resmiyesi hi-
lafında bizim hukuk-ı milliye ve tarihiyemize, ananatı diniye
ve mukaddesatımıza her gün muhtelif şekillerde hücum ede-
rek hayat ve saltanatımızı yıkmak, mahvetmek istiyor. Ve
bütün üryanlığıyla Yunan kuvve-i işgaliyesinin vahşet ve de-
naeti meydana çıkmış ve tahkik heyetinin raporu her türlü fe-
nalıkların vuku bulduğunu ve bulmakta olduğunu resmen
tasdik etmiş iken sulh-ı cihanı temin edecek olan Konferans
Heyeti maateesüf şeytanetkâr ve desisekâr bir diplomatın bir
Venizolos’un hatırı için hâlâ insaniyet ve medeniyetin kabul
edemeyeceği vahşetleri siper ediyor. Ve bu yetmiyormuş gibi
Türk’ün bağrına her kuvvet kurşun sıkmaya çabalıyor. Her
yükselen hak sesini kapamak için yumruklar uzanıyor. Bir
gün Maraş yanarken bir gün de matbaalar önünde süngülü
bombalı medeniyet ordusunun neferleri gazeteleri kapatıyor.
Velhasıl İslam ve Türk olan her kuvvetin öldürülmesi için
elden gelen yapılmaktan kaçınılmıyor. Gayrı tabii olan bu
caniyane teşebbüsler önünde İslam ve Türk için ölünceye
kadar haysiyet ve namusu ve hayatı uğrunda müdafaadan
başka yapılacak bir şey kalmıyor. Hukuk-ı tabiiyyesinin itası

hakkında insani düşüncelerle vuku bulan müracaatı süngü ve
kurşun ile karşılanan bir millet için yapılacak başka bir
muamele tasavvur edebilecek, bir fert düşünemiyoruz. Eli-
mizde bulunan her türlü menabi-i servet bizi öldürmek
isteyen milletlerin emri altında bulunurken yeşil ovalarımızı
yaran şimendiferler üzerinde kendi bayrakları sallanırken ve
biz samimiyet ve safvetle senelerden beri ecnebi dostlarımızla
münasebatta bulunduğumuz ve bulunmakta olduğumuz mey-
danda dururken şu hücum-ı vahşiyane karşısında hayretler-
den kendimizi alamıyoruz.

Sulh ve sükûnet-i asayiş ve istirahat-ı cihanı temin etmek
emel-i ulviyesiyle hareket eden bir heyet karşısında bulunuyor
isek soruyoruz?

Niçin hâlâ Yunan süngüsünün önünde her gün yüzlerce
İslam’ın ölmesi ... olunuyor ve bu suretle her tarafın baştan-
başa kargaşalığa heyecana mahkûm edilmesine sebebiyet veri-
liyor? Tabiidir ki hakikatin önünde eğilen başlardan bu suale
bir cevap beklemek kabil değildir. Çünkü gizli emeller
hainane tasavvurlar için başka vesaite müracaat imkânı yok-
tur. Şu halde biz neden itham ediliyoruz. Ve sorgu suale
maruz kalıyoruz?

Evvel ve ahir söylediğimiz gibi asırlarca cihan siyasetinde
mühim roller oynamış kabiliyet-i fedakârisi ve cesaret-i ul-
viyesiyle düşmanlarının bile mazhar-ı takdiri olmuş bir mil-
letin ahfadı olmamız hasebiyle ölüm karşısında sakit ve samit
kalamayız. Biz herhalde son vakit ve kudretimizi tahlis-i haya-
tımız uğrunda sarf edeceğiz. Ve tabii olan bu saik-i maneviden
kurtulmak imkânı da insanlar için gayrikabildir. Şu halde
tekrar ederek ilan ettiğimiz hayat umumiye-i kâinatın intizam
ile devamı arzu olunuyorsa bizim hayati olan hukukumuz ita
edilmelidir. İzmir’de Yunan kaldıkça Adana ve civarında ya-
bancı eller bulundukça en mühim mesail-i milliyemizde hiç
alakadar olmayan kuvvetlerin arzusu hâkim oldukça biz de
sevk-i tabii ile kurtuluş çarelerine müracaata mecburuz.
Ölümle neticelenmesi muhakkak bile olsa haysiyet ve şerefi
uğrunda silahını çekmek namuslu bir insan için bir
mecburiyet olduğu gibi ulviyet-i tarihiye ve medeniyet-i
hakikiyesi ile tanınmış bir millet için de son çareye hayat pa-
hasına bile olsa müracaat etmek bir vazifedir.

Avrupa, Asya’yı baştanbaşa saran siyah tehlikenin karşısında
Türk’e yumruk gösterdikçe çok tehlikeli bir işe el atmış

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 25
4 Şubat 336 (4 Şubat 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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oluyor. İslam cihanının merkez-i istinadı olan hilafet, Türk
âleminin ümid-i necatı olan saltanat kuvveti son kararını ver-
meye mecbur olduğu şu dakikalarda insaniyet ve asayiş-i kâi-
nat namına hakkımızın itasını tekrar talep ediyoruz.
Avrupa’nın yapacağı her türlü fenalıkları gördük yapmak iste-
diklerine de bigâne değiliz. Fakat bütün vesait-i servet ve
menabi-i hayatını ellerinize aldığınız bir millete karşı şu
hareketin fena netayiç tevlid edeceğine kanaat edemeye-
ceğinizi zannediyoruz. Aciz ve sefil bir Yunan milletinin ser-
gerdesi tarafından idare edilen iğfalkâr ve desisekâr rollerin
Avrupa’yı feci akıbete sürüklediğini gördüğümüz zaman cihan
için hazırlanan felaketi hissettikçe asayiş-i âlem namına acı-
yoruz.

Türk müsalemetkâr-fedakâr olmakla beraber azimkâr ve
cüretkârdır. Tarihi münasebetlerle merbut kaldığımız dost
milletlerde son bir çare-i müsalemet arıyoruz. Silahı, kuvveti,
her şey elinden alındığı halde açiz bir adam sıfatıyla değil
hakkını aramayı bilen bir kuvvet sıfatıyla sükûnet-i âlem
asayiş-i kâinat namına son arzusunu yükseltiyor. İsterse bu
ses yine bomba ve kurşunla susturulsun.

Biz bütün açıklığıyla meseleyi neşr ve izah ettik. Bundan sonra
doğacak meselelerden mesuliyet Avrupa’ya ait olacaktır. 

Türk için son söz, son karar ölünceye kadar hayat ve namus
uğrunda fedakârlık etmektir.

Bunun için de Türk, son çare olarak her şeye tevessül edecek-
tir.

Avrupa bunu düşünmelidir bugünkü vaziyet-i cihan itibarı ile
de düşünmeye mecburuz. Ruslar, Bulgarlar, Macarlar, Roman-
lar bütün Asya akvamı isyankâr tavrıyla bugünkü şekl-i ida-
reye kurşun yağdırır ve Avrupa’ya bir tavr-ı serkeşane ile
hücum eden Türk’ü de bunlara iltihaka mecbur etmekten kur-
tarmak herhalde Avrupa için bir menfaat meselesidir. Avrupa
bizim için ne karar verecekse vermelidir. Aksi takdirde bu hal-
i tereddüt ve keşmekeş devam edemez.

Asırlardan beri her türlü felaket ve kahra alışmış olan Türk
milleti için hal-i tabii olan hayata devam etmek müşkül
değildir. Fakat eldiven içinde yaşamış ince eller uzun zaman
silah taşıyamaz. Birçok suretlerle beka ve devam-ı saltanatımız
menfaattar olan milletlerin menfaatlerini müdrik ise bütün
nizaları halledecek bir tarik ve çare-i müsalemet bulmalıdır. 

Mustafa Necati

Heyet-i Merkeziyenin Muhtırası

Akbaş’ta bulunan sekiz bin silah ile kaliteli cephanenin
kaldırılması dolayısıyla iki yüz kişilik bir İngiliz müfreze-i
askeriyesinin Bandırma’ya ihraç edilmesi üzerine Balıkesir’de;
Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti İzmir Şimal Mıntıkası Heyet-i
Merkeziyesi tarafından İngiliz Mümessilliğine tevdi’ edilen
muhtıra suretidir:

Altmış Birinci Fırka Kumandanı Kazım Bey’den şimdi
aldığımız bir tahriratta Akbaş’taki silah ve cephanenin
kaldırılarak karşı sahile nakledilmesinden dolayı Bandırma’ya

iki yüz kişilik bir İngiliz kuvvetinin ihraç edildiği ve silahlar
teslim edilinceye kadar kuvvet-i ibka ve tezyit edileceği İngiliz
Müfreze Kumandanlığı’nın 14’üncü Kolordu Kumandanlığı’na
icra ettiği tebligata atfen bildirilmektedir. Her türlü hukuk-u
düveliye ve insaniyeye ve İngiliz millet-i necibesiyle milletimiz
beynindeki münasebat-ı samimaneye mugayir olan bu şayan-
ı teessüf emr-i vaki karşısında Heyet-i Merkeziyemiz zatıâlile-
rine berveçh-i zir maruzatı iblağ ve bir suretinin İngiliz
Karargâh-ı Umumiyesiyle Bandırma’daki Müfreze Kumandan-
lığı’na hemen tebliğini rica ile kesb-i şeref eyler.

1-Heyet-i Merkeziyemiz Akbaş’ındaki silahların kaldırılması
için emir vermemiştir ve bu silahlar Balıkesir’e gelmemiştir.
Bu silahların kaldırılmasına Yunan zulüm ve vahşetlerinin ve
İzmir işgalinin meydana girerek bütün Anadolu’ya sirayet
eden galeyan-ı umuminin ora muhiti ve ahalisinde de teza-
hürü sebep olmuştur. İzmir’e giden heyet-i muhtelita-i
tahkikiyenin tanzim ve ita ettiği raporda da alenen tasdik
edilen gûna gûn mezalim altında sekiz aydan beri binlerce
Müslüman doğranmakta ve binlerce kadınlarımızın ırzı payi-
mal edilmektedir. Muhafaza-i mevcudiyet ve hayat gibi en kati
ve mirim (?) ihtiyac-ı şeditten doğan harekât-ı mukavemet-
kâraneyi bastırmak adalet ve esasat-ı insaniyeye muhaliftir. İn-
saniyet için ebedi bir leke olan Yunan işgali ref edilmedikçe
milletimiz elinden silahını bırakmayacağı gibi Yunan mezali-
mine karşı da canını, malını, ırzını kurtarmak için elinden
gelen her türlü vesaite tevessül etmek mecburiyetindedir. 

2-Binaenaleyh Heyet-i Merkeziyemiz milletimizin ruhundan
doğan bu gibi zaruri harekât-ı muhikkaya karşı hiçbir tedbir
ittihaz etmek salahiyetini haiz değildir.

3-Mücadelat-ı milliyemiz sırf hemşiresinin ırzı payimal edilen,
çoluk ve çocuğu doğranan milletimizin eser-i galeyan ve
fedakârisidir. Kolordu ve fırka kumandanlıklarının bu gibi
mesailde icra edeceği tebligatın infazı mümkün değildir.
İzmir’de Yunan işgali ref’ edildikten sonra silahların teslimi
hususunda bu kumandanlıklardan tebellüğ edeceğimiz
evamiri hemen infaz ettirebiliriz. 

4-Bu itibarla hiçbir sebeb-i muhikka istinad etmeyen
Bandırma işgalini şiddetle protesto eder ve bu işgalin devamı
şimdiye kadar bu havalide mevcut olan sükûn ve asayişi ihlal
edecek anasıra cüret bahşedeceğinden vukuat-ı müessefeye
badi olacağını ve efkâr-ı umumiyemiz nazarında Yunanlıları
teşci gibi telakki edileceğini arz eyleriz efendim.

Numara: 25  
4 Şubat 336 (4 Şubat 1920)

Sayfa: 2

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

1.2.336’da düşman siperlerimize fasılalı fakat şiddetli piyade
ateşi açmıştır. Sol cenahtan ilerlemek isteyen Efzun askerinden
mürekkep kuvvetli bir keşif kolu tardedilmiştir.
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1.2.336’da düşman siperlerimize top ve mitralyöz ateşi
açmıştır.

Akhisar Cephesi’nde:

1.2.336’da düşman Saruhanlı’yı tekrar topa tutmuştur. Düş-
man bu cephede tahkimatla meşgul olmaktadır.

1.2.336’da düşman Adiloba’daki mevazimizi bombardıman
etmiştir.

TÜRKİYE-HAVAS-ROYTER (REUTER) AJANSI

Tarihi: 3.2.336 Numarası

Meclis-i Mebusanın Riyaseti

Meclis-i Mebusanda icra edilen divan-ı riyaset intihabında
esbak Hariciye Müsteşarı Reşad Hikmet Bey 95 rey ile riyase-
tine Aydın Mebusu Hüseyin Kazım Bey birinci reis vekilliğine
Karesi Mebusu Abdülaziz Mecdi Efendi 82 rey ile ikinci reis
vekilliğine intihap olunmuştur.

Şerif Paşa’nın İstifası

Dâhiliye Nazırı Şerif Paşa düçar olduğu ziya-ı elim hasebiyle
umur-ı nezaretle tevaggul edemeyeceğinden istifa etmiştir.

Tedabir-i Maliye

İngiliz bankerlerinden Lord Kuluyn-Kolvin (?) Avrupa devlet-
leri altın ihracı memnuiyetini ref ettikleri takdirde paraların
kıymet-i asliyelerine ircaı kabil olacağını beyan etmiştir.
Hal-i hazırda İngiliz lirası Amerika’da tenezzül etmiş ve
Fransa’da yükselmekte bulunmuştur.

Adriyatik meselesi

Fransa’nın Roma sefiri Mösyö Nitti (Francesco Saverio Nitti)
ile Adriyatik meselesi hakkında müzakerede bulunmuştur. Bu
mülakata bir ehemmiyet atfolunuyor.

Amerika Ayanı

Muahede-i sulhiye için Amerika Ayanı tarafından demeyan
edilen kuyud-ı ihtiraziyenin Amerika Ayanında tekrar müza-
kere edilmesi hususunda vukubulan teşebbüs akim kalmıştır.

Şark Meselesi

Fransız matbuatı Şark umurunu suret-i katiyyede tesviye
etmek üzere yakında Londra’da Üçler Meclisinin içtima ede-
ceğini ve orada bir itilaf zemini hazırlandıktan sonra Türkiye
ile muahedenin Paris’te imza edileceğini yazıyorlar.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Bulgar çeteleri ve hareketleri

Bulgar çeteleri Drama ve Siroz havalisinde fevkalade bir
surette icra-yı faaliyete başlamışlardır. Bulgaristan’da iğdişaşat
şiddetle devam etmektedir. Ahali silahlanmaktadır. Düvel-i

İtilafiye’nin matlubatına karşı zelilane teslim olmamak ve Yu-
nanlıların tevsi’ine müsellahan mani hususunda umumi ve
kati bir karar vardır.

Maraş’ta Muharebeler

28.1.336’da Maraş’ın nikat-ı hakimesi ile Durak,  Kuyucu nam
mahallat kâmilen Kuva-yı Milliye tarafından zapt edilmiştir.
Şehir dâhilinde müsademat şiddetle devam etmektedir. Fran-
sızların pek çok zayiatı vardır.

İmalı karyesinde Kuva-yı Milliye ile Fransız kıtaatı arasında
vukubulan muharebatta yetmiş Fransız neferi imha olunmuş
iki mitralyöz, on iki yük cephane ve iki yüz tüfek iğtinam
olunmuştur. Maraş ve Ayntab ve havalisindeki bütün ahali ve
aşair vatanlarını mütecavizlere karşı silahla müdafaaya azm et-
mişlerdir.

Kuva-yı Milliye tarafından Maraş’a yapılan bu son taarruzdaki
muvaffakiyet üzerine Fransız Generali Amerikan kollarına
iltica etmiş ve kollara Amerikan bayrağı çekilmiştir.

Cezayir’deki Müslüman Kardeşlerimizin Merbutiyeti

Cezayir’deki Müslüman kardeşlerimiz tarafından hükümete
çekilen bir telgrafta Türkiye’nin hukuk-ı hilafetten ve
Türkiye’nin bir zerresinden bile mahrum edilmemesi ve bu
uğurda bütün ehl-i İslam’ın Türkiye’ye zuhur ve makam-ı hi-
lafete sadık ve merbut bulunduğu bildirilmiştir.

***

28 Kânunusani tarihli nüshalarında gazetemize pek bîedebane
bir surette tecavüz eden Peyam-ı Sabah ve Alemdar’ın ahlak ve
terbiyeden mahrum sahiplerine:

… ÜRÜR KERVAN YÜRÜR.

İZMİR ŞUÛNU

Yunan Mezalimi

Kânunuevvel’in on dördüncü akşamı saat altıda yirmi kadar
Yunan askeri İzmir ile Nif arasında “Yenigün” nam-ı diğer
Kızılüzüm karyesine giderek karyeyi kâmilen soymuşlardır.
Fazla para alabilmek için sekiz kişiye eza ve cefa ederek bir
diğerinin kulaklarını kesmişler, paralamışlar birçoğunu da
öldürmüşlerdir. Bir kızın da bekrini izale etmişler. Velhasıl
köyden birçok para ve zikıymet eşya ve hayvanat gasp
eylemişlerdir. Köylüler bu asker içerisinde bazı eşhası
tanımışlardır ve Nif’te Hükümet-i Yunaniyeye müracaatla
şikâyet eylemişlerse de bir tesiri görülmemiştir. 

-Kânunuevvel’in yirmi altıncı Cuma günü Bornova’ya bir saat
mesafede Manisa’dan gelmekte olan celeb Kandiyeli Badala
Hasan ile celeb Hanyalı Nusret ve Koklucalı celeb Nikoli’nin
önüne çıkan meçhulü’l-İslamı Rum eşkiyası Hasan ile Nus-
ret’in burnunu, kulağını ve zekerini kesmek, gözlerini oymak
suretiyle itlaf ve sığırlarını gasp eylemişlerdir. Celeb Nikoli’ya
ilişmemişlerdir. Bornova’da Yunan kuva-yı askeriyesine
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vukubulan şikâyet üzerine mahall-i vakaya giden jandarma
merkum Nikoli’nin kardeşlerini orada bulup derdestle getir-
mişlerse de bir iki saat sonra salıvermişlerdir. 

-Ödemiş ile saha-i harp olan mahaller arasında ve bilhassa
saha-i harbiye yakın olan köyler ahalisinin emvalini Yunaniler
yağma etmekte devam ediyorlar. Her hafta Ödemiş’ten İzmir’e
giden posta trenlerinin her birisinde bir iki vagon gasp olunan
eşya ile memlu olup bir Rum ailesinin eşyası olmak üzere sevk
olunmaktadır.

-Çeşme’ye sahilden yeni yeni Rum muhacirleri gelmektedir.
Oraya evvelce iskân edilmiş olan Boşnak muhacirleri tehcir
edilerek yerlerine işbu Rumlar iskân olunmaktadır.

-İzmir civarındaki köylülerin ikisine, üçüne bir Rum memur
tayin olunmaktadır. Bu köyler dâhilindeki ahaliden bir Rum,
Müslüman aleyhine dava ederse bu memur davaya bakıyor.
Gerçi Müslümanlar gitmiyorsa da bir Müslüman diğer Müslü-
man’dan dava edecek olursa aynı suretle muamele ederek
hükümetin hakk-ı hakimiyetinden nez’ olunmayan umur-ı
adliyesine el uzatmaktadırlar.

-Bir hafta evvel Yunan ihtiyat zabit namzetleriyle küçük zabi-
tandan mürekkep bir cemm-i gafir “Ayakatrina” Kilisesi’ne
giderek İzmir’in tahliyesi lüzumu tahakkuk ederse buna her
suretle muhalefet edeceklerini ve bu uğurda hayatlarını feda
eyleyeceklerine yemin etmişlerdir.

-28 Kânunusani Çarşamba günü Burhaniye’nin Kırık karyesi
civarına kömür çıkarmak üzere giden Ballıca karyesinden Ke-
rimoğlu Hüseyin ve karye-i mezkûreden Halil Efendi, zevcesi
Ümmühan ve Kırık karyesinden Koca İbrahim Oğlu Mustafa
ve Hasan zevcesi Emine ve bir yaşındaki çocuğu ile Hafız Halil
İbrahim zevcesi, Rukiye Hafız Ömer’in kerimesi Fatımayı
Yunan askerleri bir semt-i meçhule alıp götürmüşlerdir. Bu
zavallıların hayat ve mematlarından bir haber alınamamıştır. 

Bir Şayianın Tekzibi

“Oltu”nun Ermeniler tarafından işgal edildiğine dair menayi-
i malumeden tereşşuh eden şayialar makamat-ı resmiyece
tekzip olunmaktadır.

Erzurum’dan gelen telgraflar da bunu mueyyiddir. Oltu hava-
lisiyle hudutlarında en ufak bir hareket bile yoktur.

LİVA ŞUÛNU

Akhisar Hilal-i Ahmer Heyeti Reisi Doktor Şemsi Alâeddin Bey
Balıkesir’e gelerek muhacirin ahvalini teftiş etmiş ve birçok
çıplak muhacirlere beş yüz metre çamaşırlık pazen tevzi
eylemiştir. Hilal-i Ahmer’in yere yetişen şefkat ve atıfetine arz-
ı minnettari eyleriz. 

Terk-i vazife

Dört beş aydan beri maaş alamayan Gönen, Sındırgı,
Burhaniye mekatib-i iptidaiye muallimleri terk-i vazife et-
mişlerdir.

İdman Yurdu İdare Heyetinden

1-Önümüzdeki Cuma günü Koşuçınarı mevki’inde memleket
gençleri tarafından Cirit oyunları ve cop atlama ananesinin
icrasına başlanacaktır.

2-Oyunlara o gün alaturka saat sekizde mübaşeret edilecektir.

3-Cirite iştirak edecek gençler Kuva-yı Milliyede İdman Yurdu
Dairesi’ne müracaatla isimlerini şimdiden kaydettirecektir. 

4-Gerek ciritçilerden ve gerek temaşagirandan ücret alınma-
yacaktır.

***

Hükümet Caddesi’nde

Hükümet Caddesi’nde Avni İsmail

Sağlık Eczhananesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Bandırma Hükümet Dairesi Karşısında İmalathanede
Diş Tabibi

Çırpanlı Mehmed Atıf

Her nevi diş imal eder ve ağzı hissedilmeksizin diş çıkarır.

***

Dâhili, Bulaşıcı ve Kan Hastalıkları Bakteriyolog
Doktor Ekrem Tok

Hastalarını her gün öğleden akşama doğru Hükümet
Caddesi’nde Sağlık Eczanesi’nde ve Sağlık

Muayenehanesi’nde kabul eder.

***

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara 26
6 Şubat 336 (6 Şubat 1920)

Sayfa: 1

KARDEŞ İSTİKLALİ

Asırlarca fekalet ve kahır altında istiklal için mücadele eden
Azerbaycanlı kardeşlerimizin istiklali memleketimizin her
tarafında neşeler, saadetler tevlit etti. 

İhtiyar babalara, körpe yavrulara kadar her Türk bu istiklalin
müteyemmin ve mesut olmasını kalplerinin safiyet ve
asaletiyle Tanrıdan temenni ettiler ve Anadolu şimdiye kadar
kardeşlerinin istiklal ve refahı için giriştiği mücadelede
gayelerine vasıl olmaya başladı.

Bundan sonra bu gibi istiklallerin tevali edeceği muhakkaktır.
Çünkü her Türk diyarında istiklal için muharebeler oluyor. 

Türk’ün en kati ve bariz seciyesi, hayatta daima hür ve müs-
takil yaşamaktır.  Yekdiğerini takip eden birçok felaketlerin
tevlit ettiği ızdırabat içinde en derin teessürlerle inleyen Türk
âlemi yalnız mukaddes istiklalinin temin ve halâsa için son
harika-engiz fedakârlıkları iktiham ediyor. Çünkü bir Türk
için esir yaşamaktan ise ölmek daima müreccihtir.

Azerbaycanlı kardeşlerin istiklalini tes’iden İstanbul’da icra
edilmiş büyük ihtifalde kıymettar hatibemiz Halide Hanım
Efendi’nin nutukları kalplerimizin bütün heyecanlarına ter-
cüman olduğundan aynen neşrediyoruz:

“Bugün Türk ailesine yeni doğan bir küçük Türk hükümetinin
veladetini kutlamak üzere biz, Osmanlı Türkleri, burada
toplanıyoruz.

Tabiatın en kudsî en şayan-ı hayret mucizesi yaratıcı hasle-
tidir. Bir çocuğun doğuşu ne kadar ulvi ve insani saadet ise
bir kuzunun doğuşu, baharda yaprakların yeniden yeşillik âle-
minde doğmaları, hatta yeni bir yıldızın doğuşu bile insanların
kalbinde esrarlı ve sevinçli bir lerze yapar.

Hiç şüphe etmiyorum ki tarihe yeni doğan bu küçük yavru
hükümet de bütün köhne, ihtiyar hükümetler ihtiyar kalp-
lerinde mutlaka taze bir hayat kıpırtısı uyandırmış. 

Fakat bizim için bu doğuş ikiyüzlü iki manalı bir saadettir. 

Çünkü bu iki hükümeti teşkil eden millet bizim etimiz
kanımız öz evladımızdır.

Çünkü bu hükümetin hayat bulması için en kıymetli Osmanlı
kanı sevinçle, vecdle akmıştır. 

Son büyük muharebe Osmanlı Türkünün felaketi bahasına
oldu, fakat milyonlarca Türk’ün akan kanı şarkta Rus em-
peryalizminin zincirleri altında bağlı duran Müslüman Türk
kardeşlerimizin hürriyet müjdesini satın aldı. Onun için
bugün hakikaten bizim günümüz, sevinç günümüzdür.
Bugün kara topraklar altında beyhude olmuş gibi yatan şehit-
lerimiz bizimle beraber gözyaşları arasında gülebilirler.
Sevgililerinin mezarını bilmeyerek ağlayan yaslı Osmanlı
kadınları bugün mağrur olsunlar, bugün elem çekmesinler!
Çünkü tarihinde Osmanlı şühedasının açtığı çığır, Şark
dünyasının yarın terennüm edeceği saadet destanının fati-
hasıdır.

Şark’ın bu ısrarlı esaret kapısını kemikleri parçalanarak açan
Osmanlı Türk’ü tabiidir ki esareti idame etmek isteyenlerin
gazabına, hışmına, zulmüne maruz olan bir vasıtadır. Fakat
Osmanlı Türk’ü bununla da müftehirdir. Yaşayan mefkûreler
sahipleri cellât elinde gülerek öldüğü gün yaşarlar. Osmanlı
Türkleri altı asırdır İslam’ın ve Türk’ün zaferi için, saadeti için
öldü, ölüyor. An-ı haşmetinde muvaffak olamadığı büyük
mefkûre bugün zaferyab oluyor onun için Çar’ı boğan
Çanakkale, Kafkas’ı açan şehit ordu, çölde eriyen fedailer
bilsinler ki; Osmanlı ordularının şimdiye kadar dövüştüğü
gayeye onlar zahiri mağlubiyetleri, fakat hakikatte büyük
zaferleri ile elde ettiler. Ben kendi hesabıma derim ki bu
büyük dünya muharebesinde Türk’ün kazandığı zaferi hiçbir
ordu kazanmamıştır. Ve yine derim ki Osmanlı ordusunun
Viyana kapılarına dayandığı günlerde yaşasa idim belki gözle-
rimde yaş olmazdı; fakat kalbimde de bu samedani gurur ol-
mazdı. 

Sevgili bayrağımızın yanında duran şu yavru bayrağı selamla-
yalım, bugün bir çocuk hükümetin beşikörtüsü, yarın genç
bir milletin zafer âlemi ve temenni edelim ki daha sonra
kardeş insaniyetin istiklal ve şerefi için ölmeyi şeref addeden
necip bir milletin sancağı olsun. Evde büyük kardeş olan Os-
manlı bayrağının fedakâr ve kahraman gayesini unutmasın. O
da arkasında sıra ile canlanıp göklerde dalgalanacak Türk ve

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 26
6 Şubat 336 (6 Şubat 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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İslam sancaklarına bizim kendisine verdiğimiz büyük misali
versin.

Dua edelim, bu yeni bayrağın mevcelenmesi için ölen evlat-
larımız bugün cennette gülsünler, dua edelim, onların aziz
kanları yüzü suyu hürmetine bu çocuk bayrak hiçbir gün Os-
manlı bayrağı gibi siyah renklere boyanmasın.”

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer (Pierre) Loti

Mütercimi: Ercümend Ekrem

Bunlar isticvap edilsin. Bunların şehadetini, resmi raporlarını
rahip ve rahibelerimizin ifadatıyla teyit ve ikmal etmek
mümkündür. Zira memurin-i ruhaniyemiz İslamlarla Yu-
nanistan ve Ermenistan’ın sureta Hıristiyanları arasındaki farkı
pekiyi takdir ederler. Lakin Hayır! Efsanelerine bütün
kuvvetiyle icra-yı hüküm ediyor ve nur-ı hakikat karşısında el-
bette bir gün ölüp silindiği zaman şüphesiz iş işten geçmiş ola-
cak, Türkiye’nin hayati hitama ermiş bulunacaktır. 

Rumların, İzmir’e kesif bir Türk camisi olan Anadolu’ya karşı
icra ettikleri hanin taarruzlarını muhik göstermek için ne gibi
esbab ve azar dermeyan edecekleri cay-ı sualdir. Onların bu
memleket üzerinde ne irkî -zira kati bir akalliyet teşkil eder-
ler- ne de tarihi -zira hiçbir vakit Anadolu’ya sahip olmadılar-
bir gûna hakları yoktur. Bundan maada onların burada
vücudu daimi mücadelat ve kıtalden başka bir şey mucep ol-
mayacaktır. Tarz-ı hareketlerine gelince, bu Atina’daki kah-
pece su-ikastları ile muazzez efrad-ı bahriyemizin esna-yı
katlinden ittihaz ettikleri esvalden daha şeni olmuştur.  İzmir
kıtali daha fazla bir ihtimam ile ihzar olunmuştu; Türklerin,
kemal-i tevekkül ile son raddeye gelinceye kadar kımıldan-
mayacağını bildikleri cihetle en müthiş Yunan komitecileri
meyanından intihap edilmiş bazı müşevvikleri ta Make-
donya’dan bilhassa getirmişler; Rum ahalinin en aşağı
tabakasına ve hatta kadınlara varıncaya kadar silah tevzi et-
mişlerdi. Bu kadınlar ellerindeki eslihayı nasıl kullandılar en
şeni işkencelerle, Türklerden 300 kişiyi katl, 60 kişiyi de cerh
ettiler. İslam kadınlarının başörtülerini: “peygamberine ve di-
nine …çayım!“ diyerek, çekip yırttılar; erkeklerin feslerini yer-
lere atıp kendilerine zorla çiğnettiler; Buna muvafakat
etmeyenleri süngüleyerek denize atıyorlardı. Humma-yı
cinayetle, Rumlar hatta ecanibe Hıristiyanlara taarruz ediyor-
lardı. Maktuller arasında iki İtalyan’la bir İngiliz vardır. 

Badehu bütün Türk evlerinin yağması başladı; Fransız evlerini
muhafaza içinse müttefikin-i bahriyelilerinden mürekkep dev-
riye kolları göndermek icap etti. Orada hazır bulunan zabi-
tanımızın raporları hep şu sözlerle hitam bulur: “Rumlar
şayan-ı nefret bir tarzda hareket ettiler!” 

İşte mevsuku’l-kelam şuhudun ifadatına nazaran, ekser
ceraidimizin:

“Yunan orduları umumun heyecanlı sevinçleri arasında
İzmir’e çıkmışlardır!” diye tasvir ettikleri bu “duhul-i muzaf-
ferane” bu yolda cereyan etmiştir. 

Bundan maada, İstanbul sokaklarında, maiyetimizde getirmiş
olduğumuz Yunan zabitleri ekseriyetle bunların terbiyesizce
azametlerinden müşteki bulunan zabitanımızı her fırsatta itip
kakıştırmaktan fari olmuyorlar.

Esasen vaktiyle (Berveiks-Biroiks) (?) namındaki sefine-i har-
biyemizde cereyan eden bazı hadisat üzerine süvari: “Yunan
askerlerinin itisafat-ı şenia”sı hakkında merci’ine açık bir tel-
graf vermiş ve bunda: “Şerait-i mahsusa-i vahşiyane dairesinde
icra olunmuş umumi bir Türk katilinden” bahsetmişti. Hep
bu tafsilatı yedi sene evvel neşretmiş olduğum “Muhtazar
Türkiye” nam eserimin 195’inci sahifesinde nakletmiş idim.
Bugün yeniden zikretmekliğime sebep  (Berveiks-Biroiks) (?)
süvarisinin şu sözlerini bir daha enzar-ı ibrete vazetmektir:”
Rumlar tarafından hırpalanan ve soyulan Fransızların şikayatı
na kabil tadaddır.”

İşte Şark’taki menafi-i hayatiyemizi körü körüne bir ulüvv-i
cenap ile kendilerine feda etmekte olduğumuz sadık emin
dostlar!

Bilakis, biçare Türklere gelince, onları na kabil imhal olan
hukuk-ı millî teyit eden Wilson düsturlarına rağmen, mer-
hametsizce ezmekten çekinmiyoruz. Ve bu yetmiyormuş gibi,
bir taraftan muazzez müttefiklerimiz Yunanlıları ayyuka
çıkarırken, Türkleri en galiz surette tahkir ediyoruz. Bazı
küçücük gazeteciler, meseleden tamamen bîhaber olarak şu
tarzda fıkralar yumurtlamaktan çekinmiyorlar: “Türklere vahşi
hayvanat muamelesi etmeliyiz” “aynen”. Bütün zabitanımız,
neferlerimiz gerek esna-yı harpten ve gerek mütarekeden
sonra Türkiye’de bilhassa mazhar oldukları ihtimamat-ı müş-
fikane ve alicenabaneyi tezkir ettikleri, her şeye rağmen
Türklerin hakkımızda devamlı surette perverde ettikleri tevec-
cühle onların nazik sadakatini ber averde-i zeban eyledikleri
sırada biz böyle mi ifa-yı farize-i şükran etmeli idik.

Numara: 26
6 Şubat 336(6 Şubat 1920)

Sayfa: 2

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 

3.2.336’da düşman kuvvetini tezyit ve tahkimata devam et-
miştir. Cephe bu yanda piyade ve mitralyöz ateşi teati
edilmiştir. 

Akhisar Cephesi’nde:

3.2.336’da düşman Saruhanlı’yı tekrar topa tutmuştur. Zayi-
atımız yoktur. 

4.2.336’da düşman Paşaköy civarında tahkimatla meşgul kı-
taatı dağıtılmış ve telefat verdirilmiştir. Zayiatımız yoktur.

Aydın Cephesi’nden:

30.1.336 gecesi sağ cenahtaki mevzi’imize takarrüb etmek
isteyen bir düşman keşif kolu tardedilmiştir. Gündüz Üçyol’da
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topçumuzla düşman topçusu arasında mütekabil ateşler teati
edilmiştir.

31.1.336 Balıkköyü istikametinden ilerlemek isteyen kuvvetli
bir Yunan müfrezesi tardedilmiştir. 

31.1.336’da Aydın’ın şimalindeki dağlık araziden sevk olunan
akıncı müfrezelerimiz tarafından Aziziye ve Balatçık civarın-
daki Yunan müfrezelerine muvaffakiyetli baskınlar yapılmış
ve düşmana zayiat verdirilmiştir. Balyanbolu Cephesi’ndeki
topçumuz düşman ordugâhlarını müessir ateş altına almıştır.
Düşmanın pek şedit mukabelesine rağmen Lehülhamd zayi-
atımız yoktur.

Keles[1] Cephesi’nde:

29-30.1.336 gecesi düşman hatlarımıza otomatik tüfeklerle
sokularak taarruz etmek istemiş ise de mukabil ateşimizle
tardedilmiştir.

Salihli ve Bozdağ cephelerinde sükûnet vardır.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Bulgaristan’da Bolşevikler

Bulgaristan’da Bolşeviklerin cereyanları iştidad etmektedir.
Komünistler bütün münakalat ve muhaberatı ve hutut-u tel-
grafiye ve hadidiyeyi kat ve tatil ederek büyük bir grev ilan
etmişlerdir. Grevi ilan eden memurinin muntazam teşkilat ve
on milyon franklık bir ihtiyat kasaları vardır.

Komünistler Bolşevik ordularının Romanya’dan Bulgaristan’a
geçmelerine intizar ediyorlar. 

Bulgarların on güne kadar kırk dördüncü kura efradını silah
altına alacakları ve bundan on gün mukaddem kırk birinci ve
fırka ikinci kura efradını silah altına aldıkları müstahberdir.

Maraş’taki Muharebat Hakkında Tafsilat

1- Maraş’ta müsademat devam ediyor. Dereköyü’nde Ermeni
fedailerinin tahassun ettikleri Dere Kilisesi ihrak edilmiş ve
içinde altı sandık cephane, yirmi bomba ve bir otomatik tüfek
iğtinam olunmuştur.

Fransız ve Ermenilerin elde bulundurmaya ehemmiyetle
çalıştıkları Yukarı Bedestan ile Belediye dairesi Kuva-yı Milliye
tarafından zapt edilmiştir. 

2- Maraş, Ayntab (Antep) yolu üzerinde Aksu Köprüsü
muhafızı olan Fransız müfrezesi 26.1.336’da Kuva-yı Milliye
tarafından kâmilen mahvedilmiştir.

30-31.1.336’dan beri Maraş kasabasında kışlaya ve Ermeni
Katolik kiliselerine tahassun eden düşman ile musademat şid-
detle devam etmektedir. 

4- Eloğlu ve Şerefoğlu mevaki’i arasında Kuva-yı Milliye
tarafından üç makineli tüfekle bir hayli cephane elde
edilmiştir.

Merciyun’da Muharebeler

Beyrut’un cenub-i şarkîsinde Merciyun ve Nebatiye arasında
vuku’u evvelce bildirilen musadematın Fransızlarla Nitmebral
(?) Kabilesi Reisi ve sabık Sayda Mebusu Kemal Esad Bey’in
kabilesi arasında vaki olduğu ve bu müsademede Fransızlar-
dan dört yüz esir alınarak yirmi mitralyöz ve on dört top iğti-
nam edildiği haber alınmıştır.

Elbistan Heyet-i Merkeziyesinin Cevabı

Maraş’ta Kuva-yı Milliye tarafından ihraz olunan muvaffakiyet
üzerine Balıkesir Heyet-i Merkeziyesince Elbistan Heyet-i
Merkeziyesine bir tebrik telgrafı çekilmiş ve atideki cevap alın-
mıştır. 

Sizin gibi gayyur dindaşlarımızın felaketlerini unutarak felake-
timize iştirak etmelerine teşekkürler ederim. Hem siz kardeş-
lerimizi ve hem de bizi Cenab-ı Hakk’ın Peygamber-i zîşanı
hürmetine nail-i âmâl buyurmasını tazarru eyleriz.

***

Arabistan Ahvali

Suriye ve Arabistan ahvali hakkında pek mevsuk ve resmi
menabiden aldığımız malumatı enzar-ı umumiyeye arz ederiz:

Hükümet-i Arabiye arazisi Muan cenuplarından Bed’e ile
Halep şimalinde nihayet bulmak ve Horan mıntıkasını ihtiva
etmek üzere şimendifer hattı bunca imtidad eden bir mın-
tıkadır. Mamafih sahili işgal eden Fransızlar tedricen dâhile
doğru ilerlemektedirler. Hicaz’daki hükümet-i Haşimiye ile
Şam’daki hükümet-i Arabiye’nin hudutları Muan ile Tebük
arasından geçer. Bu iki hükümet arasında yalnız dini ve ırkî
revabıt vardır. 

Hasımu’l-ammu’l-askerî unvanını taşıyan makam sair
hükümetler başvekâletine muadildir. Nezaretlere mukabil de
müdüriyetler vardır. 

Türk olan memurlar ihraç edilmiştir. Resmi bayrak siyah, yeşil
ve kırmızıdır. Umur-ı maliyenin rüyeti için İngilizler Şam’ı
tahliye edinceye kadar hükümete şehrî yüz elli bin lira ve Emir
Faysal’a ayrıca altmış bin lira vermekte idiler.

Muamelat-ı ticariye durgundur. İhracat ve ithalat İngilizlerin
gösterdiği teshilata binaen Hayfa iskelesiyle olmaktadır. Hatta
birçok Beyrut tüccarları Hayfa’ya nakl-i mekân eylediler
Medine’ye haftada bir defa tren işlemektedir.

Mekke’de bir okka ekmek yarım Osmanlı lirasına fırlamıştır.

Ordu reisi süvariyyü’l-harbinin idaresindedir. Bu makamda
evvela Hilmi Paşa namında biri bulunuyordu. Fakat General
Alenbi (Edmund Allenby) bilâhare bunu tevkif ederek Mal-
ta’ya mahfuzan gönderdiğinden yerine Nasuhi Bey tayin olun-
muştur. Ordu üç fırkadan ibarettir. Teslihat-ı mavzer ve Rus
ve İngiliz tüfekleridir. 

1 Salihli’nin batısı, Ödemiş’in doğusu.
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Osmanlı talimnamesi aynen Arapça’ya tercüme edildi. Kıtaat
kadro halindedir. Bölükler yirmi otuz neferden ibarettir. Zabi-
tan aynen İngiliz zabitanının üniformasını taşımaktadırlar.

Araplar o kadar rapt-ı kalp ettikleri İngiliz ve Fransız
dostluğunun aksi şekle inkılâbından dolayı fevkalade meyus-
turlar.

Zabitanın ekseriyeti Türkiye’ye avdet arzusundadırlar. Mustafa
Kemal Paşa’nın şöhreti pek büyüktür. Bütün Araplar Türk
Kuva-yı Milliyesinin hem Türkleri ve hem de Arap din-
daşlarını kurtarmasına intizar ediyorlar.

TÜRKİYE-HAVAS-ROYTER (REUTER) AJANSI

Tarihi: 4.1.336 Numarası

İran Şahı

Sabık İran Şahı Ahmed Kaçar elyevm Nis’te (Nice) bulunmak-
tadır. Müşarünileyh bir müddet sonra İtalya’ya gidecek ve
Mart nihayetlerinde İstanbul’a avdet edecektir.

Hükümet Beyannamesi

Hükümetin önümüzdeki perşembe günü beyannamesini
Meclis-i Millî’de kıraat etmesi muhtemeldir. 

Takif Kanalı 

Müddet-i medide Bulgaristan Dâhiliye Nezaretinde bulunan
Bulgar Demokrat Fırkası rüesasından Takif bir komünist
tarafından katlolunmuştur.

Venizelos’un Beyanatı

Venizelos İslam mebuslarından mürekkep bir heyet-i mah-
susayı kabul ederek yakında Meclis-i Nüzzarın İslam emlaki
meselesiyle iştigal edeceğini ve fakat bu emlakin idaresi
Türkiye’nin memleketlerine avdet eden Rum muhacirlerine
karşı takip edeceği hatt-ı harekete bağlı olduğunu beyan et-
miştir. 

Mebuslarımız

Meclis-i Mebusan’da elyevm mevcut bulunan aza yüz yirmiye
baliğ olmuştur. 

Kabineye İtimat

Meclisin dünkü içtimaında kabineye itimat meselesinin suret-
i hususiyede mevzubahis olunduğu ve meclis beyannamesinin
uzun bir müzakereden sonra bir kısım mebuslar tarafından
imza edildiğini ve mezkûr beyannamenin kabine programını
okuduktan sonra neşrolunacağını matbuat yazmaktadır. 

Klemanso (Clemenceau) Mısır’da 

Sabık Fransa Reis-i Nazırı Mösyö Klemanso (Clemenceau)
pazartesi akşamı Mısır’a müteveccihen Paris’ten müfarekat et-
miştir. 

Dancığın Tahliyesi

Dancik’in Alman kıtaatı tarafından tahliyesi Müttefikin kı-
taatının vüruduna kadar tehir edilmiştir. 

Beynelmilel Mahkeme

Flemenk Hükümeti beynelmilel mahkemenin tesisi meselesini
müzakere etmek üzere bîtarafları davet etmiştir.

***

Bandırma Hükümet Dairesi Karşısındaki İmalathanede
Diş Tabibi 

Çırpanlı Mehmed Atıf 

Her nevi diş imal eder ve ağrı hissedilmeksizin diş çıkarır.

***

Dâhili Bulaşıcı Ve Kan Hastalıkları Mütehassısı

Bakteriyalog 

Doktor

Ekrem Tok 

Hastalarını her gün öğleden akşama kadar Hükümet
Caddesi’nde Sağlık Eczanesi’nde ve Sağlık

Muayenehanesi’nde kabul eder.

***

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 27
8 Şubat 336 (8 Şubat 1920)

Sayfa: 1

MEBUSLARIMIZDAN İSTEDİKLERİMİZ

Tarihî saltanatımızın şu vaziyet-i elîmi önünde sizin kudret-i
fikriye ve kabiliyet-i dimağiyenizden doğacak son kararı mil-
letin pür heyecan beklediği şu an-ı tarihîde sizlere milletin
arzusunu arz etmeyi bir vazife telakki ediyoruz. Her türlü
uhud ve hukuk aleyhinde hâkimiyet-i milliye ve meşruamıza
vuku bulan tecavüzler önünde anası, babası kesilen, kardeşi
doğranılan bu milletin aylardan beri bir simah-ı insanı bula-
mayan feryatları sizin kulaklarınıza çarparken derd-i vatanla
titreyen kalplerinizde yaralar açacaktır. Fakat felaket önünde
cesur ve mütehammil olmak her fedakâr ferdin vazife-i in-
saniye ve mecburiyesidir. Biz mebuslarımızı milletin âmâlini
tervic eden ve onun dertleriyle hemdert olan bir kuvvet
bildiğimiz içindir ki vaziyet-i feciamız önünde müttehid ve
müttefik olacaklarına kani bulunuyoruz. Âmâl-i milliyemizin
husulü için son ahd ve misak-ı millîlerimizi de memleke-
timizin selameti itibarıyla bir fal-i hayır ad ediyoruz.
Önünüzde bulunan tehlikenin azameti karşısında istinadınız
olan millî kuvveti düşünecek olursanız vereceğiniz kararların
tatbik edileceğine iman etmeniz lazımdır. Wilson ahit-
namesinin bize bahşettiği hukuk-ı sarihanın tamamı tasdikini
talep eden ve bu uğurda her türlü fedakârlığı cana minnet
bilerek icra edecek olan milletin karar ve arzusu sulh heyetinin
masası üzerinde bulunurken sizin yükselteceğiniz sada ile tas-
diki tekrar talep olunacak bu hukuk-ı hilafette ibkası teklif
edilecek bir sulhnamenin hiçbir ferdin hiçbir suretle tasdike
salâhiyettar olmadığı muhakkak olmakla beraber tekrar tekit
ederiz ki milletin arzusu hilafında hiçbir kararın kabul
edilmesi gayrı kabildir. Çünkü her türlü felaket ve kahırdan
sonra bu milletin emel-i yegânesi ferih ve müsterih bir hayat
yaşamaktır. Bunun temini ise hukuk-ı meşruamızın tasdiki ile
mümkündür. Yoksa her taraftan tazyik edilecek olan bir
Türkiye için hayat ihtimali mefkuttur. Kuvve-i icraiye de mil-
letin bu arzusunu kemal-i katıyyet ve ciddiyetle talep etmekle
beraber hukuk-ı sarihamıza vuku bulan ve bulacak olan
tecavüzlere mümanaat etmesi lazımdır. Hükümet-i
merkeziyenin her türlü uhud ve şeraite olan kararlar
karşısında bilâkayd ve şart-ı sükût etmesi selamet-i memleket

ve saadet-i millet namına kabul edilemez. Cüretsiz bir hükü-
metin milletin bu galeyan ve heyecanı önünde tercüman-ı
hakiki vazifesini bitemamiha ifa edemeyeceği tabiidir. Onun
için kuvve-i icraiyenin azimkâr ve karar-ı milliye mutavaatkâr
olmasını görmek istiyoruz. İzmir gibi en müthiş felaketler
içinde kıvranan diyarımız bir aydan beri başsız kaldığı halde
maatteessüf bir valinin hâlâ tayin edilememesi şayan-ı
tessürdür. Hükümetin bu vaziyete bir nihayet vermesi
elzemdir. Hiçbir tarafın hiçbir suretle bu gibi hukuk-ı sarihaya
tecavüzü ihtimali yoktur. Ve olamaz bütün üryan ruhuyla mil-
let arzularını yüzlerce defa Avrupa’ya tebliğ ettiği ve son karara
muntazır bulunduğu halde menafi-i umumiye-i milliyenin bir
netice-i katiyeye adem-i iktiranı hasebiyle tekrar bir beyan-
name-i umumi ile milletin arzu ve kararlarının Avrupa’ya son
defa olmak üzere umumi bir surette bildirilmesi elzemdir. 

Umumi mesail-i hayatiye ve siyasiyemiz halledilmeden ufak
tefek vukuat ve mesail ile kıymettar vakitlerinin ziyaını arzu
etmediğimiz muhterem mebuslarımızdan kati kararlarla elzem
olan mesail-i hayatiyeyi hal ve neticelendirilmesini talep eder
ve her emirlerine amade bulunduğumuzu arz ederiz. 

Gerek Meclis-i Millîye ve gerek Kuva-yı Milliyeye karşı her
türlü iftira ve şütumu yağdırmakta devam eden ve milletin
arzu ve emellerini istihza ile karşılayan iflas-ı siyasiye mahkûm
birtakım eşhası da hükümet-i merkeziyenin bu ciheti ihmal
etmesini bu gibi zevata muhabbet ve ehemmiyet vermiş gibi
telakki edilmekte olduğundan ehemmiyetle meselenin takibi
de münasiptir. 

Vatanın halâsını ve saadetinin temin edileceğine îman eden
milletin emel-i yegânesi:

[Sizi müttehit ve mütecanis, cüretkâr ve fedakâr görmekte-
dir.]

Mebuslarının cüret ve fedakârlığını gördükçe milletin galeyan
ve heyecanı artacak ve teşekkül eden kuvvetlerin maneviyat-
ları yükselecektir. Daire-i mebusandan yükselen her sada
Anadolu’nun muhitinde çınlıyor ve Anadolu mebusanından
çıkan sesin Avrupa’da yaratacağı tesirleri görmek istiyor. 

Onun için mebuslarımızdan fedakârlık ve cüret talebinde bu-
lunuyoruz.

Mustafa Necati

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 27
8 Şubat 336 (8 Şubat 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer (Pierre) Loti

Mütercimi: Ercümend Ekrem

Vahşi ve on kere nakz-ı ahd etmiş olan o küçük Bulgaristan’ı
sade yaşatmakla iktifa etmeyerek enva-ı nevazişlere gark
ediyor, barbarlığının tevsi’ini temin için kendisine denizde bir
mahreç temin eyliyoruz da Türkiye’nin Anadolu sahilindeki
yegâne mahrecini, yegâne menfesini elinden almak istiyoruz!

Asırlardan beri müttefikimiz olan, her şeye rağmen bizi hâlâ
sevmekte devam eden ve kendisine karşı biraz daha hilm ve
rıfk ile muamele edersek eski imtiyazatımızı iadeye müheyya
olan zavallı Türkiye mahvında ısrar eylediğimiz bir tek mem-
lekettir. Hâlbuki düşünmüyoruz ki aynı zamanda mahvolan
asırlardan beri Şark’ta kökleşmiş olan nüfuz ve
hâkimiyetimizdir. Hissetmiyoruz ki bu suretle bize rakip olan
bir devlet-i muazzamanın ekmeğine yağ sürüyoruz. Ve o dev-
let bizim oradaki mevkimize yerleşmekte istical ediyor. Ve
daha maddi bir surette hiç hatıra getirmiyoruz ki havali-i
Şarkiyye’den bu suretle çekilmekle senevî iki milyarlık bir
iraddan nefsimizi mahrum ediyoruz. Bu gibi mesail-i ikti-
sadiyede aczimi tamamen müdrik ve muterif olduğum cihetle
bu babda malumat-ı mufassala almak isteyen karilerimin “Fi-
garo” gazetesinin On Bir Ağustos tarihli nüshasının ikinci
sahifesinde intişar eden: “Şarkta Mukim Bir Fransız” imzalı
makaleye müracaat etmelerini rica ederim.

Heyhat! Heyhat! Bizi zafere isal etmiş olan ateşîn ve açık
zekâlar garptaki muvaffakiyatımızı bu hakiki ve vahim Şark
hezimetiyle tevazün ettirmeye kail olacaklar mı?

Hamiş-Türkler hakkında, herhalde tarafgirlikle maznun ol-
mayan bir Ermeni’nin mütalaası bilinmek arzu edilirse, Yunan
icraatını bakınız nasıl takdir ediyor.

Türkler hiçbir zaman hakkımızda, Rumların kendilerine reva
gördükleri mezalimi irtikâp etmediler. Hiçbir zaman bu
derece itikadatımızı tahkir ve tezlil eylemediler.

5

Ermenistan Kıtalleri

Böyle bir serlevha ittihaz etmek benim için en ziyade kök-
leşmiş efkâr-ı batılaya, nakabil-i tahrip itikadat-ı merdudeye
karşı ref-i liva-yı harp eylemekle müsavidir. Evvelden biliyo-
rum ki, yine pek çok hakaretlere maruz kalacağım. Fakat artık
hiçbir tariz beni müteessir etmiyor: hayatımın hulul eden şu
saatinde artık ne bir şey temenni ediyor ve binaenaleyh ne bir
şeyden havf eyliyorum. Vicdanımın tekrar-ı alettekrarını
bütün kudretimle söylemeye mecbur ettiği şeyleri susmaya
icbar edebilecek hiçbir şey tasavvur edemiyorum. Hâlbuki yıl-
lardan beri bu korkunç mevzuyu ele almaktan ihtiraz ediyo-
rum. Her şeye rağmen gördüğü ceza kabahatlerinden büyük
olan biçare Ermenistan için hissettiğim derin merhamet beni
bundan men ediyordu. Bazı bedhah kimseler bu katliamları
inkâr edecek kadar safderun ve küstah olduğumu zannedi-
yorlarmış. Bazıları da bunları tasvip ediyorum zannıyla

hakkımda suizan besliyorlarmış! Ah! Sabık Türk veliahdı
Yusuf İzzeddin’e Fransa’nın dostu olup, kendisiyle serbest
görüşmeme müsaade buyurmuş olan o şehzadeye 1913 tari-
hinde yazmış olduğum mektuplar bulunsa da, bu kıtaller
hakkında efkârım tezahür etse!

Evvela bahse, yine Türkleri zikrederek başlayacağım. Ancak
bu namı verdiklerim, Cenab-ı Hakk’a hamd olsun, orada
nakabil tadat bir ekseriyet teşkil eden hakiki, eski zaman
Türkleridir. Bir istisna teşkil eden, ecdadını, mazisini inkâr
eyleyen, muvazenesizlik ve asriliğimizi taklit etmek isteyen
bazı gençleri kale almıyorum. Güzellik her kandan melez ve
şarkı layıkıyla tanımadığımız için halis Osmanlılardan tefrik
edemediğimiz tatlı su Frenklerini hele hiç mevzubahis etmiyo-
rum. Hakiki Türkler hakkında bîtarafane hüküm verebilmek
içinse, vakıa kendilerinin bize nazaran birkaç asır geri kalmış
bir millet olduklarını düşünmelidir. Bundan dolayı da tahtie
değil bilakis tebrik ederim. Taşra’da, yerleşmiş küçük kasa-
baları, köyleri, tarlaları yalnız sükûnet değil, asri devrimizde
bütün bütün kaybolmakta olan ananevi fezailin son ilticagâh-
larıdır. Bu fezail şunlardır: sıdk ve iffet; artık bilmediğimiz bir
derecede ebeveyne riayet; misafire karşı ikram ve hürmet;
manevi zerafet varisi nezaket, herkese hatta hayvanata karşı
rıfk ve mülâyemet; kendilerine düşman olmayan herhangi bir
insanın din ve itikadatına karşı bîpayan riayet ve hürmet; itikat
ve ibadettir. Şüphe ve riya, dağdağa ve mücadele menbaı olan
garbından çıkıp onların memleketine gidildiği insan kendini
huzur ve emniyet içerisinde hisseder ve tarih-i beşeriyetin altın
devrine karib gayr-i vazıh bir devirde yaşıyoruz sanır.

Mabadı var
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CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 

7.2.336’da cephe boyunda piyade ve makineli tüfek ateşi teati
edilmiştir. Düşman süvarileri tahaşşüd ettikleri sırada
tarafımızdan şiddetli ateş açılmış ve iki neferi telef edilmiştir. 

Akhisar Cephesi’nde:

7.2.336’da düşman Paşaköy‘ün cenub-i şarkîsinde tahkimat
yapmak istemiş ise de tarafımızdan açılan ateş üzerine dağıl-
maya mecbur olmuştur. Makuller karyesini ele geçirmek üzere
hatlarımıza sokulmak isteyen düşman piyadesi bir saat kadar
devam eden şiddetli bir müsademeyi müteakip telefat-ı külliye
vererek münhezimen firar etmiştir.

Bergama Cephesi’nde:

7.2.336’da Dereköy’ün şimalindeki merkez ve Yurtanlı’nın şi-
malinde Dumanlı mevkilerinde bulunan düşman karakol-
larına gece baskını yapılmıştır. Düşman postaları tamamıyla
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itlaf edilmiştir. Müfrezelerimiz düşman ordugâhına baskın ya-
parak bombalarla telafat-ı külliye verdirilmiştir. Zayiatımız
yalnız bir hafif mecruhtan ibarettir.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Damat Paşa’nın Casusu

Meclis-i Millînin geçenlerde akdettiği hafi bir içtimada Damat
Ferid Paşa’nın ağası Ayan Locasında yatarak mebusların müza-
kerat-ı hafiyyesini dinlediği sırada tevkif edilmiştir. Damat
Paşa keyfiyetten haberdar olur olmaz aman matbuat duymasın
yolunda izhar-ı teessür eylemiştir.

Bağdat’a Doğru

Geçenlerde Deyrizor (Dirzor) kasabasını zapt eden mücahidin
her taraftan kendilerine iltihak eden aşairle ikmal-i kuvvet
edildikten sonra Fırat sahilini takiben Bağdat üzerine tevcih-
i hareket etmişlerdir. Mücahidin ile kuva-yı işgaliye arasında
şedit müsademeler vuku bulmaktadır. 

Suriye’de Hizmet-i Mecburiye

Alınan haberlere nazaran hükümet-i Arabiye Suriye’de
mecburi hizmet-i askeriye usulünü tatbike başlamıştır. Yirmi-
den kırk yaşına kadar bütün ahali silâhaltına alınmaktadır. 

Mareşal Alenbi (Edmund Allenby) ve Mekke Emiri

Beyrut’ta münteşir El-Beşir gazetesinin 2514 numaralı
nüshasında yazdığına göre ahiren Cidde’ye muvasalat eden
Mareşal Alenbi Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e yarım milyon lira
vermiştir. Şerif Hüseyin bu meblağdan yüz elli bin lirasını
Hayfa tarikiyle Suriye hükümetine göndermiştir. 

Medeniyet!

Şam’da münteşir Al-Erdin gazetesinin altmış altı numaralı
nüshasında yazdığına göre Hısnulekrad kazasındaki işgal or-
dusu kumandanı, Denanşe (?) kabilesi rüesasından bir pir-i
fani olan Ahmed bin Hüseyin Ağa’yı refikasıyla beraber diri
diri ihrak-ı binnar eylemiştir.

Türkiye Meselesi

Roma’da münteşir Corriere della Sera gazetesi son gelen
nüshasında “Türkiye Meselesi ve Fransız-İngiliz İhtilafı” ser-
levhasıyla mühim bir makale neşrediyor. Aynen iktibas eyli-
yoruz:

Klemenso (Clemenceau) ile Biritello (?) İngilizlerin Türk
hükümetini İstanbul’dan tebid etmek programını kabul etmek
hususunda ikna olunmuşlardı. Fakat bilâhare mesele biraz
daha derince tetkik ve tamik edildiğinde ve bilhassa arada za-
hire çıkan bazı hususat-ı cedide Fransa Hariciye Nezaretini
daha ihtiyatkâr davranmaya sevk etti. Malum olduğu veçhile
İtalya daima Türklerin İstanbul’dan tebidi muvafık-ı musala-
hat olmadığını iddia etmiştir. İtalyan mehafili Zat-ı Şahane’yi
İstanbul’da bırakarak hükümeti Bursa’ya veya Anadolu’nun
sair bir şehrine nakletmek hususundaki teklifi de daima mana-
sız ve gayr-ı kabil-i tatbik addetmiştir. Zira Osmanlı idaresi

icabınca idare-i ruhaniyeyi idare-i cismaniyeden ayırmak
imkânsızdır. Anlaşılan şimdi Fransızlar dahi bunu takdir ede-
rek murahhaslarının evvelce Londra’da bunun hilafında yarım
taahhütlerinden dolayı pişman oluyordu. Bu tebeddülü icap
ettiren şey gazetelerin tenkidatından maada Türklerin payi-
tahtlarından tebidleri keyfiyetinin âlem-i İslam’da pek şedit
bir aksülamel vücuda getirmekten korkulduğu hakkında İs-
tanbul’dan varit olan bazı malumat olmuştur. Bu aksülamelin
tesiratı pek çok olabilir:

1- Anadolu’daki Türk hareket-i milliyesi devasa bir şekil
alarak Mustafa Kemal Paşa’nın taht-ı riyasetinde Anadolu’da
İtilaf Kuvvetlerine karşı nevmidane bir harekete teşebbüs
edilebilir ki bu; yeni bir harbin zuhuruna sebep oluyor.

2- Müslümanlarla Bolşevikler arasında esasen emareleri görü-
nen itilaf tevessü eder.

3- Harp esnasında karşı karşıya harp eden Türklerle Araplar
tevhid-i mesai ederek Avrupa müdahalelerine karşı bir ittihat
vücuda getirebilir.

Hiç şüphesiz ki Bolşevik memurin-i mahsusası bir müddetten
beri Müslümanları kendileri ile tevhid-i mesaiye ikna etmek
için sarf-ı gayret ediyorlar. Bolşeviklerle Pan-İslamistler dinen
yekdiğerinden pek farklı iseler de aynı maksada hizmet edi-
yorlar. Yani her ikisi de Asya’da Rus ve İngiliz tahakküm ve
nüfuzunu kırmayı istihdaf ediyorlar. “Denikin” ile “Kolçak”ın
duçar oldukları adem-i muvaffakiyetler bu temayulata kuvvet
veriyor. 

Binaenaleyh Avrupa müdiran umurunun basiretsiz bir Türk
aleyhtarlığı siyasetiyle daha vasi bir yangına bir sebebiyet ver-
memeleri vecibedendir. Bundan maada Asya’daki Araplar dahi
nazardan dûr tutulmamalıdır. Fransa hükümeti Emir Faysal
ile Suriye hakkında bir itilaf akdetti. Şimdi müşarünileyh iti-
laf-ı mezkûri Arapların tasavvuruna iktiran ettirmek üzere
Suriye’ye gidiyor. İhtimal ki emirin Paris’ten alelacele avdet
etmesi Paris’te tul müddet devam eden ikametine karşı zuhura
gelen adem-i memnuniyetten ileri gelmiş olsun. Zira orada
Suriyelilerin menafi’ini kurban etmekle itham olunuyordu. 

Herhalde emir Faysal ile Fransa arasında akdolunan itilaf
Paris’te tam gelmesiyle tavsif edilmekte ise de vaziyet pek
nazik ve gergin olduğundan Fransa devletinin Türklerin İs-
tanbul’dan tard ve tebidleri yüzünden “Pan-İslamiyet” bir
cereyan zuhuruyla halifenin şahsına karşı yapılan bir hakaret
yüzünden Arapların dünkü düşmanları olan Türklerle
tevhid-i dava eylemelerinden endişe etmeye ve yeni akdettiği
bir itilafın tehlikeye ilka olunmasından korkmaya hakkı
vardır. 

Bolşevizm ve Hindistan

16 Kânunusani 1920 tarihli Tayms (Times) gazetesi “Bolşevik
tehlikesi Hindistan’ı tehdit etmektedir” serlevhası altında ati-
den beyanname-i resmiyi neşrediyor:

“Cenubî ve Şimalî Bahr-i Hazar havalisinin işgali neticesinde
artık bu havalinin tamamıyla Bolşeviklerin yedd-i teshirine
geçtiği tahmin edilebiliyor Kafkas’ta vaziyetin vahameti de bu
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suretle pekiyi anlaşılıyor. Gürcistan ve Azerbaycan’a gelince
bunların gerek ahalisi ve gerek hükümetleri Bolşevik aleyh-
tarıdırlar. Fakat şimalden ve Bahr-i Hazar sevahilinden gelecek
olan istilaya karşı kendilerini müdafaa edebilecek derecede
miktar-ı kâfi kuvvete malik bulunmuyorlar. Elyevm Bakü’de
Bolşevik taraftarı birçok adamlar bulunmaktadır. Kızıl has-
saların şehre muvasalatı halinde bu unsurların kendilerine
derhal iltihak etmeleri muhakkaktır. Şimalî Kafkas’ta Dağıstan
hükümeti de gayet aciz bir vaziyette bulunmaktadır. Birçok
Türkler iğtişaş çıkarmak maksadıyla cenubî cihetinden
Kafkasya’ya dâhil olmaktadırlar. Alınan haberlere nazaran
Bolşevikler Taşkent-Aşkabat demirli yolu vasıtasıyla Bahr-i
Hazar havalisine azim miktarda asker sevk etmektedirler. Aş-
kabat’ta mühim miktarda müsellah süvari askeri tahşid
edilmiş bulunuyor. Gelen asakir kumandanları evvelce
gönüllü orduda müstahdem iken Bolşeviklere iltihak eden
zabıtandır. Gönüllü ordudan iğtinam edilen miktarda petrol
ile Kızılabad havalisinin işgali üzerine ele geçirilen zengin neft
yağı menbaları demiryollarındaki seyr ü seferi muntazam bir
hale irca eylemiştir. Türkistan’da iaşe meselesi de yoluna gir-
miştir. Bolşevikler Türkistan’da bulunan üsera-yı harbiyeyi or-
dularında istihdam ederek kuvvetlerini tezyid etmektedirler.
Hal-i hazırda Bolşevik ordusunda Komünist Fırkasına mensup
otuz yedi bin Macar bulunmaktadır. 

Son zamanlarda Aşkabat’a mitralyözlerle mücehhez birçok
zırhlı otomobiller gelmiştir. Bolşevikler ile Türklerden bir
kısmı nezdlerinde tayyare, petrol ve telsiz telgraf mevaki’ini
gösterir haritalar ve oradan Afgan süvarilerinin himaye ve re-
fakatinde “Kandahar” cihetine gitmişlerdir. Bolşevikler Hindis-
tan Çin ve sair memalik-i İslamiye’ye izam edilmek üzere
Taşkent’te küşat ettikleri Elsine-i Şarkiyye mektebinde bir-
takım memurlarına lisan tedris ettirmektedirler. Taşkent
süviyeti son içtimaında bütün mesaisini Hindistan’a hasr ile
orada mümkün olduğu kadar çabuk birtakım propaganda
merkezi tesisine karar vermiştir.”

Tebliğ-i resmî Irak havalisine ait olarak beyanat-ı atiyeyi ihtiva
etmektedir. Irak havalisinde mevcut olan iğtişaşatın elyevm
devam etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ramazan Eş-şalaşi
(aşair-i arabiye rüesasındandır) İngiliz işgal-i askerisi altında
bulunan havalideki aşairi tahrike devam etmekte ve bunlardan
vergi almaya çalışmaktadır. Musul şehrinin tahliyesini talep
ederek muvafakat edilmediği takdirde şehre hücum edeceğini
tehdiden bildirmektedir. General Makmun İngiliz işgal-i
askerisi altında bulunan araziye tecavüz ve hücum ettiğinden
dolayı kendisine bir ültimatom göndermiştir. 

Cirid Oyunları 

İdman Yurdunun teşebbüsüyle Cuma günü “Koşu Çınarı”
mevki’inde binlerce temaşagerân hazır olduğu halde “cirid” ve
“cöp atlama” oyunları yapılmış. Yirmi seneden beri metrûk bu
millî ananemiz ihya edilmiştir. Oyunlara elliden fazla süvari
iştirak etmiştir. İki saat kadar devam eden “değnek” ve “çöp”
oyunlarında gençlerin gösterdiği muvaffakiyet hakikaten
şayan-ı takdir idi. Birinciliği ihraz eden Hilalce Köylü Ahmed

ile ikinciliği kazanan Mirza Bey Mahallesi’nden Kıyıcı Kadir
oğlu Ahmed’e Yurt Heyeti tarafından birer kumaş topu hediye
edilmiştir. 

Yurdu bu gibi millî teşebbüs ve delaletlerinden dolayı tebrik
eder ve memleketimiz süvari gençlerinin biniciliği aralarında
daima yaşatmaya ve ilerletmeye çalışacaklarını ümit eyleriz.

Makam-ı Âli-i Mutasarrıfîden

Nizamname-i mahsusa tevfikan mekteb-i hukukundan mezun
ve ruhsatnameye haiz vükela-yı deaviden Hacı Mustafa ve
Ahmed Rıza ve Süleyman Sadi ve Mehmed Said ve Pervin ve
Bahur ve Mustafa Necati ve İbrahim Edhem ve Esad ve Ahmed
Vehbi ve Faik Kemal Bey ve efendiler livamızda bir baro heyeti
teşkil ederek içlerinden Süleyman Sadi Efendi’yi riyasete ve
Mustafa Necati Bey’i riyaset-i saniye ve heyet-i idareye
Mehmed Said ve İbrahim Edhem ve Bahur ve Esad Bey ve
efendileri intihap eyledikleri heyet-i mezkûre namına verilen
fi 28 Kânunusani sene 336 tarihli mealinde anlaşılmış olmakla
devair-i resmiye ve efrad-ı ahaliyece malum olmak ve
alakadarları ol-babdaki nizamnameye tevfik-i muamele eyle-
mek üzere ilan olunur.

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Sayfa: 1

İFLAS EDEN SİYASET

Velveleler, fırtınalar içinde kıvranan beşeriyet tahliskâr
kuvvetlere arz-ı ihtiyaç ettiği bir an-ı tarihîde zavallı mil-
letimizin reis-i kârini riyakâr ve korkak üç beş şahs-ı derbeder
ve garazkâr işgal etmişti. Mütarekenin imzasıyla başlayan iki
hayat için azimkâr ve cüretkâr siyasiler iş başında bulunmak
icap ederken maatteessüf menfaat endişesi ile hareket eden bu
gibi eşhasın ihtirasına tarihi bir millet mukadderatını teslime
mecbur kalmıştı. Her tarafta mütareke ahkâm-ı esasiyesinin
ihlal ve Türk hukukunun gasp edilmeye başlandığı halde
hükümet-i teşebbüsat-ı siyasiyede bulunmaya cüret edemiyor.
Halife ve saltanat makarrında yabancı eller hâkimiyet teminine
çalışıyordu. Endişe-i memleket ile titreyen kalplerden çıkan
sadayı susturmak için hükümet kelepçeleri süngülerini isti-
male başlamış her vatanperver genç için hapishanelerde yerler
ihzar edilmiştir. Düşman süngüsünü sinesiyle karşılamaya
koşanlar önünde hükümet bir mümanaat kuvveti ihdas ve bu
suretle memleketin içine düşmanın girmesine bilerek hizmet
etmişti. İzmir sahillerine Yunan barbarları ayak atmazdan
evvel teşekkül etmeye başlayan kuvveti hükümet dağıtmak
için desiseler düşünmüş ve maatteessüf vahşi bir ordunun
ateşîn ve feci hücumlarına binlerce kardeşi maruz bırakmıştı.
Vatanın içine dalan vahşi ordunun önünde canlarını feda eden
vatan evlatlarını hükümet idam tehditleri ile korkutuyor. Ve
eline geçirebildiği fedakârları Bekir Ağa bölüğüne gönderi-
yordu. Her taraftan memleket düşman kuvvetleriyle sarılırken
hükümet bazı zevatı nakil ve tehcir cürmüyle alakadar added-
erek yüzlerce kardeşi tevkifhanelerde süründürüyor. Garazkâr
bir adamın küçük bir isnadı üzerine memleket uğrunda sene-
lerce huduttan hududa koşan kahraman kumandanlar için
ihzar-ı mezkûreleri tastirinden utanılmıyordu.

Riyakâr ve desisekâr bir siyaset takibinden utanmayan bu
eşhasın takip ettikleri yegâne gaye mevkilerini elden kaçırma-
mak ve her ne pahasına olursa olsun zillete katlanarak muarız-
larını mahvetmekti. Bekir Ağa bölüğüne gönderilen yüzlerce
kardeş içinden makam-ı Sadaret ve Meşihatı ihraz etmiş
nezaretler işgal ederek memleketin siyasetiyle meşgul olmuş

zevat hukuk-ı hâkimiyet ve saltanat düşünülmeyerek ya-
bancılara teslim edilmiş ve bu suretle maatteessüf felaket-i
muhakkakaya vatan sürüklenmişti. Yaranmak için Türk’ün
idam edilmesini bir lüzum ve zaruret-i siyasiye telakki eden
bu kuvvet yüzlerce, binlerce Türkü yakarak öldüren Ermeni
külhanbeylerini İstanbul’a kabul etmiş ve Patrikhanelere on-
ların mutantan bir istikbal ile kabullerine göz yummuştu. Sefil
bir emel ile tarihî bir hükümetin başına geçen bu eşhas acaba
ne istiyorlardı ki her yükselen hak sesini boğuyor her doğan
kuvveti öldürmeye çalışıyorlardı. İzmir işgal olunmuş düşman
hunhar varlığıyla Anadolu’ya doğru koşarken hükümet mü-
manaat etmeyiniz mukavemet etmeyiniz diye telgraflar çeke-
rek milletin hayat ve namusunu kurtarmak için kullandığı
silahı elinden almaya çalışıyordu. Ve istinat ettiği kuvvet pro-
pagandacılarla gazeteleriyle milletin hukukunu müdafaa etme-
ye uğraşanları telin etmeye, onları milletin gözünden
düşürmek için en deni vasıtalara müracaattan çekinmiyordu.
Millet Meclisinin toplanmaması için mücadeleler eden bu
eşhas Paris Konferansı’nda gülünç vaziyetler ihdas ederek
haysiyet ve şeref-i milletin haleldar olmasına sebebiyet veri-
yordu. Hiçbir muvaffakiyet-i siyasiye ve askeriye temin et-
meyen bu hükümet iflas-ı siyasîye mahkûm olduktan sonra
acz ve sefalet ile mevki’ini terk etmeye mecbur kaldıktan sonra
maatteessüf hukuk-u milliye müdafaalarını tahkirden
vazgeçmiyor ve Türk milletinin hukuk-ı sarihasını müdafaa
eden Piyer (Pierre) Loti gibi muhterem zevata bile dil uzat-
maktan utanmıyorlar. Memleket baştanbaşa felaketler içinde
yaşarken maatteessüf bu zevat-ı muhtereme (!) her türlü ve-
saite müracaatla hareket-i milliyeyi yıkmaya uğraşmaktan
vazgeçmiyorlar. Bozkır, Anzavur hadiseleri ile arzularına vasıl
olamayanlar her kapıya başvurarak kuvvet dilemekten
sıkılmıyorlar.

Türk milleti için muayyen bir siyaset, muayyen bir hareket
vardır. Türk milleti riyakâr bir siyaset takip eden, her şeye
boyun eğen, her haksızlığı kabul eden kuvvetlerin esiri ola-
maz. Onların idaresine geçemez. Bu siyaset artık iflas etmiştir.
Bundan sonra Türk için yalnız bir gaye vardır: O da hak ve
hakikat uğrunda sonuna kadar ihtiyar-i fedakârı etmektir.
Türk milleti hakkı tasdik etmeyen hiçbir kuvvet önünde
boyun eğmeyecektir. Türk için bundan sonra açık ve kati bir
siyaset vardır. O da ölünceye kadar hak ve hakikat uğrunda
çalışmaktır. Bunu bilmeyenler öğrenmelidirler. Ve şunu da

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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Hareket-i milliyenin hadim ve
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Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.
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hareket-i milliye muarızları kati surette anlamalıdırlar ki:
Hakikate yaklaşmadıkça ve hak uğrunda fedakârlık edenleri
takdir etmedikçe muvaffakiyet temin edemezler. Hâkim olan
milletinin arzusu karşısında hiçbir kuvvetin hâkimi olamaz
hukuk-u millete mugayir hareket edenler hakkında kati
icraatın artık zamanı gelmiş olduğunu hükümet takdir etmiştir
kanaatindeyiz.

Mustafa Necati

CEPHELERDE VAZİYET

Akhisar Cephesi’nde:

8.2.336’da düşman Paşaköy civarında tahkimata teşebbüs
etmiş ise de ateşimizle menedilmiştir. Saruhanlı düşman
topçusu tarafından tekrar bombardıman edilerek iki hane
tahrip edilmiştir.

Soma Cephesi’nde:

8.2.336’da cephe boyunda piyade ateşi teati edilmiştir.
Vaziyette tebeddül yoktur. 

Aydın Cephesi’nde:

7.2.336’da bütün cephelerde sükûnet vardır. Düşman yalnız
Balyanbolu Cephesi’nde şedit piyade ateşi açmıştır.

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer (Pierre) Loti

Mütercimi: Ercümend Ekrem

Bütün bu serdettiklerim vakıf-ı hakaik olmamak hususunda,
teannüd eden cehleden gayrısı için kabil-i ret ve cerh değildir.
Binlerce şuhud bunları teyit ve tasdike hazır olduğu gibi son
harpte bulunmuş olan bilcümle askerlerimiz, mahkeme-i
âliye-i beşer huzurunda Türklerin lehine eda-yı şehadete
hahişgerdirler. Her gün, zabitan, asakir ve hatta Türkleri yaki-
nen, Çanakkale’de tanıyıp aynen tarif ettiğim evsafı kendi-
lerinden görmekle müteheyyir olan Kanulik rahiplerinden bile
mektuplar almaktayım. Bunların belki en müessir olanların-
dan biri uzun müddet onların esiri bulunmuş mecruh bir ne-
ferden gelen mektuptur. Müsaade-i mahsusa ile vatanına avdet
etmiş olan bu nefer, kendisini bu derece uhuvvetkâr ihtimam-
larla tedavi etmiş olan Türklere yeniden arz-ı minnettari etmek
üzere, İstanbul ile teati-i mekâtib imkânı hâsıl olunca kendine
ihbar-ı keyfiyet etmekliğimi rica ediyor.

Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun, artık makul düşünemeyen
inatçılara rağmen Türkler hakkında hakikat yol aldı, yürüyor.

Zavallı Türkler! Tabir-i caiz ise, meziyetlerinin kusurundan
başka noksanları yok. Kadim fezail yanında, İslamiyet doğru-
dan doğruya hedef-i taarruz olur olmaz halife Sancak-ı Şerif’i
açıp istimdat eder etmez milliyetperverlik birden bire gözlerini
boyar. O zaman kükremiş aslanlar gibi, asırlardan beri vatan-
larının bilcümle felaketlerinin müsebbibi olarak kendilerine

tanıtılmış olanlara karşı savlet ederler. Türkler ne kadar
bîhaber olsalar, yine bilirler ki Avrupa’da ne yaparlarsa yapsın-
lar daima haksız addedilecekler, daima duçar-ı hakaret ola-
caklar, soyulacaklar. Daima tazmin edecekler. Hıristiyan ıtlak
olunan akvamın gizli ittifakı daima berdevam olacaktır. Keza-
lik Türkler bilir ki o zavallı Ermeniler, hatta en sükûnetli za-
manlarda bile kendilerine karşı meşum ve mürai birer casus
olmaktan fariğ olmayacaklar. 

Bu kızıl humma zamanlarında, amil-i âli-i medeniyet
olduğunu iddia eden Avrupa bu ne yaptığını bilmeyen çocuk-
ların sebebiyet verdiği buhranları derhal teskin etmemiş ol-
makla fena hareket etti. Ve bilakis, Hıristiyan akvam,
Hıristiyan tacidarlar, bilâhare bulanık suda avlanmak
arzusuyla, aralarına müşevvikler göndermekten çekin-
mediler…

Heyhat! Evet! Türkler katliam ettiler! Mamafih iddia ediyorum
ki bu kıtallerin hikâyesi daima delicesine mübalağa edildi ve
bu husustaki tafsilat daima ligaraz-ı izam olundu. Kezalik
iddia ediyorum ki –ve kimsenin tekzibinden korkum yok–
icra edilen cinayette en büyük hisse-i töhmet kendilerini
katiyen müdafaa etmemiş olduğum Kürtlere aittir.

Yine bilhassa rica ediyorum ki, dinî ve gayrı dinî, vatanî veya
sadece siyasi herhangi bir taassubun sevkiyle her ırkın, her
kitle-i beşerin ruhunda kıtal ve zulüm hisleri gizli olarak mev-
cuttur. Fakat Türklere gelince bu his onlarda affedilemez bir
kabahattir!

Biz Fransızların –hiç mazeret kabul etmeyen– “San Bar-
tolomeu” kıtalimiz ve ihtilal-i kebiri müteakip “terör” devrimiz
oldu. Kim bilir yarında neler göreceğiz? İspanya’da (En-
gizisyon) devri geçti. İspanyollar Musevileri pek zalimane
surette tardettiler. Ve o Museviler Türkiye’ye iltica etti.

Mabadı var
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HEYET-İ MERKEZİYENİN MUHTIRASI

İzmir Şimalî Mıntıkası Heyet-i Merkeziyesi tarafından İngiliz
Mümessilliğine verilen muhtıra suretidir:

61’inci Fırka Kumandanı Kâzım Bey vasıtasıyla Kolordu Ku-
mandanlığından ahz eylediğimiz bir tahriratta Bandırma’daki
İngiliz mümessili ve Müfreze Kumandanlığı tarafından
müşarünileyhe icra edilen tebligatta Akbaş’taki silah ve
cephanelerin Kuva-yı Milliyenin eser-i tertibi olarak
kaldırıldığı ve bu halin İngiltere hükümeti aleyhine bir hareket
gibi telakki edildiği ve teşkilat-ı milliye rüesasına bu teşeb-
büsteki vahametin anlaşılması ve tekmil-i silah ve cephanenin
ayın on ikisinden itibaren yirmi dokuzuna ve bundan mesul
olan eşhasın da on beşine kadar teslimi talep edildiği
bildirilmektedir. İngiltere hükümet-i fahimesi tarafından bu
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meselenin suret-i dostanede halledilmesi arzu edildiğine dair
olan Müfreze Kumandanlığının teminatına teşekkür ederek
berveçh-i zir maruzatı arz ile kesb-i şeref eyleriz. 

1- Türk milleti Düvel-i Fahime-i Mutelifeye karşı amik bir
hürmet ile mütehassistir. Ve hiçbir zaman, İngiltere hüküme-
tine karşı perverde ettiği hürmet ve itimada nakisa gelmediği
gibi âmâl-i husumetkârane beslemek katiyen mevzubahis ola-
maz. Bu fikirler vatanımızın parçalanmasını arzu eden anasırın
yanlış isnadat ve telkinatından münbais olduğunu zannedi-
yoruz.

2- 1 Şubat 336 tarihinde tevdi ettiğimiz muhtırada arz et-
tiğimiz veçhile İzmir Şimal Mıntıkası Kuva-yı Milliyesinin
mümessili bulunan Heyet-i Merkeziyemiz Akbaş’taki
silahların kaldırılması için hiçbir tertibat yapmamış ve hiçbir
emir vermemiştir. Binaenalyh bu pek haklı ve mussır ol-
mamıza nazaran Heyet-i Merkeziyemizde hiçbir mesuliyet tev-
cih etmeyeceği tabiidir. Bu silahların ahali tarafından
kaldırılması evvelce bildirdiğimiz veçhile Yunan mezalim-i
vahşiyanesi karşısında fevkalade müteessir olan milletimiz de
müdafaa-i mevcudiyet ve namus için husule gelen galeyan-ı
umuminin bir neticesi olduğuna eminiz. İki Yunan alayına
tekrar İzmir’e ihraç edildiğinin ve Yunanlıların cephelerde yeni
bir taarruzda bulunmak üzere hazırlandıkları fikrinin haber
alınması bu galeyanı teşdid etmektedir. 

3- Heyet-i Merkeziyemiz mesul olan eşhastan malûmattar ol-
madığı gibi eser-i tertibi olmayan bir hareketten dolayı böyle
bir talebin kendisine varit olamayacağı kanaatindedir. 

4- Yunan işgali ref edilmedikçe fevkalade bir galeyan içinde
bulunan ahalinin elinden silahlarını toplamak imkânı yok ise
de Heyet-i Merkeziyemiz Düvel-i Mutelife’ye ve İngiltere
hükümet-i muazzamasına karşı mütehassis olduğu ihtiramatı
teyit için bu meselede bir nasih ve mütevassıt vazifesini ifa
edebilir. 

Eğer Düvel-i Muazzama Yunan işgalini kaldırırsa galeyan-ı
umumi nihayet bulacağından elde mevcut olan silahların
ahaliden toplanması mümkün ve Heyet-i Merkeziyemizin bu
hususta müteahhit olabileceğini arz eyleriz. 

5-Evvelki muhtırada arz ettiğimiz veçhile Bandırma’daki son
vaziyetten istifade etmek isteyen anasırın sükûn ve asayişi ih-
lale cüretyab olamamaları İngiltere hükümet-i fahimesinin
Yunan işgal ve mezalimine karşı Kuva-yı Milliyemizi zayıflat-
mak gibi bir maksat takip etmediğine ahalimizin kani olması
için Bandırma’ya ihraç edilen kuvvetin geri alınmasını tekrar
rica eyleriz.

İZMİR ŞUÛNU

Yunan Vahşetleri

Çeşme Metropoliti bir sürü Rum eşkıyalarla beraber Alaçatı
nahiyesine giderek İslam mağazalarını kırmışlar ve mallarını
yağma etmişlerdir. 

-İslam muhacirlerinin dağılmaları lüzumuna dair nasihat
etmek ve evvelce hicret edenler hakkında tahkikatta bulun-

mak üzere Çeşme’ye gitmiş olan Muhacirin Müdüriyeti Ziraat
Memuru Hüseyin ve Rıfkı Kenan efendileri Yunan jandar-
maları tevkif ve işkence etmişlerdir. 

-Çeşme’de Alaçatı tarafındaki İslamlar pek vahşiyane tazyikler
altında hicrete mecbur kalmaktadırlar. 

-Çeşme’deki Rumlar Rüştiye Mektebini yağma etmişler ve bul-
dukları Kur’an-ı Kerimleri pare pare ederek yere atmışlar ve
çiğnemişlerdir.

-Torbalı’nın Bozköyü’nü on beş kadar Yunan askeri basmış ve
köylülerden beş yüz altın ile birçok ziynet altınları almışlardır. 

-Çeşme’nin Alaçatı nahiyesine tabi Karaköy karyesini kırk kişi-
lik bir Rum çetesi basarak Lokmacı Ali Kâhya’yı ve Küçük
Hacı İbrahim’i darp ederek kulaklarını kesmişler ve birçok eza
ve cefalardan sonra Ali Kâhya’nın üç yüz altın ile 1200 bank-
notu gasp etmişlerdir. 

AJANS TELGRAFLARI

Numarası: 304 

Tarihi: 10.2.336

Yeni Nazırlar

Hariciye Nazırı Mustafa Reşit, Dâhiliye Nazırı Damat Şerif
paşalar ile Adliye Nazırı Mustafa Bey istifalarını vermişlerdir. 

Hariciye süferamızdan Sefa Bey, Dâhiliyeye Bursa Valisi Hazım
Bey ve Adliyeye mahkeme-i temyiz Başmüdde-i Umumisi
Nazım Bey tayin buyrulmuştur. 

Hükümete İtimat

Hükümetimiz bugün Meclis-i Mebusanda programını kıraat
etmiş ve saltanatla ve hükümetin meclise yek dil olarak Wil-
son Prensipleri mucibince vahdet ve istiklalimizi muhafazaya
azim ve gayret ettiğini beyan etmiştir. 

Bunu müteakip meclis 2 rey-i muhalif ve bir rey-i müstenkife
karşı 104 rey ile hükümetimize beyan-ı itimat etmiştir. 

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Bolşevik Harekâtı

Bahr-i Hazar sahilinde bulunan Çorlu Zinuk (?), Tanokfa (?),
İmava (?) şehirleri Bolşevikler tarafından zapt edilmiştir. 

Derbend’in Zaptı

Son alınan haberlere nazaran Bolşevik orduları Kafkasya
dar’ül-harekâtında sevk’ül ceyş itibarıyla pek mühim bir
mevki olan “Derbend” şehrini zapt etmişlerdir. Denikin or-
dusunun bakiyetü’s-süyufu pek perişan bir surette Bahr-i
Hazar’ın gerisinde bulunan “Enzile” kasabasına ricat et-
mişlerdir. Amiral Kolçak’ın altmış bin kişiden mürekkep olan
son orduları tamamiyle teslim-i silah ettikten ve Denikin
döküntüleri Avrupa-yı Rusya’dan tard olunduktan sonra
Bolşevik orduları tamamıyla serbest kalmış oluyorlar.
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Novoçerkask Ganaimi

Bolşevik orduları tarafından zapt olunduğunu geçen
nüshalarımızda bildirdiğimiz Novoçerkask şehrinde Bolşe-
vikler tarafından 8 tank, 7500 yük otomobili, 100 tayyare,
167 top ve 300 mitralyöz iğtinam edilmiştir.

Bolşevikler Kırım Yolunda

Denikin kıtaatını perişan eden Kızıl Ordu Kırım’a doğru iler-
lemektedir. Bu ordunun pişdarları “Nikopol” şehrini zapt
eylemiştir. Aynı zamanda Bolşevik orduları Denikin
bakiyetü’s-süyufunu takiben Şark’ta Bahr-i Hazar’a doğru iler-
lemektedir.

Suriye’de Müsademat

Suriye’de Şeria nehri civarında bulunan “Almatla-Almatala-
Almıtla” (?) kasabasında Arap Kuva-yı Milliyesiyle Fransız kı-
taatı arasında şedit müsademeler vukubulmaktadır. Fransız
kıtaatı birçok top ve mühimmat terk ederek ricat etmişlerdir.
Tayms (Times) gazetesi bu müsadematın hâlâ devam etmekte
olduğunu kaydediyor. 

İrlanda’da

İrlanda Dumban kasabasında iğtişaşat zuhur etmiştir. İhtilal-
cilerden 150 kişi belediye dairesine hücum ederek dinamitle
berhava etmişlerdir. Yollar ağaç kütükleriyle sed olunarak
müsademata girişilmiştir. Kıtaat-ı askeriyenin müdahalesi üze-
rine ihtilalciler çekilmişlerdir. 

Bir Türk Kadınının Celadeti

Maraş’ta bulunan Bitlis defterdarının haremi hanım Ermeni-
lerin son vahşiyane tecavüzlerine karşı hanesindeki mazgaldan
akşama kadar kendi silahıyla namusu ve şerefini müdafaa
etmiş ve sekiz tane Ermeni öldürdükten sonra erkek
kıyafetinden olarak şehirden çıkmış ve Maraş hudutlarındaki
mücahitlere iltihak ederek müsademata devam etmiştir.

Ecdadının hamasetine varis olan bu muhterem Türk kadınının
bu celadeti milletimizin ruh-ı fedakârisine bir timsal-i nevin-
dir. Cenab-ı Hakk vatan ve namusları uğrunda böyle şayan-ı
takdis fedakârlıklar ibraz eden kadınlarımızdan razı olsun.
Böyle cesur ve fedakâr anaların yetiştirdiği nesil elbette
mahvolmaz ve zelil yaşayamaz.

İLANAT

Kırkağaç bidayet-i hukuk mahkemesinden: 

Kırkağaç’ın Sarıağa mahallesinden Hacı Ahmed oğlu
Mehmed’in vefatı üzerine veraseti oğlu Ahmed ile zevcesi
Hafize ve kerimesinin zevci Süleyman Efendi’ye inhisar ederek
cemiyet verasetinden uhdelerine intikal eden emval-i gayr-ı
menkulenin tefrik ve taksimi davasında varislerden Ahmed’in
takip ederek mahal-i ikameti meçhul olduğu anlaşılmasına bi-
naen merkumun muhakemenin muallâk bulunduğu 14 Şubat
336 tarihinde Kırkağaç Sulh Hukuk Mahkemesinde bizzat
hazır bulunması veyahut usulen bir vekil göndermesi ve aksi

halde hakkında muamele-i kanuniye icra kılınacağından tebliğ
makamına kaim olmak üzere ilan-ı keyfiyet olunur.

Muhasebe-i Livadan:

Cihet-i askeriyeden müdevver edevatın ekser aksamı noksan
uçak tutak demir tekerlekli on üç yük otomobili Şubat ni-
hayetine kadar müddetle müzayedeye çıkarıldığından talip
olanların muhasebe-i livaya müracaat eylemeleri ilan olunur. 

***

Hükümet Caddesinde 

Avni İsmail 

Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Bandırma’da Hükümet Dairesi Karşısındaki İmalathanede
Diş Tabibi 

Çırpanlı Mehmed Atıf

Her nevi diş imal eder ve ağrı hissedilmeksizin diş çıkarır.

***

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 29
13 Şubat 336 (13 Şubat 1920)

Sayfa:1

YUNAN VAHŞETLERİ VE VENİZELOS’UN
SEYAHATİ

Yunan hayat-ı umumiyesinin bu mümessil-i cinayetkârı
Venizelos tarih-i âleme kanlı vakalar ilave etmek için ihzar et-
tiği yeni programı, Sakız’da en emin adamlarına tevdi ettiği
dakikadan itibaren yine Avrupa’nın gözü önünde birtakım
vakayi-i vahşiyanenin zuhur etmekte olduğunu gördükçe;
Avrupa rical-i siyasiyesinin hâlâ bu serseri sergerdenin her em-
rine inkıyat ederek icraatına seyirci kalmasına hayret etmemek
kabil olmuyor. İzmir’in işgalinden beri devam eden vahşet ve
cinayet Avrupa Tahkik Komisyonunca da tasdik edilmiş iken,
Yunan barbarlarının İzmir’de Avrupa hak ve adaleti, Avrupa
intizam ve hakkaniyeti namına icra-yı melanet etmesine cevaz
vermek ve devam-ı felaket ve hıyanette bu suretle müdahildar
olmak hakikaten şayan-ı teessür vakayidendir.

Nazariyat-ı ahlakiye ve felsefesi ile Türk gençlerinin menba-ı
feyzi olan vakar ve izzet-i nefse hürmetle bütün Türklerin
sitayişkârı bulunan milletlerin bu melanete nihayet vermemek
hususundaki ihmal ve lâkaytları kalplerimizde şüphe ve tered-
dütler uyandırmaktan hali kalmıyor. Zan ve tahminlerimizin
ufulü karşısında düşüncelerimizi tebdil etmek mecburiyetini
hissederken yine ananevi bir rabıta ile merbut bulunduğumuz
milletlerin insaniyet namına bu mesele-i meşûmeye nihayet
vermek hususunda müdahale edecekleri ümidini taşıyor ve
medeni milletlerin rical-i siyasiyesince bu halin kabul edilmek
ihtimali olmadığını zannediyorduk. Fakat vakayi bu zan ve
tahminlerimizi tekzip etmekte gecikmiyor. Bir gün geçmiyor
ki; Yunan süngüsü Türk kalplerini delmemiş olsun. Bir dakika
tasavvur edilemiyor ki Yunan askeri namus ve hıyanete taarruz
etmemiş bulunsun. Zavallı Türk köyleri ve biçare Türk köylü-
leri yalnız çift ve çubuğu ile uğraşan cihanın dedikodusuna
karışmaktan uzak yaşayan hamiyetli Müslüman ve Türkler
evine giderken öldürülüyor. Çiftin başında çocuğunun karnı
deşiliyor. İneğinin sütünü sağarken zevcesinin namusuna taar-
ruz ediliyor.

Avrupa namına İzmir’de asayişi muhafaza için gelen bu barbar
millet karşısında, köylünün ruhundan, halkın lisanından yük-

selen sadayı da cihan-ı insaniyete duyurmak kabil olamıyor.
Şu halde Türk her türlü hukukunun ezildiğini, mukadde-
satının çiğnendiğini görürse nasıl olur da bütün ati-i hayatını,
mukadderatını Avrupa’nın eline teslim edebilir?

Avrupa ki: İzmir’de Türk’ün hayatını ifna etmek için hazır-
ladığı programı mevki-i tatbike vazeden bir cani karşısında
Türk’ün vaziyet-i umumiyesini tetkik ediyor. Bu cani insaniyet
mahkemesi huzurunda Türk’ün ifna-yı hayatı namına
iddia-yı serseriyanede bulunuyor ve zavallı insaniyet
mahkemesi, cani bir milletin cani bir vekilinin günlerce, ay-
larca dinlemeye mecbur kalıyor; dünyanın hiçbir yerinde cani-
lerin hukuk-ı amme namına iddia-yı hukuk ettikleri
görülmemişken en büyük bir mahkeme-i cihanda debdebeler,
tantanalar ile caniler icra-yı vekâlet ediyor.

Bîtaraf bir heyetin raporu ve müddei-i umumi-i insaniyetin
feryad-ı hakikisi maatteessüf bu cani avukatın safsataları
önünde ufule mahkûm kalıyor ve her gün Türk öldürülürken,
Türk köylüsünün bütün mevcudiyet-i maddiyesi ifna,
maneviyatı, mukaddesatı ezilirken, Venizelos cenapları büyük
sarayların aguş-ı mutantanında Türk’ün feryadı karşısında
şampanyalarını rical-i siyasiye-i garba takdim etmekle meşgul
bulunuyor.

Şu halde Türk için hayat ve namusunu kurtarmak bir vazife,
Yunan vahşet ve cinayeti karşısında mukavemet bir hak
oluyor.

Öyle iken yine Avrupa, Yunanlıların icra-yı melanetine bigâne
Türk’ün iddia-yı hukuk ve muhafaza-i namus uğrunda giriş-
tiği mücadele-i meşruadan müşteki! Avrupalı ricale sorarız:

Her türlü vasıta-i saadet ve refaha malik olarak yaşadıkları bu
topraklarda bizden ne gibi zulüm gördüler ki bu cinayeti telin
etmeğe ağızları varmıyor!

Türk, hâlâ aguşunda bütün ecnebilerin müsterih bir hayat
sürmelerini temin ediyor. En heyecanlı zamanlarda Kuva-yı
Milliyenin muhit-i faalinde bir Rum’un burnu kanamazken,
nasıl olur da Türk vahşi ve barbar, Yunan medeni ve in-
saniyetkâr telakki ediliyor?

Hakikat için mücadele eden İtilaf-ı Düvel-i Muazzaması’nın
mümessil-i muhteremleri eğer Avrupalılar namına yapılan
mezalimi görmüyorsa gösteriyoruz. Türk feryadı kulaklarına
çarpmıyorsa bağırıyoruz!

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 29
11 Şubat 336 (11 Şubat 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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İzmir ve civar köyleri sahne-i mezalim olmuştur. Camiler
yıkılmış, binlerce Türk öldürülmüştür. Binlerce kızın namusu
hetk edilmiş milyonlarca Türk serveti mahvedilmiştir.

Bunlara ne vakit hitam verilecek? Eğer Avrupa’nın vaziyet-i
cihan itibarıyla buna kudreti yoksa Türk’ün elinden silah al-
maya kalkışmamalıdır. Çünkü o silah, Türk hayat ve namusu-
nun hamisi, şeref ve vakarının muhafızıdır. O silah yalnız
Yunan kalbine, Yunan kafasına müteveccihdir. Her İslam ve
Türk bu yapılan mezalimin intikamını istiyor. Yunan,
İzmir’den çıkarılmadan ve lazım gelen tazminat ve tarziye ita
edilmeden Türk için bu hayattan ayrılmak imkânı tasavvur
edilemez. 

Bahusus Yunan eli, 350 milyon Müslüman’ın yegâne
muhafazasına mecbur olduğu Kur’an-ı Azimüşşanı yırtarsa;
kalbinde iman olan İslamlar, senelerden beri İslamiyet
uğrunda kan dökmüş olan Türkler buna razı olabilirler mi?
Camilerimizin içinde bekâretleri parçalanan hemşirelerimizin
feryadı işitilmez, her gün içinde bir huşu-ı kalp ile Allah’ımıza
merbut olduğumuz mabedlerimiz ahır haline kalbedilirse ve
sonra Yunan eli Kelamullah’ı yırtarak ayakları altında çiğnerse
buna hiçbir Müslüman’ın razı olacağına ihtimal var mıdır?

Her gün müteaddit felaketler, hücumlar, tahkirler karşısında
kalan Türk milleti için müdafaa-i hayat muhafaza-i namus
uğrunda müracaat edecek çare de tasavvur edebilecek bir fert
düşünemiyoruz?

Avrupa: Eğer cihanın asayiş ve sükûnetini istiyorsa; Türk’ün
haklı feryadına bir nihayet vermelidir. Yoksa bundan sonra
bizim mukaddesatımıza tecavüze tahammülümüz yoktur.
Şerefli bir ölümü tercih ederek Avrupa’nın insaniyet ve
medeniyeti karşısında ölünceye kadar harp edeceğiz. Ve İzmir
sahillerinde hiç kimse genç palikaryaların güzel metres-
lerinden bol bol şarap içmeye muvafık olamayacaktır. Türk’ün
muhafaza-i mukaddesat uğrunda gireceği mücadele her halde
çok hunin olacaktır. 

Barbar Venizelos’un son programı tatbik edilmeden tekrar
bağırıyoruz. Avrupa hakk-ı müdahalesini istimal etmeli ve bu
işgal-i müellime nihayet vermelidir.

Sakız’dan Avrupa’ya doğru elleri kanlı koşan büyük caninin
bakalım ilk defa elini hangi dost milletin büyük ricali sıkacak?

Mustafa Necati

Bugün Vatanından Cüda Bulunan

Büyük Millî Şairimizin Son Şiiri

ÇOBANLA BÜLBÜL

Çoban kaval çaldı, sordu Bülbüle
“Sürülürüm hani ovam nerede”?

Bülbül sordu boynu bükük bir güle
“Şarkılarım hani, yuvam nerede”?

Ağla çoban, ağla ovan kalmadı
Gözyaşı dök, Bülbül! Yuvan kalmadı

Çoban dedi: Ülkesi hep gitse de
Kopmaz benden Anadolu ülkesi

Bülbül dedi: Düşman haset etse de
İstanbul’da şakıyacak Türk sesi!

Çalış çoban, çalış! Kurtar öz yurdu
Şairlerden topla, Bülbül, bir ordu!

Çoban dedi: Edirne’den ta Van’a
Erzurum’a kadar benim mülklerim!
Bülbül dedi: İzmir, Maraş, Adana,

İskenderun, Kerkük en saf Türklerim!

Sarıl, çoban, sarıl! Mülkü bırakma!
Yâd elinde Bülbül, Türk’ü bırakma!

Çoban dedi: Sürülürüm hep kaçsa
Bir sürüm var, kaçmaz adı Türk İli!
Bülbül dedi: Şarkı ölsün, yok tasa
Türkülerim yaşar, söyler halk dili!

Yalvar çoban yalvar, ilin kurtulsun
Dile Hak’tan Bülbül, dilin kurtulsun

Numara: 29
13 Şubat 336 (13 Şubat 1920)

Sayfa: 2

BANDIRMA MESELESİ

Rumeli sahilindeki Akbaş depolarından mevcut bulunan kül-
liyetli silah ve cephanenin, mitralyözlerin kaldırılması
dolayısıyla bu ayın iptidasında Bandırma’ya iki yüz kişilik bir
İngiliz kuvveti ihraç edilmişti. Bu şayan-ı teessüf vaziyet
karşısında İzmir Şimal Mıntıkası Heyet-i Merkeziyesi icap
eden teşebbüsatta bulundu. İngiliz mümessillerine tevdi ettiği
muhtıralarda Yunan mezalim-i vahşiyanesi ve işgali devam et-
tikçe Anadolu’da bu gibi aksülamellerin pek tabii olduğu ve
milletimizin müdafaa-i hayat ve namus için her türlü vesaite
tevessül etmesi gayr-i kabil içtinap bulunduğu bildirildi. 

Filhakika her gün Yunanlıların tahammül fersa cinayetlerini
duyan halkın müteheyyiç olması ve umumi bir galeyanın
tesiriyle hayat ve namusuna kast eden sefil bir düşmanın şe-
naatleriyle mani olmak için silaha sarılması kadar her türlü
esasat-ı insaniye ve vicdaniyenin meşru göreceği bir keyfiyet
tasavvur edilemez.

Geçenki nüshamızda karilerimiz elbette canları yanarak oku-
muşlardır ki; Yunanlılar Çeşme’deki Rüştiye Mektebini işgal
ettikleri zaman Kur’an-ı Kerimleri parça parça etmişler ve
ayakları altında çiğnemişlerdir. Üç yüz milyon İslam’ın
mukaddes bir kitab-ı mübeyyeni olan Kur’an-ı Azim’i çiğneye-
cek kadar cüretlerini artıran vahşilerin tecavüzlerini bu millet
sükût ile karşılayamaz. Eline geçireceği her türlü vesait ile bu
hain mütecavizlere karşı mukaddesat-ı diniyesini, mecruh
vatanını ve payimal edilmek istenilen namus ve şerefini
müdafaa etmek mecburiyet-i katiyesindedir.
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Memnuniyetle haber alındığına göre bu muhakkak esaslar,
İngiliz millet-i necibesinin müdüran-ı umuru tarafından
kemal-i ehemmiyetle nazar-ı itibara alındı.

Evvelkisi gece Balıkesir’deki İngiliz mümessili ve bizim pek
aziz bir dost-ı hayırhahımız bulunan Mister Arthur cenapları
Heyet-i Merkeziyeye İngiliz karargâh-ı umumisinin protesto-
ları nazar-ı itibara alındığı ve Bandırma’daki kuvvetin geri çe-
kilmesini emir verdiğini tebliğ etti.

Hakikaten Çarşamba günü İngiliz kuvveti Bandırma’yı terk
etti ve bu suretle pek şayan-ı teessüf bir vaziyet ihdas eden bu
nim-işgal meselesi de ortadan kalktı.

Bu netice karşısında memnun ve mesuduz. Türk milletine
karşı asırlardan beri samimi dostluklar ve ananevi merbu-
tiyetler gösteren İngiliz millet-i necibiyesinin bu son eser-i
hayırhahisi hiç şüphesiz herkesin kalbinde bir hiss-i minnet-
darî bırakacaktır.

Zaten biz İngilizlerden başka bir tarzda hareket beklemezdik
Yunanlıların ika ettikleri vahşet ve fecayi’i reyülayn gören İn-
giliz dostlarımızın pek meşru olan harekât-ı müdafaamızı za-
yıflatmak ve bu suretle Yunanlıları teşci ederek cinayetlerin
temadi ve tezayüdüne sebebiyet vermek istemeyecekleri tabii
idi.

Son hadisenin bu suretle neticelenmesi de harekât-ı milliye-
mizin nezih vatanpervarene gayeler istihdaf ettiğine İngiliz
millet-i muhteremesinin de kani olduğunu ispat etti. Bu
kanaatin devamını çok temenni ederiz. Ve azm-i millîmizi pek
samimi bir surette ibraz eden muhterem heyet-i merkeziyi
tebrik etmeyi bir vecih telakki ederiz.

CEPHELERDE VAZİYET

Akhisar Cephesi’nde

11.2.336’da düşman Saruhanlı’yı tekrar topa tutmuştur.
Vaziyette tebeddül yoktur. 

Soma Cephesi’nde

11.2.336’da cephe boyunda piyade ateşi teati edilmiştir. Düş-
man Çinge köyünü bombardıman ederek sekiz hane tahrip
etmiştir.

11.2.336 gecesi düşman tarafından Sarıcalar köyü karakolu
baskın yapılmak istenilmiş ise de defedilmiş ve düşmanda
silah ve cephane iğtinam olunmuştur. Düşman Çinge ilerisin-
deki mevazi’inde tahkimatını ehemmiyetle takviye etmekte ve
Cumalı köyü hanelerini zeminlik yapmak için tahrip etmekte
iken ateşle men edilmiştir. Tarafeyn siperlerinde piyade ve
mitralyöz ateşi olmuştur.  Vaziyette tebeddül yoktur.

Salihli Cephesi’nde

10.2.336’da düşman Sart (Sard) istasyonu garbında ve Ka-
pancı çiftliği civarından cephemize taarruz etmiş ise de şedit
piyade ve bomba ateşiyle tardedilmiştir.  Bin tepeler is-
tikametinde düşmanın fazla topçu ateşi faaliyeti görülmüştür.

Aydın Cephesi’nde

8.2.336’da Akıncı kollarımızın düşman gerilerinde yaptıkları
muvaffakiyetli akınlar neticesinde birisi çavuş olmak üzere
düşmandan bir miktar esir alınmıştır. Vaziyette tebeddül yok-
tur.  

Balyanbolu Cephesi’nde fasılalı topçu ateşi teati edilmiştir. 

TÜRKİYE-HAVAS-ROYTER (REUTER) AJANSI

Numarası: 371

Tarihi:12.2.336

Erkân-ı Harbiye Reisi 

Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine Şevket Turgut Paşa
tayin edilmiştir.

Japonya-Meksika

Japonya ile Meksika arasında bir ittifak akdedileceğine dair ri-
vayat deveran etmektedir. 

Üseramız

Son posta ile Mısır’dan hasta 400 esirimiz gelmiştir.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Yunanlıların İstirahatı

Venizelos ile sabık İzmir Fevkalade Komiseri İstiryadis
arasında vuku bulan bir mülakatta; İtilaf Devletleri Yunan
amaline muhalif bir karar verdikleri takdirde ne suretle
hareket edileceğine dair görüşülmüştür. 

İzmir’e Doğru

Yunan palikaryaları bugüne kadar yedikleri tokatlarda
mütenebbih olmadılar demek. Yakında Hakk’a ve Allah’a isti-
nat eden bir milletin kahır ve gazabıyla ne demek olduğunu
anlayacaklardır. 

Bolşevizm’e Karşı

Bolşevik hareketinin tevkifi için İngilizler Kafkasya’ya müs-
tacelen kuvvet sevk ederek Bolşeviklerden evvel Batum-Tiflis-
Bakü hattını tutmağa karar vermişlerdir. İngiltere hükümeti
bu hususun temini için “Ren” havalisindeki İngiliz kıtaatının
Fransız kıtaatıyla tebdilini Fransa hükümetinden talep et-
miştir. 

Bulgarlar ve Bolşevizm

Bulgar hükümeti, Bolşevik harekâtının tevsi’i dolayısıyla or-
dusunu takviyeye karar vermiştir.

Siverek Aşairi 

Maraş’ta başlayan mücahedata iştirak etmek üzere Siverek
aşairi darülharbe hareket etmişlerdir. 
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Maraş Muhaberatı

Maraş’ta harabat devam etmektedir. Şehir dâhilinde düşmanın
elinde bulunan “Kümbet” Kırklarteke kiliseleri ıskat ve içinde
tahassun eden düşman kuvvetleri imha edilmiştir.

İslâhiye-Maraş yolu üzerinde düşmanın 300 piyade, 1 top, 2
mitralyözü ve Bababurnunda 150 nefer ile 100 arabası
muhasara altına alınmıştır. Muharebe devam etmektedir.

Kilis-Ayntab (Gaziantep) Etrafında

Kuva-yı Milliye Kilis-Ayıntap (Gaziantep) yolunu tutarak
köprüleri tahrip eylemiştir. Akçakoyunlu ve Helmen (?) istas-
yonları arasında hudut tahrip olunmuştur.

***

Mösyö Milran (Alexandre Millerand)

Fransa başvekili Mösyö Milran (Alexandre Millerand),
Çarşamba günü Londra’ya hareket edecek ve İngiliz ricaliyle
mesail-i umumiye hakkında mülakatta bulunacaktır.
Müşarünileyhin hafta nihayetinde Paris’e avdeti muhtemeldir.

Sibirya’nın Tahliyesi

Japon kıtaatı Şarkî Sibirya’yı tahliye etmeğe başlamıştır

Cemiyet-i Akvam

Cemiyet-i Akvam Meclisi 11 Şubat’ta Londra’da içtima ede-
cektir.

Murahhaslarımız

Murahhaslarımızın şehr-i hallin yirmi dördüne doğru Paris’e
davet olunacakları takdim edilmektedir.

***

İçki Aleyhinde

Bünyemizi sıhhatimizi kemiren içki aleyhinde esaslı mü-
cadelelerde bulunmak üzere Balıkesir İdman Yurdu Heyet-i
İdaresi tarafından pek faydalı teşebbüslerin icrasına karar
verildiğini memnuniyetle işittik. Yurt Heyeti ilk faaliyetine
başlamak üzere bu akşam alaturka saat ikide Okuma Yur-
du’nda mühim bir konferans verecek en muktedir ve müte-
hassıs zevat bu hususta söz söyleyeceklerdir. Halkımızın ve
bilhassa gençlerimizin bu mühim konferansta hazır bulun-
malarını rica ederiz. 

-Yurt Heyeti, Yurt azasının behemehâl teşriflerini rica ediyor. 

Kıymettar gençlerimizden Somalı Talat Bey kardeşimizin bir
mahdumları dünyaya gelmiştir. Sevgili Turgut’a uzun ömürler
temenni eyleriz.

***

Karesi Çalışma Derneği Merkez-i Umumisinden:

Bu akşam alaturka saat ikide Okuma Yurdunda İdman Yurdu
tarafından tertip edilen bir konferansta müftü-i belde faziletli
Abdullah Efendi ve Doktor Ekrem Tok Bey tarafından içkinin
dini, sıhhi, içtimaî mazarratları içki aleyhinde mücadele
esasları mevzu’una dair mühim bir musahabe verilecektir.
Dünkü mensup aza-yı kiramın vakt-i mevudda hazır bulun-
maları rica olunur.

***

Dâhili, bulaşıcı ve kan hastalıkları

Bakteriyolog Doktor Ekrem Tok

Hastalarını her gün öğleden akşama doğru Hükümet
Caddesi’nde Sağlık Eczanesi’nde ve Sağlık

Muayenehanesi’nde kabul eder.

Avni İsmail Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye 

***

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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TAYMS’IN (TİMES) BİR MAKALESİ

Son postayla gelen Tayms (Times) gazetesi harp muhabiri
tarafından yazılmış “Ordunun İstikbali” serlevhalı bir silsile-i
makalatın Filistin ve Irak’a ait olan birinci kısmı neşrediyor.
Ehemmiyetine binaen mühim noktalarını iktibas ediyoruz: 

Her ne kadar Hindistan layiha-i kanuniyesi ile Mısır’a bahşo-
lunacağı ümit edilen selahiyet-i idarenin temin edeceği mu-
vaffakiyetler nazar-ı dikkate alınmak icap ederse de
“Garnizon”ların adeden tenkisi mümkün olamayacaktır.
“Bahr-ı Sefid ile Hindistan hudutları arasında müdafaa”
nazariyesi Türklerle ittifak ihtimali nazar-ı dikkate alınarak
ortaya atılmıştı. Hâlbuki şimdi mesele değişmiştir. Şüphesiz
bir Türk sultanlığı Anadolu’da beka bulacaktır. Lakin eski
Türk İmparatorluğu’nun mevcudiyeti hitama erecektir. İşte
bundan dolayı biz Türkiye İmparatorluğu’nun büyük bir kıs-
mının asayiş-i dâhiliyesinden mesul bulunacağız. Herhalde
Filistin ile Irak ve ihtimal ya kısmen ve muvakkaten Er-
menistan ve Boğazlar üzerinde mesuliyet kabul etmek
mecburiyetindeyiz. Bu vazife pek müşkül ve azimdir. Ve bu-
raların hududu taayyün etmiş bile değildir. Filistin hudutları
harekât-ı askeriye için gayrı müsait olduğu gibi aynı zamanda
da iktisadi kıymetten mahrumdur. Irak hudutları ise bilakis
vasi olduğu kadar hadud-ı tabiiye mahiyetinden mahrumdur.
Akd-i sulh dolayısıyla Asya’nın aksam-ı muhtelifesinde asayişi
muhafaza etmek vazifesi elyevm Rusya’nın ekseriyet-i ahalisi
bize dost bulunsaydı şimdiki kadar güç bir şekil almış olma-
yacaktı. Rus meselesi olmasa idi mesail-i muhtelifeyi hal ve
fasletmek ve sulhu idame eylemek için birçok kolaylıklar bu-
lunabilirdi. Lakin bize dost olmayıp bilakis bilfiil izhar-ı
adavet eyleyen hal-i hazır Rusya’sı bütün bu ümitlerden fera-
gat etmemizi icap ettiriyor. Vaziyet yalnız askeri nokta-i
nazardan değil siyasi nokta-i nazardan da pek müşküldür.
Asya’nın şimalindeki düşman ve Bolşevik bir Rusya’nın
vaziyet-i askeriyemizi son derece müşkülleştireceğini söyler
isek hiç mübalağa etmiş olmayız. Harb-i ahir isyanın sevkül-
ceyşi vaziyetini esastan tahavvüle uğratmıştır.

Kraliçe Victoria zamanında biz Osmanlı İmparatorluğu’nun
müttefiki idik. İstanbul Rusların taarruzuna uğradığı takdirde

biz şehr-i mezkûru kuvve-i bahriyemizle müdafaa eyleyecek
vaziyette idik. Aynı veçhile Rusya Hindistan’ı istila etmeye
teşebbüs ettiği zaman Türkiye Ruslara Kafkasya’dan hücum
eyleyecekti. O zamanlarda ise Rusya, Asya Müslümanlığının
baş düşmanı idi.

Rusya Hindistan’a hücum etmek istediği zaman ilk önce Müs-
lüman halk çıkıp Rus kuvvetlerini tevkife muvaffak olmasalar
bile herhalde turuk-ı muvasalalarını keseceklerdi. Lakin o za-
manki bu iki müsait vaziyet bugün birer gayrı müsait vaziyet
halini almıştır. Çünkü Türkiye dostumuz olmak yerine elyevm
kavi ve düşmanlığını fiilen ispat eyleyen bir hasmımızdır. Hali
hazırda Türkiye’nin düşmanı Rusya değil Müslüman âleminde
kendisinden en ziyade şüphe edilen İngiltere’dir. 

Biz şimdi Ruslar ile gayr-ı memnun Müslümanlar arasında
vukua gelecek bir ittifaktan havf ve endişe etmeliyiz. Bolşe-
viklerin imha olunup yerlerine emperyalistlerin kaim oldu-
ğunu farz edelim. Vaziyet bizim için maddeten tahavvül etmiş
demek değildir. Çünkü emperyalistlerin bize medyun-ı
şükran kalması için hiçbir şey yapılmamıştır. 

Bolşevik veya askeri bir Rusya’nın mevcudiyeti elyevm
Asya’daki vaziyetimizi Kraliçe Victoria zamanından daha çok
fazla tehdit etmektedir. O zaman sevkülceyş vaziyetimiz daha
muvafık idi. Çünkü Hindistan’ı müdafaa etmek için Hint
hudutlarının ta ilerilerine kadar icra-yı sefer etmek lazım
gelmiyordu. Afganistan ve Acemistan’ın bizim tahakkümümüz
altına girmekten ziyade istiklalleri ve bu suretle Rusların
elinde bir alet olarak istimal edilememeleri ahz-ı amalimizdi.
Lakin Irak’ta mesuliyet deruhte etmemizi müteakip aynı
siyaseti kabul ve terviç bizim için adem-i imkân bir hale
gelmiştir. 

Karadeniz ile Bahr-ı Hazar arasındaki hat bizim için pek
ziyade ehemmiyet kesbetmiştir. 1918’de Rusya’yı İngiltere’ye
bir düşman olarak telakki etmeye başladığımız zaman “Bakü”
ve “Krasnovsk”u muhafaza ile Hindistan’a tevcih olunan Türk-
Alman cereyanını men için fedakârlıklar ihtiyarı lazım geli-
yordu. Lakin 1918’de pek zayıf bir ihtimalden başka bir şey
olmayan bu keyfiyet elyevm pek ciddi bir safhaya dâhil ol-
muştur. 

Aksa-yı Kafkas yalnız Irak enharı vadisine değil aynı zamanda
Acemistan’da bir medhal teşkil etmektedir. Hiçbir kimse
tasavvur olunamaz ki menba-ı enhardan gelen bir hücuma

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Acemistan tarafından tevcih olunan bir taarruz inzimam ettiği
takdirde müdafaaya kadir olsun. Bu cihetlerden vuku bulacak
bir taarruzun bizi ya ricata ve yahut da Aksa-yı Kafkas
Köprüsü’nü muhafazaya mecbur edecektir.

Harbin ilk zamanlarında İngiltere’de Berlin’e en yakın tarikin
İstanbul olduğunu iddia edenler vardı. Aynı veçhile “Lenin” de
Bakü-Musul hattının Londra’ya en yakın ve en kolay yol
olduğunu iddia etmektedir.

Bugün Hindistan’ı muhafaza etmenin yegâne çaresi Aksa-yı
Kafkas’ta hudut-ı müdafaa tesis etmektir. 

İngiltere için Asya’da Bolşevik taarruzu pek ciddi bir
meseledir. Bunun ihmali tedafüü vaziyetimizi tehlikeye ilka
edecektir. Efrad-ı müstahfazamızın bu havaliye sevki fikrini
-gayrı mümkün olduğundan-bertaraf edelim. Bunun mümkün
olmadığına göre muntazam bir ordu beslemek mecburiyeti
hâsıl olacaktır. Bu ordunun Türk milliyetperverleri ile Rus
Bolşeviklerinin ittifakına karşı koymak için miktar-ı kâfi kuva-
yı muaveneye malik olması lazımdır. Şimdiki orduya ilaveten
tedafüî bir harp için 160.000 kişiye ihtiyaç vardır. Lakin böyle
bir harp ilelebed devam edebiliyor ve böyle bir harbi hitama
erdirmek için Asya’da ve Avrupa-yı Rusya’da ihraz-ı zafer
etmek lazımdır. Bu zafer için de ikinci ve büyük bir orduya
ihtiyaç vardır. Bunun da neticesi şudur:

Avrupa toprağında taarruzî bir harp için ihtiyat kollarımızı da
sarf etmek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh tedafüî bir vaziyet
ahzı için birçok fedakârlıklar ihtiyarı kati bir mecburiyet
halindedir.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Maraş’ta Fransız Mezalimi

Fransız kuva-yı işgaliyesi teslih ettikleri Ermenilerle beraber
Maraş’ta bulunan Müslümanlara karşı katliamlar tertip etmek-
tedirler. Maraş ahali-i İslamiyesi düşmanın faikiyyetine rağ-
men kemal-i şeref ve metanetle müdafaa-i hukuk ve namus
etmektedirler. Son alınan haberlere göre Maraş’ta şehir
dâhilinde müsademat elan devam etmektedir. İslâhiye ci-
hetinden gelen 550 nefer ve iki sahra topundan mürekkep bir
Fransız kuvve-i imdadiyesi Maraş civarında Kuva-yı Milliye
tarafından muhasara olunmuştur. Müsademe devam etmekte-
dir.

Katme-Katıma’dan (?) Ayntab’a (Gaziantep) gelen altmış ara-
balık bir düşman cephane kolu Ayntab civarında tevkif olun-
muştur. 

Urfa’nın Zaptı

(8-9)-336’da Fransız işgali altında bulunan Urfa kasabası
Badıllı aşiretinin iltihakıyla kesb-i kuvvet eden Kuva-yı Milliye
tarafından zapt edilmiştir. İşgal kuvvetinin bir kısmı imha
edilmiş ve kısm-ı diğeri de şehir haricinde bulunan Gureba
Hastanesi’nden muhasara olunmuştur. 

Kuva-yı Milliye Fransız hâkim-i siyasisinin karargâhını zapt
ederek Fransız bayrağını indirmiş ve karargâha Osmanlı

bayrağı keşide etmiştir. Bu havalide müsademat elan devam
etmeye ve Halep, Maraş Kuva-yı Milliyesiyle iştirak etmek
üzere aşair ve ahali silahlanarak cephelere iltihak eylemekte-
dir.

Haçin Ermenilerinin bu menatıka taarruzlarını men etmek için
ayrıca kuvvetler sevk olunmuştur. 

Telalaviz’in (?) Zaptı

Bu mıntıkanın sevkülceyş itibarıyla mühim bir mevki’i olan
“Telalaviz”de (?) kıtaat-ı milliye tarafından zapt olunmuştur. 

Öğüt Refikimiz 

Müdafaa-yı Hukuk heyetleri tarafından yapılan teşebbüsat-ı
şedide üzerine İngiliz Generali Milne’nin emriyle İtalyanlar
tarafından işgal olunan Konya’da münteşir “Öğüt” refikimizin
matbaası tahliye edilmiştir. Öğüt, hükümetçe tatil edildiğin-
den yerine “Nasihat” namıyla yeni bir gazetenin neşrine
başlanmıştır. 

İzmir’e Doğru 

Kıymetli refikimizin yakında tekrar intişara başlayarak müca-
hedat-ı milliye ve vataniyesine devam etmesini temenni eder
ve bu meselede kemal-i şiddetle tezahür eden azm-i millîyi
tebcil eyleriz.

Suriye’de Galeyan

Suriye’de kıtaat-ı işgaliyeye karşı şedit bir galeyan hükümfer-
madır. Suriye’nin muhtelif mahallerinde müsademat devam
etmektedir. Aşair tamamıyla silaha sarılarak cephelere iltihak
eylemektedir. Alınan son haberlere nazaran Fransızlar tarafın-
dan sevk edilen Müslüman efrattan mürekkep alaylar
Suriyelilere karşı ateş açmaktan imtinaa etmekte ve yer yer
Arap Kuva-yı Milliyesine iltihak eylemektedirler.
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Yugo-Islavlar (Yugoslavlar) ve İtalya

İspilato’da yapılan büyük bir içtimayı müteakip Yugoslavlar
sokakları dolaşarak “İtalya ile harp isteriz” diye bağırmışlar ve
badehu millî havalar terennüm ederek limanda bulunan
İtalyan torpidosuyla posta ve vapurlarına hücum etmişlerdir.
Galeyana gelen halk İtalyan bayraklarını yırtmışlar ve İtalyan
mağazalarını yağma ve tahrip etmişlerdir. 

Adana’da Heyecan

Maraş ve Urfa’da dindaşlarımıza karşı yapılan mezalim Adana
Müslümanları arasında büyük bir heyecan ve galeyan tevlid
etmiştir. Adana’nın her tarafından Kuva-yı Milliye teşkilatı
yapılmaktadır. Aynı zamanda Ermeniler de kilise ve mek-
teplerde sık sık içtima etmektedirler. Hasanbeyli ve Bahçe Er-
menileri Göller ve Zincirli İslam karyelerini nehb ve garet ve
ahalisini pek vahşiyane bir surette katliam etmişlerdir.
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TÜRKİYE MESELESİ

Fransa’nın Teba-i Müslimesi

Paris’te münteşir “Ovur” gazetesi son gelen nüshasında bala-
daki serlevha ile mühim bir makale neşretmektedir. Ehem-
miyetine binaen bazı kısımlarını iktibas ediyoruz:

Türkiye meselesinin şimdiden hal olunduğu ve Osmanlı
padişahının kendi payitahtını yakında Anadolu şehirlerinden
birine nakletmek mecburiyetinde kalacağı haberleri acaba
doğru mudur?

Şüphesiz ki hayır! Bu haberler muvafık-ı hakikat değildir.
Elyevm hal-i içtimada bulunan konferans henüz son sözünü
söylememiştir. Binaenaleyh Fransa’nın deruhte edeceği
mesuliyetlerin vüsat-i şümulünü bir daha hesap etmesi için
henüz vakit vardır. Çünkü Fransa İngiltere’den sonra en çok
Müslüman tebaaya millet bir devlet olmak itibarıyla milyon-
larca Müslüman tebaasına karşı efal ve harekâtından
mesuldür. Muhakkaktır ki Türkiye’nin mukasemesine
müsaade edersek Müslüman tebaamızın içtihadat-ı diniye ve
hissiyat-ı kalbiyeleri bundan ağır surette cerihadar olacaktır.
Bunu ispat edecek müteaddit vesaik vardır: Bu vesaiki mey-
dana çıkarmak için Cezayir’deki memurlarımız tarafından
harp esnasında yazılıp gönderilen raporları karıştırmak kâ-
fidir. 29 Mart 1915 tarihli bir raporda ez cümle şu fıkraya
tesadüf olunuyor: Ekser muteberan ve ulema Fransa’ya karşı
sadakatlerinden inhiraf etmeyeceklerine dair verdikleri temi-
nata rağmen Türkiye imparatorluğunun mukadderat-ı mus-
takbelesine karşı lakayt ve hissiz duramıyorlar. Kütlat-ı nas
dahi bu mesele ile meşgul oluyor. Bütün ahali şu kanaattedir
ki Hıristiyanların bütün mesaisine rağmen İstanbul sukut et-
meyecektir. Bu kanaat adeta bir akide-i diniye kadar metin ve
layetezelzeldir. İstanbul mukadderatının muhayyele-i halkta
tecessüm eden şekil ve sureti şu cümle ile tercüme ve tasvir
olunmaktadır:

“Düşman İstanbul önüne kadar gelebilecektir. Lakin o anda
cami-i kebirin minaresinden büyük bir sancak yükselecek ve
düşman mahv ve tebah olacaktır.”

20 Haziran 1918 tarihli bir raporda şu satırlar okunuyor:

“Yerlilerin en ziyade nazar-ı dikkatini celp eden vakayi
Çanakkale’de cereyan edenlerdir. Resmi haberlerin fıkdanı
yerlileri bazen şaşırtıyor. Lakin amak-ı ruhlarından şuna kani-
dirler ki, Türkler mafevkattabiiye bir kuvvet tarafından
müdafaa olunuyor ve Türk ordusunun uğradığı zayiata rağ-
men Sancak-ı Şerif İstanbul’un Cami-i Kebir’i üzerinde
müebbeden temevvüc edecektir.”

1915’te Harbiye Nezaretinde bulunan Mösyo Milran (Alexan-
dre Millerand) Türklere karşı muharebe etmek üzere Şark’a
Müslüman askeri göndermek mümkün olup olmadığını an-
lamak için Afrika müstemlekâtımızda bir tahkikat yaptırdı.
İkinci Sipahi Alayı Kumandanı Miralay “Detabnan” (?) kendi
emri altında bulunan Müslüman efradın Türkiye’ye karşı sevk
edilmemelerini ve aksi takdirde bunların üzerinde pek fena
bir tesir bırakılacağını bildirmiştir. Bu ve buna mümasil birçok
raporlar üzerine Harbiye nazırı: “İşarat-ı vakıa her ne kadar
hayretimi mucip olmuş ise de bunları hiçe saymayı da mu-

vafık-ı akl ve ihtiyat görmedim. Binaenaleyh Şark’a gönderile-
cek heyet-i seferiye efradı arasında Afrika yerlilerini istihdam
etmemeye karar verdim.” demişti.

Tasvir ettiğimiz bu halet-i ruhiye Müslümanlar ile meskûn
Fransa müstemlekâtında elan hüküm sürüyor. Bu asr-ı dide ve
tarihi ananeye binaen Osmanlı padişahı  “Emirelmüminin” ve
İstanbul şehri ise makarr-ı hilafet olarak tanınmıştır.
Fransa’nın memalik-i İslamiye hakkında takip ettiği siyaset ik-
tizası olarak Müslümanlara Sultan Süleyman-ı Kanuni ile dost
geçindiği söylenip duruyor. Afrika’daki tekmil valilerimiz ile
memurin-i siyasiyemiz Fransa’nın Türk milleti ile değil lakin
ancak Almanya’ya tabi ve münkad genç Türk hükümeti ile
hal-i harpte bulunduğunu ve Devlet-i Osmaniye’nin
tamamiyet-i mülkiyesine dokunulmayacağını -1916 senesi
Teşrinisanisi’nden beri- ilam ve ilandan geri durmadılar. Şimdi
asıl mesele Şark siyasetimize verdiğimiz söze sadık kalıp
kalmayacağımızı bilmektedir. 

Büyük Fransa’nın istikbali âlem-i İslam’dadır. Mademki iş
böyledir. Bizim en büyük menfaatimiz teba-i İslamiye’mizin
haysiyetine -ki bu tebanın adedi Fransız nüfusundan daha fa-
zladır- riayet edilmesini müstelzimdir. Çünkü Fransa; cihanda
tevessü ve hatta kendi toprağını müdafaa etmek için âlem-i
İslam’da birinci derecede mühim kuvvetleri tedarik edebile-
cektir.

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

11.2.336’da düşman Sarıcalar köyü karakoluna baskın yap-
mak istemiş ise de men edilmiştir. Silah ve cephane iğtinam
olunmuştur. Düşman Çenge ilerisindeki mevazi’ini tahkim ve
Cumalıköy hanelerini zeminlik yapmak için tahrip etmek is-
temiş ise de şedit mukabil ateşimizle men edilmiştir. Cephe
boyunda piyade ve mitralyöz ateşi teati olunmuştur.

12.2.336’da akıncılarımız düşmanın gerilerine muvaffakiyetli
baskınlar yaptılar. Düşman siperlerimizi top, bomba ve mit-
ralyöz ateşine tutarak harekâtımıza mani olmak istedi.

Aydın Cephesi’nde:

11.2.336’da Kımacı civarındaki düşman topçusu tarafından
Üçyol’un Beşağaç sırtlarına tesirsiz ve fasılalı topçu ateşi icra
edilmiştir. Diğer cephelerde bermutat piyade ateşi teati edildi. 

11.2.336’da öğleden evvel Aydın’dan kalkan bir tayyarenin
garp istikametine gittiği görülmüştür. Vaziyette tebeddül yok-
tur.

TÜRKİYE-HAVAS-ROYTER (REUTER) AJANSI
Numarası: 450

Tarihi: 13.2.336

İstihzarat-ı Sulhiye

Yakında Sulh Konferansı’na davet edileceğimiz taayyün
edildiği cihetle Bab-ı Ali’de sulh hazırlıkları için hararetli
faaliyetler vardır. Sadrazam paşa nezdinde her gün müzake-
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ratta bulunmakta ise de cereyan eden müzakerat mektum tu-
tulmaktadır.

Hindistan Vali-i Umumiyesinin Beyanatı

Hindistan Vali-i Umumiyesi İngiltere’nin, Türkleri Avrupa’dan
tebid hususunda ısrar eylediğine dair olan şayiaları suret-i
resmiyede tekzip etmiştir.

Fransa Reis-i Nüzzarının Beyanatı

Fransa Reis-i Nüzzarı Hariciye Encümeninde Fransa’nın
Türkleri İstanbul’a tasarruftan mahrum etmekten ise
beynelmilel hafif bir kontrol altında Türklerin İstanbul’da
ibkasını tercih ettiğini beyan ile İngiltere’de iki cereyan bu-
lunduğunu ve bunlardan biri Türklerin İstanbul’da ibkası,
diğeri ihracı yolunda olduğunu ve hâlbuki Efkâr-ı Umu-
miye’nin Türkleri Asya-yı Suğraya göndermekten tevellüt ede-
bilecek mehaliki iyiden iyiye anlamış olduğunu ilave etmiştir.

Lord Kurzon (Curzon)’un Beyanatı

Lord Kurzon (Curzon) Lordlar Kamarasında beyanatta bulu-
narak Türkiye sulhunun tehiri evvelce Amerika’nın Türkiye’de
manda kabul etmesi için intizar edilmesinden ileri geldiğini
beyan etmiştir.

Rusya-Litvanya

Litvanya ile Rusya arasında üseranın mübadelesi karargir ol-
muştur. 

Mösyo Milran (Alexandre Millerand)

Fransa reis-i nazırı Mösyo Milran Londra’ya hareket etmiştir.

Çe-Islovak (Çekoslovak) Üsera Cemiyeti

Çekoslovak Üsera Cemiyeti Avusturya generallerinden “Kuves
Şorter”in (?) muhakemesini talep etmiştir. 

Emir Faysal

Emir Faysal Kahire’den Paris’e hareket etmiştir. 

Alman Maslahatgüzarı

Almanya’nın Paris Maslahatgüzarı Fransa’ya avdet etmiştir.

İçki Aleyhinde Mücadele

Neslimizin inkirazına en mühim amil olan içkinin aleyhinde
muhitimizde şayan-ı şükran bir mücadele kapısı açılmıştır.

İdmanyurdu Heyeti içkinin mazarratlarını tahdit için faaliyete
karar vermiş ve ilk adım olarak Cuma günü akşamı Okuma
Yurdu’nda içki aleyhinde pek kıymetli ve şayan-ı dikkat bir
musahabe tertip etmiştir.

Büyük bir kalabalık huzurunda evvela müftü-i belde faziletli
Abdullah Efendi hazretleri içki hakkındaki ahkâm-ı diniyeyi
fevkalade veciz ve beliğ bir surette izah buyurdular.

Bilâhare kıymetli doktorlarımızdan Ekrem Tok Bey içkinin
müthiş mazarratlarını fenni ve içtimai bir esas ile pek mukni
bir surette ispat etti. 

Bunu müteakip Doktor Ferid Bey daha birçok zevat içkinin
aleyhinde dalail serd ederek bu hususta kuvvetli bir mücade-
leye temel atılmasını temenni ettiler.

İçtima pekiyi tesirlerle nihayet buldu. 

Memleketimiz için müthiş bir felaket olan içkinin aleyhinde
bu gibi mücadelelerin devamını temenni eder ve bu teşeb-
büsatın müteşebbislerini tebrik ederiz.

Beyan-ı Teşekkür

Hilal-i Ahmer namına yapılan mübayaatta teshilat gösterdiğin-
den dolayı Akhisar Hilal-i Ahmer Heyetince Umman-ı Bereket
mağazası sahibine alenen teşekkür olunmaktır.

Karesi Çalışma Derneğinden:

Salı günü akşamı Çarşamba gecesi Sultani Mektebi’nde saat
iki alaturkada fevkalade içtima edilecektir. Derneğe mensup
aza-yı kiramın behemehâl teşrifleri rica olunur. 

***

Dâhili, Bulaşıcı ve Kan Hastalıkları Mütehassısı 

Bakteriyolog Doktor Ekrem Tok

Hastalarını her gün öğleden akşama kadar Hükümet
Caddesi’nde (Sağlık Eczanesi’nde ve Sağlık

Muayenehanesi’nde) kabul eder. 

***

Sahib-i İmtiyaz ve Müdür-i Mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 31
18 Şubat 336 (18 Şubat 1920)

Sayfa:1

İZMİR’İN TAHLİYESİ

Gazetemizi makineye vereceğimiz sırada Antalya mebusu ve
İstanbul Türk Ocağı Reis-i muhteremi Hamdullah Suphi Bey
Efendi’den alınan telgraftır:

İzmir’in tahliyesi haberi pek mevsuk bir menbadan bize tebliğ
edildi. Bunun resmen tahakkuku çok gecikmeyecektir. Birkaç
mühim zatın ayrı ayrı teyit ettiği bu haberi size vermekle
mesudum.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Maraşımızın Tahliyesi

Maraş’taki Kuva-yı Milliyemiz yirmi günlük şayan-ı takdis bir
muharebe-i şedideden sonra Maraş’ı tahlis ederek düşmanı
perişan bir surette İslâhiye’ye doğru mecbur-ı firar etmiştir. 

12.2.336’da firar eden düşmana Belpınarı’nda yandan bir taar-
ruz yapılmış ve elliyi mütecaviz maktul bıraktırılmıştır.
Maraş’ta menabi-i muhtelifeye tahassun ettiği evvelce
bildirilen Ermeniler teslim olmuştur. Silahları derç ve cem
edilmektedir. Maraş’ta Millî İdare-i Örfiye ilan edilmiş ve bir
Divan-ı Harp teşkil edilmiştir.

Ermeni Vahşetleri

Tayms (Times) gazetesinde okunduğuna göre toplarla müceh-
hez bir Ermeni kuvveti Azerbaycan hududunu geçerek yirmi
dört köy yakmış ve ahalinin birçoğunu öldürmüştür. Zengizor
havalisinden de birçok İslam köylerini imha ve katliam et-
mişlerdir.

Azerbaycan Kuvveti

Halil Paşa’nın kumandasında bulunan Azerbaycan kuvveti
Zengizor’un imdadına gelerek Ermenileri tamamen mahv ve
perişan ve o havaliyi işgal etmiştir. Ermeniler dört yüz maktul
vermişler ve bir batarya top ile iki makineli tüfek bırak-
mışlardır.

Ahali-i İslamiye’nin Mukavemet-i Diliranesi

Ermeniler Kars, Gümrü ve sair mevakiden topladıkları bir-
takım kuvvetlerle Çıldır havalisindeki ahali-i İslamiye’ye taar-
ruz etmişlerse de şiddetli bir mukavemete maruz kalarak
mahv ve perişan olmuşlardır.

Gürcistan Hükümeti ve Ermeniler

Gürcistan hükümeti asker verdikleri bahanesiyle Ermenileri
kâmilen Gürcistan’dan tardetmiştir. 

Bolşevik Harekâtı

Bulgaristan’daki komünistler Rus Bolşevikleriyle tevhid-i
mesai etmişlerdir. Bolşevikler Kırım Şibh-i Cezîresi’ni de
kâmilen işgal etmişlerdir.

Yeşil Ordu

İslam Yeşil Ordusu Türkistan’daki harekâtını ikmal ederek
İran’a dâhil olmuştur.

Musul’un Zaptı

Mevsukan istihbar olunduğuna göre Kürt Kuva-yı Milliyesi
“Musul” şehrini zapt eylemişlerdir. Bu havalide kıtaatı milliye
ile İngiliz kuva-yı işgaliyesi arasında şedit müsademeler vuku
bulmaktadır.

İSTANBUL TÜRKLERE BIRAKILIYOR

İstanbul’da İzmir Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Kâtib-i Umu-
miliğinden 17.2.336 tarihiyle Heyet-i Merkeziyeye mevrut tel-
graf suretidir:

İstanbul’un Türklerde bırakılması hakkında Londra Konfe-
ransı’nın karar verdiği ve yarın hükümete resmen tebligat icra
edileceği mahafil-i ecnebiyede söylenilmiştir. Netice ayrıca işar
olunacaktır.

Fırat Vadisi’nde

Derzor’u (Deyrü'z-zûr) işgal eden Arap Kuva-yı Milliyesi Fırat
vadisini takiben Bağdat’a doğru ilerlemektedirler. Acimi Paşa
bu harekâtın kumandasını deruhte etmiştir. Fırat vadisinde
şedit muharebeler vuku bulmaktadır. Bağdat Kuva-yı Mil-

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 31
18 Şubat 336 (18 Şubat 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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liyenin hücumuna karşı tahkim olunmaktadır. Acimi Paşa’nın
askeri müşaviri bulunan Kaymakam Ramazan Şelali Bey
Suriyelilere hitaben atideki beyannameyi neşretmiştir. “Şemr
kabaili Derzor’u istila ve düşmanı Rave’ye tardeylemiştir.
Binaenaleyh Suriyeliler ittihat ve ittifak ediniz ecdadınızı
zirve-i kemale isad eyleyen kılıca sarılınız. Şeref istiklaldedir
istiklalsiz hayat olamaz. Yaşasın istiklal-i Arabî.”

Irak Aşairi

Şemr kabailinin Derzor’da kazandığı muvaffakiyet üzerine
bütün Irak kabaili Acimi Paşa’ya iltihak etmişlerdir. İşgal kı-
taatı son müsadematta dört top ve müteaddit mitralyöz terk
etmişlerdir.

Zahle Fransız Hâkiminin Tehdidi

Zahle Fransız hâkimi erbab-ı kıyama bir mektup göndererek
hareket-i vataniyenin dinî bir taassup saikasıyla bazı anasırın
imhası gayesini istihdaf eylemekte olduğunu Arap milliyet-
perverlerinin maksadı istiklal ve hürriyet olmadığı cihetle bu
gibi harekâta tasaddi edenler hakkında şiddetle muamele ede-
ceğini bildirmiştir. 

Kuva-yı Milliye rüesası gönderdikleri cevapnamede
Suriyelilerin Fransa için Suriye’de hiçbir hak tanımadıklarını
ve Suriye’nin tahliyesinden başka bir gayeleri olmadığı için
hiçbir tehdit karşısında hareketlerinden vazgeçmeyeceklerini
ve hâkim-i siyasinin tasniatı ebna-yı vatan arasında tefrika
ihdas etmek emeliyle irtikâp edildiğini beyan etmişlerdir.

Hema’da Galeyan

Hema’da ecnebi işgaline karşı büyük bir galeyan hükümfer-
madır. Türkmen kabilesi gönüllülere iltihak ederek işgal kı-
taatıyla müsademata başlamıştır. Hema’dan Seyyide
Fatima’nın riyaseti altında elli iki kadın müsademata iştirak
etmektedir.

Suriye Mıntıka-i Garbiyesinde

Suriye’nin mıntıka-i garbiyesinde Arap Kuva-yı Milliyesiyle
işgal kıtaatı arasında şedit müsademeler vuku bulmaktadır.
Şeyh Salih aşiretiyle Fransızlar arasında vuku bulan bir
müsademede Fransız kıtaatı dört yüz maktul ve mecruh ve
külliyetli silah ve mühimmat terk ederek ricat etmişlerdir.

Damat Paşa’nın Casusu

Geçenlerde Meclis-i Millînin celse-i hafiyesinde ayan locasında
yere yatarak müzakerat-ı hafiyeyi dinlediğini yazdığımız
Damat Paşa’nın ağası Mahmud hakkındaki tahkikat ikmal
edilmiştir. Mahmud isticvabında “Ben bu harekâtın
mazarratını takdir edemem. Paşam bana böyle emretti. Ben
de gittim, dinledim benim hiçbir taksirim yoktur.” demiştir.
Mahmud elyevm meclis-i millî binasında mevkuf bulunmak-
tadır. Merkumun itirafatından haberdar olan Damat Paşa ken-
disinin hanedana mensubiyeti dolayısıyla böyle bir harekete
tevessül edemeyeceğini ve Mahmud kendi uşağı ise de tecziye-
sine razı bulunduğunu söylemiştir.

Türkiye Konferansta

Paris’ten son gelen telgraflara göre Sulh Konferansı Türkiye’yi
yirmi güne kadar davete karar vermiştir. Aynı telgraflara göre
İzmir meselesi de Türkiye lehinde hallolunmuştu.

Numara 31
18 Şubat 336 (18 Şubat 1920)

Sayfa: 2

ALEMDAR’A CEVAP

Bedbaht vatanımızın felaketleriyle adeta istihza eden, namus
ve şeref-i millîyi unutarak yabancı ve düşman emellere
vasıta-i melanet olan Alemdar paçavrasının 10 Şubat tarihli
nüshası şu şeni iftiralarla bermutat televvüs ediyor:

Kahramanlar Kim?

Balıkesir’de; İzmir’e Doğru unvanıyla münteşir bir gazete var
ki bu varakparenin sadr-ı sabık Ferid Paşa ve Mustafa Sabri ve
Zeynelabidin Efendiler hazeratına karşı vaki olan rezilane ifti-
ralarını kaydetmiştik. Muhabirlerimizden bir zat da bu varak-
pare muharrirlerinin hüviyetlerini bize bildirmek lütfunde
bulunuyor. Biz de muhacimlerimizin mahiyeti iyice anlaşılsın
diye aynen derceyliyoruz. Hareket-i milliyenin hâdim ve
mürevvici olmak üzere Balıkesir’de Kuva-yı Milliye
karargâhında daire-i mahsusada yazılıp basılan “İzmir’e
Doğru” gazetesinin müdür-i mesulü Hüseyin Vasıf ve ser-
muharriri Mustafa Necati Beyler kimdir? Bu kahramanları
tanımak isteriz. Bu iki genç biri diğerinden aşağı kalmayacak
kadar çeneleri kuvvetli iki hatiptir. Şark mektebi namıyla
İzmir’de bir mektep kurmuşlar; Mustafa Necati müdürlüğünü,
Vasıf da tarih muallimliğini deruhte edinmişti. Mektebin vari-
datı idare olunamaması yüzünden mektep binasının bedel-i
icarını veremediler. O sıralarda ecnebi mekteplerini işgal
moda olmuştu. Bunlar da Frenk mahallesindeki Sen Josef
(Saint Joseph) Fransız mektebini işgal ettiler. Orasını Şark
Mektebi ittihaz ettiler. Mektebin üç yüz bin Franklık
kütüphanesini dağıttılar. Yüz binlerce Franklık müzelerini
yağma ettiler. Mektebin demirbaş eşyalarını paylaştılar.
Halılar, yatak takımları, matbah takımları ne var ne yok
geceleri taşındı. Mektep harap bir halde bırakıldı. Binlerce lira
değerindeki bu eşyalar bu iki vatanperverin yağmasına uğradı. 

Şimdi Fransa hükümeti hükümet-i Osmaniye’den bu mektep
için tam yetmiş üç bin lira zarar istiyor. İzmir’in işgalini
müteakip yakayı ele vereceklerini düşünen bu iki genç
İzmir’den kaçtılar. Kuva-yı Milliyeye iltihak ettiler. Şimdi on-
ların yalayıp yuttuğunu zavallı millet ödeyecek. Zavallı
Anadolu ahalisi; Kuva-yı Milliye kahramanı diye bunların el-
lerini öpüyor. Bunların iftira ve küfürlerini okuyor. İzmir’e
Yunan Polis Müdüriyeti bu gazetenin duhulünü men etti.
Zavallı satıcılar iyice çekecekti. Şimdilik bu kadarcık bir
menkıbe kâfidir zannederim fateberu.
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İzmir: Şubat 336 m.d 

Biraz vicdan taşıyan bir insanın isnat etmekten ihtiraz edeceği
bu denaetkârane iftiralar eğer doğrudan doğruya şahsî namus
ve vicdana bir taarruz olmasaydı; hiç şüphesizdir ki her türlü
mehalike rağmen milletimin sada-yı azmine makes yapmak
istediğim gazetemizin kıymetli sütunlarını böyle yazılarla işgal
etmekten içtinap ederdim. Ve pekiyi takdir ediyorum ki vatan
ve vicdanını beş on ecnebi altınına satacak kadar denî olan bir
gazetenin hücumları şahsım için bir şeref-i azim ve mefkûre ve
faaliyet-i vataniyem için de saik-i teşcidir.  

Fakat karilerimizin aflarını istirham edeceğim. Çünkü büyük
ve necip milletimin mukadderatıyla alakadar bir vazife
başında bulunmam dolayısıyla şahsiyetime sıçratılmak iste-
nilen bu lekeleri müfterilerin çehrelerine iade etmek
mecburiyetindeyim:

1- Damat Ferid Paşa ve rüfeka-yı ihanetini müdafaa için bey-
hude zahmet ediyorsunuz. Binlerce hemşirenin namusu düş-
manların pay-ı şenaati altında payimal edilir; binlerce bedbaht
dindaşlarımız aç ve mevasız hicretin bar-ı âlâmı altında in-
lerken Damat Ferid Paşa’nın ve arkadaşlarının ne
düşündüğünü ve ne yaptığını ve ne söylediğini gayet iyi bili-
yoruz.

Salahiyet-i resmiye ile beş altı ay evvel buraya gelen rical-i dev-
letten bir zevat sadrazama hakayiki izah için gönderdiği
memur-ı resmi Yunan fecaatlerini ve vakayi-i vahşiyanesini
izah ederken Damat Paşa’nın “Yok canım; bunları bari bize
söylemeyiniz. Bu vakayi-i vahşiyane kolordu kumandan-
larımız tarafından bir faide-i siyasiye için mahsusi uydurulmuş
şeylerdir. Ve bu tarzda hareket lazımdır” cevabıyla ibraz daha
ettiğini bu millet unutmaz.

Artık tasavvur edilsin. Burada matemnâk bir manzara-ı fecaat
karşısında ağlayan annelerin enin-i matemini o zamanki
sadrazamımız nasıl telakki ediyormuş!

Ve yine şerik-i cinayetiniz Ali Kemal Bey’in bir meclis-i vüke-
lada resmen söylediği sözlerini de icabında en muhterem
rical-i hükümetimizi istişhat ederek ispat edebiliriz.

O zamanki kabinede bulunan sahib-i hamiyet bir nazır
İzmir’imizi Yunan taarruzuna karşı müdafaa eden millî
kuvvetlerin vaziyet-i siyasiyemize pek mühim tesirler ya-
pacağını müdellenen izah ve ispat ederken Dâhiliye Nazırı Ali
Kemal Bey şu cevapları veriyor: “Evet, millî harekâtın pek
büyük faydalar tevlid edeceğini takdir ederim; fakat ne ya-
payım ki bu millî hareketlerin sonunda ittihatçılık doğacaktır.
Binaenaleyh ne olursa olsun şimdiden önüne geçmeliyiz.”

Evet, Ey bedbaht milletim! Senin her türlü mukaddesat-ı
diniyen, şerefin, namusun, hayatın mahvolsun.

Zarar yok! Kâfi ki Ali Kemal Bey’in tevehhüm ettiği ittihatçılık
meydana gelmesin!

İşte bu kadar sefil bir zihniyeti taşıyan hainlerin mahiyetini
ortaya koymak Alemdar nazarında rezilane iftira oluyor.

Daha var! Yine Ferid Paşa kabinesinin azasından birine bağrı
yanmış bedbahtlar tarafından Yunan vahşetleri izah edilir-
ken verilen cevabı karilerim okusun da muhaliflerimizin
mahiyet-i denaetkâraneleri tamamen tayin etsin.

“Ne yapalım, Yunanlılar bütün milletimize mezalim ika etmi-
yorlar. Yalnız ittihatçıları takip ediyorlar. Bu ise cezalarıdır
çeksinler.” Ve nihayet ey Alemdar’ın vicdansız ve vatansız
sahipleri! Dâhiliye nazırlarınızın bu hareket-i milliye için bu-
raya verdikleri resmi şifrelerin ihtiva ettiği melunane maksat-
ları da gayet iyi biliyoruz. Ve bunları da icabında aynen
neşredeceğiz. O zamanki hükümetinizin ahali-i İslamiye’mizi
yekdiğeri aleyhine silahla döğüştürmek için yaptığı tertibat-ı
ihanetkâraneyi ve Türk vatanperverliğini kırdırmak için
Anadolumuzun muhtelif mahallerinde bulunan ecnebi
kuvvetlerini istimal etmek istediğini biliyoruz. Bu tertibat
mefsedetkHarânenin de vesaik-i resmiyesine malikiz. Bunu da
iyi biliriz!

Feyizkâr Anadolu’nun evlatları zannettiğiniz gibi şuûrsuz ve
hissiz değildir. Hassastır, müdriktir ve mukaddirdir. Sefillerin
ellerini öpmez, fakat vatanı için sadık ve fedakâr olanları da
daima tazir eder ve bir sertac-ı mefharet olarak taşır!

Sizler orada istediğiniz kadar havlayınız!

Muazzez Anadolu vahdet ve istiklalini kurtarmaya ve sizin gibi
sefilleri mahvetmeye katiyen azmetmiştir. 

2- Ben ve arkadaşım sizin o maskeli ve imzasını saklamakla
denaetini ispat eden muhbirinizin dediği gibi İzmir’de hususi
teşebbüs ve gayretimizle Şark Mektebi İdadisi’ni açmış ve
yaşamıştık. Bu mektep uğrunda yaptığımız fedakârlıkları ve
hükümet-i resmi mekteplerini idare için müşkülat çektiği
zamanlarda bizim yaşatmaya muvafık olduğumuz bu
müessese-i irfanın ifa ettiği hidematı tafsile lüzum görmem.
Buna İzmir’in bütün muhiti şahittir.

Ve yine muhbirinizin dediği gibi hükümet tarafından bize
verilen Sen Josef (Saint Joseph) mektebini teslim etmiş ve
hakikaten oradaki kütüphane ve hükümethane, kimyahane
ve bazı eşyalar mektepten çıkmış ve arabalarla taşınmıştı.

Fakat sizin isnat ettiğiniz gibi bizler tarafından yağma edilerek
değil. Resmi makamatın emirleriyle ve resmi memurlar mari-
fetiyle yine resmi müessesata naklolmuştur. 

İşte vesaiki neşrediyoruz, artık biraz vicdan ve hayâ taşıyor-
sanız efkâr-ı umumiyeden af istirham ediniz. Fakat nerede!
Sizler için hayatta saik-i şöhret ve denaet ve ahlaksızlıktır!

1- Emirnameler

Numara: 10907 tarih 10 Kânunusani 1331

Aydın vilayeti, Maarif Müdüriyeti 

Maarif Müdürü Namık imzasıyla: Şark Mektebi Müdüriyet-i
Behiyesine

Komisyon mahsusunca mührü tahtında bulunan alet ve
edevat-ı fenniyenin Darülmuallimat’a itası zat-ı âli-i vilayetpe-
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nahice münasip görülmekle eşyanın kabzı için İzmir Birinci
Mekteb-i Sultani Müdür-i Sanisi Haydar Bey’le Darülmualli-
mat ve Mekteb-i Sultanî Ulûm-ı Tabiiyye muallimleri Mem-
duh ve Mahir Beyler memur edilmişlerdir efendim.

2- Yine Maarif Müdürü Namık Beyin kartı ve imzasıyla:

Şark Mektebi Müdürü Necati Bey’e

Eşyayı defter mucibince ikinci Sultani Müdür-i Sanisi İhsan
Bey’e devir ve teslim ediniz efendim. 

1- Alınan Makbuzlar

Darülmuallimat Müdiresi Sabiha imzasıyla ve mektebin resmi
mührüyle mahtum olarak: İzmir’de kâin Şark Mektebi’nde bu-
lunan hayvanat müzesinin ve kimyahanenin listesi mucibince
bu kere mektebimize kâmilen nakil edildiğini mübeyyin
ilm ü haber mekteb-i mezbur müdüriyetine ita kılındı 

2- İzmir İkinci Sultani Müdüriyeti 

Damgasıyla ve Müdür-i Sani İhsan imzasıyla:

55 karyola, elbise dolabı, 219 bez eşya, 253 pişgir ve peçete,
268 iskele, 134 sıra, 45 dolap, 3 tablo, 19 yatak, 2 seccade, 15
battaniye, 13 çarşaf, 172 matbah takımı Şark Mektebi Müdürü
Necati Bey’den, defter-i mucibince baladaki eşya bittasnif tes-
lim alınmış olduğunu müşir iş bu ilm ü haber ita kılındı. 

Kütüphaneye gelince: Bütün kitaplar Vilayetin emriyle Millî
Kütüphane’ye teslim edilmişti. Ve mütarekeden sonra Millî
Kütüphane bütün bu kitapları tekrar Fransızlara iade etmişti.
O zaman Kütüphane müdürü bulunan Sezai Bey hal-i hayat-
tadır. Her zaman şehadet edebilir.

Maarif Müdürü Namık Bey Efendi de şimdi Darülfünun
Fünun Fakültesi müdürüdür. İstanbul’dadır. Bu zat-ı
muhteremi de her zaman istişhad edebiliriz.

Şimdi anladınız mı? Sefil müfteriler!

Vatanlarının levhat-ı âlâmı karşısında bütün istikballerini,
hayat ve ailelerini feda ederek didişen gençlere hilaf-ı hakikat
olarak taarruz etmek denaeti ne imiş? İzmir’den Yunanlılardan
kaçıp gelmedim. İzmir işgalinde İzmir’de değildim. İstan-
bul’da idim. Bu işgal-i muellimi haber aldığımın ertesi günü
İstanbul’dan hemen ayrıldım. Ve vatanımı tahlis için vazifem
başına koştum. Bugünkü netaic-i mesadet karşısında da
müftehirim. Çünkü bu asil millet; düşmanın topları ve
kurşunları karşısında göğsünü siper yaparak namus ve şerefini
tahlis ediyor! Ve İzmirimiz bu azm-i millî ve mücadele-i vatan-
pervarane karşısında muhakkak kurtulacaktır. Sizler orada
eyvah! Vatan kurtuluyor ve ecnebi altınlarını kaybediyoruz
diye istediğiniz kadar tepininiz! Vatan haini sefiller!

H. (Hüseyin) Vasıf

SON HABERLER
Tarihi: 15.2.336
Numarası: 16

Tan Gazetesi ve Türkiye Meselesi

Tan gazetesi Suriye, Irak, Filistin, Arabistan üzerinde Türk
hâkimiyetinin ibkası ve Ermenistan’ın teşkili hakkında mütte-
fikler arasında itilaf hâsıl olduğunu ve Fransa’nın Türkiye ile
Türkiye’nin aksam-ı sairesinde Türk hâkimiyetinin ibkasına
mütemayil bulunduğunu ve Adana’da ancak haiz-i rüçhan bir
muameleye maruz tutulmaya iktifa etmekle sair devletlere
numune-i imtisal olacağını ve Fransız nokta-i nazarının
Türkiye’nin taksiminden pek şedit ihtilatatın tevellüt edeceği
yolunda bulunduğunu yazıyor.

***

Hükümet Caddesi’nde

Avni İsmail

Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 32
20 Şubat 336 (20 Şubat 1920)

Sayfa: 1

İSTANBUL TÜRKLERE BIRAKILIYOR

Garp diplomatları nihayet Şark’ın sesini duyabildiler. Londra
Konferansı İstanbul’un Türklerde ibkasına karar verdi.

Bu haber Anadolu’da ve bütün İslam âleminde büyük bir
meserretle karşılanacaktır.

İstanbul’un mukadderatı bir seneye karib bir müddetten beri
bütün Anadolu’yu silah başında tutan büyük bir endişe idi.
Bu endişenin etrafında ilâhî bir azim ile toplanan Türk ve
Müslüman âlemi nihayet bugün fedakârlığının ilk semeresini
iktitaf etmiş oluyor.

İstanbul’un mukadderatı yalnız Anadolu değil bütün İslam
âlemi için de büyük bir alaka tevlit ediyordu. Fas’tan Çin
hudutlarına kadar bütün Müslümanlık için hayatî ehemmiyet-
leri haiz olan bu meselenin muhit-i İslam’da tevlit ettiği heye-
canlar için Anadolu ile Asya’nın bugünkü vaziyetinden daha
bariz bir delil bulunamaz.

Taşkent’ten Hint hudutlarına ve Türkiye vadilerinden necd-i
badiyelerine kadar ittisa eden bu şuûrlu hareketin sebeplerini
tahlil edebilmek için çok yorulmaya hacet yoktur. Bu bir
hakikat ki; İslam âlemi asırlardan beri idrak ettiği felaketlere
rağmen siyasi bir taazzuv haline gelememişti. Fakat ecnebi
boyunduruğu altında yaşayan İslam akvamı arasında hiç ol-
mayan bir ümit vardı. Ve bu ümidin esasları hilafetin, asırlar-
dan beri Türk elinde ve Türk hâkimiyetinde yaşamış
makarrında toplanıyordu.

Dini ve müeyyed bir akide haline gelen bu kanaat son vakıa
karşısında bir kat daha kesb-i kuvvet etti.

Bu sebeptendir ki hilafet-i merkezinin mukadderatı etrafında
malum olan şayialar dolaştığı zaman bütün İslam âlemi aynı
endişe ve aynı karar etrafında toplandı, şüphesiz. İstanbul’un
Türk hâkimiyetinden nezi ihtimaldir ki, Anadolu’yu silah
başına toplamıştır. Yine şüphesizdir ki; bin üç yüz şu kadar
seneden beri Müslümanlığın kalbinde bir mefkûre
kudsiyetiyle yaşayan buna zama-ı mebrukenin asırlara mün-
tehi bir tasarruf ve malikiyetten sonra Türklerden nezi cihanın

sulh ve asayişi namına büyük bir cinayet olacaktı. Ve biz
bütün bedhahane şayialara rağmen buna hiçbir zaman ihtimal
vermedik. 

Çünkü bütün Anadolu İstanbulsuz yaşayamayacağını pekiyi
biliyordu. Altı asırlık bir tarihin bütün menakıbını sinesinde
toplamış olan güzel payitahtımızın elimizden alınması sukut
ve mutavaatla karşılanamazdı.

İstanbul’un bizden alınması Türk hayat-ı içtimaiyesini felce
uğratmak, medeniyet âleminin cereyan-ı terakki inkişafına
iştirak etmiş bir milletin dimağını parçalamak demekti ki bu
hareket yirminci asrın tarihinde muazzam inkılâplara sebe-
biyet verecek büyük bir hata idi. Ve tabi bu hata bugün
âlem-i İslam’da tezahür eden galeyanın pek müessif bir şekle
girmesine sebep olacaktı. Hayatına suikast edildiğini gören üç
yüz elli milyonluk bir milletin böyle keyfi karara tabiiyet etme-
sine ihtimal vermek için akıl ve mantıktan bînasip olmak
lazım gelirdi.

Teşekkür olunur ki İtilaf rical-i siyasisi uzun tereddütlerden
sonra bu hakikati idrak edebildiler. Bugün Londra Konfe-
ransı’nda kararlaştırılan bu esasların bir müddet sonra Paris’te
imza edilecek musalahanamede de tespit ve kabul olunacağına
eminiz. 

Aylardan beri milletin gösterdiği azim ve celadetle istihsal et-
tiğimiz bu mesut netice karşısında hükümetin de aynı
hareket-i mütecellidane ile menafi-i milliyeyi temin ve vika-
yeye muvafık olmasını temenni ederiz.

Paris ve Londra’da hasım milletlerin rical-i siyasi tarafından
yapılan propagandaların bundan sonra da muvaffakiyetle
tetevvüc etmesine mani olmak için her şeyden evvel
düşünülecek nokta murahhaslarımızın hüsn-i intihabı ve iti-
mad-ı millîyi haiz olmalarıdır.

Sabık Heyet-i Murahhasanın Paris’te irtikâp ettiği hataların
tekrar etmemesi için bu noktayı layık olduğu ehemmiyetle
nazar-ı dikkate almasını hükümetimizden talep ederiz.

Mukadderatımızın en nazik ve tarihi dakikalarında bulunu-
yoruz.

Millet bütün azim ve metanetiyle silah başında bekliyor.

Asya ve bütün Müslümanlık âlemi hakkımızın müdafaası
hususunda bizimle beraberdir. Hükümet ve murahhaslarımız

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 32
20 Şubat 336 (20 Şubat 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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da aynı iman ve tecellüdü ve rehber-i harekât ittihaz ederlerse
avn-ı Hakk’la bu imtihandan da muvaffak çıkacağımız
muhakkaktır.

M. Esad

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

18.2.336'da  (18 Şubat 1920) cephe boyunda hafif piyade ve
makineli tüfek ateşi teati edilmiştir. 

Akhisar Cephesi’nde:

18.2.336’da (18 Şubat 1920) düşman topçusu Saruhanlı’yı
tekrar topa tutmuştur. Sarıçam’dan ilerlemek isteyen bir
müfrezesi ateşimizle tardedilmiştir.

Aydın Cephesi’nde:

11.2.336’da (11 Şubat 1920) Balyanbolu Cephesi’nde düşman
bütün gün siperlerimize topçu ve piyade ateşi açmıştır.

12.2.336’da (12 Şubat 1920) bir akıncı müfrezemiz Balatçık
civarında hat muhafızlarından beş kişilik bir müfrezeyi imha
etmiştir.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Mesut Bir Karar

Sadrazam Paşa şimdi Meclis-i Millîye Londra Konferansı’nca
İzmir de dâhil olduğu halde işgal edilen Türklerle meskûn
menatıkın tahliyesinin takarrür eylediğini tebliğ eylemiştir.

Venizolos’un Mutalebatı Reddolunuyor

İtalyan Ajansı Türkiye ve Garbî Anadolu hakkındaki Venizelos
müddeayatının Konferansça kâmilen reddedildiğini bildiriyor.

Kızıllar Aksa-yı Şark’ta

Kızıl Ordu Aksa-yı Şark’ta süratle ilerlemekte ve bu vasi
arazinin en ücra köşelerini ellerine geçirmektedir. İrkutsk’ta
Sovyet idaresi teessüs etmiştir. ‘Harbin’ ve Viladivostok’un
yirmi mil garbında olan ‘Nikolsk’ şehri Kızılların eline
geçmiştir. Düvel-i Müttefika sefer-i memurin-i siyasiyesi
Aksa-yı Şark’ı terk etmişlerdir.

Bolşevikler Romanya Hududunda

Bolşevik orduları Romanya hudutlarına gelmişlerdir. Alınan
son haberlere göre Bolşevik ümera-yı askeriyesi Romanya’ya
teklif-i ittifak etmişler ve teklifleri kabul olunmadığı takdirde
hücum edeceklerini bildirmişlerdir.

Suriye’de Musademat

Trablus Şam livası dâhilinde ve bilhassa Akkar, Safita, Kelh
cihetlerinde Fransız kıtaatıyla Arap Kuva-yı Milliyesi arasında
şedit müsademeler vuku bulmaktadır. Fransızlar Kelh’ten dört
yüze yakın maktul ve mecruh bırakarak çekilmeye mecbur
kalmışlardır.

Suriye’nin Mıntıka-i Şarkîyesi

Suriye’nin mıntıka-i şarkiyyesinde müsademat devam etmek-
tedir. Araplar Al-Kanitra’yı zapt ederek işgal kıtaatını imha et-
miştir. Araplar tarafından birçok esir alınmış ve müteaddit top
iğtinam olunmuştur. Aynı zamanda kıtaat-ı milliye El-Cedide
şehrini zapt eylemişlerdir. Bu havalide bulunan bütün işgal
kıtaatı dahi itlaf olunmuş ve birçok cebel topları iğtinam
edilmiştir.

İskenderun’da Galeyan 

İskenderun ve mülhakatında tecemmu eden Kuva-yı Milliye
tarafından şehr-i mezkûra hücum edilmiştir. İşgal kıtaatının
kısm-ı ekseriyeti imha olunarak kasaba muhasara altına alın-
mıştır.

Numara: 32
20 Şubat 336 (20 Şubat 1920)

Sayfa: 2

TÜRKİYE – HAVAS – ROYTER (REUTER)
AJANSI

Tarihi: 19.2.336
Numarası: 295

Sulh Murahhasları

Sulh Konferansı’na gönderilecek Heyet-i Murahhasamızın
riyasetine Ayan Reisi Tevfik Paşa’nın tayini takarrür etmiştir.
Diğer murahhaslar meyanında Hariciye Nazır-ı esbakı Nabi,
Meclis-i Mebusan Reisi Reşad Hikmet Bey Efendiler bulu-
nacaktır.

Sulh Konferansı’nda 

Londra Konferansı Pazartesi ve Salı akşamı içtima ederek
Avrupa-yı Türkî ve Anadolu’ya müteallik mesaili müzakere ve
Ermenistan Cumhuriyeti’nin vaziyetini tetkik etmiştir. Venize-
los Türkiye ve İzmir’in suret-i katiyede Yunanistan’a terkini
talep etmiş ise de netice-i müzakeratta Anadolu’da Türkiye
hâkimiyetinin ibkası esası ihraz galebe etmiştir. 

MÜHİM BİR NUTUK

Sadrazam Müşir Ali Rıza Paşa tarafından okunan Hükümet
Beyannamesi üzerine 9 Şubat 336 tarihinde Millet Meclisinde
esbak Bahriye Nazırı ve Sivas Mebusu Hüseyin Rauf Bey
Efendi tarafından irat edilen ve şimdiye kadar matbuatta
neşredilemeyen nutku ehemmiyetine binaen aynen dercedi-
yoruz:

Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi: Dördüncü Devre-i İnti-
habiye, Birinci İçtima, 8’inci Celse 9 Şubat 336 (9 Şubat 1920)

Rauf Bey (Sivas) – Efendim, bendeniz “ne maziyi tenkit, ne
hali tavzih ve ne de istikbal hakkında nikat-ı nazar ifade et-
meyeceğim. Bendeniz Ali Rıza Paşa hazretlerinin riyasetlerinde
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teşekkül etmiş olan Heyet-i Vükelanın evvelki celsede kıraat
buyrulan beyannamesinde zikrolunan nokta hakkında
rüfekamı tenvir edeceğim. O da, sadrazam Ali Rıza Paşa
hazretleri işgal edilen mıntıkadan bahsederken, bu mıntıkayı
yalnız İzmir ve havalisi olarak zikr buyuruyorlar. Bendeniz
Hükümet-i Osmaniye’nin, muharip devletler arasında en
ziyade zarara uğramak şartıyla muharebeye, mütareke akdet-
mek suretiyle nihayet verdiği zaman mütehassis olacağı
kanaatleri arz etmek isteyeceğim. Hükümet-i Osmaniye’nin
Amerika Reis-i Cumhuru Mr. Wilson’un on dört madde ile ci-
hana ilan ettiği ve muharip bulunan iki zümreden hiç birinin
itirazına duçar olmadığı on dört maddelik prensiplerine istinat
ederek sulha talip olduğunu arz edeceğim. Hükümet-i Os-
maniye’nin bu talebine, İtilaf Devletleri namına İngiltere
hükümetinin o zaman Bahr-ı Sefid’de bulunan donanması ku-
mandanı mütareke teklifi ile mukabelede bulundu. Şu halde
cümlece malum olan, acı ve tahammülfersa felaketler şeklini
alan hal-i zaruret Devlet-i Âliyemizi mütarekeyi kabulde muz-
tar bıraktı. Ve bu meyanda Hükümet-i Osmaniye’yi temsil
etmek üzere bir Heyet-i Murahhasa gönderildi. Bendeniz de
bu Heyet-i Murahhasa meyanında idim. İtilaf Devletleri
namına salahiyet-i fevkalade ile müzakereye memur edilen İn-
giltere Bahr-ı Sefid Donanması Kumandanı ile cereyan eden
müzakere neticesinde cümlenin malumu olan ve o zaman
hükümet-i seniyemizce de resmen ilan edilen mütareke şeraiti
takarrür etti. Bazı gazetelerde evvelce beyan edilmiş olduğu
gibi bu şeraitin hariçte ne hafi, ne celi başka hiçbir madde
yoktur. Şu halde mütarekenin sarahat-ı mutlakası göz önünde
bulundurulunca, işgal edilen mıntıka yalnız İzmir değil, İzmir
ve havalisi de değildir. Mütareke ahkâm-ı sarihasına mugayir
olarak işgal edilen menatık şunlardır: Evvela Musul merkez
livası mütareke ahkâmına mugayir olarak işgal edilmiştir.
Bilâhare Adana ve havalisi mütarekeye mugayir olarak işgal
edilmiştir. Onu müteakip Antalya ve havalisi mütareke
ahkâmına mugayir olarak işgal edilmiştir. En sonra İzmir ve
havalisi Balıkesir, Ayvalık mütareke şeraitine tevfikan mugayir
olarak işgal edilmiştir. Mütareke mucibince bu arz ettiğim
nikatı işgal hakkı katiyen kimseye verilmiş değildir. 

Ebulalâ Bey (Mardin) –Ya İstanbul, İstanbul 

İsmail Fazıl Paşa (Yozgat) İstanbul’u da unutmayalım efendim.

Rauf Bey (Sivas) –İstanbul’daki hiçbir zaman bu tarzda
düşünülmüş ve bu vaziyet hatıra gelmiş değildir. 

Abdulaziz Mecdi Efendi (Karesi) –Rauf Bey, Balıkesir’de işgal
yoktur.

(Maraş, Ayntab, Urfa, Türkiye sadaları)

Rauf Bey (Sivas) -Efendim müsaade buyurursanız Adana ve
havalisi diye tasvir ettiğim mıntıkada Maraş, Ayntab, Urfa da
dâhildir. Gerek bunların, gerek Türkiye’nin işgali katiyen
varid-i hatır olamazdı. Bunlar keza suret-i katiyede müta-
reke şeraitine mugayir olarak işgal olunmuştur. Bu işgaller,
kemal-i elem ve teessürle arz ederim ki, feci bir akıbete
müncer olmuştur. Adana için de işgal-i askeri tabiri kul-
landılar. Bu, hiçbir kimseye mazeret hakkı veremez. Herhalde

Adana mütareke ahkâm-ı sarihasına mugayir olarak işgal
edilmiştir. Bunu tekrara mecbur oldum. 

Efendiler, mütareke akdi esnasında hükümet-i seniyemizin ve
millet-i Osmaniye’nin mütareke akdi için İtilaf Devletlerinin
tayin ettiği murahhasın mensup olduğu millet hakkında pek
ziyade tevcihkâr ve itimatkâr bir his ile mütehassis olduğuna
kanaatim vardır. Tarihimizde mütarekenameye Düvel-i İti-
lafiye.

Mabadı var

İZMİR ŞUÛNU

Suikast

Yunanistan’ın İzmir Fevkalade Komiseri İstiryadis ile Kuva-yı
İşgaliye Kumandan Muavini General Nider’i ve bir bölük
kadar Yunan askerini hamil olan bir tren geçen gün İzmir’den
Ödemiş’e giderken Bayındır civarında bombalarla müthiş bir
suikasta uğramıştır. Bombalardan iki vagon berheva olarak
yalnız yetmiş seksen kadar Yunan askeri telef olmuştur. Bu
bombaları atanların memleketlerine avdet etmek isteyen
Venizelos aleyhtarı Yunan askerleri olduğunu tahakkuk ede-
rek o civardaki askerler kâmilen değiştirilmiş ve mahfuzan Yu-
nanistan’a iade edilmiş ise de efkârı iğfal için Yunanlılar
bombanın Türk çeteleri tarafından atıldığını işaa etmekte-
dirler. 

Yunan İdaresi

Liman’daki muayenelerden Eşya-yı Ticariye Şirketi’nin tevali
etmekte olmasından dolayı İzmir Rıhtımı Fransız Kumpan-
yasıyla Yunan ordusu arasında şiddetli bir ihtilaf zuhur ettiğin-
den Rıhtım Kumpanyası Direktörü Mösyö Kifre Yunanlılara
karşı bu hususta Yunan Divan-ı Harbine müracaat edemeye-
ceğini ve Hükümet-i Osmaniye’den başka merci tanımadığını
ve icabında müsellah Fransız askerleriyle makinelerdeki
eşyanın Yunan hırsızlarına karşı muhafaza edileceğini resmen
ve tahriren beyan etmiştir. 

İhtilas

İzmir’deki Yunan ordusu levazım idaresince yüz bin Drahmi-
lik bir ihtilas keşfedilip tahkikata başlanmıştır.

Manisa’da Müsademe 

Geçen Cumartesi günü Manisa’da bir gazinoda işret etmekte
olan Kral Venizelos taraftarlarından sekiz asker arasında şid-
detli bir musaraa ve müsademe zuhur ederek diğer efrada sira-
yet etmek üzere iken birkaç el silah atıldıktan sonra yetişen
devriye tarafından önü alınmıştır.

AVRUPA MATBUATI

Matin ve Adana

Matin gazetesi Türkiye meselesinden bahsederek Fransız
nokta-i nazarını müdafaa edildikten sonra “Bir parça mantıki
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olalım. Son harbin tecrübesinden sonra Türklerin Bolşevizm’e
ve sair mehalike karşı kendisine istinat edilebilecek bir millet
olduğu anlaşılıyor. Bütün müttefikler itilaf ederek Türkiye
ibka edilmelidir. Ve bu takdirde bir Türk vilayeti olan
Adana’yı işgalden sarf-ı nazar etmeliyiz.” diyor. 

Tayms (Times) ve Bolşevikler

Tayms (Times) gazetesi “İslam Bolşevikler Faaliyette” ser-
levhasıyla neşrettiği bir makalede Asya’da Müslüman Bolşe-
vikler ibraz ettiği faaliyetten bahsederek bu hareketin
Hindistan’ı tehdit etmekte olduğunu beyan ettikten sonra
diyor ki, “Bunun için İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Er-
menistan cumhuriyetleriyle akd-i ittifak etmeliyiz. Asya-yı
Cenubî’yi istila etmek maksadıyla Enver, Nuri, Halil Paşalar
tarafından tertip edilmiş olan Asya-yı Vusta İttihad-ı İslam
Komitesini âmâl ve makasıdını bu suretle mevki-i icraya
vazetmekten ancak menedebiliriz. 

Davet

Çalışma Derneğinden:

Şehr-i Halin yirmi birinci Cumartesini yirmi ikinci gününe
vasıl eden gece bermutat içtima-i umumi vardır. Behemehâl
mukayyet aza-yı kiramın Sultani Mektebi binasında alaturka
saat ikide isbat-ı vücut etmesi, “sözünde durmak” kaydına ri-
ayete her dernekçinin bulunması ehemmiyetle rica olunur.

Ruzname-i Müzakerat:

1- Salı günü ekseriyetin adem-i husulünden encümen halinde
tetkik ve tashih olunan muaddel nizamnamenin kıraatı.

2- Heyet-i Umumiye inikatında içtimaa Heyet-i İdare Reisi
riyaset edebilmeli mi edememeli mi? 

3- Heyet-i idare intihabı.

4- Azadan Derviş Bey tarafından verilen fıkra, şüheda, eytama
yardım olmak üzere bir sanayi mektebi küşadı takririn kıraatı.

İdman Yurdu İdare Heyetinden:

1- Cuma günü akşamı alaturka saat ikide belediye ittisalindeki
Arslan Ağa’nın kıraathanesinde içki aleyhinde konferans veri-
lecektir.

2- Evvela Basri Efendi tarafından Mehmed Akif Bey’in “Mey-
hane” şiiri inşad edilecektir. 

3- Buna müteakip Maarif Müdürü Sabri Bey tarafından kon-
ferans verilecektir. 

4- Bundan sonrada Doktor Ekrem Tok Bey içki aleyhinde bazı
beyanat ve tavzihatta bulunacak ve içtimaa nihayet verilecek-
tir. 

5- Arzu buyuran herkes konferansa teşrif edebilir.

İdman Yurdu Menfaatine

Memleketin en hayırlı, faydalı ve millî işleriyle alakadar olan
Balıkesir İdman Yurdu tarafından önümüzdeki Pazar günü
akşamı Ertuğrul Sineması’nda fevkalade bir sinema ve konfe-
rans verilecektir.

Şimdiden biletlerin tevzi’ine başlanmıştır. Herkes tarafından
kemal-i arzu ve tehalükle istenilen bu biletler bitmek üzeredir.
Fiyatları pek hafiftir.

***

Hükümet Caddesi’nde

Avni İsmail 

Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara 33
22 Şubat 336 (22 Şubat 1920)

Sayfa: 1

Makam-ı Âli-i Mutasarrıfîden:

Bugün Dâhiliye Nezaret-i celilesinden alınan 19 Şubat 336
tarihli telgrafname-i âliyeden İngiltere Hariciye Nezaretinin
Dersaadet’teki mümessil-i siyasisi vasıtasıyla Bab-ı Ali’ye tebliğ
olunan telgrafnamede makarr-ı muazzez-i hilafet ve saltanat
olan İstanbul’un bizde kalmasına konferansça karar verilmiş
olduğu tebşir edilmiş ve Lehülhamdü ve’l-minneti hukuku-
muzun mahfuziyet-i tammesine delalet eden şu karar-ı
meşkûrun kaviyyen ümidvar olduğumuz veçhile tevali-i em-
salini eşkâl edecek her türlü harekât-ı müessifeye yani gerek
Düvel-i Mutelife kuvvetlerine ve gerek anasır-ı saireye karşı
her zaman ve bilhassa şu nazik günlerde şikâyet-i muhikkayı
mucip ahvale katiyen meydan verilmemesi ve her türlü nifak
ve şikakı badi hareket ve efalden tevakki edilmesi emir buyrul-
muş olmakla keyfiyet-i tebşir ve ahkâm-ı münifesine riayet
edilmesini ehemmiyetle talep ve ilan eylerim.

Dâhiliye Nazırı Hazım

İzmir’e Doğru Gazetesine

Makarr-ı muazzez-i hilafet ve saltanat olan İstanbul’un bizde
kalmasına Konferansça karar verildiğini müşir Dâhiliye
Nezaret-i celilesinden mevrut telgrafname sureti kemal-i fahr
ve sürur aynen balâya nakledilmiş olduğundan beray-ı tebşir
gazetenizle neşri mütemennadır.

21 Şubat 336 (21 Şubat 1920)

Karesi Mutasarrıfı 

İzzet 

ASYA’YI SUĞRA’NIN MUKADDERATI

Londra Konferansı nihayet mantıki bir siyasetin takibi lüzu-
muna kail oldu. Mütarekenin akdinden bugüne kadar Şark’ta
güzeran eden vakayi dikkatle tahlil olunursa görülür ki bütün

bu hadisatın sebebi bir merkezde ve bir esas etrafında toplan-
mıştır. Filhakika Garp diplomatlarının ve onların siyasi
kanaatlerini temsil eden ‘Versay’ Konferansı’nın Şark mesaili
ve bilhassa Anadolu hakkında tetkik ve tamik edilmiş vazıh
bir siyasetleri yoktu. Anadolu ve Asya işlerini tanzim edecek
siyaset hukuki kanaatlerin, prensiplerin mahsulü olmaktan
ziyade emperyalist gayeler arkasında koşan diplomatların
haris ve istilakâr emellerine istinat ediyordu. Hâlbuki bugün
Şark’ta başlayan inkılâbın da ispat ettiği veçhile Türkler ve sair
akvam-ı şarkiyye kendi menfaat ve vaziyetlerini pekiyi ve
şuûrlu bir surette idrak ediyorlardı. Ve hiç şüphesiz ki bu
kanaatle vatanları için Versay’da hazırlanmak istenilen avakıbı
da dikkatle takip eyliyorlardı.  Anadolu’da, Suriye ve Asya’da
başlayan harekât işte bu endişelerden ve bu kanaatlerden doğ-
muştur. Anadolu Türkü için -iki asırdan beri devam eden fe-
laketlerden sonra- anayurdunun da parçalanmasına seyirci
kalmak imkânı yoktur. Suriye, Irak ve Arabistan için her ne
şekil idare kabul edilirse edilsin vaziyetini müdrik bulunan
Türk milleti bu hususta fedakârlığa katlanabilirdi. Fakat
Anadolu için buna imkân yoktu. Hâlbuki bu kanaatin
muhtelif tezahüratı hiç nazar-ı itibara alınmadı. Ne milletin
sadırından çıkmış müesseselerin muhtıraları ve ne de mütead-
dit halk mitinglerinin Düvel-i İtilafiye’ye tebliğ edilen mukar-
reratı hiç nazar-ı dikkate alınmadı. Ehemmiyetsiz ve musanna
sebeplerle Anadolu’nun en kıymetli hatları işgal olundu.
Adana ve Antalya’nın işgali esasen Anadolu’da için için ittisa
eden adem-i hoşnudi ve memnuniyeti muntazam bir teşkilat
haline kalbetti. Sivas’ta başlayan bu muntazam hareket bütün
Anadolu’ya yayıldığı sırada İzmir’e Yunan Efzunları çıktı. Ve
ondan sonra bütün memleket aynı his ve endişe etrafında top-
landı. İşte Versay’ın bu hatakâr siyaseti bugünkü vaziyeti ihdas
etti. Ve aynı siyasete gösterilen ısrar da bu hareketlerin Arabis-
tan ve Asya’ya kadar tevsi’ine sebep oldu. Bugün Londra Kon-
feransı’nın verdiği karar mazide yapılan hataların bir daha
tekrarlanmayacağı ümidini veriyor. Filhakika şarktaki
isyankâr hareketlerin başka suretle önüne geçmek imkânı
yoktur. Anadolu Türkü ancak anayurdunun parçalanmaktan
sarf-ı nazar edildiğini gördüğü gün müsterih olabiliyor. Ve
bunun için de her şeyden evvel Anadolu’daki işgallerin ref’i
lazımdır. Adanasız, Antalyasız, İzmirsiz, Musul, Maraş ve Ur-
fasız bir Anadolu Türkün istediği, uğrunda kan döktüğü ve
dökeceği bir Anadolu değildir. Vahdet-i coğrafyamızı temin

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 33
22 Şubat 336 (22 Şubat 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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edemeyecek bir karar tatbik kabiliyetinden mahrumdur. İzmir
Anadolu’nun en büyük ve en esaslı menfesidir. Kafkas silsile-
sine müntehi Asya-yı Suğra yaylasının bütün hayat damarları
İzmir’de toplanıyor. İzmirsiz Anadolu iktisadî inkişaf ka-
biliyetinden mahrumdur. İzmir de Yunan hâkimiyeti altında
mahva ve açlığa mahkûmdur. Aynı mütalaa Adana için de
vardır. Adana vasati Anadolu’nun la-yelfek bir cüzüdür.
Adana’da ecnebi bir işgalin devamı Anadolu’nun en münbit
ve feyizdar vilayetlerini ikamete mahkûm eder. Bahusus ki
Adana, Anadolu Türklüğünüm en temiz ve en mütekâsif bir
yuvasıdır. Oradaki Ermeni ekalliyeti mevzubahis olmaya bile
değmez.

En sonra Maraş, Urfa ve İskenderun’a doğru uzanan saha mu-
vasala birlikte Anadolu’nun en tabii ve millî hudududur. Ve
bu yerler her şeyden evvel Türk’tür. İşte Anadolu’nun coğrafi
vahdeti! Ve işte istediğimiz hukuki hudutlar! Londra Konfe-
ransı Anadolu’da Türklerle meskûn olup işgal edilen
menatıkın tahliyesine karar verirken hiç şüphesiz bu hakaika
tabi’iyyet etmiştir.

Yarın mevki-i tatbike vazını görmek istediğimiz bu karar acaba
ne dereceye kadar samimi ve katidir? Bu sualin cevabını
vakayi’in suret-i cereyanına terk ediyoruz. Bugün bize terettüp
eden vazife: Bu kararın tatbikine intizaren harekâtımızı her
zamandan fazla bir şiddetle idame etmektir. Herhalde
muhakkak olan bir şey var. Silahımızı ancak millî ve coğrafi
vahdetimizin musaddak ve müemmen olduğunu gördüğümüz
gün elden bırakacağız.

M. Esad

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Bulgaristan İğtişaşatı

Bulgaristan’da grevler devam ediyor. Muhaberat-ı telgrafiye
kısmen vuku bulmaktadır. İslamiye ile Yanbolu arasında
muhaberat münkatıdır. Grev mülhakatta dahi devam etmek-
tedir. Birçok memurin-i hükümet Bolşeviklerle münasebette
bulunmalarından dolayı azledilmişlerdir. Komünistler
Kayalı’da esliha ile dolu bir treni yağma etmişler ve birçok
vagonları da ihrak eylemişlerdir. Bu meseleden dolayı
hükümet asakiriyle komünistler arasında kanlı ve şedit
müsademeler vuku bulmuştur. Yeni Zagra’da (Novo Zagora)
da şedit müsademeler olmuştur. Kayalı’da teşekkül eden
Divan-ı Harp Heyeti Burgaz’daki iğtişaş failleri hakkında
takibatta bulunacaktır. Mebuslardan birçok kimseler Divan-ı
Harbe tevdi edilmişlerdir. Burgaz mutasarrıfı da azledilmiştir.

Lehistan ve Bolşevikler

Lehistan Hariciye Nazırı Süfera Meclisine bir nota tebliğ ede-
rek Lehistan hudutlarındaki Bolşevik harekâtı hakkında
meclisin nazar-ı dikkatini celp etmiş ve memleketin müdafaası
için Mareşal Foş’un (Ferdinand Foch) bir plan tertibine
memur edilmesini talep eylemiştir. 

İrlanda Ahvali

İrlanda’nın garp sahilinde gizlice silah ihraç edilmektedir.
Amerika mamulâtından iki bin tüfek on beş gün evvel “Klar”
(?) eyaleti sahiline çıkarılmış ve polisin müdahalesinden evvel
dağıtılmıştır. İrlanda Cumhuriyeti namına açılan millî istikraz
için şimdiye kadar 150.000 İngiliz lirası kaydolunmuştur. Bu
istikraz Amerika’da aynı miktara baliğ olmuştur. 

Bodanic Ordusu

Bir zamanlar Petersburg’u muhasara eden General Bodaniç
Şimal-i Garbî ordusunun terhisi emrini vermiştir. Bodaniç
yakında Paris’e gidecektir.

Sekiz Milyonluk Bir Ordu

Seruçki (Serucky) neşr ettiği bir emirnamede Kızıl Ordunun
mevcudunu sekiz milyon nefere iblağ etmiştir. Seruçki ve re-
fikası bu ordunun teşekkülüyle meşguldür. Bu kuvvetlerden
emre amade bulunan iki milyonu General Perosilof’un emrine
verilmiştir. Kralın ailesi efradı rehine olmak üzere tevkif
edilmiştir. 

Bombay’da Vaziyet

Londra’da münteşir “Deyli Meyil” (Daily Mail) gazetesinin
Hint muhabirinden aldığı bir telgrafa göre şehr-i mezkûrda
vaziyet vahim bir şekil almıştır. Şehirde umumi bir grev ilan
edilmiştir. Polis ile grevciler arasında şedit müsademeler vuku
bulmuş ve birçok kimseler telef olmuştur.
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BU DA MI YALAN?

Türk milliyetperverlerinin son zamanlarda gerek İstanbul’da
ve gerek taşrada vaziyete hâkim olmasını bir Türlü hazmede-
meyen birtakım mehafil İstanbul’da yeni bir propaganda
grubu teşkil etmişlerdir. Bazı menabiden bu yadigârlara sek-
sen bin lira tahsis olunmuştur. Alınan kati haberlere nazaran
bu paranın 10.000 lirasını Hürriyet ve İtilaf Fırkasının ser-
âmedanından Sadık 20.000 lirasını Alemdar paçavrasının
vatansız sahibi Refi Cevad 15.000 lirasını Peyam-ı Sabah
sahiplerinden memleket haini Ali Kemal ve 8.000 lirasını da
31 Mart vakıasının sefil amillerinden Serbesti sahibi
Mevlanazade Rıfat almışlardır. Seksen bin liranın bakiyesi
grup azası arasında taksim edilmek üzere alıkonmuştur. Bu
sefil ve vatansız hainlerin içtimagâhları Necib Melhame’nin
Taksim’deki kulübüdür.

İzmir’e Doğru

Müslüman! Hayatına kasteden düşmanlarından daha sefil ve
daha namussuz olan bu alçakların harekâtını takib et! Al-
danma! Kanma! Çünkü bu hainler vatanı seksen bin liraya
satan sefillerdir. Bu propagandalarına kapılırsan mahvın
muhakkaktır. Fateberu Ya Ulü’l-ebsar!
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Maraş Ahvali

Maraş’tan İslâhiye istikametinde ricat eden Fransızlar civardan
yetişen kıtaat-ı milliyenin tazyiki üzerine iki yüzü mütecaviz
maktul bırakarak çekilmişlerdir.

MÜHİM BİR NUTUK

Namına vaz-ı imza eden kumandanının mensup olduğu mil-
letin, bize pek çok muavenetler ve hayırhahlıklar gösterdiğine
Memalik-i Osmaniye’de sakin her fert kanidir. Böyle bir vasıta
ile mütarekenin akdedilmesi her halde millet-i Osmaniye için
emniyet-bahş olmuştur. Millet-i Osmaniye acı bir muharebe
neticesinde artık ale’d-derecat sulh ve sükûna rücu edeceğini
ve memlekette hâsıl olan rahneleri tamir ile felaha doğru
yürüyebileceğini ümit ediyordu. Fakat demin de arz ettiğim
gibi Musul’dan başlayarak birbirini müteakiben Adana’nın,
Antalya’nın ve pek elim ve feci bir surette İzmir’in ve nihayet
Maraş ve havalisinin işgali Millet-i Osmaniye’nin bu babdaki
yedlerini tezelzüle uğrattı. Ve millet meyusiyet hisleriyle
hal-i işbaa geldi. Mütareke ahkâmına mugayir olarak vaki olan
bu tecavüzleri o zaman mevki-i iktidarda bulunan hükümet-
lerin bittabi mütarekenin icap ettirdiği veçhile izaleye
çalışmışlardır. Fakat maatteessüf arz etmek mecburiyetin-
deyim ki millet bundan bîhaber idi. O zamanki hükümetler
millete karşı açık ve vazıh bir hatt-ı hareket ittihaz etmediler.
Daha doğrusu millete, devletin millete itimadı olmadığı hissini
verdiler. Zannederim ki hiçbir hükümet, millete karşı
adem-i itimat hissi verilemez. Hükümetten serbest ve em-
niyetle beyanatta bulunmayı talep etmek milletin hakkıdır.
İşte bu hislerle efendiler, memlekette meskûn ahali asabileşti.
Ve bu asabiyeti günler geçtikçe arttı. İzmir de malum olan
tarzda hiçbir hakka istinat etmeyerek taarruz eden Yunan
kuvvetle-rine karşı millet bir aralık sükûnetini muhafaza etti.
Ve İzmir’de hiçbir mukavemet tertibatı alınmadığı halde
rıhtım üzerinde yedi sekiz bin Müslüman boğazlandı. Buna
karşı hükümet-i seniye aciz bir vaziyette kaldı. Ahali-i İslamiye
hal-i intizarda, şevketli padişahından, hükümet-i seniyesinden
ve Avrupa devletlerinin adaletinden imdat bekledi. Bittabi
padişahımız efendimiz hazretleri tebasının bu teessüratına
samimiyetle iştirak etti. Hükümet-i seniyede elden geldiği
kadar çalışmak arzusunda bulundu. Fakat bu kadarı kâfi
gelmedi. Avrupa devletlerinden ahdlerinde sebat bekledi,
görmedi. Buna mukabil taarruzlar devam etti. Aylarca devam
eden taarruzlarda birçok İslam nüfusu katledildi. Bu taarruz-
larda tatbikat o kadar şedit bir şekil aldı ki artık silahla
müdafaa-i nefse kadir olmayan ve orada sakin bulunan ahali
ırz ve namuslarını ancak tırnaklarıyla muhafazadan başka bir
çare göremediler. 8-9 ay evvel başlayıp bugüne kadar devam
eden harekât muhafaza-yı hayat ve namus ve müdafaa-i
mevcudiyet mecburiyetiyle hâsıl olmuş, hiçbir zaman eşhasın
veyahut zümre-i siyasiyelerin veyahut hariçten herhangi bir
kuvvetin tesiriyle vücut bulmuş bir şey değildir. İşte buna en
açık bir misal: Orada müdafaa tertibatını düşünen ve orada
ilk adımı atan, oranın öz evladı ve şimdiye kadar ismi tanın-
mamış olan “Demirci Efe”dir. [Alkışlar] Fırka kumandanları

da “Yörük Ali” ve sair bu nam ile be-nam bahadırlardır.
[Alkışlar] Hiçbirinin başında ne bir fırka-i siyasiyeyi temsil
eden bir kuvvet ve ne bir şahsiyet, ne de kuvve-i askeriyece
be-nam bir kumandan yoktur. Bu ruh milletten doğmuş
herkesin takdir edeceği ve dünyanın her noktasında makbul
olan ırz ve namus ve mevcudiyet-i milliyeyi muhafaza kay-
dıyla düşünülmüş bir müdafaa idi. Bu suretle hakkını milletin
amaline istinad ederek müdafaaya başlayan Anadolu ahalisi,
hiçbir asaşiyişi ihlal suretiyle memleketin bililtica zarureti
mucip olacak surette bunun tevsi ve teşmilini düşünmüştü.
Ve Erzurum Mebusu Necati Bey biraderimizin de söylediği
gibi çeteler ve müfrezeler teşkil ederek Anadolu’da gezdirmek
hatırından geçmedi.

Efendilerimizi temin ederim ve her türlü mesuliyeti müteahhit
olarak söylerim ki bugün Anadolu’da fiilen düşmanın taar-
ruzuna maruz kalmamış, taarruz edilmemiş mıntıkalarda çete,
müfreze ve saire tarzında seyyar kuvvetler yoktur (Evet şüp-
hesiz sadaları) Bugün memlekette İzmir’de facialar karşısında
teşekkül eden bir müdafaa kuvveti, Maraş’ta son defaki facia
üzerine yerinde doğmuş bir müdafaa kuvveti vardır.
Anadolu’daki teşkilat, milletin Hükümet-i Osmaniye’nin
kabul edecekleri muhik ve meşru sulhu tasdik edinceye kadar
taarruza uğramamak için yapılmış bir hazırlıktan başka bir şey
değildir. Bu teşkilat haricinde, zannedilen hiçbir türlü
müesserat mevcut değildir ve olamaz. Bugün ümmet-i Os-
maniye’nin millet-i İslamiye’nin düşündüğü yegâne hedef ve
gaye şu kuvvetle padişahımız efendimiz hazretlerinin taht-ı
hümayunlarının ve hilafet-i İslamiye makamının tamamı ma-
suniyettir. [Alkışlar] Tamamiyet-i mülkiye-i Osmaniyemizin
ilan edilen prensipler dâhilinde temami-i mahfuziyettir.
[Alkışlar] Ve artık bu kadar felaketlerden sonra yaşamak ve
serbest inkişaf etmek hakkının verilmesi noktasındadır.
[Alkışlar] Bundan başka bir kimsenin bir emeli yoktur ve
Hükümet-i Osmaniye’nin tebaası bulunan halkın da hiçbir
kimseye karşı taarruz-ı niyet ve maksadı da yoktur. [Alkışlar]
Bu kadar felaketten sonra bu memlekette cihana karşı kılıç
çekecek hiçbir ahmak da yoktur. Bu noktalarda rüfeka-yı ki-
ramımı tenvir etmek lüzum ve mecburiyetini hisseyledim.

Ali Rıza Paşa hazretlerinin kıraat buyurdukları beyannamede
yalnız İzmir ahvalinin işgalinden bahsedilmiş olması hasebiyle
şu sözleri söylemek mecburiyet-i vicdaniyesinde kaldım vak-
tinizi işgal ettiğimden dolayı affınızı rica ederim efendim.

Şahsen hükümet-i hazıranın bu memleketin tamamiyetini
halife-i azamımız padişahımız efendimiz hazretlerinin her
türlü hukukunun en ufak bir arızaya uğramadan ma-
suniyetinin temini hususunda azami muvafakate mazhar ol-
masını temenni ederim [Alkışlar] İnşallah hükümet-i hazıra
Millet-i Osmaniye’nin şiddetle muntazır olduğu ve mümkün
ise bir gün evvel akdini temenni ettiği sulh-ı matlubu istihsal
eder gerek Millet-i Osmaniye’nin ve gerek ümmet-i İs-
lamiye’nin şükranını celp eyler Cenab-ı Hakk muvaffak etsin
[Alkışlar]

14.2.336 Dersaadet



- 170 -

Balıkesir Hanımlarının Hamiyeti

Teşekkür

Soma-Bergama Cephesi’nde Anayurdumuza kahpecesine
sokulan ebedi ve din ve namusumuzun düşmanı bulunan
Yunan alçaklarını sürüp tepelemek için cansiperane çalış-
makta olan arslan yürekli zabitan ve efrada don gömlek ve
saire gibi hedaya-yı şitaiye göndermiş olan Balıkesir hanım-
larının ibraz ettikleri asar-ı hamiyet ve insaniyet mücahidin-i
muhtereme fevkalade makbule geçerek hâsıl olan meserret ve
memnuniyetleri galgalesi afakı tutmuştur. Temiz kalpli, müm-
taz, hasletli iffet ve namusun mücessem numuneleri bulun-
duklarını ispat etmiş olan nisvan-ı mumaileyhaya karşı en
samimi teşekkürat ve takdiratımın iblağına ceride-i feridelerini
tevsit ederim. Hemen Cenab-ı Hakk Balıkesir’in şimdiye kadar
yetişmiş ve yetişecek olan muhterem hanımlarını hissiyat-ı in-
saniye ve vataniye ile mütehassis ve sairelerine numune-i imti-
sal olacak ahlak-ı bergüzide ile mütehallik olmakta daim
buyursun.

Soma-Bergama Cephesi Millî Alay Kumandanı

Emin

Balıkesir Hanımefendilerine Açık Mektup

Muhterem Analar ve Hemşireler!

Birtakım dolaplarla silahlarımızı bıraktıktan sonra işleriyle,
güçleriyle meşgul olan zavallı milletimize Yunan gibi alçak bir
düşmanın sevgili İzmir’imize başlayan taarruzu Bergama’ya
kadar geldi. Bununla kalmadı. Delikanlıları öldürdü. Genç kız
kardeşlerimizle validelerimizin ırz ve namusuna taarruz etti.
İhtiyarlarımızı hizmetkâr yaptı, camileri kapadı. Müslümanlık
ruhunun idamını ilan ederek girdiği yeri süpürmeğe koyuldu.
Bunların önünde şanlı maziye vicdan ve izzet-i nefs-i milliye
malik hür, efendi olarak yaşamaya alışmış ve o kanda bulunan
asil milletimiz cansız kalmayarak Müslüman erkek ve na-
muslu adamlara layık bir imanla silaha sarıldı. Evlatlarınızı,
kardeşlerinizi istiklal ve mevcudiyet-i milliye bayrağımızın
beka ve namus-ı millimizin müdafaası yolunda büyük bir şevk
ve azim ile cepheye gönderen bu sefer de sıcak odalarınızda
kışın yağmur, kar tipileriyle dağların yırtıcı rüzgârlarına göğüs
gererek vazife-i diniye ve vataniye ve milliyesini yapan o
kahraman cephe arkadaşlarımı çamaşır, çorap, gömlek havlu
hediye olarak lütuf buyurmak suretiyle hatırlayan sizler öte-
den beri beslemiş olduğum hürmet ve tazimatımı tazelediniz.
Hediyelerinizi arkadaşlarıma dağıttırdım. Hanımefendilerin
bizi hatırdan çıkarmamış olmalarına çok sevindik dediler. Var
olunuz fedakârlarımız istiklalimizi el birliğiyle çalışıp kurtara-
caktır. Mukaddes emel ve hizmet yolunda göstermiş olduğu
şu hamiyet ve şefkatten dolayı Balıkesir’in asil ve dindar
hanımları sizler ile bu emr-i hayra delalet etmek lütfunda bu-
lunan Hanımlar Cemiyetine minnettarlık hisleriyle meşbu
olarak bütün arkadaşlarım namına teşekküratımı takdim ve
tevali-i muvaffakiyatını temenni ederim efendim

Soma Cephe ve Mıntıka Kumandanı

Kemal

Sular İdaresi Heyet-i Umumiye Riyasetinden

Mahallattan Heyet-i Umumiyeye müntehip azanın Şubat’ın
yirmi ikinci günü grubu saat sekizde behemal Mekteb-i Sul-
taniye teşriflerini mercudur. 

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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İTİZAR

Geçen nüshamızda İstanbul’un makarr-ı hilafet olarak
ibkasına dair, Londra Konferansı tarafından verilen kararı
tebşiren Dâhiliye Nezaret-i celilesinden Karesi Mutasarrıflığına
keşide buyrulan telgrafname sureti dercedileceğine sehv-i
mürettip olarak makam-ı mutasarrıfinin livamız halkına
hitaben neşredilen beyannamesi neşredilmiş olmakla maal-iti-
zar tashih-i keyfiyet eyleriz. Dâhiliye Nezaret-i celilesinden
mevrut telgraf sureti aynen dercolunur:

İngiltere Hariciye Nezaretinden buradaki mümessil-i siyasiye-
sine gelip Bab-ı Âliye tebliğ olunan telgrafnamede beyan olun-
duğu veçhile; makarr-ı muazzez-i hilafet ve saltanat olan
İstanbul’un bizde kalmasına konferansça karar verilmiş
olduğunu tebşir ederim. Lehülhamdü velminne hukuku-
muzun mahfuziyet-i tammesine delalet eden şu karar-ı
meşkûrun kaviyyen ümidvar olduğumuz veçhile; tevali-i em-
salini işkâl edecek her türlü harekât-ı müessifeyi yani gerek
Düvel-i Mutelife kuvvetlerine ve gerek anasır-ı gayr-i Müslim-
eye karşı her zaman ve bilhassa şu pek nazik günlerde şikâyet-
i muhikkayı mucip ahvale katiyen meydan verilmemesi için
her nevi tedabir ve takayyüdata sarf-ı mesai ve mukadderet
olunması himmet ve hasafet-i vatanperveranelerinden
muntazardır. 

Dâhiliye Nazırı: Hazım

ERMENİSTAN MESELESİ

Mütarekenin ferda-yı akdinde ortaya atılarak bu güne kadar
muhtelif şekillerde tekrar edilen bu meselenin bu günlerde
yine mevzubahis olmağa başladığı görülüyor. Müstakil bir Er-
menistan’ın teşekkülü hakkında Türk efkâr-ı umumiyesinin
etrafında toplandığı kanaatler muhtelif vasıtalarla Avrupa
rical-i siyasiyesine iblağ edildiği halde Ermenistan meselesinin
eski şeklinde tekrar mevzubahis olması hasebiyle bir daha
tetkiki faideden hali olmasa gerek. Filhakika son gelen ajanslar
Fransa’nın; Türkiye’nin Anadolu’da ibkasına mukabil müstakil
bir Ermenistan’ın teşkiline mütemayil olduğunu bildiriyorlar.
Müstakil bir Ermenistan tabiri şüphesiz pek vasi manaları ih-

tiva edebilir. Sivas’ta umum Anadolu murahhaslarından
mürekkep olarak teşekkül eden kongrenin de karar vermiş
olduğu veçhile, Türk milleti müstakil bir Ermenistan’ın
teşekkülüne hiçbir zaman muarız olmamıştır. Ermeni heyet-i
murahhasasının İstanbul’da bulunduğu sıralarda da hükümet-
i Osmaniye Ermenistan cumhuriyetiyle iyi geçinmek arzusunu
izhar eylemiş ve bu hususta müzakerat bile cereyan etmişti.

Fakat milletlerinin menafi-i hakikiyesini takdir edemeyen bazı
Ermeni ricali hırs-ı cah ve ikbal ile hayal arkasında koştular.
Ve mütarekeyi takip eden aylar içinde Türk milleti ile Ermeni
anasırı arasında doldurulmayacak uçurumlar açtılar.

Kafkas Ermeni Cumhuriyeti’nin teşekkülünden bugüne kadar
Antranik’le Bogos Nubar Paşa’nın Avrupa payitahtlarında çe-
virdikleri roller ve yaptıkları propagandalar olmasaydı hiç
şüphesiz bu mesele çoktan halledilmiş olacaktı. Çünkü Türk
milleti makul ve mantıki şerait dâhilinde Ermenistan’ın
teşekkülüne hiçbir zaman itiraz etmemiştir. Kafkasya’da
teşekkül edecek ve kendi millî hudutları dâhilinde kalacak bir
Ermenistan için bizim hiç diyeceğimiz yoktur. Ve böyle bir
Ermenistan bizi alakadar bile etmez. 

Hâlbuki Avrupa’da bulunan Ermeni ricali bir senelik tecrü-
belerden sonra hâlâ mantıki bir siyaset takibi lüzumuna kail
olmamışlardır. Bu siyaset ise tatbiki gayr-i kabil umdelere isti-
nat etmektedir. Şurasının katiyetle bilinmesi lazımdır ki Türk
milleti vilayat-ı şarkiyyeyi ihtiva edecek bir Ermenistan’ın
teşekkülüne hiçbir zaman razı olamaz. Ve böyle bir karara da
katiyen inkıyad edemez. Vilayat-ı şarkiyyede Ermenilerin
iddia edebilecekleri hiçbir hakk-ı millileri mevcut değildir. 

Müterakeden beri binlerce defa tekrar edilen bu hakikat için
kendi müddeayatımızı değil, Avrupalı bazı mütehassısların is-
tatistiklerini işhad ederiz. En basit bir tetkik bu hususta
hukukumuzun tasdikine kifayet edebilir.

Ermeni unsuru vilayat-ı şarkiyyenin hiçbirinde ekseriyet teşkil
edememiştir. Harpten evvelki istatistiklerin de ispat ettiği bu
hakikat meydanda dururken camia-i Osmaniye’den ayrılmak
için hiçbir iddiaları sebk etmemiş olan bu vilayetlerin Büyük
Ermenistan Cumhuriyeti’ne peşkeş çekilmesi şarkta önüne
geçilemeyecek bir galeyanın tevellüdüne sebep olacaktır.

Binaenaleyh Tan gazetesinin müstakil Ermenistan’a Bahr-i
Siyah’ta bir mahreç verilmesini ve iktisadi inkişafının temini
için Akdeniz’de bir medhale malikiyeti lüzumuna dair serdet-

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.
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tiği mütalaalar bizce hiçbir zaman varit olamaz. Şark işlerini
hüsn-i suretle tesviye etmek için milliyet esaslarına müstenit
bir siyasetin takibi zaruridir. Londra Konferansı’nın bu ciheti
nazar-ı dikkatten dûr tutmadığına inanmak istemiyoruz. Er-
menistan’ın iktisadi inkişafını temin için kendisine Bahr-i
Siyah’ta bir mahreç verilmesi Türk ekseriyetiyle meskûn
havalinin millî hukukunu inkâr etmek demektir. 

Diğer taraftan bu Cumhuriyete Bahr-i Sefid’de medhal veril-
mesi tatbiki gayr-i kabil bir karardır ki bundan tevellüt edecek
zararları Londra Konferansı hiç şüphesiz takdir eder. Bu itibar
ile Londra Konferansı’nın Ermenistan meselesinde makul bir
siyaset takip edeceğinden hiç şüphe etmiyoruz. Milliyet
esaslarının hâkim olduğunu Londra Konferansı’nın da müdrik
bulunduğu bir devirde Bogos Nubar Paşa’nın metalibi
mevzubahis olmaya bile değmez. 

Amerika heyetinin İstanbul’da bulunduğu sırada, hakiki Türk
mütefekkirleri arasında yaptığı tetkikat Türk milletinin bu
mesele hakkındaki kanaatlerini bariz bir surette anlatmıştır.
Bu esaslar haricinde herhangi bir tarz-ı tesviye kâğıt üzerinde
kalmaya mahkûmdur. Türk milleti, Kafkasya’da kendi millî
ve tabii hudutları dâhilinde bir Ermenistan cumhuriyetinin
teşekkülüne itiraz etmez. Fakat bu hudutların Anadolu’ya
doğru ittisaine de hiçbir zaman tahammül edemez. Çünkü o
hakkını müdafaa etmek yolunu öğrenmiştir. 

M. Esad

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer Loti (Pierre Loti)

Mütercimi: Ercümend Ekrem

Balkanlar’daki Hıristiyan akvam arasında zulüm ve kıtal asır-
lardan beri daimi olarak mevcuttur. Ortodokslar Katolikler
aleyhine, Bulgarlar Rumlara ve İslam’a karşı düşman oldukları
gibi bunların hepsinin fevkinde de Bulgar komitacıları bilâtef-
rik, soymak için katliam ederler. Esasen İtalya ile uğraşmakta
olan Türkiye’ye 1912 tarihinde ilan edilen harpte katiller bazı
Hıristiyan müttefiklerimizin şerik-i mesaisi bulundular. Bun-
dan evvelki eserimde her biri mümzi şehadetler, beyneddüvel
tahkik heyetinden sadır olmuş musaddak raporlar neşriyle
keyfiyeti nâkabil-i red ve cerh bir surette ispat etmiş idim,
zannediyorum. Kezalik ispat etmemiş mi idim ki; Make-
donya’da Müslümanlar, en şeni bir tarzda binlerle kat-
ledildiler. Fakat garp halkı için bu gibi cinayat ancak Türkler
tarafından ika edilmiş ise şayan-ı ehemmiyet olur. Hayır,
caniler hep Türkler, daima Türklerdir! Diğerlerine ise her şeyi
mubah görürüz. Rusların hayatını ve Bolşevizm’in hunin fe-
cayi’ini mazur gördük. Atina’da ahiren muazzez bahriyeliler-
imizin katledilmiş olmasını Yunanlılara kolayca affettik.
Acaba, kendilerine vaki olan şeni hakaretlerimize rağmen
biçare Türkler bize karşı hiç böyle bir hıyanet gösterdiler mi?
Hayır fakat bundan ne çıkar onlar Türk’tür... Daima Türkler!!

Şimdi benim için Ermeni ırkından bahsetmek zannolun-
duğundan daha müşküldür. Zira onun duçar olduğu
fevkalade mesaib kendisine bahş-ı kudsiyet etmelidir. Bina-
enaleyh pek ziyade maruz-ı iftira olan dostlarımın emr-i

müdafaası için ne kadar lazımsa yalnız o kadar bahsedeceğim.
Türkiye’de ikamet etmiş olan Fransızların -hatta rahip ve rahi-
belerimizin- Türklere karşı muhabbet ve hürmet besledik-
lerini nasıl bast ve iddia ettimse; bu zavallı Ermenilerden hatta
bir tekinden hoşnut olmuş bizlerden yüzde bir kişi bulun-
mayacağını kaviyyen zannediyorum. Her kim kendileriyle iç-
timaî veya ticari münasebat tesis etmiş ise derhal nefretle yüz
çevirmiştir. Nefsime gelince ihtimal ki hep fenalarına düştüm.
İddia edebilirim ki pek ender bir iki müstesnasından maada
Ermeniler de habaset-i ahlakiye, hıyanet ve su-i muameleden
başka bir şey görmedim. Muamelatta istikamet-i müşahhasa
oldukları en azılı düşmanlarınca müsellem olan hakiki
Türklerin bu mürailik ve kurnazlıktan müteneffir olmalarını
ne kadar muhik görüyorum. Hemen diyebilirim ki; Ermeniler
Türkiye’de bir meyvenin içine yerleşmiş kurt gibidirler. Vak-
tiyle Yahudilerin Rusya’da yaptıkları gibi her ne suretle olursa
olsun ve bilhassa murabahacılıkla bütün serveti kendilerine
çekerler. En uzak köylere varıncaya kadar Anadolu’nun her
köşesinde bunlar kısa vadeleriyle ikraz muamelatı yaparlar ve
bunların yüzünden köylü öküzlerini, sabanını, tarlasını hatta
babasından kalma evi bile satmağa mecbur olur. Bütün bu
esbab Ermenilerin öteden beri İslam aleyhine umum Hıris-
tiyanları tahrik-i garbı Türk vatanına taslit eden daimi bir
unsur-ı fesat olduğundan dolayı Türklerde hâsıl olan muhik
iğbirarı tezyit etmektedir

Biraz evvel Türk’lere ait bir menkıbe nakletmiştim. Şimdi de
sırf Ermenilere müteallik bir vakıa hikâye edeceğim.

1896 senesinde vuku bulan kıtal esnasında Anadolu şe-
hirlerinden birinde, Fransız bayrağının taht-ı himayesinde
birçok Ermenileri konsoloshane binasında muhafaza etmiş
olan Fransız konsolosu etrafında olup biteni görmek üzere bi-
nanın taraçasına çıktığı anda arkasından iki el tabanca atılır
ve kurşunlar kulağının ta yanından vızıldayarak geçer. Derhal
arkasına bakan konsolos bitişik evin penceresinden bir Er-
meni’nin kendisini nişan aldığını görür. Hemen tevkif ve istic-
vap edilen mütecasir hain der ki: Ben bu fiili Türklere isnat
edilir ve konsoloslarının katlinden müteessiren Fransızlar,
Türkler aleyhine hücum ederler ümidiyle irtikâp ettim. 

Mabadı var

Numara: 34 
25 Şubat 336 (25 Şubat 1920)

Sayfa: 2

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde

21.2.336’da fasılalı, makineli tüfek ve piyade ateşi teati
edilmiştir.

22.2.336’da tarafeyn arasında topçu ve piyade ateşi teati
edilmiştir. 

Ayvalık Cephesi’nde

21.2.336’da Dursunlu ve Hacı Hüseyinler civarındaki düşman
karakolları siperlerimize makineli tüfek ateşi açmıştır.
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Akhisar Cephesi’nde

21.2.336’da düşman topçusu Yunt Dağı civarındaki siperleri-
mizi ve akşamı Saruhanlı ilerisindeki mevzilerimizi bombardı-
man etmiştir.

Aydın Cephesi’nde

9.2.336’da cephe boyunda piyade makineli tüfek ateşi teati
edilmiştir. 

Balyanbolu Cephesi’nde

Düşman topçusu tarafından menzillerimize tesirsiz ateş
açılmıştır. 

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYET 

Londra Müslümanlar Cemiyetinin Muhtırası 

Londra’da Hint, Acem, Arap, Somali, Bombay Müslümanları
Cemiyeti tarafından Mister Loyd Corc’a (Lloyd George)
Türklerin müdafaa-i hukuku için bir muhtıra verilmiştir. Bu
muhtırada Türkiye hakkında Müslümanların nikat-ı nazarı
teşrih edildikten sonra muhtıraya şu satırlarla nihayet veril-
mektedir: “Eğer ahalinin rahat ve istirahatı bir hükümetin
mükemmeliyetine miyar teşkil ediyorsa bu babda Türkiye sair
hükümetlere kat kat faikdir. Zira herkesin malumu olduğu
üzere herhangi bir yerin Hıristiyan bir hükümet tarafından
zaptı orada fakirlik, sukut-ı ahlak, vergilerin tezyidi cehalet
ve açlık gibi netayici tevlit etmiştir. Türklerin anasır-ı gayr-ı
Müslimeye tahakküm etmekle hakları olmadığı ileriye
sürülüyor. Soruyoruz: Eğer Türklerin bir avuç Hıristiyan’ı
idare etmeye hakları yoksa nasıl oluyor da İngiltere yüz mil-
yondan fazla İslam’a tahakküm etmeğe kendinde bir hak bu-
luyor?

Milner Heyeti

Tayms (Times) gazetesinin Kahire muhabiri Mısır’a gönderil-
miş olan Milner Heyetinin pek büyük müşkülat karşısında bu-
lunduğunu ve mamafih kemal-i sebat ile faaliyete devam
ettiğini yazıyor. Ve atideki küçük vakıayı kaydediyor:

Milner Komisyonunun hukuk müşaviri olan Mister Host
Mısır-ı ulyayı ziyaret ederken Es-Süyud’da yerli mahkemenin
celsesinde hazır bulunmak istemiş ise de mahkeme bu arzuyu
reddetmiştir. Mister Host, cevaben yazdığı mektupta mak-
sadının yalnız Mısır mahkemelerini görmek olduğunu ve
mahkeme kabul etmediği takdirde bu arzuya mutavaat et-
mekle beraber günün birinde Es-Süyud mahkemesi azası İn-
giltere’yi ziyaret ederlerse İngiltere’nin herhangi bir
mahkemesini görmek istediklerinde kendisinin bu babda
muavenet edebilmekle şerefyab olacağını beyan etmiştir. 

İrlanda’da Bir Suikast

Dublin Polis Müdür muavinine evine giderken bir suikast
yapılmış ve atılan üç kurşundan biri başına isabet ederek
derekab vefat etmiştir.

Amerika’da Komünizm 

“Amerika gençleri Sosyalist ittihadı” Amerika’nın bütün
merakiz-i mühimmesinde el altından ve vasi bir surette
Komünizmin neşri için mektepler tesis etmiştir. Bu mek-
teplerde 12 ile 16 yaş arasındaki çocuklara Pazar tatili vesile
ittihaz edilerek Komünizm talim edilmektedir. Amerika
hükümeti müteşebbislerin takibine başlamıştır. 

ASYA AHVALİ VE TRİBUNA

Roma’da münteşir Tribuna gazetesi “Bolşevikler Hindistan ile
Çin’i kıyama sevk etmeye çalışıyorlar” serlevhalı bir makale
neşretmektedir. Ehemmiyetine binaen iktibas ediyoruz.

Bolşeviklerin icra eyledikleri tehlikeli propagandalar hakkında
Çin ve Hindistan’dan şayan-ı dikkat malumat vürut etmekte-
dir. Eski bir Rus diplomatı olup şimdi Sovyetlerin hizmetine
dâhil olan “Beravin’in idaresinde bir Bolşevik heyet-i mah-
susası Afganistan’a vasıl olmuştur. “Beravinin” elan “Kabil”
şehrinde olup Moskova ile suret-i daimede muhaberede bu-
lunuyor. Mumaileyh Afgan Emirinin sarayında fevkalade bir
nüfuza malik olup Afganların harekâtına icra-yı tesir etmekte
imiş. 

Geçen Teşrinievvelde (Ekim) Afgan hükümeti Moskova’ya
Lenin tarafından kemal-i debdebe ve tantana ile kabul edilen
bir heyet-i süfera göndermişti. Bu münasebetle nutuklar irat
edilmiş ve mumaileyh de Afganistan’a İngilizlere karşı
muavenet etmeyi vadetmiştir.

Merkezî Asya Bolşevikliğinin  karargâh-ı umumisi olan
“Taşkent”, Sovyetler memurin-i mahsusasından Suriç nam
kimsenin taht-ı idaresinde bulunan bir propaganda mektebi
ihtilal tohumlarını ekmek üzere Hindistan ve Afganistan’ı
dolaşmak için memurin-i mahsusa yetiştirmektedir. 

Moskova’da tesis edilen hususi bir mektepte ise propaganda
usulü tertip edilmektedir. Dört yüz Hintlinin bu müessesede
ikmal-i tahsil ederek külliyetli Rus parasıyla memleketlerine
avdet ettikleri beyan edilmektedir. 

Bolşevikler, faaliyetlerini yalnız Türkistan’a hasr ve tahsis et-
miyorlar. Moskova’da, “Pravoa” gazetesi Sovyetler hüküme-
tinin Aksa-yı Şark’ta tevzi edilmek üzere Çin, Hint, Kırgız ve
Malezya lisanları ile muharrer, dört milyon beyanname tab
edildiğini beyan ediyor. Moğol hudutlarında asar-i tahrikâta
tesadüf edilmektedir. Bolşevikler, Çin Cumhuriyeti ile mü-
nasebete girmeye çalışıyorlar. Ve beyannameleri, Pekin ile
Kantu şehirlerinde dolaşmaktadır. Moskova’da münteşir
“Karanis Nabant“ (?) gazetesi geçen Kânunuevvel zarfında Ko-
relilere hitaben neşrettiği bir makalede kendilerini Japonya
aleyhinde isyana davet etmekte idi. Sovyetler Umur-ı Hariciye
Komiseri İngiliz-İran itilafı münasebetiyle; İran ahalisine
hitaben keşide ettirdiği bir telsiz telgrafta, İran’ın yakında İn-
giliz boyunduruğundan tahlis-i giriban eylemesi ümidini izhar
eylemiştir. Troçki, aynı zamanda İngiltere’nin ancak Hindistan
tarafından bir darbe yapmasının ihtimali mevcut olduğunu
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ilan etmiştir. Şüphesizdir ki, Sovyetler memurin-i mahsusası
şark kitlelerini kendilerine celb ve cezb etmek için Karl Marks,
akaid-i içtimaiyesinin muhassenatını ileri sürmek suretiyle
ikna yolunu takip etmiyorlar. Şark akvamı kendi halet-i fikriye
ve adat-ı mahalliyeleri kabil-i telif olmayan bu esasatı bittabi
anlamazlar. Bu itibar ile Bolşevikler başka vesait istimal
eylemektedirler. Mesela Müslümanlara Bolşevik akaidinin
esasat-ı Kur’aniyeye tevafuk ettiğini ispata çalışıyorlar. Ve buna
muvaffak olmak için mesela 1916’da Kabil’e giden Alman
heyet-i murahhassasına refakat etmiş olan Kazım Bey gibi bir
Türk bulup onun muavenet ve iştirak-i mesaiyesinden istifade
ediyorlar. Türkistan’ın bazı şehirlerinde muvafakkiyet-i
tamme hâsıl olmuş ve Müslümanlar tarafından alaylar tertip
edilerek, Lenin ile Troçki’nin resimleri sokakta gezdirilmiştir.
Bolşevikler Şark akvamının âmâl-i istiklalcüyanelerini okşa-
mak ve kendilerine onları Avrupa boyunduruğundan tahlise
memur süsü vermek suretiyledir ki; birçok Müslüman ve Çin-
li’yi kendi davaları lehine kazanmaya muvaffak olmuşlardır.
Filhakika hali hazırda en sadık kıtaları, Çin taburlarıyla Tatar
süvarileridir. Rusya’da ika ettikleri unf ve şiddet siyasetiyle
Avrupa’da dikiş tutturamayacaklarından emin olan Bolşe-
viklerin şimdi de planlarını tebdil ederek, milyonlarca Çin ve
Hintliyi milel-i garbiyeye isyan ettirmek üzere Asya’ya nakl-i
mekân eylemeleri ihtimalleri acaba baş göstermeye mi
başlamış oluyor?

İZMİR ŞUÛNU 

Yunanlıların, tertibat-ı ahireleri münasebetiyle Aydın ve hava-
lisi Kuva-yı Milliye Umum Kumandanı Demirci Mehmed Ağa
tarafından Düvel-i İtilafiye Fevkalade Komiserlerine atideki
muhtıra tevdi edilmiştir:

Yunanlıların, İzmir ve havalisinde birçok Zeybek elbisesi
tedarik ederek bunların bir kısmını işgal mıntıkaları dâhilin-
deki Yunan çetelerine gönderdikleri ve bir kısmını da işgal
haricinde bulunan mıntıkadaki Rumlardan fikirlerine hizmet
edecek olanlara gönderdikleri ve bugünlerde hazırladıkları
umumi bir taarruz esnasında bu zeybek elbiseli çetelerle işgal
mıntıkası dâhil ve haricinde İslam ve Hıristiyan ahaliye karşı
tecavüzlerde bulunarak Yunan taarruzuna mukabil Hıristiyan
ahalinin bizim tarafımızdan katliam edildiğini iddiaya kalkışa-
cakları pek kati bir surette haber alındı.

Âlem-i insaniyetin, yeni bir cinayet karşısında bulunduğu bu
müthiş facianın, bu hafta içinde mevki-i tatbike konacağını
pek mevsuk menbalardan aldığım malumata atfen zat-ı asi-
lanelerine arz ediyorum. Cinayatı tatbik edebilmek ne elim,
feci neticeleri kolayca kestirileceği bu faciaya mani olmak;
temsil buyurdukları devletin yedd-i iktidarındadır. Vaktiyle
haberdar olarak vuku’undan evvel zat-ı asilaneleri vesatetiyle
alem-i medeniyet ve insaniyete arz ettirdiğimiz bu cinayetin
önüne geçilmesini istirham suretiyle maddi ve manevi
mesuliyetten teberri ediyorum efendim. 

Yunan Mezalimi

Bayındır’ın Kızılca nahiyesi civarında bir Yunan askerinin
meyyiten bulunması üzerine civardan gelen askerler karye-i

mezkureden altmış erkeği bıçakla boğazlarından keserek gad-
darane bir surette şehit etmişlerdir. 

Kapalı Zarflar

İzmir’de Yunan Fevkalade Komiserliği tarafından yerli Rum
eşraf ve muhtarlarına 21 Şubat’ta açılmak üzere kapalı zarflar
dağıtılmıştır. Yunanlılar fevkalade istihzaratta bulunmaktadır.

Seferihisar’da

Seferihisar’da silah ve teşkilat-ı milliye bahanesiyle ahali-i İs-
lamiye tazyik olunmaktadır. Kazanın ileri gelenleriyle Doğan-
bey nahiyesi Meclis-i İdare azaları muallim, imam ve
muhtarları tevkif edilmiştir. Bunlara pek şiddetli işkence yapıl-
maktadır.

Muallimînin Şükranı

Aylardan beri maaşlarını alamayan İdare-i Hususiyeye mensup
memur ve muallimler, Mutasarrıf İzzet Bey Efendi’nin
mütemadi takip ve meşkûr himmetleri neticesinde müterakim
istihkaklarını tamamen ahze muvaffak olmuşlardır. Muallim-
lerden bir kafile idarehanemize gelerek pek har ve samimi
teşekküratına gazetemizle tercüman olmamızı istemişlerdir.
Müşarünileyh hazretlerine hassaten teşekkür eder ve muvaf-
fakiyetlerinin temadisini temenni ederiz.

***

Ertuğrul Lokantası
Bank-ı Osmanî Karşısında Namık Efendi idaresinde 

Rehberi
Nefaset, Nezafet, Ehveniyet

Bir kere teşrif ediniz.

***

Azim ve Terakki Türk Terzihanesi

Osmanlı Bankası Sokağı’nda

Sahibi: Almanya’nın Berlin Terzi Mektebinden mezun
diplomalı Muharrem Hasbi ve şeriki İsmail Hakkı

İlmî, mülkî, askerî ve irae edilen modellere muvafık her nevi
kostümler dikilir. Taşra’dan sipariş kabul olunur. Elbise
diktirmek isteyenlere memleketin bu yegâne müessese-i

milliyesini tavsiye ederiz. İşi olanlar bir kere ziyaret etsinler.

***

Hükümet Caddesi’nde Avni İsmail
Sağlık Eczanesi

Hükümet Caddesi’nde 
Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Kırtasiye ve Tuhafiyeci Mustafa Fehmi ticarethanesinde her
nevi edevat-ı musikiye tamir ve ud imal olunur.

***

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara:35
27 Şubat 336 (27 Şubat 1920)

Sayfa: 1

İRADE-İ ŞAHANE

Zat-ı hazret-i padişahî, Anadolu’da bilhassa Bursa vilayeti
dâhilinde izdivaçların ve binnetice tevellüdatın tenakuz et-
tiğini ve buna sebep düğünlerin istizan ettiği masarif-i azime
olduğunu Dâhiliye Nazırı huzurlarına kabul buyurdukları
zaman öğrenmişler ve her sene mayısın birinci günü Ana-
dolu’nun izdivaç günü olmasını ve düğün sahiplerinin katiyen
masraf ihtiyar etmemelerini ve en çok düğün olan mahallerde
valilerin, diğerlerinde hükümet memurlarının bulunması ve
izdivaç gününde olan erkek çocukların şehzade-i hazret-i
padişahînin izafeten “Ertuğrul” kızların da kerime-i cenab-ı
tacidarînin ismine izafeten “ulviye” tesmiye olunması ve her
vilayette doğacak ilk çocuğun validesine nam-ı hazret-i
padişahîye altın bir bilezik ihdasını ferman buyurmuşlardır.

HAMDİ BEY

10 gün evvel Biga’nın hain ve katil Biga’nın kara toprakları
üstünde memleketin büyük fedakâr bir evladı vatandaş
kurşunuyla can verdi. 

Zavallı Hamdi Bey! Hayatının ne elim ve feci bir akıbeti var-
mış.

Beklediği büyük günü fecrine kavuşamadan bütün bir milletin
ah-ı matemi arasında, temiz kalbi ve lekesiz alnıyla Allah’ının
huzuruna çıktı. İzmir’e ne efzun çarığının bastığı dakikadan
bugüne kadar sarsılmak bilmeyen azim ve imanıyla o; başlı
başına bir tarih ve yalnız başına bir kâinat olmuştu.

Millet onu en felaketli dakikalarında eğilmek bilmeyen bir
cephe-i mağrur celadetle silah başında ve düşman karşısında
gördü. 

Ah! Ey dem-i menhus! Öldüğü günde tarih onu yine silah
başında ve damarlarında Müslüman kanı taşıyan düşmanların
karşısında buldu.  Bizden ayırdı. Ve koynuna çekti. 

Ayvalık önünde attığı ilk kurşun milletinin necatını ilan etti.
Ne kadar yazık ki Biga’da muazzez vücudunu delen kurşun

onunla beraber milletin de sadrını zahm-dar etti. 

Hamdi’nin bütün hayatı başlı başına bir destan idi. Son sekiz
aylık mücahedesi ise esatire karışan bir menkıbe oldu. 

Hamdi bundan sonra tarihindir. Ve her beşikte onun ismi ne-
sillerden nesillere fısıldanan bir hatıra olacaktır. Bu gün
ufulünün yeis ve matemi etrafında döktüğümüz gözyaşlarına
ne kadar layık ve ne kadar layıktı. 

Yunanlılığın ketâib-i hun ve vahşeti İzmir’de kan tufan-
ları kopardığı zaman o, yalnız Allah’ına imanına güvenerek
sahne-i tarihe çıkmıştı. 

Ayvalık önünde İyonya’nın hayal-i vuslatıyla sermest olan
Yunan efzunları karşısında herkesten evvel çelikten daha
sağlam bir metanetle Hamdi Bey’i gördüler. 

Ve o dakikada ilk kurşunun atıldığı o mesut ve o mübarek
dakikada Anadolu’nun tarihinde yeni bir fasl-ı istihlas açıldı.
Bu büyük inkılâp şüphesiz milletin hiçbir zaman sönmeyen
kabiliyet-i hayatiyesinden doğmuştur. Fakat bu inkılâbın en
fedakâr evladı ve en cüretkâr rehberi Hamdi Bey oldu.

Yunanlılığın her geçtiği yeri harabeye çeviren sefil ve katil or-
duları ilk defa olarak Hamdi’nin silahı ve Hamdi’nin kurşunu
önünde tevakkuf etti. Bu bir hakikat ki milletin kalbinde ve
tarihin sayfalarında müebbeden yaşayacak

Zavallı büyük vatanperver! Bu kadar fedakârlıktan sonra haya-
tının hatimesi; vatandaş eli ve vatandaş kurşunuyla kanlı bir
sayfa-i ihanet oldu. 

Vatandaş eli ve vatandaş kurşunuyla açılan bir sahife-i ihanet!
Lanet sana! Hain ve katil Biga! Allah’ın huzuruna kanlı ve ke-
fensiz naaşıyla gönderdiğin Hamdi’nin ahı ocağını viran ve
perişan etsin.

M. Esad

BİGA HADİSESİ

Memlekete biraz sükûn ve huzur vermeğe başlayan son
vaziyet İstanbul’da vatanın halas ve necatını koltuk ihtirasına
feda eden edaninin vesait-i icraiyesini bir daha harekete ge-
tirdi. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 35
27 Şubat 336 (27 Şubat 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Biga’da tahaddüs ederek bir haftadan beri her Müslüman
kalbini dağdar eden bu vakanın mahiyet-i hakikiyesini anla-
mak için resmi makama müracaat ettik. Aldığımız tahsilât ve
malumata göre hadise şu suretle cereyan etmiştir. 

Bir müddetten beri Biga’da mesai-i vatanperveranede bulunan
Heyet-i Merkeziyemiz azasından Hamdi Bey oralarda kendi-
sine Kuva-yı Milliye süsünü veren Kara Hasan’ın irtikâp ettiği
mesaviyi ve ceraimi görerek hükümete müracaatla bu şeriri
taht-ı tevkife aldırmıştı. Bu şakinin avanesi kendisini kurtar-
mak emeliyle son günlerde faaliyetlerine germi verirler. ve
toplayabildikleri kuvvetle Şubat’ın on altıncı Pazartesi günü
Gavur ‹mam namında bir şerikin idaresi altında Biga’ya
hücum ederler; arada vuku bulan şedid bir müsademe neti-
esinde vatanın kıymettar bir evladı ve büyük bir fedakârı olan
Hamdi Bey’i şehit ederek kasabaya girerler. Eşkıyanın Biga’ya
girmesi üzerine orada bulunan nizamiye müfrezesi tarafından
kendilerine mukavemet edilir. Asiler askere karşı istimal-i
silah ederek efraddan bir kaçını şehit ederler. Alınan haberlere
nazaran Biga Jandarma Kumandanı da şüheda arasında bu-
lunmaktadır. Şakiler bu tertibat esnasında Anzavur Ahmed’le
muhabere ve irtibat tesis etmiş olduklarından Anzavur da fır-
sattan istifade ederek meydana çıkmış ve aynı günde eşkıyaya
iltihak eylemiştir.

Anzavur, Biga’ya muvasalatını müteakib Akbaş’dan kaldırılan
esliha ve cephaneyi elde etmek için civar köylerde taharriyata
başlamış ve birçok karyelere tasallut etmiştir.

Anzavur, nihayet silahların Taban nahiyesi civarında
Yeniceköyü karyesinde bulunduğunu haber almış ve buraya
taarruz etmiştir. Yenice’de vuku bulan müsademe esnasında
esliha ve cephanenin mahfuz bulunduğu cami binası ateş
almış ve cephanenin iştiali üzerine inhidam etmiştir. Silahlar
yıkılan cami enkazının altında kaldığı cihetle muhterik olmuş-
tur. Biga hadisesi hakkında aldığımız malumat bundan ibaret-
tir. Peyderpey alacağımız malumatı da karilerimize arz
edeceğiz.

Memleketin en ziyade sükûna muhtaç olduğu bir sırada böyle
feci ve şayan-ı nefret vekayıa sebep olanların hareket-i melu-
nanelerini tavsif edecek kelime bulamıyoruz. Doğrudan
doğruya vatanın selamet ve mevcudiyetini istihdaf eden bu
cüretkârlığın cezası hiç şüphesiz verilecektir.

Şehid-i muazzez Hamdi Bey’in, bu büyük vatanperverin
ziya-ı müessifi pek elim bir hadisedir. Emsali nadir bulunan
böyle bir kahramanın vatan uğrunda mücahede ederken şehit
edilmesi milletin kalbinde ilelebet iltiyam bulmayacak bir ceri-
ha açmıştır. Hamdi Bey ilim ve irfanı, zekâvet ve fetaneti, ik-
tidar ve şecaatiyle vatanına daha pek çok hizmetler ifa
edebilecek idi. Vatanını kurtarmak için ecdadının tarihinde
kahramanlığına misal olan hamiyet ve cesaretlerini tahattur
ettirecek fedakârlıklarda bulunmuştur. 

Muazzez ve büyük şehidin tezkâr-ı namı için yakında ter-
cüme-i haliyle fotoğrafisini muhtevi bir nüsha-i fevkalademiz
intişar edecektir.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Azerbaycan-Ermenistan Harbi

Ermeni kıtaatının hududu tecavüz ederek Azerbaycan köy-
lerini yakması üzerine iki devlet arasında zuhur eden ihtilaf
hal olunamayarak harbe müncer olmuştur. Alınan son haber-
lere göre Azerbaycan hükümeti Ermenistan’a ilan-ı harp ede-
rek harekât-ı askeriyeye ibtidar etmiştir.

Bolşevikler Romanya’da

Romanya hudutlarını tecavüz ederek Moldova’yı işgal eden
Bolşevik orduları Romanya dâhilinde ileri hareketlerine devam
etmektedirler.

Bulgaristan’da Vaziyet

Bulgaristan ihtilali şiddetle devam etmektedir. Son alınan
haberlere nazaran ihtilal Bulgar hükümetinin; Garbî ve Şarkî
Trakya’nın Bulgaristan’a terk olunmasına mukabil Düvel-i İti-
lafiye’ye sekiz fırka asker vermeye razı olmasından tevellüt et-
miştir. Bu kuvvet yukarıdan gelen Bolşevik ordularına karşı
istihdam olunacaktı. Hükümet tarafından askerin cemi için
emir verilir verilmez Bulgaristan’da ihtilal başlamıştır. İhtilal-
ciler telgraf hututunu tahrip ederek hükümete vaz-ı yed et-
mişlerdir.

Tayms (Times) ve Hindistan

Tayms (Times) gazetesi Hindistan’ın şimal-i garbî hududunda
dağlı kabail ile muharebenin berdevam bulunduğunu ve
Hindistan’ı muhafaza etmekte olan sıcak iklime alışkın ve
muntazam İngiliz kuvve-i askeriyesinin kısm-ı azamı Harb-i
Umumi’de telef olmasından dolayı şimdiki kuvve-i
askeriyenin keyfiyet ve kemmiyetçe ihtiyaca gayr-i kâfi
olduğunu ve Afganistan’ın Hindistan’a karşı muhasım bir
vaziyet aldığını ve bütün bu işlerin arkasında Bolşevik suikasti
mevcut olduğunu ve zaten Trocki’nin Acemistan ve Hindistan
kuvve-i seferiyesini tertip ile meşgul bulunduğunu beyan
ediyor. 

Numara:35 
27 Şubat 336 (27 Şubat 1920)

Sayfa: 2

Sulhun Tacilini İsteriz

İnkâr götürmez bir hakikattir ki milletin itimadına mazhar
olan ve meslek-i siyasisi hakimane ve müsalemetkârane bu-
lunan hükümet-i hazıramızın hedef-i amali, sürüncemede
kalan Türkiye, sulhun bir an evvel akdolunmasından ve bu
memlekette hal-i sükûn ve salahın tam manasıyla iade ve
idame edilmesinden başka bir şey değildir. Zaten milletin
yegâne maksadı da bundan ibarettir. Türkiye hükümeti mil-
letin sergüzeşt-i elim-i tarihisini derpiş ederek şüphesiz ister
ki uzun, pek uzun bir sulh ve sükûn devri açsın. Öyle bir sulh
ve salah devri açsın ki bu müddet zarfında maddi ve manevi,
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askeri ve mülki, iktisadi ve sanayi velhasıl her nokta-i
nazardan, harita-i âlemin en güzel en nazar-şikâr nikatında
bulunan ve pek çok mevani ve müdahalat-ı ecnebiye ile de
şimdiye kadar terakki edemeyen şu Türk diyarı bizi
sevmeyenleri, çekemeyenleri bile takdire mecbur edecek dere-
cede artık yavaş yavaş tekellümat ve teceddüdata mazhar ola-
bilsin. Aziz ve mübarek vatanımızın sönük hayatı tedricen
nurlansın. Nice menazır-ı latife-i tabiat ve bedayi-i hilkatin
cilvegâhı bulunan bu şirin velâkin gayr-i müterakki
toprağımızda artık yeni hayat; faal, müteşebbis, mesut bir
hayat-ı ahenkdar başlasın. Zaruretin çirkin çehresi yerine re-
fahetin sevimli yüzü görünsün. Vatanımız kanun-ı tedriciye
teban metin, fasılasız ve muntazam adımlar ile ilerleyerek en
ücra mahallerine varıncaya kadar mamur olsun. Hebaen men-
sur akıp giden şelalelerinden, nehirlerinden ve henüz el
değmeyen madenlerinden vesair servet kaynaklarından
hakkıyla istifadeler temin edilebilmek çareleri aransın ve bu-
lunsun. Cihanda bir misli daha bulunmayan şu kıta-yı lati-
fenin şu Türk ikliminin nice ve nice mevahib-i ilâhîyeye
mazhar olduğunu bir kere düşününüz, düşününüz de
vatanımızın bu mazhariyetinden dâhili ve haricî pek çok esbab
ve avamilin tesiratıyla şimdiye kadar bir türlü faide temin
edilemediğine teessüfler ediniz. Cihan garbında dağlar, or-
manlar, nehirler müteşebbis ve faal ellerin mütevali mesaisiyle
karıştırılarak bu suretle meydana çıkarılmış olan bînihaye
servet menbalarından garbın refah ve terakkisini kâfil nice
faideler istihsal ve temin olunmuşken, biz her türlü telakkiye
müstaid olan ve sinesinde sayısız servet definelerini saklayan
toprağımızda ellerimiz böğrümüzde yaşıyorduk. Çalışamıyor-
duk. Çalıştırılmıyorduk. Hükümet-i mutlaka zamanında
vatanımızın ve dolayısıyla kendimizin menafi’ini temin için
vuku bulan her türlü teşebbüsatımız akim bıraktırılıyordu. O
medhul hükümetin zimamdarını korkak, titrek elleriyle mem-
leketi tarik-i ümran ve teceddüde bir türlü sevk edemiyordu.
İdbar, felaket dalgaları arasında çalkalanmakta olan sefine-i
memleket 10 Temmuz sene 334 tarihinden sonra selamete
erişecekti. Heyhat! Buna da zaman-ı fütan engel oldu. Şimdi
artık can ve yürekten özleriz ki devletimiz, milletimiz layık
olduğu mevkiye yükselsin. 

Yaşamak için ölmeyi zevk bilen azimkâr milletin herhalde
mevki’i bülend ve meşeyyeddir. Bütün bu temhidatımızın
vücuda gelmesi ise medid bir devr-i müsalemetin hululüne
vabestedir. Onun içindir ki makalemizin mukaddimesinde
dediğimiz gibi sulhun tacilini bir an evvel akdedilmesini is-
teriz. Fakat evet fakat dâhili ve haricî hakk-ı hâkimiyetimize
yani dâhilen tasarruf-ı tamme ve haricen dahi mevcudiyet-i
siyasiye-i müstakileye sahip bulunmak ve hiçbir taraftan
mübarek toprağımıza zerrece tecavüz vaki olmamak şartıyla.
Herhangi bir devletin malik olduğu arazi dâhilinde her mana-
sıyla hükümet etmesi o devletin hukuk-ı hâkimiyet-i
dâhiliyesindendir. Her müstakil devlet hükümran olduğu
memlekette kanun yapar. Mütecasir ceraim ve fezaih olanları
cezalandırır. Ahaliyi idare eyler. Hâsılı dâhilen hâkimiyetini
icra eder. 

Muahede akdetmek, sefir göndermek, ticaret eylemek ve in-
delhace harp açmak dahi devletlerin haricî istiklal-i siyasileri,
haricî hakk-ı hâkimiyetleri icabetındandır. Bu iki hak ve tefer-
ruatı, devletlerin hukuk-ı asliyesindendir. Hayat-ı devletin
asarı bu haklardır. Bu haklardan devletimizi mahrum etmek
milletimizi hakk-ı hayattan tecrit ve varlığımızı inkâr eylemek
demektir. Hâlbuki biz varız. Yaşıyoruz. Ve şüphesiz yaşacağız.
Azim ve sebatı, kâfil-i fevz ve necat bilen, yaşamak için ölmeyi
hiçe sayan Türk millet-i necibesi elbette yaşamaya elyaktır ve
ehaktır. Türkün bu bariz hakkını henüz anlamamazlık eden-
lere her türlü şuûnat ve hadisatın müvellidi bulunan zaman er
geç çarnaçar teslim ettirecektir. Bu sözümüzü Türkiye me-
sailinde ahiren belirmeye başlayan asar-ı felah ve salah teyide
medar olabilir. 

Azim ve sebatımızın, fedakârane mesaimizin semeratını
hakk-ı sarihimiz olan vasiyayı Asya-yı Suğra’daki mevkimiz
itibarıyla bize canımızdan, hayatımızdan elzem bulunan
İzmir’imizi geçen nüshalarımızın birinde vuku bulan tebşi-
ratımız veçhile, barbar ve zülumkâr Yunanlılardan kariben is-
tirdat etmek suretiyle iktitaf edeceğimize artık pek sağlam
ümitler besleyebiliriz. Cihaz-ı tenessüfümüz, gözbebeğimiz
mesabesinde bulunan İzmir’imizi düşman-ı bednam tari-
himize işgal ettirmek suretiyle azimkâr, sebatpişe milletimizin
hukuk-ı sarihasını istihkar, hissiyat-ı necibe-i vatanperve-
ranesini ve vakar-ı millisini zahmetdar eylemek iltizam
eylediğimiz meslek-i kavim müsalemetten bizi zorla ayırmaya
çalışmak demekti ki bundan müsallemet cihan ile irtibatı olan
Trakya sulhunun uzun bir zaman için temin ve idamesi iste-
nilince ihtiyaten hazer olunmak herhalde lazımdı. Bu luzum
her nedense vaktinde itilaf zümre-i düveliyesince ihmal edildi.
Yanlış ve çıkmaz yola sapıldı. Mahaza azm-i millimiz
sayesinde görülüyor ki ahiren alakadar devletlerce bu lüzuma
ehemmiyet verilmeye, müddeayat-ı muhikkamız nazar-ı
dikkate alınmaya ve hakkımız itiraf olunmaya başladı.

Sakızlı Müftüoğlu Süleyman emci

TÜRKİYE-HAVAS-ROYTER AJANSI

Tarihi: 26.2.336 
Numarası: 883

Mösyö Milran’ın (Alexandre Millerand) Teklifi

Fransa Reis-i Vükelası Mösyö Milran’nın Türkiye’yi hal-i
hazırında ibka ederek buradaki gayr-i mekşuf servet ve
menabi’i inkişaf ettirmek için şirketler teşkili lüzumuna dair
teklifte bulunmuştur. 

Biga Meselesi ve Hükümet

Dâhiliye Nazırı, İkdam gazetesi muhabirine Biga hadisesi-
nin tahkiki için bir heyet gönderildiğini ve hükümetçe bir
şekavet meselesi telakki edildiğinden müsebbipleri hakkında
takibat-ı kanuniyede bulunulacağını beyan etmiştir. 
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Deyli Kronikıl (Daily Chronicle) ve Bolşevikler

Londra’da münteşir Deyli Kronikıl (Daily Chronicle) gazetesi,
Müttefik Devletlerden hiçbirisinin Rusya ile harp etmek
arzusunda olmadığından bahisle muvafık şerait dairesinde
Bolşeviklerle sulh akdi tercih edileceğini yazıyor. 

***

Umanita’nın (L’Humanite) Makalesi

Paris’de münteşir Umanine (L’Humanite) gazetesi son gelen
nüshasında mühim bir bent neşr etmektedir. Aynen iktibas
ediyoruz:

İtilafın yarın Rusya ve İslam meseleleri karşısında vaziyeti ne
olacaktır? Yeni hükümetin kendisine irat etmeye karar
verdiğimiz bu iki suale mümkün mertebe süratle cevap ver-
mesi icap eder. Mösyö Deşanel (Deschanel) nazırlara en
mühim vazifelerinin memlekete hakikati bildirmek olduğunu
söylemedi mi? Bu saatte hesaptan pek uzaktayız. Ruslarla mü-
nasebetimizide her gün muhtelif bir karar karşısında bulunu-
yoruz. Dün hemen Moskof kooperatifleriyle münasebet-i
ticariyeye girişilecekti. Bu sulhun az çok bir mebdei idi. Bugün
gazeteler bize bir İngiliz ordusunun Karadeniz sahiline
ihracını ve müttefik donanmanın mezkûr denize sevkini Rus
Cephesi’ndeki Leh ordusunu takviyesini bildiriyorlar. Artık
kati bir karar vermek lazımdır. Hâlâ abluka, karantina
medeniyete karşı olan bu hakaret, cihan harekât-ı ikti-
sadiyesinin akamete uğratılması devam edecek mi? Yoksa
şarkta meydana gelen büyük içtimaı ve siyasi tecrübenin
inkişafına müsaade olunacak mı? Müslüman ve Arap mema-
likinde cereyan eden hadisat sulh-ı umumi için daha az ehem-
miyetli değildir. Fransa hükümeti için mühim olan şey Suriye
meselesini halletmektedir. Bu meselenin hutut-ı esasiyesini
hulasaten zikr edelim: 

1915-1916 Fransa-İngiltere-Rusya itilafı bize Asya-yı Sugra’da
Kürdistan’a ve Acem hududuna kadar temadi eden bir nüfuz
mıntıkası veriyordu. Rus imparatorluğunun inhizamından
sonra, İngilizler ve Fransızlar bu arazinin taksimi için mü-
cadeleye başladılar. Ve bu dakikada bize verilen kısım için
diploması hiçbir şey söylemiyor. Muhakkak olan bir şey varsa;
o da General Guro’nun bundan birkaç ay evvel Suriye’ye
Meclis-i Mebusanca meçhul bulunan bir salahiyetle gitmesidir.
Yine muhakkak olan bir şey varsa; o da çakan şimşeklerle ve
ecnebi gazetelerden anladığımıza göre oralarda Türklerden
kurtulan Arapların badema tamamıyla müstakil yaşamak
üzere bize kıyam etmeleridir. 

Acaba hükümet Suriye’ye asker mi izam edecek? Bunu millet
ihbar etsin. Bu yeni deliliğe karşı biz bütün kuvvetimizle
hücum edeceğiz. Fransa ile Araplar arasında bir harbin va-
hametini kim müşahede etmiyor? Bu dakikada Suriye’de
silahlar patlıyor. Masameler teaküb ediyor. Araplar, hizmet-i
mecburiye-i askeriyeyi kabul etmişlerdir. 100.000’den fazla
asker çıkarabilirler. Zaten yorgun olan memleketimizin başına
getirilmek istenen bu meşum sergüzeşt nedir?

Müessif Bir Hadise

Akhisar İstasyonu’nda bulunan Fransız bayrağının bazı eşhas
tarafından kaldırılması münasebetiyle meselenin tahkiki için
Fransa devlet-i fahimesinin İzmir’de bulunan memur-ı mah-
susu Mösyö Andre Doran (?) şehrimize gelmiştir. Aldığımız
haberlere göre, Akhisar Mıntıka Kumandanlığı tarafından
Mösyö Andre Doran’a verilen muhtırada bu vakadan dolayı
beyan-ı teessür edilmiş ve bu hareketin Fransa hükümetine
karşı bir tecavüz fikriyle değil saika-i mestî ile ne yaptığını
bilmeyen bazı eşhas tarafından vuku bulduğu bildirilerek
Mösyö Andre’den bu müessif su-i tefehhümün izalesi için de-
lalet etmesi rica olunmuştur.

Kendisine samimi münasebetlerle merbut olduğumuz Fransız
milletinin teessüfle karşıladığımız bu su-i tefehhümden dolayı
müteessir olmamasını rica eder ve Mösyö Andre Doran’ın da
bu hususta sarf-ı mesai ederek aradaki münasebat hissine ve
samimiyeyi halelden vikaye edeceğini şüphesiz addeyleriz.

İdman Yurdu İdare Heyetinden

Şubat’ın yirmi yedinci Cuma günü akşamı Alaturka bir
buçukta Tevfikiye Mektebinde İdman Yurdu mühim bir iç-
tima akdedecektir.

Yurt azasının umumunun behemehâl gelmesi rica olunur.

Nazar-ı Dikkate

Bazı zevat tarafından, gazetemizde neşrolunmak üzere
makaleler gönderilmekte ve neşredilen makalatın adem-i derci
esbabı istizah olunmaktadır. Gazetemizin baş sütunları bizce
muayyen olan kanaatler dairesinde heyet-i tahririyemizce
yazılan makalata muhtasstır. Bu hususta istisna kabul edile-
meyeceği gibi heyet-i tahririyece neşri tasvip edilmeyen
makalatın adem-i derci esbabını tebliğ etmek mecburiyetini
de hissetmiyoruz. Binaenaleyh bu gibi zevattan beyhude isti-
zahlara kalkışılmamasını rica ederiz. 

Taşra Bayilerimize 

Taşra bayilerimizden şimdiye kadar kendilerine gönderilen
gazete bedelatını idaremize göndermeyenlere bu nüshadan
itibaren gazetemize gönderilmeyecektir. İrsalata devam et-
memizi arzu eden bayiler şimdiye kadar biriken borçlarını
tesviye ve bir aylık gazete bedelini peşinen göndermelidirler.

Çalışma Derneğinden:

Ber-mutad cumartesi akşamı içtima-i umumi vardır. Mesail-i
mühimme tezekkür edileceğinden behemehâl aza-yı kiramın
Sultani Mektebinde vakt-i merhununda hazır bulunmaları
ehemmiyetle rica olunur. 

Ziraat Bankası Müdürüyetinden: 

Ziraat Bankasının münhal olan beşyüz kuruş maaşlı Edremit
ve 400 kuruş maaşlı Balya Sandıkları memur muavinlikleri
için usul-i müddeiye veçhile Mart’ın on beşinci Pazartesi günü
şubede müsabaka imtihanı icra kılınacağından 20 yaşında dûn
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ve mani-i istihdam bir hali olmamak ve laakall maaşının elli
misli derecesinde kefalet maliye iraesine muktedir bulunmak
şartıyla talip olanların yevm-i mezkûrda tezkere-i Os-
maniyelerini hamilen Karesi Ziraat Bankası Şubesine müracaat
eylemeleri ve muavinlikte banka muamelatına kesb-i mü-
marese ettikten sonra bin kuruşa kadar maaşla sandık
memurluklarına terfi edilebilecekleri ilan olunur.

***

Hükümet Caddesi’nde 

Kırtasiye ve Tuhafiyeci Mustafa Fehmi ticarethanesinde her
nevi edevat-ı musikiye tamir ve ud imal olunur.

***

Hükümet Caddesi’nde Avni İsmail

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Azim ve Terakki

Türk Terzihanesi

Osmanlı Bankası Sokağı’nda

Sahibi: Almanya’nın Berlin Terzi Mektebinden mezun

Diplomalı Muharrem Hasbi ve şeriki İsmail Hakkı

İlmi, mülki, askeri ve irae edilen modellere muvafık her nevi
kostümler dikilir. Taşradan sipariş kabul olunur. Elbise
diktirmek isteyenlere memleketin bu yegâne müessese-i

milliyesini tavsiye ederiz. 

İşi olanlar bir kere ziyaret etsinler.

***

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 36
29 Şubat 336 (29 Şubat 1920)

Sayfa: 1

MISIR’DA FEVERAN-I MİLLİ

Paris’te münteşir Ekselsiyor (Excelsior) gazetesinin, Kahire
muhabiri Alber Londr’un gazetesine gönderdiği mektubun
tercümesidir:

Mısır afakını tenvir etmeye başlayan kıvılcımlar zannedildiği
gibi hayali değil belki itfası için nafile yere çalışılan ve daima
tevsi-i daire eyleyen büyük bir yangın mahiyetini iktisap eyle-
mektedir. Bugün öğleden sonra bir cemm-i gafir Kahire’nin
ecnebi mahallesinden geçerek nümayiş yapmaya başlamıştı.
Her taraftan “Yaşasın vatan! Yaşasın hürriyet!” nidaları işitili-
yordu. Bu esnada İngiliz ordusuna mensup müsellah asakiri
hamil iki zırhlı otomobil nümayişçilerin arasına karışarak
ahaliyi dağıtmaya teşebbüs etti. Bu tehdide rağmen hissiyat-ı
vataniyeleri galeyana gelmiş olan binlerce talebe ve ahali, İn-
giliz askerlerinin Mitralyöz hazırlıklarına mukabil “Yaşasın
vatan! Yaşasın vatan!” diye bağırıyorlardı. Nümayişçiler “Şeye-
ret” (?) nam gazinonun köşesine geldikleri zaman kahvenin
taraçasında bulunan ecnebi kadınları bağırmaya başladılar.
Çünkü müfrit nümayişçilerden birinin kafatası İngiliz
polisinin bir darbesi altında parçalanmış ve ortalığı kan istila
etmeye başlamıştı. Nümayişçiler, arkadaşlarının kanıyla bo-
yanmış mendillerden vücuda getirdikleri bayrakları “Yaşasın
vatan! Yaşasın hürriyet! sadalarıyla havada dalgalandırdıkları
esnada İngiliz askerleri de şehit ettikleri vatanperverin naşını
süratle mahall-i vakadan uzaklaştırılıyorlardı. Vakadan 2-3
saat sonra Millî Tiyatro’nun civarında birahanede bulunuyor-
dum. Mezkûr gazinoya ekseriya Darülfünun talebeleri devam
ederler. Orada arkadaşımla oturduğumuz esnada talebeden 2
genç bize doğru gelerek “Efendiler, Fransız olduğunuzdan ce-
saret alarak...” diye başladıkları cümle ile bizimle konuşma
arzusunu izhar ettiler. Kendilerine cevaben bir gün evvel göz-
lerimiz önünde cereyan eden hadiseden fevkalade mütehassis
olduğumuzu ölüm karşısında bile bilâfütur hissiyat-ı vatan-
pervarenelerini izhardan çekinmeyen bu halka karşı derin bir
hiss-i hürmet duyduğumuzu söyledik. Bu gördükleriniz bir
şey değildir dediler. On aydan beri dâhil-i memleketin kasaba
ve köylerinde ahalinin müstevlilere karşı gösterdiği
mukavemet-i vatanpervane bize beş bin şehide mal olmuştur.

Eğer kabul ederseniz, yarın bizim darülfünunumuz olan
Camiü’l-Ezher’e geliniz. Ve oradaki gençliğin hissiyatını
reyülayn müşahede ediniz. Filhakika, ertesi sabah iki genç
beni evimden alarak Camiü’l-Ezher’e götürdüler. Yanımdaki
talebeden biri müderrise gidip müderrissin kulağına bir şeyler
söyledi. Müderris, içimizden biriniz kalkınız ve pek çok
sevdiğimiz memleketten kalkıp buralara kadar ihtiyar-ı seya-
hat eden Fransız dostumuza Nil vadisinin Sudan’dan
Dimyad’a imtidad eden bu sevimli kıtanın mazlum sesini işi-
tirdiniz. Bunun üzerine müderrisin işaret ettiği bir talebe ayağa
kalkarak Fransızca irad-ı nutuk etmeye başladı. Mısır’daki
İğtişaşat-ı milliyenin esbabını memurinin ağır muamelesinde
veya köylünün, zehairinin müsaderesinde arayanlara karşı
deriz ki: Yanılıyorsunuz efendiler, bu iğtişaşatın sebebini ve
yegâne sebebini vicdan-ı millinin uyanmasında arayınız. İster
bu harekâta isyan deyiniz veya buna benzer başka bir isim
veriniz. Bunun ehemmiyeti yoktur. Çünkü bütün bunlar
hissiyat-ı milliyenin feveranından neşet ediyor. Bir asır evvel
hür bir millet idik. Muzaffer ordularımız şereften şerefe koşu-
yorlardı. Memleketimizin idaresi tamamen ellerimizde idi.
Bütün Avrupa devletleri genç Mısır milletin terakkiyatını yaki-
nen takip ediyorlardı. Bugün ise on üç milyonluk bir millet
muattal bir halde kalmak mecburiyet-i elimesi karşısında bu-
lunuyor. 

1882 tarihinde İskenderiye’ye çıkan İngilizler asayişin takar-
rürden sonra ihrac-ı askerinin geri alınacağını vadetmişlerdi.
32 senelik entrikalardan sonra şimdi de bize İngiliz hi-
mayesinin bahşolunacağını son tahkir olmak üzere yüzümüze
fırlatıyorlar. Bunu yapmak için de hangi zamanı intihap edi-
yorlar. Komşularımızdan istiklallerini talep etmeyen Hicaz’a
da istiklal veriliyor. Suriye’den ayrılmak istemeyen Filistin’de
bir Yahudi hükümeti ihdas ediliyor. Şam, Halep taraflarında
Emir Faysal’ın idaresinde bir Arap hükümeti teşkil ediliyor.
Bedeviler ve Suriyeli Müslümanlara, Yahudilere istiklal veri-
liyor. Çünkü bu suret-i tesviye İngiliz menafi’ine muvafık
görüldüğü için, bu milletlerin istiklal hakkına malik oldukları
tasdik ediliyor. Ümmü’l-medeniyet olan Mısır, Süveyş
Kanalı’nın hafrini temin eden Mısırlılar, Hindistan’da İngiliz
hâkimiyetinin idamesi için esir olarak yaşamaya mahkûm-
durlar. Mademki bütün dünyanın mukadderatını tanzim ede-
ceğini vadeden yeni İncil’e rağmen hissemize isabet eden
saadetten mahrum bırakılıyoruz, biz de silahsız olarak isyan
ediyoruz. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 36
29 Şubat 336 (29 Şubat 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Bu galeyan-ı milliyi teskin için ne kadar kuvvetli setler vücu-
da getirilirse getirilsin dalgalar gibi feveran edecek olan
hissiyat-ı milliye o setleri aşıp geçecektir. Mısırlılar toprak-
larının kuvvetine evladının kuvve-i hayatiyesine vahdet-i mil-
liye ve ananat-ı tarihiyelerine istinaden kendilerinde pek
büyük kuvvetlerin müddahhar olduğuna ve herhangi bir mil-
letten aşağı olmadığına kanidirler. Hayır, bizi artık Nijer zen-
cilerine benzetiyorlarsa yanılıyorlar. Müstevliler bizi arzumuz
hilafına olarak idare edemeyeceklerdir. Yalnız zengin olmak,
yemek bizim için kâfi değildir. Bize serbest teneffüs etmek
lazımdır. “Yaşasın vatan! Yaşasın vatan!” sedaları yükseldi. So-
nunda müderris buna hitaben efendi dedi: Kur’an-ı Kerim
yazıyor ki, hakikati bildiğin halde niçin saklıyorsun? Siz de
bütün gördüklerinizi söyleyebilecek misiniz?

BİZE LAZIM MÜTTEFİKLER
Muharriri: Piyer (Pierre) Loti 
Mütercimi: Ercümend Ekrem

Lakin bütün bunlar ve daha sair habasetler Ermenilerin
mahvedilmesi için kâfi esbap teşkil eder mi? Hâşâ böyle bir
fikir bir dakika bile zihnime hutur etmedi! Bilakis sada-yı
acizanemin duyulmak ihtimali olsaydı bu hususta hatta çok
gecikmiş olan Avrupa’dan bu meselede tavassut etmesini Er-
menilerin himaye olunmasını, tecrit edilmesini istirham eder-
dim. Mademki bunlarla Türkler arasında asırlardan beri
na-kabil-i teskin bir kin-i mütekabil vardır. Kendilerine
Asya’nın herhangi bir tarafında bir Ermeni ülkesi tayin olsun,
hâkim-i mutlak olsunlar, tabi’iyette kazanmış oldukları sey-
yiatı tashih ve henüz kendilerinde mevcut bulunan o safı sulh
ve sükûn içerisinde tenmiye etsinler. Zira bazı iyilikleri yok
değildir: Çalışkan, azimkâr olduklarını teslim ederek ve
hayat-ı hususiyelerinin bazı ananevi cihetleri vardır ki
mucib-i ihtiramdır. Kezalik bu cihet-i tali ehemmiyeti haiz ol-
makla beraber, garpta fazla-i tahsil, taab-ı dimaği, fart-ı mesai
ve küul yüzünden günden güne kaybolan letafet-i cimsiye
sahibidirler. Ekserisi şüphesiz latif kadife gözlere malik olan,
katledilmiş kadınları bir hüzn-i mahsus ile yad ediyorum. 

Paris’te mükâleme esnasında Ermenilerin çektiği mesaibden
kendilerine düşen hisse-i mesuliyetten bahsettiğim sırada
alelekser körlerin reng-i münakaşa etmeleri kabilinden me-
sail-i şarkiyyeden dem vuran bazı efendiler zeamlarınca nükte-
perdazlık ederek: “Demek ki dediler, kabahat avcıda değil;
vurulan tavşanda, en evvel o başladı.” Evet Efendiler! Her-
halde 1896 senesi vukuatında -ki en mühimlerindendi- ilk
önce başlayan tavşandı! Burada kendi bir eserime müracaat
edeceğim için taleb-i af ederim. Fakat 1913 tarihinde neşr
etmiş olduğum “Muhtazar Türkiye” ismindeki kitabın şu
fıkrasını nakletmek istiyorum: 

Bu 1896 kıtalinin bütün fecaatini Türklere tahmil etmeden
evvel, Ermeni ihtilal fırkasının ne büyük bir şiddetle hücuma
ibtidar ettiğini evvel emirde unutmak lazım gelir. Bilâperva
duvarlara talik edilmiş olan beyannamelerde denildiği gibi bir
vakitte bir gül sahrasına inkılâp edecek olan şehri ateşe ver-
mekle tehdit ettikten sonra genç ihtilalperverlerden mürekkep
bir zümre dinamitle atmak üzere Bank-ı Osmanî’yi işgal etmiş,

diğer bir grup da Samatya mahallesini kana boyamıştı. Bu
hengâme-i havf ve halecan on sekiz saat devam etti. Ve bu
müddet zarfında, dinamit bombaları bilâaram işledi. Hemen
her yerde pencerelerden atılan bu Ermeni bombaları asker-
lerin başına yağmur gibi yağdı. Ve Cuma selamlığına gitmekte
olan Muzika-i Hümayun bilhassa kurban oldu.

Şimdi sizden sorarım: Cihanda herhangi bir millet var mıdır
ki böyle bir tecavüze karşı şiddetli tedabir-i tedibiye ittihazıyla
mukabele etmesin? Evet, katliam hiç bir vakit mazur olamaz.
Ve dostum Türkleri tebriye etmek istemiyorum. Ancak bu
husustaki kabahatlerini tahfif etmek diliyorum ki bu da
muhakkaktır. 

Ahval-i adiyede sakin ve ifrat ile müsaadekâr, hayalperest
çocuklar gibi halim olan Türklerin fevkalade şedit zamanları
olduğunu ve bazen gözlerinin kırmızı bulutlarla bürün-
düğünü bilirim. Ancak bu ahval daima haklı olarak, irsî ve
kadim bir kinin kalplerinde yeniden can bulduğu veyahut ha-
lifenin sesi kendilerini İslam’ın müdafaa-i mevcudiyetine davet
ettiği zamanlara mahsustur.

Zavallı Türkler! Gerçi vaktiyle silahla fethedilmiş fakat
teaküb-i asar ile hakiki mavtını olmuş bu yerlerin kendi-
lerinden koparılırcasına gasp edilmesi cümlemiz için muzır
bir hata, bir haksızlık zamanımızda daima vird-i zeban edilmiş
milliyet düsturlarına karşı bir cinayet olur. Avrupa’ya geleliden
beri bizi alıştırmış oldukları o tam samimi mihmannevazlığı
her vaktinden fazla hepimize bitahsis biz Fransızlara bezl ede-
ceklerdir. Dini müsaadekârlıklarına gelince arzu ederim ki
kendilerine her gün ta’an eden birçok Hıristiyanlar bu hususta
her gün Türklerle temas eden rahip ve rahibelerimizle
görüşsünler. Bu suretle dinimizin hatta tezahürat-ı
aleniyesinin dahi orada mazhar-ı müsaade ve hatta himaye
olduğunu ve sokaklarda icra olunan merasim-i mezhebiyenin
bizzat Türkler tarafından hürmetle selamlandığını öğrenir-
lerdi. Bazı Ortodoks veya Bulgar memleketinde Katolik
mezhebine ait aleni merasim icrasına acaba müsaade olunur
mu?

Mabadı var

Numara: 36 
29 Şubat 336 (29 Şubat 1920)

Sayfa: 2

BEYANNAME

Biga hadisesi münasebetiyle Kuva-yı Takibiye Kumandanlığı
tarafından köylere dağıtılan beyanname suretidir:

Cümlenizin malumudur ki, 9 ay evvel dinimize, padişahımıza,
namusumuza kast eden alçak Yunanlılar bütün memleketle-
rimizi yakıp yıkmaya, hemşerilerimizin ırzlarını payimal etme-
ye başlamışlardı. Büyük Allah’ımızın mukaddes kitabı olan
Kur’an-ı Kerim’i parça parça ederek çiğneyen, mübarek cami-
lerimizi ahırlara çeviren bu hain düşmanın karşısında
alçakçasına ölmekten ise din ve namussuzu kurtarmak için
arslancasına dövüşmek her Müslüman’ın bir borcu idi.
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Muhterem ahalimiz çocuğundan ihtiyarına kadar cümlesi
silahlandı. Düşmanı lazım geldiği gibi karşıladı. Ve Allah’ımıza
çok şükür ki, Cenab-ı Hakk’ın inayeti ve milletimizin hamiyet
ve kahramanlığı sayesinde düşman, olduğu yerde kaldı ve
güzel köylerimiz, mukaddes camilerimiz, namus ve şerefimiz
kurtuldu. Hain düşmanlarımız emellerine bu suretle nail ola-
mayınca vicdan ve namuslarını beş, on altına satan köylerinizi
soyan, kadınlarınıza hakaret eden, hanmanlarınızı söndüren
bazı alçaklar ahaliyi iğfal ile cephede dövüşen arslanlarımızı
arkadan vurarak düşmana yol açmak isteyen Anzavur
Ahmed’e iltihak etmişlerdir. Şimdi bu eşkıyalar istiyor ki mey-
danı boş bularak ortalığı soysunlar ve melanete devam etsin-
ler. Padişahımız ve hükümetimiz bu hainleri tedip edecek
ahaliyi zamdan kurtaracaktır. Hareket eden kuvvetler milletin
fedakârlığı sayesinde asırlardan beri şerefini muhafaza etmiş
olan hükümet-i Osmaniye’nin Biga’da eşkıya tarafından
kesredilen haysiyetini ve hükümet-i meşruayı iade edecek-
lerdir. Bütün ahali ve köylülerimiz, babalarımız, kardeşleri-
mizdir. Evamir-i hükümete karşı gelmeyecek olan ahali-i
mutiaya gayet iyi bakılacak, kimsenin mal ve canına katiyen
dokunulmayacaktır. Kim dokunursa şiddetle ceza verilecektir.
Din ve vatanımızın düşmanlarına cesaret veren bu karışıklıklar
inşallah yakında bertaraf olacaktır. Düşmanlarla uğraştığımız
böyle bir zamanda İslam kanı dökmekten hayâ etmeyen şaki-
lere ahali-i masumenin alet olmamaları ve bütün ahalinin
maksadımızı layıkıyla anlamaları için bu beyannameyi
neşrediyorum. Herkes iş ve gücüyle meşgul ve müsterih olsun
tevfik Allah’tan.

Kuva-yı Takibiye Kumandanı Kaymakam Süleyman Sabri

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 24.2.336’da düşman sol cenah siperleri-
mize top atışı yapmıştır.  Zayiatımız yoktur.

25.2.336’da düşman sağ cenahımıza taarruz etmiştir. İmti-
dadlı bir muharebeden sonra düşman telefat vererek def’
edilmiştir. 

Akhisar Cephesi’nde: Cephe boyunda hafif piyade ateşi teati
olunmuştur. Vaziyette tebeddül yoktur.

TÜRKİYE-HAVAS-ROYTER (REUTER) AJANSI
Tarihi: 27.2.336 
Numarası: 944 

Tekfur Dağlıların Müracaatı

“Pöti Parizyen” (Le Petit Parisien) gazetesinin İstanbul
hududunun Çatalca veya İnöz-Midye hattıyla tahdit edileceği
ihtimaline dair umum Müslümanları dilhun edecek neşriyatı
üzerine Tekfur Dağı’ndan hükümete gelen bir telgrafnamede
öteden beri yüzde seksen beşten fazla nüfusu Türk ve Müslü-
man olan ve o nisbette maabid ve müessesat-ı diniye ve mil-
liyeyi ihtiva eden Türkiye’nin makarr-ı hilafet ve saltanat olan
İstanbul’un la-yenfek bir kısmı olduğu ve Wilson Prensiple-
ri’nin de bunu icap ettirdiği beyan olunmaktadır.

Kürtler Camia-i Osmaniye’den Ayrılmaz

Son günlerde Kürdistan hakkında işaa edilen haberler üzerine,
Van’dan gelen bir telgrafnamede on üç asırlık bir tarih ve
revabıt-ı diniye ile birbirine bağlı olan Kürt’lerle camia-i Os-
maniye’den birer suretle ayrılan Arnavut, Arapların eserini
takip etmeyecekleri ve makam-ı hilafetle hükümet-i Os-
maniye’den katiyen ayrılmayacaklarını beyan edilmekte ve bu
hakikatin bütün cihan-ı siyasetin sem-i ıttılaına isali talep
olunmaktadır.

Hasankalelilerin Hamiyeti

Hasankale’den gönderilen telgrafnamede dahi asırlarca
hükümet-i Osmaniyenin zir-i atıfetinde perverde olan Kürt-
lerin makarr-ı hilafet ve hükümet-i seniyyeye merbut kalmak-
tan başka bir emelleri olmadığı ve Kürdistan’la Kürtleri
tanımayan Şerif Paşa’nın hiçbir veçhile Kürtlerin vekâletini
haiz olmadığı katiyen beyan olunmaktadır.

Londra Konferansı’’nda

Londra’dan gelen bir telgrafnamede başvekiller konferansının
Türkiye meselesinin tetkikatına devam ederek muhtelif mın-
tıkalarda iktisadi tertibat icra ve münasib tedbirleri ittihaz
edilmek üzere Türk İmparatorluğunun tamamiyet-i mülki-
yesinin idamesini mutazammın olan İtalyan nokta-i nazırının
ihraz-ı galebe eylediğine ihtimal verilmektedir.

İzmir Meselesi

Londra’da neşr edilen bir tebliğde 25 Şubat’ta akdedilen
Meclis-i Âli’de Loyd Corc (Loyd George), Lord Kurzon (Cur-
zon), Milran (Millerand), Pol Kambon (Paul Cambon), Britollo
(?), Nitti (Francesco Saverio Nitti), Şoloya (?), Marki Em-
peryali (?) ve Vikolet Şiza’nın (?) hazır bulunduğu ve meclisin
Venizelos ile İzmir meselesinin müzakeresine devam ettiği
bildiriliyor.

Rusya ve Müttefikler

Müttefikler Rusya ile münasebat-ı ticariyede bulunmağa fakat
şimdilik münasebat-ı siyasiyeye girişmeye karar vermişlerdir.
Tanzim edilen muhtırada Bolşevik mezaliminin nihayete ere-
rek Sovyet hükümetinin mütemeddin devletlerce takip edilen
usul-i idareye tevfik edinceye kadar münasebat-ı siyasiyeye
girişilmeyeceği beyan olunmaktadır. 

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

İngiliz Amelesinin Muhtırası

Bütün İngiliz amelesi rüesası tarafından Mister Loyd Corc’a
(Lloyd George) bir muhtıra tevdi edilmiştir. Muhtırada yüz-
lerce milyon halkın efkâr ve akaidine karşı harp etmenin bir
cinayet olduğu kaydedildikten sonra Bolşeviklerle serian
akd-i sulh edilmesi katiyen teklif ve aksi takdirde akıbetin pek
vahim olacağı beyan olunmaktadır. 

Biravin (Birovin) Hindistan’da

Bolşevik rüesasından Birovin Hindistan’a girmiştir. Hint
hükümeti Birovin’i tutup getirecek olan adama külliyetli bir
meblağ vadeylemiştir. 
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400 Tahte’l-Bahir 

Alınan haberlere göre Rusya’ya geçen Alman mühendisleri
“400 yüz tahte’l-bahir” hazırlamaktadır. 15 tahte’l-bahir
malzemesi Nikolayef (Nikolayevsk) ve Odesa’ya (Odessa)
gelmiştir. Alman mühendisleri bunları kurmakla meşgul ol-
maktadır. Bu tahte’l-bahirler önümüzdeki ay zarfında icra-i
faaliyete başlayacaklardır. 

Karadeniz Ricati

Karadeniz ricati devam etmektedir. Denikin’in dağılan kuvvet-
leri vapurlarla Cenubî Rusya limanlarından naklolunmaktadır. 

Viladi Kafkas’ın zaptı

Son haberlere nazaran Bolşevik orduları Viladi Kafkas’ı da zapt
etmişlerdir.

Kızıllar Viladivostok’ta

Sibirya’da icra-yı harekât eden Kızılordu Aksa-yı Şark’ın en
mühim bir mevki’i bulunan Viladivostok şehrini zapt etmiştir.

Kırım’da Bolşevikler

Bolşevik orduları Kırım Şibh-i Ceziresini de baştanbaşa istila
etmişlerdir.

***

Arz-ı Hoşamedî

14. Kolordu Kumandan-ı Muhteremi Yusuf İzzet Paşa Hazret-
leri geçen posta ile şehrimizi teşrif buyurmuşlardır. Kendile-
rine arz-ı hoşamedî eyleriz.

Biga Hadisesi

Biga’da harekât-ı şekavetgâraneye cüret eden şerirlerin şiddetle
takibine girişilmiştir. İhzar ve cem edilen kuva-yı nizamiye ve
milliye, şakilerin bulunduğu mıntıka dâhil olarak taharriyata
başlamışlardır. Gazetemizi makineye verdiğimiz dakikaya
kadar şayan-ı kayıt bir haber alınamamış ise de gelecek
nüshamızın intişarına kadar harekât hakkında haberler alına-
bileceğimiz ümit ederiz.

Kısm-ı mahsusumuzda münderiç beyannamenin mütalaasın-
dan da anlaşılacağı üzere hükümet ve makamat-ı askeriye bu
meseleyi bir şekavet mahiyetinde telakki etmektedir.

Halkımızın harekât-ı bağiyanelerini telkinat-ı diniye perdesi
altında saklamak isteyen bu şerirlerin tahrikâtına kapılmaya-
cakları tabiidir. 

Bin türlü müflkilat-ı hariciye ile meşgul olan memleketin
başına çıkarılmak istenen bu gailenin mahiyet-i hakikiyesini
halkımız çoktan anlamıştır. Binaenaleyh halkın hissiyatını
okşamak suretiyle kendilerini avlamak isteyen bu hainlerin
her türlü teşebbüslerinin akim kalacağı şüphesizdir.

Memleketin düşmanlarıyla münasebattar olan bu sefiller pek
yakında avn-ı Hakk’la tenkil edileceklerdir. 

Kuva-yı Takibiye Kumandanlığının da beyannamesinde zikr
ve tasrih edildiği veçhile ahalinin bu şerirlerin iğfalatına kapıl-
mamalarını tavsiye ederiz. Çünkü gerek hükümet ve gerek

millet bu harekât-ı bağiyanın mütecasirlerini şiddetle tedibe
karar vermiştir. 

Harekât-ı tedibenin icra edileceği menatık-ı ahalisi sükûnet-
lerini muhafaza etmeli ve hükümetin evamir ve talimatına
muhalefet etmekten tevakki eylemelidirler.

Abonelerimize

Şimdiye kadar namlarına gazete gönderdiğimiz abonelerimiz-
den, abone ücretlerini Ziraat Bankası vasıtasıyla serian gön-
dermelerini rica ederiz. 15 Mart tarihine kadar abone
ücretlerini alamayacağımız abonelerimizin gazetelerini
kesmek mecburiyetindeyiz. 

***

Hükümet Caddesi’nde

Kırtasiye ve Tuhafiyeci Mustafa Fehmi ticarethanesinde her
nevi edevat-ı musikiye tamir ve ud imal olunur.

***

Ertuğrul Lokantası

Bank-ı Osmanî karşısında Namık Efendi idaresinde rehberi

Nefaset, nezafet ve ehveniyet bir kere teşrif ediniz.

***

Hükümet Caddesi’nde Avni İsmail Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Azim ve Terakki Türk Terzihanesi

Osmanlı Bankası Sokağı’nda

Sahibi: Almanya’nın Berlin Terzi Mektebinden mezun
diplomalı Muharrem Hasbi ve şeriki İsmail Hakkı

İlmî, mülkî, askerî ve irae edilen modellere muvafık her nevi
kostümler dikilir. Taşra’dan sipariş kabul olunur. Elbise
diktirmek isteyenlere memleketin bu yegâne müessese-i

milliyesini tavsiye ederiz. 

İşi olanlar bir kere ziyaret etsinler.

***

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 37  
3 Mart 336 (3 Mart 1920)

Sayfa: 1

MELUNANE TERTİBAT

Vatanın en felaketli matemnâk zamanlarında bile şahsi men-
faatleri, sefilâne ihtirasları uğruna her türlü esasat-ı vicdaniye
ve ahlakiyeyi ihmal etmeyi bir seciye olarak kabul eden bazı
hain ve vatansızlar meşum faaliyetleri son günlerde yine tezyit
etmek arzusundadırlar. Aylarca bu masum milletin re’s-i
mukadderatına bir kâbus-ı felaket gibi konan mahud kabi-
nenin sukutu ve bu inhidamda amil-i esas olan millî azim ve
galeyanın rasanet ve meşruiyeti sayesinde elde edilen fahr-i
aver netayiç İstanbul’daki gizli kuvvetleri hem yeis ve hem de
nevmididen mütevellit bir faaliyet-i mezbuhaneye sevk eyledi.

Bu gafiller zan ediyorlardı ki Harp-ı Umuminin tahammülsüz
felaketlerinden bitap ve asabi yorgun bir halde çıkan milletin
şiddet-i teessüratından istifade edebilecekler ve icat ettikleri
birçok saniaların isnad ettikleri birçok iftiraların tesiriyle
halkın bütün hissiyat ve amalini kendileri için bir vasıta-i
melanet olarak kullanabileceklerdi.

Bir taraftan vatanı için endişe-i ferdanın taht-ı tesirinde olarak
samimi çalışan her bir kuvveti birçok musanna lekelerle telvis,
diğer taraftan birtakım Rum ve Ermenilerin âmâl-i
hainanelerini adeta bir vekâlet-i umumiye almışlar gibi
müdafaa ederek bulanık suda balık avlamak esasını takip
etmek istiyorlardı.

Bu menhus mazi-i karibin acı hatıralarını unutmak mümkün
değildir. Ermeni tehcir ve taktili dolayısıyla Ali Kemal’in, Refi
Cevad’ın ve hem-palarının yazdığı yazılar ne felaketengiz tesir-
ler yapıyordu. Ermeni gaddarlarının ika ettikleri fecayi hiç kale
alınmıyor ve binlerce Türk’ün ve İslam’ın kanını emen Ermeni
General Antranik’in cinayetleri setr ve ihmal ediliyor. Ve fakat
birçok şeni iftiralarla yüzlerce namuskâr Türk vatanperverinin
imhası talep ediliyordu. Tasavvur edilsin ki, bu Bogos Nubar
Paşa, Ali Kemal’in Ermenilerin masumiyetine ve Türklerin zul-
müne dair yazdığı makaleleri tercüme ettirerek Paris Sulh
Konferansı’na en kuvvetli bir delil tarzında tevdi’ etmişti.
Venizelos ise Rumların gördükleri zulümleri iddia ederken
yine bu vatansızların yazdıkları makaleleri ispat-ı müddea
zımnında en kati burhan olarak gösteriyordu. 

Milletin usare-i hayatiyesini massederek menhus hâkimiyet-
lerini teyit etmek isteyen bütün bu mikropların vasıta-i
faaliyeti de o zamanki kabine idi.  O ne felaket idi? Anadolu
ateşler içinde yanar, milletimin vaveyla-yı matemini birçok
hazin akisler meydana getirirken, Yunan mezalimine bile
inanmak istemeyen ve bütün hayat ve mevcudiyetlerini tehli-
keye koyarak meydan-ı mücadeleye atılan vatanperverler için
“adi bir cani gibi kelepçe vurarak mahfuzan İstanbul’a gön-
deriniz”, emirlerini vermekle vazifesinin ifa edildiğine kani
olan bir hükümet; bu bedbaht milletin mukadderatını idare
ediyordu. Ecnebi kuvvetleriyle gizli gizli mukaveleler, hafi
anlaşmalar yekdiğerini takip ediyor ve bu zavallı vatan bir
hafre-i inkiraza doğru yuvarlanıyordu.

İstanbul’da ecnebi altınlarını alarak, mekruh zevk ve sefalarını
temin etmekten başka bir şey düşünmeyen sefiller için bu
tarz-ı hükümet ve o zamanki ahval, pek muvafık ve uygun idi. 

Fakat bu melunane ümit ve hayalleri çabuk ufûl etti. Anadolu,
Türk’ün bu muazzez ve asil ocağı galeyan etti. Ve milletin ruh
ve kalbinden doğan Kuva-yı Milliyenin metanet ve kuvveti
karşısında İstanbul’daki melunane tertibat ve tasavurat zir ü
zeber oldu. Kabineleri devrildi. Sevgili padişahımız ile milleti
arasında kurulmak istenilen hail-i fesat yıkıldı. Meşru bir
hükümet meydana geldi ve nihayet milletin âmâl-i iradatının
mümessili olan Meclis-i Millî toplandı.

Mukadderat-ı milliye sahib-i salahiyet ve vatanperver eller
tarafından tedvir olunmaya başladı.

Lehülhamd netayic-i meşkûre yekdiğerini vely ediyor.
Şimdiye kadar hep imha etmek ve inkısamımızdan bahseden
Avrupa ricali milletin zinde-gisini ve âmâl-i meşruasını göre-
rek ihkak-ı hakk arzusunu izhara başladılar. Avrupa matbu-
atının son neşriyatına kadar memnuniyet bahş ve şayan-ı
iftihardır. Fransa siyasetinin mürevvic-i resmisi olan Tan
gazetesi, 16 Şubat tarihli nüshasında: Türkiye meselesinin
suret-i hallinden bahsederken Türk milliyetperverleriyle an-
laşmak ve Anadolu tamamiyet-i mülkiyesini temini lüzumunu
müdafaa ediyor. Ve “Türkiye’de müspet bir iş görmek için mil-
liyetperverlerle anlaşarak idarelerini hadd-i makule bir irca
eylemekten başka çare yoktur. Devletler, muhtaç oldukları
teminatı milliyetperverlerin hissiyatına hürmet etmek ve
kendilerine icra-yı hükümette teshilat göstermek suretiyle elde
etmek lazımdır.” Nokta-yı nazarını tespit ediyor. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 37
3 Mart 336 (3 Mart 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Diğer taraftan da Londra Konferansı İngiltere başvekilinin
Türklerin İstanbul’dan ihracı lazım geldiğine dair evvelce
serdettiği iddiaya muhalif olarak İstanbul’un biz de ibkası
hususuna karar veriyor. 

Bu mesut neticeler vatanperverleri sevindiriyorken İstan-
bul’daki sefilleri de mahzun ediyor. Çünkü bu hainler iyi an-
lıyorlar ki; artık her şeyi kaybetmek üzereler. Binaenaleyh son
günlerde mezbuhane bir gayret sarfına başladılar. Buldukları
en iyi çare, cephelerde millet canını malını sarf ederken
Kuva-yı Milliyeyi arkadan vurmak

Evet, bedbaht milletim! Sen Yunan’ın zulüm ve şenaati
karşısında mukaddes Kur’an’ını parçalatmamak, masum
hemşirelerinin ismet ve namusunu kurtarmak, mamur yurt-
larını tahripkâr bir istiladan halas etmek için bütün mevcu-
diyetini feda ederken İstanbul’un muhit-i zevk ve tarabında
ecnebi altınlarının sada-yı sahiriyle mest olan bazı sefiller iste-
diler ki; cephelerdeki dilâverlerini alçakçasına arkadan mah-
vetsinler. İstediler ki melun emellerine mani olan Kuva-yı
Milliyeyi tam bütün vatanımızın ve İzmir’imizin mukadderatı
hal olunduğu bir zamanda zaafa düşürerek aldıkları altınların
mukabele-i şükranını ifa edebilsinler. Varsın senin enkaz-ı fe-
laketin üstünde baykuşlar ötsün. 

Yeter ki onlar Beyoğlu’nun sefil kumarhanelerinde fahişelerin
mülevves kucaklarında bir âlem-i safa yaşasınlar.

Daha dün birçok masumun kanına giren Anzavur gibi, Şah
İsmail gibi şakileri bir münecci gibi gösteren ve bunları sevk
eden bu sefiller çok aldanıyorlar. Şimdiye kadar seksen
Türk’ün kanını emen Şah İsmail gibi bir canavarı, Anzavur
gibi bir haini teşkilat memuru olarak gönderen bu gafiller mil-
letin şuûr ve idrakini çok ihmal ediyorlar. Son Biga hadisesi
buna misaldir. Bütün köylüler Biga’daki eşirrayı tenkil için
giden kuvvetleri gözyaşlarıyla sevinçlerle istikbal ediyorlar.

İşte parlak bir misal:  Kendim şahit olduğum şuûrlu bir
hamiyet! Buradan geçen kuvvetlerimizin iaşesi için her
köy yüzlerce ekmek gönderiyor! Ve parası verildiği zaman
kemal-i teessürle reddederek Anzavur gibi vatan haini bir
eşkıyadan bizi kurtarmak isteyen Kuva-yı Milliye uğrunda
bütün mevcudiyetimiz feda olsun diyorlar.

Daha iki gün evvel Pazarköy istikametinde ilerleyen kuvvetle-
rimizi köylüler büyük ve samimi nümayişlerle istikbal ettiler.

Bütün köylüler, silahlarıyla bu millî mücahedeye iştirak edi-
yorlar. Birçok köylerin isyanı “Anzavur ve hem-paları kâfirden
de alçaktır. Düşman bile aldığı esirleri ve paraları saklar. Bu
hain Yenice müsademesinde eline geçen üç mecruh Türk’ü
koyun boğazlar gibi kesti” diyerek izhar-ı nefret ediyorlar.
Birçok saf köy ağalarının “İstanbul’daki dinsizler bizi böyle
arkamızdan vurmaktan utanmıyorlar mı? Padişahımızın
tacını, dinimizi, namusumuzu kurtarmak için dövüşen asker-
lerimizi böyle arkadan kırmak maksadıyla tertipler yapan
alçakların alacağı olsun” diye ibraz-ı telehhüf ve gayzettikle-
rine bizzat sami ve şahidim. 

İstanbul’da bu sefih beylerin cahil zannettikleri köylülerimiz
bütün bu melunane fırıldakların mahiyetini o kadar iyi takdir
ediyorlar ki mesrur ve müftehir olmamak mümkün değildir. 

Binaenaleyh milletimizin bu azim ve hamiyeti karşısında
boşuna uğraşıyorsunuz. Hain mahlûklar! Bu muhterem millet
amil-i mukadderatı olarak hâkim ve mesut yaşayacak. Ve siz
ne kadar tepinseniz vatanımızın reha-yı karibini görerek mü-
teellim ve mahvolacaksınız!

Balya: 29.2.336

H. (Hüseyin) Vasıf

VATANIN SESİ

Ben bir, kalbi ümit dolu anaydım
Göğsüm açık, elim boştu bir gece:
Bari sevmek söylemeğe kanaydım
Karanlıkta yaralandım kahpece.

Meğer sahibi aratırmış gün, günü
Düştüm işte... Çek bağrımdan süngünü

Yavrum: Bana, güya çelik kalkandı:
Aman bari mezar mezar gezdirtme!

İçimde bir kara alev çalkandı
Cenazemi olsun ezme, ezdirtme!

O çekmiyor süngüsünü, gel sen çek!
Bak göğsünde açtı kızıl bir çiçek…

Bahçeleri bülbül velev anaydım
Saçlarımı çözdüm ufka bir gece
Bari geçmiş baharları anaydım

Ay çekmeden yaralandım kahpece

Düştüm işte... Hayatımın son günü
Bari yavrum çek uğrumda süngünü!

28 Mayıs 1919 Çarşamba 
Aka Gündüz

İtizar

Trenlerin işlememesi hasebiyle son bir hafta zarfında intişar
eden nüshalarımız vaktinde irsal edilememiştir. Karilerimize
arz-ı itizar ederiz.

Numara: 37  
3 Mart 336 (3 Mart 1920)

Sayfa: 2

BEYANNAME

İzmir Şimal Mıntıkası Heyet-i Merkeziyesinin hadisat-ı ahire
hakkındaki beyannamesi:

335 senesi Mayıs’ının on beşinci günü bütün hukuk-ı düvel ve
millele muhalif olarak İzmir havalisine vahşi Yunanlılar musal-
lat oldular. Güya İzmir’de alelade bir işgal mahiyetini haiz ola-
cak olan bu tasallutun ilk hedefi vilayetin yüzde seksen beşini
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teşkil eden Müslümanların nüfus, servet, ırz ve namusu oldu.
O zaman hükümetimizin vaziyetinden istifade ile sellemehüs-
selâm ilerlemeye ve vahşetlerini tezyide başladılar. Bunun
karşısında damarlarında zerrece İslamiyet ve insaniyet kanı
bulunan her ferdin hakaretle yaşamaya, ölümü tercih edeceği
şüphesizdi. Cenab-ı Hakk’ın Kur’an-ı Hakim’inde de bu gibi
hallerde Müslüman’ca ve erkekçe çarpışmayı emir buyur-
duğundan bütün milletin kalbinden doğan bir heyecan-ı din
ile vahşi Yunanlılara mukavemete başlanıldı. Bihamdillah
bugüne kadar da muvaffak olundu.

Bu hareket-i İslamiyet’in, insaniyetin, emr-i sarihi ve mukteza-
sıdır. Bunun karşısında muhalefet-i İslamiyet’in zelil ve hakir
olmasını istemektir. 

Maalesef bazı kimseler ya gafletlerinden ya cehaletlerinden
bunun aleyhtarı oldular. Bunların başında Anzavur Ahmed
Bey bulunuyordu. Cephede İslamiyet’i ve vatanı müdafaa eden
mücahidine arkadan hücum etmek hıyanet ve cinayet olduğu
şifahen ve tahriren kendisine defaatle anlatıldı. Din ve vatana
hizmet arzusu varsa Yunan karşısına gitmesi ve milletten
müzaheret göreceği tebliğ edildi. Teessüfler olunur ki bunu
dinlemedi. Bir takım safdil halkı bin türlü yalanlarla iğfal
eyledi. Bu memleketleri bin senedir muhafaza ve müdafaa
eden Türklerle din ve namus ve ırzlarını muhafaza için onlara
misafir olan ve elli altmış seneden beri arazi ve emlak ve rütbe
ve mansıp sahibi olup kardeş gibi geçinen Çerkesler arasına
“Müslümanlar kardeştir” mealindeki Allah’ın emri ve fer-
manına karşı nifak ve ihtilaf bırakmağa çalıştılar. Bütün İslam-
ların halifesi ve Osmanlıların padişahının tahtı etrafında
toplanan ve onu kurtarmaya uğraşan Yunan’a mukabele eden
millet-i İslamiye’nin kuvveti onu tedip etti. Ve meşru hüküme-
timizin nüfuz ve kuvvetini iade eyledi. Son derece teessüfler
olunur ki son zamanlarda Anzavur, Biga’da yine hükümet-i
seniyeyi ıskat ve isyan ve bir kısım halkı tekrar iğfal eyledi.
Bunların üzerine hükümetimiz lazım gelen tedabiri ittihaz ve
asilere karşı gelen kuvveti sevk etti. 

Heyet-i merkeziyemizin hal-i hazırdaki vaziyeti şudur:

Kuva-yı Milliyenin sebep ve hikmet teşekkülü milletin arzu
ve muavenetiyle Yunan vahşetlerine nihayet vererek
Anadolu’nun kapısı olan İzmir’i kurtarmak ve İslam hali-
fesinin Osmanlı padişahının istiklalini, saltanatını, bayrağını
idame etmektir. Bundan başka bir vazifesi ve maksadı yoktur.
Dâhilde de padişahının ve milletvekillerinin itimadına mazhar
olan hükümet-i seniyenin emrine itaattir. Bugün başta sevgili
padişahımız, halifemiz olduğu halde hükümetimiz Anzavur
ve buna iltihakta ısrar edenleri asi olduklarından tedip için
lazım gelen kuvveti sevk ve tedabiri ittihaz etmiştir. Bu
vaziyette tüm vatan ve din ve milletini seven her Müslüman’a
düşen vazife hükümetine yardım etmektir. Mukaderratımız
mevzubahis edildiği bir zamanda başka türlü hareket dine,
vatana, millete hıyanettir, cinayettir. Cenab-ı Hakk’ın rızası
Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz’in ruhaniyet ve şefaati ve
müminlerin kalbi ve duası düşmanla mücahede ve vatanı se-
venlerle beraberdir. Ve minallahi’t-tevfik ve aleyhi’t-tüklan.

TÜRKİYE-HAVAS-ROYTER (REUTER) AJANSI

Tarihi: 1.3.36 
Numarası: 1576

Bir Ziya-ı Müessif

Meclis-i Mebusan Reisi müptela oldukları hastalıktan rehayab
olamayarak dün irtihal eylemiştir.

İzmir’e Doğru

Reşad Hikmet Bey Efendi’nin irtihali memleket için
na-kabil-i telafi bir ziyadır. Merhum müşarünileyh pek
mühim mevkilerde memleketine büyük hizmetler ifasına mu-
vaffak olmuştu. Meclis-i Mebusan riyasetinde vatanına pek
büyük hizmetler ifa edebilecekti. Memleketimizin pek nadir
yetiştirdiği bir recül-i siyasinin ufulüne ne kadar müteessir
olsak azdır.

Venizelos ve Ermeniler

Venizelos, İzmir’deki Ermeni Cemiyeti riyasetine gönderdiği
bir telgrafnamede Yunanistan’ın davası ile sıkı bir merbutiyeti
olan Ermeni davasının müdafaası için elinden geleni ya-
pacağını ve Ermenistan metalibinin tahakkukunu samimiyetle
temenni ettiğini beyan etmiştir.

Nubar Paşa’nın Metalibi

Ermenistan hudutlarının tayinine dair memur komisyonun
ilk içtimaında Nubar Paşa, Ermenistan’ın Karadeniz’de bir
mahrece malik olması lüzumunda ısrar etmiştir.

İrlanda Muhaberatı

İrlanda’ya bahşedilen muhtariyet mucibince biri şimale, diğeri
cenuba ait olmak üzere iki parlamento bulunacak ve İrlanda
Büyük Britanya’nın masarifine bir miktar iştirak edecektir.

Ermenistan ve İtalya

Ermenistan’ı temsil etmek üzere Roma’ya gelen mümessil-i
siyasi Ermenistan ile İtalya arasında siyasi ve iktisadi bir
mukarenet husulüne çalışacağını beyan etmiştir.

Fransa’da Şimendifercilerin Grevi

Fransa’da, şimendifer memurin ve müstahdeminin tatil-i işgali
devam etmektedir. Hükümet üç sınıf memurların seferber-
liğine ve bu suretle çalıştırılmasına karar vermiştir.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Yunan Ordusu

Kral taraftarları, Yunan ordusunda Venizelos aleyhinde
tahrikât yapmaktadırlar. Bu propagandanın başında Gonaris
bulunmaktadır. Son alınan haberlere göre Garbî Trakya’dan
İzmir’e sevkleri mutasavver bulunan Yunan kıtaatı emre itaat
etmeyerek Trakya’da kalmışlardır.
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Rum Gönüllüleri

Tebaa-i Osmaniye’den olup da Yunan ordusuna gönüllü sı-
fatıyla arz-ı hizmet eden Rum Palikaryaları her taraftan firar et-
mektedirler.

Trakya’da Vaziyet

Trakya’da ahali-i İslamiye hükümet-i muvakkateye katiyen
müracaat etmemeye karar vermişlerdir. Müslümanlar işlerini
kendi aralarında halletmektedirler.

Bulgar Çeteleri

Bulgar çeteleri Makedonya’da yeniden faaliyete girişmişlerdir.
Son günlerde Bulgar çeteleriyle Yunan kıtaatı arasında şedit
müsademeler vuku bulmaktadır.

Lenin’in Beyannamesi

Lenin, telsiz telgrafla bütün cihana hitaben neşrettiği yeni bir
beyannamede tertip etmekte bulunduğu ordularla İlkbahar’da
Lehistan’ı istila ederek Almanya’yı silahlandıracağını ve bu
suretle düvel-i garbiyeye karşı daha şedit bir mücadeleye gir-
işeceğini ilan etmiştir. 

Tekzip

Son gelen Peyam-ı Sabah gazetesi nüshalarından birinde
Tayms’ın (Times) 1 Şubat tarihli baş makalesini mevzubahis
ederek böyle musanna şayiaları derc-i sütun eden ceraidi
bermutat iğrenç cümlelerle çekiştirirken; bu makaleyi “sahifeyi
akıllarına geçiren” gazeteler arasında bizi de kayıt ve tadad
ediyor. Peyam-ı Sabah ve yoldaşlarının gazetemiz aleyhindeki
mütevali ve müstekreh isnatları bizi hiç şüphesiz kanaatleri-
mizden nükûl ettiremez biz doğru bildiğimiz her şeyi yazmağı
ve bu suretle efkâr-ı umumiyeyi cihanda cereyan eden hadi-
sattan haberdar etmeyi kendimize meslek ittihaz etmişizdir.
Bu hususta hiçbir şeyden çekinmediğimiz gibi hiç kimseden
de pervamız yoktur. Ve bu satılmış paçavraların namussuz
sahiplerinin iddia ettikleri gibi bu gayretimizden dolayı da hiç
kimseden mükâfat ve taltif beklemeyiz. Bizi kanaatlerimiz
uğrunda mücadeleye sevk eden kuvvet ise menfaatin ve
paranın sihir ve cazibesi değil davamızın menafi-i milliyeye
hadim ve meşru olmuştur. Gazetemizin dört aylık neşriyatı
bu sözlerimizin canlı bir şahididir.

Bizim efkâr-ı amme huzurunda izah etmek istediğimiz nokta
bu ahlak düşkünü vatansızların propagandalarını ne sefilâne
bir surette yaptıklarını anlatmaktadır. Bütün karilerimiz pekiyi
takdir ederler ki; Tayms’ın (Times) 1 Şubat tarihli makalesi
bizim sütunlarımıza geçmemiştir. Çünkü makalenin sıhhatine
kani değildik. Ve şüphesiz Tayms’ta böyle bir bent görmüş
olaydık onu sütunlarımıza geçirmekten de katiyen perva et-
mezdik.

Artık hayâsızlığın bu derecesine hayret etmemek mümkün
değildir. Efkâr-ı umumiyeyi yalanlarla iğfal etmek isteyen bu
yadigârlar pekiyi bilsinler ki; halk onların paçavralarıyla

gazetemiz aramızdaki farkları pekiyi takdir etmektedir. Onlar
istedikleri kadar havalansınlar, biz bildiğimizden hiçbir zaman
ve hiçbir tehdit karşısında şaşmayız. 

Rauf Bey’in Beyanatı

Amerikan Telsiz Telgraf Ajansının istihbaratına göre,
Amerikan Matbuat Sendikası muhabiri “mandaterlik” meselesi
hakkında Sivas Mebusu Rauf Bey ile bir mülakat yapmıştır.
Muhabir Rauf Beyin bu husustaki fikrini istimzaç etmiş ve
Rauf Bey beyanat-ı atide bulunmuştur.

Manda nedir? Bizim Anadolu halkı manda kelimesini işittik-
leri zaman camıştan başka bir şey anlamazlar. Ciddi olarak
diyorum ki manda kelimesi ihatası pek geniş olan bir ke-
limedir. Mandaya herkes ve her hükümet başka başka manalar
vermektedir. İttihad-ı akvam teşekkül etmeden evvel manda
lakırdısı boştur. Ben mütarekeyi imza eden adamlardan
birisiyim. Ve mütarekenamenin ne gibi mevaddı ihtiva ettiğini
pek ala bilirim. Bugün müdafaa-i milliye mütareke ahkâmının
tatbik edilmesini ve sulhun Mösyö Wilson’un on dört maddesi
dâhilinde ikmal olunmasını istiyor. Mütarekenin imzası
hengâmındaki hududumuzun muhafazasını istiyoruz. Yu-
nanistan ve müttefikler gayr-i meşru olarak bizim İzmir’imizi
ve başka kıtalarımızı işgal ettiler. Biz onların çekilmesini is-
tiyoruz. Biz senelerden ve asırlardan beri devam ede gelmekte
olan “menatık-ı nüfuz” meselelerinden artık usandık. Ve bık-
tık. Biz Avrupa hükümetlerinin Türkiye’ye ecnebilerin
tesirinden azade olarak yaşamak fırsatını vermelerini istiyoruz.
Biz memleketimizin inkişaf-ı iktisadisi için Avrupa sermaye-
sine muhtaç olduğumuza kani’iz. Ve Avrupa mütehassıslarının
muavenetini kabule müheyyayız. Fakat biz ecnebi
tahakkümünü istemiyoruz. Biz hedefi, Türk arazisini ecnebi
bir hükümete ilhak etmek olan çürük bir politika istemiyoruz.
İstediğimiz şey Türkiye’nin Türkler için serbestçe inkişafına
muhtaç olduğu muavenettir.

Teşekkür

Aldığımız bir varakada belediye heyet-i riyaseti tarafından
vuku bulan teşebbüs üzerine kabile Afife ve Nazmiye hanım-
ların Balıkesir merkezine tayinleri münasebetiyle Belediye
Reisi Mehmed Emin Bey’le heyet azalarına beyan-ı teşekkür
olunmaktadır. Biz de kendilerini tebrik ve kabile hanımlara
muvaffakiyet temenni ederiz.

Çalışma Derneği Merkez Kitabetinden

Bu akşam Hükümet Caddesi’nde Mehmed Ali Efendinin
müstecir bulunduğu İkbal Kıraathanesi’nde saat ikide “çalış-
mak” hakkında dernek azasından Hoca Asım Efendi tarafın-
dan mühim bir mevize verileceğinden aza-yı kiramın ve arzu
eden zevatın teşrifleri rica olunur.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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5 Mart 336 (5 Mart 1920)

Sayfa: 1

İSTANBUL VE BOĞAZLAR

Bugün 18 Şubat 336, Londra Konferansı’nın İstanbul şehri
payitaht-ı devlet olarak kaldığı hakkındaki kararı işaa edilince;
halkın simalarında asar-ı sürur galeyan oldu. Bu havadisin
hin-i istimaında mucib-i meserret görünür ise de biraz teem-
mülden sonra bu kararın neticesi olarak Boğazlar ecnebile-
rin elinde yahut bilâkayd u şart umuma küşade olursa ne
Düvel-i İtilafiye ve ne de Devlet-i Âliye için rahat olama-
yacağını tavazzuh eder. Meselenin bu suret-i hali sulh-i
umumi-i müstakbel için pek hatırnâktır. Sebebi ise İslamlar,
-yalnız dua ile değil kuvvetle- dinlerinin hamisi, peygamber-
lerinin vekili olan zat-ı mukaddes, bayraklarını mevaki-i
resmiye ve askeriyemiz üzerinde temevvüc ettiren askerlerim-
izi, kendi vatanlarında ve merkez-i izlerinde gureba gibi
asakir-i İtilafıye ile meskûn kışlaların haricinde, yağmur ve
kar altında, yırtık çadırlarda, sefaletten sefalete duçar eden,
boğazları yed-i teshirine geçiren devletlerin lütuf ve mer-
hametleri altında bulunmasına asla razı olamaz. 

Tophaneden itibaren Gümrük, Harbiye, Bab-ı Meşihat, Bab-ı
Âli civarındaki emakin-i resmiyemiz. Taşkışla, Taksim, Har-
biye Mektebi, Maçka, Yıldız civarında, Dolmabahçe ve velhasıl
aile-i celile-i sultaniden bazılarının sarayları üzerine atf-ı nazar
edilirse oralarda Düvel-i İtilafiye bayrakları müşahede edilir
ki; bu hal, galibin mağlup üzerine bilâmerhamet savletini gös-
terir. İstanbul bu hali gördükten sonra ve eskisi gibi boğaz-
lar ona merbut olmazsa merkez-i hükümet ve alelhusus
makarr-ı hilafet olması dinen ve siyaseten asla caiz olamaz.

Bilâkayd u şart boğazlar umuma küşade olması veya Düvel-i
İtilafiye’nin hâkimiyetleri altında bulunduğu halde İstanbul’un
merkez-i hilafet olarak ibkası, kıra atılmış kilitsiz ve anahtarı
kendisinden havf edilen bir adamın yedinde bulunan bir kasa
derununda mevzu-ı zîkıymet bir cevher gibidir. 

Acaba bu surette muhafaza edilen cevher sahibi, mah-
fuziyetinden emin olabilir mi? İstediği zaman cevherinden is-
tifade etmesi mümkün olur mu? Mezkûr cevherin ziyaından
korkmaz mı? Bittabi cevap hayırdır. 

Başı vücuttan ayırmak idamdır. 

Vacibin itmamı mutlak vücuduna elzem olan şey vacip olur.

“Ma la yetimmu’l-vacibe illa bihi fehuve vacibun”

Kaide-i usuliye-i şeriyesine tatbikan hilafet nokta-i nazarından
Boğazlar Meselesi dini bir mesele rengini alır. Binaenaleyh hi-
lafetin İstanbul’da vücub-ı muhafazası mutlak boğazların
muhafazasına menutdur. Binnetice İstanbul’un merkez-i
hilafet olarak muhafazasına boğazların kemafissabık
hâkimiyet-i Osmaniye altında kalması elzem ve zaruridir.
“Ketebe aleykümü’l-kıtale kema alellezine min kabliküm” ve
“Ve adu ileyhim me’s-teta’tüm min kuvve...” gibi akval-i
ilâhîye imtisalen halife-i Müsliminin en mühim vezaifinden
bulunan tecnid-i asakir, karakollarla muhafaza-i hudut,
mülkündeki deniz kapıları sedd etmek, mümkünse fütühata
kıyam etmek yahut hilafete merbut memalike teaddi ve istila
etmek isteyenlere karşı müdafaa etmektir. Halifenin bu
vezaif-i mühimmeyi ifa edemediği bir mahalden çıkar ve ken-
disine en yakın bir İslam kuvvetine, en meni’ bir mahalle ilti-
hak eder ki o zaman bilcümle Müslüman’a malen ve canen
kendisine muavenet etmek vacip olur.

Hilafete teaddi edenlere karşı koymak için velev mecusiyle
olsun, ehven-i şer ve ahf-ı muhatara bulunanlara el uzatmak
kendisine caiz olur. Halife, ecnebilerin nüfuz ve teaddilerine
razı olursa İslamlar nazarında hilafetten müstafi addedilir.

Bu takdirde Müslümanlara başsız kalan Beni-İsrailliler gibi
maliklerinin inkırazından şimdiye kadar küre-i arzın her nok-
tasında koyunlar gibi zebh ve tahkir edilmemek için kendi
mukadderatını tanzim ve idare etmeğe sa’y eylemek zaruri ve
vacip olur. Güneş gibi aşikâr bu hakikati âleme ve alelhusus
hal-i hazırda sulh-i umumi için mukadderat-ı cihana hâkim
bulunan Düvel-i İtilafiye’ye beyan edilmesi elzem bir   key-
fiyet-i azimdir ki, buna nazaran âlemi mesaib-i hurubdan
müsterih kalacak esasat-ı metine üzerine bina-yı amel etsinler. 

İstanbul 18 Şubat 336 Meclis-i Ayan Azasından

Süleyman El-Baruni

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 38
5 Mart 336 (5 Mart 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde

28.2.336’da düşman Çal Dağı’na baskın teşebbüsünde bulun-
muş ise de tardeylemiştir. Düşman, bütün gün ovada tel örgü
mâniaları yapmağa çalışmış ve fakat topçu ateşimizle
menedilmiştir.

29.2.336’da tarafeynden piyade ve topçu ateşi teati edilmiştir.

Akhisar Cephesi’nde 

28.2.336’da Makuller (?) karyesi cenubundan siperlerimize
yaklaşmak isteyen bir düşman keşif kolu mukabil ateşimizle
tardedilmiştir. Düşmanın Tatarköy civarındaki mevzileri
topçumuz tarafından müessir ateş altına alınmıştır. Aynı gün
düşman topçusu Saruhanlı’yı bombardıman ederek 15 kadar
hane harap olmuştur.

29.2.336’da düşman topçusu Saruhanlı Hacırahmanlı ve Mi-
hailli karyelerini bombardıman etmiştir. Mihailli istasyonu
kısmen harap olmuştur. 

Ayvalık Cephesi’nde

Düşman tahkimatla meşgul olmuştur. Kuvvetli bir düşman
keşif kolu Gömeç nahiyesine gelmiş ise de ateşimizle tardedil-
miştir. 

Salihli Cephesi’nde

29.2.336’da düşman topçusu Sart (Sard) ve civarındaki
mevazimizi şiddetli surette bombardıman etmiştir. 

Aydın Cephesi’nde

29.2.336’da düşman Üçyol’da tahkimat ve tel örgü inşasıyla
meşgul olmuştur. 

Balyanbolu Cephesi’nde

Fasılalı piyade ve makineli tüfek ateşi teati edilmiştir.
Adagide’de bulunan bir düşman müfrezesi Yeğenler karyesine
taarruz ederek bazı haneleri ihrak etmiştir. 

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Azerbaycan ve Yeşil ve Kızıl Ordular

Müttefik Yeşil ve Kızıl Ordular, Azerbaycan hükümetine
verdikleri bir notada Azerbaycan’ın kendilerine iltihak etmesi
ve harekete başlaması talep olunmuştur. Azerbaycan
hükümeti verdiği cevapta kendisinin yeni teşekkül etmiş bir
hükümet olması hasebiyle bîtaraf kalmak istediğini beyan et-
miştir. Bu cevap üzerine Müttefik Ordular verdikleri ikinci bir
notada Irak ve Anadolu’ya geçmek memuriyetinde bulunduk-
ları için taleplerinden sarf-ı nazar edemeyeceklerini
bildirmişlerdir. Müttefik Ordular metalibinin başlıca mevaddı
Anadolu ve Irak’a Asker ve mühimmat sevki için şimendifer-
lerin kendilerine teslimidir. Alınan haberlere göre Azerbay-
can’ın bu metalibe karşı bîtaraflığını muhafaza etmek istemesi

nüfuz ve hükümetin “Müsavat” Fırkasının elinde bulunmasın-
dan ileri gelmektedir. Bu fırka Denikin ve Taşnak taraftarlığına
ittiham edilmektedir. Mamafih kabineye üç aza ithal etmeye
muvaffak olan İttihad-ı İslam Fırkası’nın yakında Müsa-
vatçıları tamamıyla devirerek iş başına gelmesine intizar olun-
maktadır.

Romanya ve Bolşevikler

Romanya’ya giren Bolşevikler büyük arazinin ahaliye tevzi’i ve
Bolşevik prensiplerinin kabulü hakkında Romanya hüküme-
tine bir nota vermişlerdir. Bu nota Romanya’da büyük bir
heyecan ve endişeyi mucip olmuştur. Romanya hükümeti İti-
laf Devletlerine müracaat ederek kuvve-i imdadiye talep et-
miştir.

Sırbistan’da Komünizm

Alınan haberlere nazaran Sırbistan’da da komünizm hareket-
leri başlamıştır. Son günlerde birçok mevakide kıyamlar ve
müsademeler vuku bulmuştur.

Al-Kanitra (?) Muvaffakiyeti

Son gelen Tayms (Times) gazetesi Fransızların, Şam’ın (?)
cenubunda “Al-Kanitra” mevki’inde büyük bir hezimete düçar
olduklarını büyük harflerle yazmaktadır.

Fransızlar, Arap kuva-yı milliyesine birçok silah ve cephaneyle
on altı top terk ederek çekilmişlerdir. 

TÜRKİYE-HAVAS-ROYTER (REUTER) AJANSI

Tarihi: 4.3.336 

Numarası: 113 

Felah-ı Vatan Grubu

Meclis-i Mebusan’da Felah-ı Vatan Grubu dün öğleden sonra
içtima ederek vaziyet-i hazıra-i siyasiye hakkında müzakerat
cereyan etmiş ve erkân-ı hükümetten bazı izahat alınmasına
karar verilmiştir. Hariciye Nazırıyla Nezaretten bir ikisinin
bugün meclise gelerek izahat verecekleri müstahberdir.

Meclis-i Mebusan Reisleri

Merhum Yaşar Hikmet Bey’den inhilal eden Meclis-i Mebusan
Riyasetine Celaleddin Arif ve Cami Beyler namzet gösterilmek-
tedir.

Yine mi Ermeniler?

Londra’dan gelen bir telgrafnamede Umur-ı Siyasiye Komis-
yonunun Hariciye Nezareti’nde içtima ederek Türkiye mua-
hedesi ahkâmını müzakere ettiği ve Ermenilerin Kilikya’da
katlettiklerine dair vürut eden haber üzerine Lloyd George’un
bu meselenin hemen müzakere edilmesi ve icap eden teda-
birin ittihazını talep ettiğini yazıyor. Londra’nın bazı mehafi-
linde Lloyd George’un hin-i hacette Türkleri İstanbul’da ibkası
meselesini tekrar mevzubahis edeceğine ihtimal veriliyor.
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HEYET-İ MERKEZİYENİN MUHTIRALARI

Trenlerin inkıtaı üzerine Şimal Cephesi Heyet-i Merkeziyesi
ile Askerî Demiryollar Müdüriyeti arasında teati olunan
muhtıralar suretidir:

İzmir’de İzmir-Kasaba Temdidî Demiryolları
Askerî Müdüriyet-i Valasına

28 Şubat 336 (28.02.1920) tarihli telgraflarınızı aldık. Türk
gönüllülerinin tiren memurlarını tehdit ettikleri ve ücretsiz
bindikleri hakkında beyanat-ı valalarına umumi bir itham ile
varit olmadığını dermiyan etmek zaruretinde bulunmakla be-
raber yüzde seksen Yunan amel-i vahşiyanesi mürevviç-
lerinden dolan memurların badema vazifelerinde olsun
bîtaraflığı muhafaza etmelerine dair olan teminatınıza teşek-
kürler ederiz. Kontrol memurlarının Salihli’de casuslukla tevk-
ifindeki mahallî kuvvetlerinin hakları derecesini mevaki-i
mezkûrenin İzmir Cenup Mıntıkası’na merbutiyeti hasebiyle
bilmemekte haklıyız. Hukuk-ı sariha-i milliyeye tecavüz ol-
madıkça şimendifer nizamatına riayet-i kâmilede bulunulması
bu defa da lazım gelenlere ekiden tebliğ edildiğinin beyanını
teyid-i müvalata vesile ittihaz eyleriz efendim.

2 Mart 336 (2 Mart 1920)

İzmir-Kasaba ve Temdidî Demiryolları
Askerî Müdüriyet-i Valasına

800 numaralı telgrafnamenizi aldık. Mihailli’den Soma’ya
hareket eden trene mukabil Akhisar’da tevkif edilen lüks treni
bırakılmıştır. Süleymanlı’daki kömür treni de Akhisar’a kadar
gelmiş ve muadil bir trenin vüruduna intizaren orada tavakkuf
etmiştir. Mezkûr tren Akhisar’a sevk edildiği takdirde kömür
treninin derhal tahrik olunması, lazım gelenlere tebliğ
edilmiştir. Beşeriyetin bütün adl ve hak kavaidine tevfikan
millî ve ırkı hakları müdafaa ile meşgul bulunan Kuva-yı Mil-
liye daima hak ve hakikate muzaheretleriyle tanınmış olan
Fransız millet-i necibesinin şimdiye kadar muhalefete maruz
kalmadığından ve vakayi’i bir su-i tefehhüm neticesi tahassul
eden hadisat diye telakki etmektedir.

Manisa’da tevakkuf eden posta treninin İzmir’e avdetine şi-
mendifer memurlarının silahlı hadise-i hayriyesi dolayısıyla
grevleri badi olduğu anlaşılmıştır. 

Şimendifer memurlarının bu grevlerine badi olan silahlı hadi-
sesinden ziyade vaziyet-i hazırada vatan âmâl-i istilacuyane-
sine bir hizmet olmak üzere necip Fransız milletinin kuvvet ve
şerefinden ve hissiyat-ı necibesinden istifade edilmek gayesini
takip ettiklerinden şüphe yoktur. 

Bu suretle Fransız millet-i necibesine karşı ananevî bir muhab-
bet besleyen Türkler Fransa’nın Şark’ta bilhassa şimendifer-
lerdeki menafi-i iktisadiyesinin haleldar olması taraftarı
olmadığından: 

1- Salifülarz memurların içindeki anasır-ı fasidenin makasıd-
ı merdude ile müşkülat ika’ etmelerine meydan kalmamak ve
her türlü şerait ve evsafı haiz ve Fransızların şimendiferlerdeki
hukuk-ı müktesebesine riayetkâr olmak üzere Türk
memurları derhal hizmete amade olduklarını ve bunu Fransız
milletine karşı ibraz-ı samimiyete bir vesile-i cedide telakki
ettiklerini dermiyan ile kesb-i mefharet eyler. 

2- Yunanlıların, eyyam-ı ahirede harp cephelerinde biçare
halka karşı pek zalimane hareket etmeleri ve bunların hadim
ve amali olanların her türlü müşkülatı ika edebilmeleri ihti-
mali pek varit olmakla badema İzmir ile Bandırma arasındaki
tren ve lokomotif adetlerinin ve kuvvetlerinin mütekabil ve
müteadil olması kruvazömanın Akhisar ile Bandırma arasında
icrası zaruri olduğu teslim buyrulacağından ve bu havalideki
halkın hayatı menafine telakki hasebiyle bu tarzda hareket
muvafık görüleceğinden eminiz.

3- Bu suretle hareket ve şimendifer nizamatına riayet hususu
lazım gelenlere ekiden tebliğ olunmuştur. 

Bilvesile takdim-i ihtiramat eyleriz efendim. 

İzmir’de İzmir-Kasaba Temdidî Demiryolları
Askerî Müdüriyetine

Bugünkü 2 Mart 336 (02.03.1920) tarihli mektubunuzu
aldık. 

1- Akhisar’da kruvazömanın icrasını talep etmek orada
heyetimizin bulunmasından ve bu suretle mübadelenin ko-
laylıkla ifa edilebilmesini temin etmekten ibaret idi. Pek
yakında bu cihet meydana getirileceğine dair beyanat-ı
valalarını maksadı temine kâfil addederek şimdilik Saruhan-
lı’dan Bandırma’ya kadar herhangi istasyonda olursa olsun
kruvazöman icrasına muvafakat edilmesi ve yalnız
Akhisar’dan ileriye ve geriye her nerede icra edilecek ise oraya
kadar bir memur-ı mahsusun gönderilmesi Akhisar’a
bildirilmiştir.

2- Trene mukabil tren değiştirilmesi ve fakat hal-i hazırdaki
teadülün Heyet-i Umumiyede muhafazası ciheti muvafık
görülmüştür. 

3- Makine ateşinin Kuva-yı Milliye tarafından söndürüle-
mediği ve çünkü menafi’ine mugayir olduğu ve bilakis Yunan-
perest memurların evvelce işar edilen maksad-ı merdude
neticesi ateşi söndürdükleri anlaşılmıştır. 

4- Telgraf hattının, Türkler tarafından kat’ı ve hiçbir zaman
varit olmayan bir ihtimaldir. Nitekim olunan tahkikatta son
zamanlarda kudurmuşçasına saldıran Yunanlıların Mihailli İs-
tasyonu’nu bombardıman etmeleri neticesinde telgraf direği,
su hazinesi harap olmuş ve telgraf hattını tamirden Yunanpe-
rest memurlarınız içtinap etmekle Akhisar’dan giden Türkler
tamir etmiştir. Bu hakikatın şimdiye kadar sizce anlaşılmış ola-
cağından beyanını teyid-i muvalata zeria ittihaz eyleriz
efendim. 
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3.3.336

LİVA ŞUÛNU

Anzavur Ahmed Hadisesi

Biga’da İstanbul’dan malum eşhas ve mehafilden aldıkları tal-
imat veçhile birtakım tahrikâtta bulunan eşhas ve ve esafilin
tesiriyle bazı Pomak köyleri Gâvur İmam namında bir şeririn
idaresinde olarak mevkuf bulunan şaki Kara Hasan’ı tahlis
etmek maksadıyla Biga’ya hücum ve hükümeti ıskat ve bir
takım fazayih irtikâp ettiklerini evvelce yazmıştır. 

Muhtefi bulunan Anzavur Ahmed de bu fırsattan istifade ede-
rek bazı süvarileriyle Biga’ya dâhil olmuş ve vaziyete hâkim
olmak istemişti. 

İlk iki üç günde Biga’daki asiler Anzavur’un hâkimiyetini
kabul etmişler ve hatta Şah İsmail melunu Biga’da teşkilat
memuru olarak kalmıştır. 

Anzavur bunun üzerine mutadı veçhile etrafa haberler gön-
dermeğe ve telgraflar çekmeye başladı. Kuva-yı Milliye’nin
vatana fenalık yaptığını ve hatta Yunanlılarla teşrik-i mesai et-
tiklerini ve binaenaleyh bu hainlerin tepelenmesi lazım
geldiğini ve teşkil edeceği Kuva-yı Muhammediye ile milleti
tahlis edeceğini şekerin kıyyesini iki kuruşa, ekmeğin
kıyyesini bir kuruşa tenzil ettireceğini ve daha buna benzer
birtakım hezeyanları ilana başladı. 

Bu hain cüretini o kadar tezyit etti ki; İngilizler Kuva-yı Mil-
liye’yi dağıtmak için kendisini memur ettiklerini birçok İngiliz
zırhlılarının İstanbul ve Bandırma’yı bombardıman ettiklerini
ve eğer bütün köylüler kendisine iltihak etmeyecek olursa
yakında İngiliz tayyarelerinin gelip bütün köyleri yakacağını
tebliğ ediyor. 

Ve kendisine millet-i necibesi namına hareket eden bir kuvvet
bir süsünü vermek istiyor. Hâlbuki İngiliz millet-i necibesinin
böyle bir hain ve şakiyi siyasi maksatlar uğrunda istihdam et-
meye tenezzül etmeyeceği bedihidir. 

Biga ahalisi bu melunun maksatlarını anlamağa başladılar.
Makam-ı Sadaret-i Uzmaya kendi mebuslarına ve 61’inci Fırka
kumandan-ı muhteremi Kazım Beyefendiye çektikleri tel-
graflarda Kuva-yı Milliyenin vatanı kurtaracak mukaddes bir
kuvvet olduğunu, Yunanlılara karşı memleketi müdafaa eden
Kuva-yı Milliyeye aleyhtar olmanın bir cinayet-i vataniye
olduğunu takdir ettiklerini, Anzavur’u Biga’dan ihraç ettik-
lerini ve eğer yine o tarafa gelmeye teşebbüs ederse tenkil ede-
ceklerini bildiriyorlar.

Filhakika bu vaziyet karşısında Anzavur, Gönen ile Biga
arasındaki bazı köylere çekilmeğe mecbur kaldı. 

Bu eşirrayı tedip etmek üzere sevk edilen askerî ve millî
kuvvetlerin cümlesi Gönen’e vasıl olmuşlar ve harekâta
başlamışlardır.

Vatanın İstiklal ve şerefini kurtarmak için mücahedatta bulu-
nan Kuva-yı Milliye’ye muhalefet ne demek olduğunu anlata-

cak olan ve azim miktara baliğ o takip kuvvetlerimizin keşif
kolları müsademata ibtidar etmişlerdir. Balya ve Aravacık
tarikiyle sevk edilen kuvvetlerin süvari müfrezesine Hacı Veli
obasında Anzavur’un bazı avanesi tarafından silah istimal
edildiğinden ve netice-i müsademede eşkıya sekiz maktul ve
on iki mecruh bırakarak perişan olmuştur.

Bunun üzerine kuvvetlerimiz kâmilen Gönen’e dâhil olmuş
ve orada içtima etmiştir. Anzavur’un Gönen’e girmek üzere
Muratlar istikametinde sevk ettiği kuvvet perişan edilmiş ve
birçok maktul bırakarak firar etmişlerdir. 

Dün dahi Gönen’den sevk edilen diğer bir süvari kuvvetimizle
eşkıya Karacaalan köyünde müsaademe etmiş ve karye yan-
mıştır. Eşkiyanın zayiatı çoktur. 

Anzavur, şimdi Keçideresi taraflarında bulunmaktadır. Takip
kıtaatı şiddetle harekâta devam ediyorlar. Artık bu melunun
bu defa tenkil edileceği kaviyyen memuldur. 

Nefretle ile haber aldığımıza göre bu mesele etrafında bazı
esafil birçok bedhahane şayialar çıkarmaktadır.

Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle pek karib bir zamanda bu hainler
anlıyacaklardır ki bütün milleti ruh-ı müdafaasından doğmuş
olan Kuva-yı Milliye her türlü tasavvurların fevkinde metin ve
sağlam esaslara istinat ediyor. Ve her zaman muhaliflerini
kahretmeye kadirdir. 

Çalışma Derneği’nden

Karesi Çalışma Derneği heyet-i umumiyesi 12 Şubat 336 tari-
hinden itibaren Kongre halinde içtimalar yaparak nizamname-
i esasisini pek şümullü ve basit bir surette mahallî
derneklerine bir paye, bir mevcudiyet-i maneviye vermek kast
hayrhahisiyle her yere her tarafa amm ve şamil olmak üzere
ism-i hası tayy ve merkez-i umumi teşkilatı ilga ederek tadil
etmiş ve heyet-i idare ve heyet-i umumiye reislerini intihap
ile muaddel nizamnamesini hükümet-i mahalliyenin tasdikine
iktiran ettirmiştir. Muaddel nizamnamesi derdest-i tab’dır. 

Liva mutasarrıf-ı hasafetmeabı İzzet Beyefendi hazretleri de
geçen içtima-ı umumi hazır bulunmuş heyet-i umumiyenin
arzusu ile aza-yı fahri ünvanını lütfen kabul ile derneği
şerefyab buyurmuşlardır. Dernek mevadd-ı esasisiyesinden
beş madde bervevh-i atidir:

Madde 2-Dernek içtimaî bir cemiyet olup siyasetle iştigal et-
memektedir.

Madde 5-Dernek azasının sıfat-ı mümeyyizesi sözünde dur-
mak ve dediğini yapmaktır.

Madde 7-Dernek azası yekdiğerini sevecek ve elinden gelen
iyiliği yapacaktır. 

Madde 8-Hukuk-ı medeniyeye malik olup cinayetle gayr-i
mahkûm ve su-i ahval ile gayr-ı müştehir tabiyyet-i os-
maniyeyi haiz yirmi yaşını ikmal etmiş olan her Müslim,
derneğin usul ve nizamatına tabiyyet etmek şartı ile derneğe
dâhil olabilirler. 
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Madde 11-Derneğe girmek isteyen zat heyet-i idare riyasetine
bir talepname yazacak ve ziri azadan ikisi tarafından inha ve
tasdik edilecek ve kabulüne heyet-i idare karar verecektir. 

Heyet-i idare:

Reis: Dava Vekili İbrahim Bakır Efendi 

Kâtip ve Muhasip: Saadettin oğlu Emineddin Bey

Aza: Sabık Kaymakamlardan Ali Bahaeddin Bey

Aza: Yağhanecizade Hayrettin Bey

Aza: Müstacabizade Hafız Ali Haydar Efendi

Heyet-i umumiye reisleri:

Reis: Esbak Çatalca Mutasarrıfı Mehmed Vehbi Bey

Birinci Reis Vekili: Darp Alizade Hulusi Bey

İkinci Reis Vekili: Mehami (?) Ahmed Vehbi Bey

Mesrudat-ı salifeye kesb-i ıtla için enzar-ı ammeye vazolunur.

***

Hükümet Caddesinde

Kırtasiye ve Tuhafiyeci Mustafa Fehmi ticarethanesinde her
nevi edevat-ı musikiye tamir ve ud imal olunur.

***

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 39
7 Mart 336 (7 Mart 1920)

Sayfa: 1

ARZU-YI MİLLET DAİMA HÂKİM OLACAKTIR

Son asrın inkilabat-ı içtimaaiyesi ve bilhassa Harb-i
Umumi’den sonra ortaya atılan desatir-i milliye ve siyasiye
nazar-ı ehemmiyete alındığı takdirde hâkimiyet-i milliye
esaslarıyla taarruz etmenin daima feci aksülameller tevlit ede-
ceğini ve bu suret-i hareketin nihayet inhizam ile netice-
leneceğini anlamak pek basit bir keyfiyet olur.

Bütün âlem-i beşeriyeti büyük bir tahavvül-i hayata mazhar
eden hadisat-ı ahirenin esbabı tamik edildiği zaman pekiyi an-
laşılır ki; birçok hunin netayici bile ihdas eden mücadelat-ı
içtimaiyenin saik-i esasisi millî iradatın amil olmasını temin
etmek ihtiyac-ı katisidir.

Türk milleti asırlardan beri daima muzlim bir istibdadın şedit
tazyikleri altında bir müddet-i muvakkate için her kuvvete
ram olmakta az çok muztar kalmıştı. 

Fakat şahsi arzular, keyfi muameleler ve şöhret hevesleri
uğrunda içtimaî, iktisadî bütün mevcudiyetini feda eden Türk
milleti için de nihayet hakiki bir intibahın meydana gelmesi
pek tabii idi.

Milletimizin bünye-i içtimaaisi mütemadi darbelerin tesiriyle
artık o kadar sarsılmıştır ki bu muzdarib kitlenin hâlâ bazı
istibdat arzularına tahakküm emellerine ram olabileceğini zan-
netmek cinnetinden başka bir şey olamaz. 

Mukaddes şahsiyetler, kahraman vücutlara esir ola ola bu
zavallı halkın başına çöken kâbus-ı felaketlere artık nihayet
verilmelidir. Senelerden beri kendi benliğini unutarak hep
başkaları uğrunda varlığını feda eden Türk milleti için de ni-
hayet mukadder bir hayat-ı hakikiye vardır. Bu hayatın en
layetezelzel esasatı irade-i milliyenin daima hâkim ve amil ol-
ması uknumudur.

Buna muarız cereyanlar daima ezilmeye ve mahvolmağa
mahkûm kalacaktır. Milletin mukadderatına şahsi arzularla
hâkim olmak iddiasında bulunmak isteyenler bilmelidir ki
birçok feci felaketlerin bar-ı ızdırabatı altında inleyen Türk

milleti, mukadderatına bizzat hâkim olmağa katiyen azmet-
miştir. 

Artık yazıktır! Bu millet senelerden beri kan döküyor. Malını
feda ediyor. Tarlalarını kimsesiz bırakıyor. En mukaddes
hissiyatının çiğnendiğini görüyor. Mamur yurdunun
baykuşlara meva olduğunu görerek inliyor. Ve sonra bütün
felaketlerine rağmen yine esir ve mahkûm kalsın; yine şahsi
menfaatlerin arzuların tabi olsun. Hayır, artık buna imkân
kalmamıştır. Ve herkes anlamalıdır ki milletimizin şimdiye
kadar ifa ettiği fedakârlıkların yüzlerce misli ibraz edilecek ve
fakat hiçbir zaman zaferli senelerin pek kıymetli bir miras
tarihçesi olan muazzez Anadolumuzun evlatları hâkim ve hür
yaşamak karar-ı katiyyesinden nükûl etmeyeceklerdir. 

Bu mukaddes esasatı zir ü zeber etmek isteyen hainlerin bütün
melunane tertibatını efkâr-ı umumiyemiz dikkatle takip et-
mektedir. 

İstanbul’da ve bütün Anadolu’da vasi bir irtica hareketi mey-
dana getirmek isteyenlerin tevessül ettikleri tedabirin
mahiyetini de gayet iyi biliyoruz. Yakında elde ettiğimiz vesaik
neşredilince bütün karilerimiz anlayacaktır ki İstanbul’da bazı
sefil mahlûklar bütün kuva-yı maneviye ve maddiyemizi bir
tefessüh-i dâhiliye maruz bırakarak düşmanların âmâl-i
hainaneleri dairesinde hayat ve mukadderatımıza hâkim
olmak için ne ihanetkâr teşebbüsata ibtidar etmişlerdir.

İstanbul’da Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Nigâhban-ı Askeri
Cemiyeti, Kızıl Hançer erkânı teşrik-i mesai ederek Kuva-yı
Milliyeyi dağıtmak ve ecnebi kuvvetlerinin himayesinde
olarak bütün memleketimize istedikleri gibi tahakküm etmek
için teşkilat icrasına başlamışlardır.

Maksatları Kuva-yı Milliye’yi dağıtıldıktan sonra Ferid Paşa
hükümetini mevki-i iktidara getirmek ve meclis-i millîmizi
feshettirmek ve bu suretle bir irtica hareketini meydana ge-
tirmektir. Bu melunane maksatlarını temin için de icabında
isimlerini neşredebileceğimiz bir takım eşhas-ı sefileyi
Anadolu’muzun muhtelif mahallerine göndererek Kuva-yı
Milliyeye muarız teşkilat-ı müsellaha yapacaklar ve bu suretle
Kuva-yı Milliyeyi arkadan vurmağa çalışacaklardır. Biga
harekâtı ve Anzavur haininin son hareketleri bu teşkilatın neti-
celeridir. Anzavur son hadisatında muvaffak olsa idi; Kuva-yı
Muhammediye namı altında teşkil edeceği kuvvetlerle Ayvalık

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 39
7 Mart 336 (7 Mart 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Cephesi’ni işgal edecek, sağ cenahını Ayvalık sahillerinden
düşman muavenetlerine istinat ettirecek ve İstanbul’daki
cemiyet-i fesadiye namına Yunanlılara bir muhtıra vererek
kendilerinin Yunan aleyhtarı olmadıklarını ve Teşkilat-ı Mil-
liye’ye karşı hareket ettiklerini ve binaenaleyh kendilerine
müttefikan hareket edilmesi lüzumunu tavsiye edecekti. Bu
suretle düşman kuvvetlerine istinat ederek Kuva-yı Milliye-
mizi dağıtmağa muvaffak olacaklarını zannediyorlardı.

Gafiller düşünmediler ki; milletin ruhundan doğan ve aylar-
dan beri şeni bir düşmanın toplarla, mitralyözlerle yaptığı
müthiş tecavüzlere mukavemet eden Kuva-yı Milliye böyle bir
iki vatansızın ika edeceği mecnunane hareketi daima bastır-
mağa kadirdir. 

Nitekim Cenab-ı Hakk’ın inayeti ve milletimizin celadet ve
hamiyeti sayesinde bu sefiller yine müthiş bir inkisar-ı hayale
uğruyorlar. Karilerimizin kısm-ı mahsusamızda okuyacakları
veçhile, Anzavur’un maiyeti Gönen civarında kahr u perişan
edilmeğe başlandığı gibi Bigalılar Kuva-yı Milliye’ye şiddetle
taraftar olduklarını ve Anzavur gibi bir meluna katiyen tabi
olamayacaklarını telgraflarla işar etmeğe başladılar. 

Diğer taraftan bu hain teşkilatın şuraya buraya gönderdiği
şahıslar birer birer tevkif edilmeğe başlandı. Bu suretle bu sefil
kuvvetler pek yakında acı bir surette anlayacaklardır ki Kuva-
yı Milliye milletin pek kutsî müdafaa-i namus ve hayat his-
lerinden doğmuş Mübeccel ve kahir bir kuvvettir. Her zaman
bütün muhaliflerini kahretmeğe hazır ve kadirdir. 

Damat Ferid Paşalar, Ali Kemaller ve emsali sefiller ne kadar
mezbuhane çalışsalar milletin sada-yı azmini boğamayacak-
lardır. Milletimiz bütün mevcudiyetini hâkimiyeti uğrunda
sarf etmeye karar vermiştir. Binaenaleyh arzu-yı millet daima
hâkim olacaktır. 

H. (Hüseyin) Vasıf

HEYET-İ MERKEZİYENİN 

TELGRAFNAMELERİ

Ali Rıza Paşa Kabinesinin istifası ve vakayi-i ahire dolayısıyla
Balıkesir’de Müdafaa-yı Hukuk İzmir Şimal Mıntıkası Heyet-
i Merkeziyesi tarafından zat-ı hazret-i padişahîye Meclis-i
Mebusan Riyaset-i Celilesine keşide edilen telgraf suretleridir:

Huzur-ı Şevket-mevfur Cenab-ı Hazret-i Tacidariye

Asırlardan beri en ulvi ve menakıb-ı haşmet-numune bir
makes-i iclal olan taht-ı alibahtınız etrafında derin bir azim ve
iman ile toplanarak ve hiddet ve istiklal-i millimizi tahlis
etmek isteyen millet-i sadıka-i hümayunları son günlerde
yekdiğerini takip eden tertibat-ı fesadiye haberleriyle dilhun
oluyor.

Harb-i Umumi’den bîtap bir halde çıkan millet-i Os-
maniye’nin usare-i hayatiyesini massederek mukadderat-ı mil-
liyemize âmâl ve makasıd-ı mahsusaları dairesinde tahakküm
etmek isteyen dâhili ve haricî menfaatperestanenin müterake-
den beri icra ettikleri tertibat-ı hainnanenin meraret-alud
hatıratı hafıza-ı milletten hiçbir zaman silinemez. Hâlbuki

kemal-i teessürle istihbar ettiğimize göre birçok müdahalat ve
tazyikat-ı hariciyenin taht-ı tesirinde olarak daha dün em-
niyet-i hümayunlarına ve Meclis-i Millîmizin itimadına
mazhar olan Ali Rıza Paşa Kabinesi istifa etmiş ve İzmir’in
işgal-i feci’inde millete Yunan mezalimine karşı bir inkiyad ve
mutavaat-ı zelilane tavsih ve emreden Ferid Paşa ve emsali
tekrar mevki-i iktidara gelmeğe sa’i bulunmuştur. Zat-ı akdes-
i hümayunları ile taç ve saltanatları uğrunda her zaman ölmeği
bir vazife telakki eden millet-i mutiaları beyninde bir hail-i
fesad meydana getirerek birçok vakayi-i müessifenin
hudusuna badi olan Damat Ferid Paşa ve emsali zevatın tekrar
resikâr millette amil-i mukadderat olmasına rıza-yı hümayun-
larının şerefsünuh buyrulmayacağına kanaat-ı abidanemiz
berkemaldır. Binaberin handan-ı muazzamımızın nebalet ve
şerefini, vatan-ı mukaddesimizin hâkimiyet ve istiklalini kur-
tarmak için aylardan beri mal ve canlarını feda eden ve düş-
manın mezalim-i şeniası karşısında ruh-ı milletten doğan
İzmir Şimal Mıntıkası Kuva-yı Milliyesinin mümessilleri sı-
fatıyla huzur-ı hilafetpenahilerine kemal-i ubudiyet ve fart-ı
sadakat ile ref-i tazarruat eyler ve netayic-i vahimeye maruz
kalmamaklığınız için emniyet-i hümayunlarına ve Meclis-i
Millîmizin itimadına mazhar âmâl-i milliyeye hadim
makasıd-ı meşruamızın teminini kâfil bir zatın mevki-i ikti-
dara gelmesine ferman-ı padişahîlerinin erzan buyurulmasını
hakipay-ı meali ihtiva-yı hazret-i tacidarilerinden niyaza mü-
caseret eyleriz. Ol-babda ve katıbe-i ahvalde emir ve irade
veliyyünnimetimiz efendimiz hazretlerinindir.

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine

Vatanımızın istiklal ve vahdetini tahlis etmek emel ve vatan-
perveranesiyle aylardan beri birçok fedakârlıklar ibraz eden
milletimiz mesai-i müteemadiyesinin netayic-i meşkûresine
intizar ederken birtakım âmâl ve makasıd-ı melunaneye
hadim ve vasıta olan bazı menfaatperestanın icra ettikleri
müteakip tertibat-ı hainane efkâr-ı umumiyemizde muhik bir
galeyan ve şedit bir gayz ve nefret meydana getirmektedir.
Zalim bir düşmanın istila-yı vahşiyanesi karşısında yurtlarını,
namus ve mevcudiyetlerini tahlise uğraşan milletimiz arkasın-
daki bir muhit zevk ve sefahatte birçok caniyane tertibatın
ifasına artık tahammül edemez. Milletimizin ruh-ı müda-
faasından doğan Kuva-yı Milliye iradat ve âmâl-i milliyeyi
daima hâkim ve amil kılmayı bir esas-ı faaliyet kabul ederek.
Aylardan beri ibraz ettiği fedakârlıklarda hep bu gaye-i
mukaddeseyi istihdaf etmiş ve bu suretle millî ümitlerimiz için
son bir penah olan Meclis-i Millîmizin içtimaına muvaffakiyet
hâsıl olmuştur. Hâlbuki mukadderat vatanımızın tedvirine
millet tarafından tevkil edilen Meclis-i Millîmizin daha dün
itimadına mazhar olan Ali Rıza Paşa kabinesinin istifaya muz-
tar bırakılması umum milleti duçar-ı hayret ve endişe
eylemiştir.

Efkâr-ı umumiyemizin aylarca sada-yı milleti boğarak
vatanımızı hafre-i inkıraza sürüklemeye çalışan Damat Ferid
Paşa ve emsalinin tekrar resikâr millete gelmesine artık katiyen
tahammül edemez. Böyle bir hal vuku’unda milletimiz kendi
mevcudiyet ve şeref namusunun halası uğrunda bizzat amil-i
mukadderat olmak mecburiyetinde kalacak ve husule gelecek
netayic-i müessifenin mesuliyeti müsebbiplerine raci olacaktır.
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Binaenaleyh Meclis-i Millîmizin itimadına mazhar ve âmâl-i
milliyemize hadim bir hükümetin mevki-i iktidara gelmesi
uğrunda muhterem meclisimizin büyük bir sa’y ve tecellüd-i
vatanpervane ibraz buyurmasını ehemmiyetle istirham eder
ve İzmir Şimal Mıntıkası Kuva-yı Milliyesinin mümessilleri sı-
fatı ile muhterem meclisimize bütün maddi ve manevi kuvvet-
lerimizle zahir olacağınızı ve bu hususta zat-ı hazret-i
padişahîye de arz-ı istirhamat edildiğini iblağ eyleriz efendim. 

Numara: 39
7 Mart 336 (7 Mart 1920)

Sayfa: 2

ANZAVUR’UN HEZEYANLARINI TEKZİB

Geçenki nüshamızda yazdığımız veçhile, Anzavur teşkilat-ı
ihanetkâranesinde muvaffak olur ümidiyle daima İngilizlerin
kendisine yardımcı olduğunu işaa etmektedir. Hatta köylüler
kendisine iltihak etmeyecek olursa İngiliz tayyarelerinin bom-
bardımanına maruz kalacaklarını makam-ı tehditte ilan et-
mektedir.

Bunun üzerine Müdafaa-i Hukuk İzmir Şimal Mıntıkası
Heyet-i Merkeziyesi tarafından Balıkesir’de bulunan İngiliz
mümessil-i askerisine bir muhtıra tevdi edilmiş ve Anzavur’un
bu işaatı hakkında nazar-ı dikkati celb edilmişti.

Heyet-i merkeziyeye varit olan cevabı aynen dercediyoruz. Fil-
hakika biz de İngiltere millet-i necibesinin bir takım adi ve
cani eşkıyalarla teşrik-i mesai edebileceğine hiç ihtimal
veremiyorduk.

Balıkesir’de Heyet-i Merkeziye Canib-i Valâsına

5 Mart 336 tarihli tahrirat-ı aliyyelerine cevaptır:

İngiltere devleti, Anzavur veya saireyi teşvik ile memalik-i Os-
maniye’de kıtal icra ettirmek gibi insaniyetin kabul etmeyeceği
menfur bir hale sebebiyet vermeyi katiyen reddeder ve İn-
giltere devleti memalik-i Osmaniye’de asayişin devamını
bütün her mevcudiyetiyle arzu eder. İşbu tezkerenin gazete-
nizle de neşrolunabileceğini arz ile teyid-i ihtiram eylerim
efendim hazretleri.

Balıkesir’de İngiltere Devleti Mümessil-i Askeriyesi Yüzbaşı
Artur Ditel (Arthur Ditle) (?)

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

5.3.336’da cephe boyunda makineli tüfek ve piyade ateşi teati
edilmiştir. Düşman topçusu merkez siperlerimize ateş
açmıştır. Gece tarafeynden bomba istimal edilmiştir.

Akhisar Cephesi’nde:

4.3.336’da düşman mühim kuvvetlerle Alibeyli denilen köy
sırtları üzerinde şiddetli bir taarruz yapmıştır. Muharebe iki
gün bütün şiddetiyle devam etmiştir. Düşmanın taarruzları
telefat-ı külliye verdirilerek tardedilmiştir. 

Bozdağı Cephesi’nde:

2-3.3.336’da düşman Bozdağı Cephesi’ne 3 alay piyade, iki
batarya top, bir bölük süvari ile taarruz etmiştir. Müsademe
şiddetle devam etmektedir. Düşmanın şimdiye kadar iler-
lemek için vuku bulan teşebbüsatı kıtaatımızın şedit
mukavemeti karşısında akim kalmıştır. Yunanlıların zayiatı
bini mütevacizdir. 

Aydın Cephesi’nde:

4.3.336’da cephe boyunda hafif piyade ve makineli tüfek ateşi
teati edilmiştir. Balyanbolu Cephesi’nde ilerlemek teşeb-
büsünde bulunan düşman kıtaatı mukabil ateşimizle
tardedilmiştir.

TÜRKİYE-HAVAS ROYTER (REUTER) AJANSI

Tarihi: 4.3.336 

Numarası: 149 

Kabinenin İstifası

Ali Rıza Paşa Kabinesi hükümetin vaziyet-i müşkülesini tetkik
ettikten sonra istifasını vermiştir. Yeni kabinenin teşekkülüne
kadar müstafi heyet-i vükela tedvir-i umur edecektir. Kabineyi
Tevfik veya İzzet Paşalardan birinin teşkil edeceği söylenmekte
de ise henüz kati bir şey yoktur. 

Maraş ve Amerikalılar

Maraş civarında bulunan muhtac-ı muavenet ahaliye yardım
etmek üzere birkaç güne kadar bir Amerika heyeti azimet ede-
cektir.

Meclis-i Âli ve Türkiye Sulhu

Meclis-i Âli, Salı sabahı umumi içtimaında münhasıran
Çanakkale meselesi ve Türkiye muahedesine dercedilecek
mevadd ile iştigal etmiştir. Meclisin içtimaında bahriye müte-
hassısları da bulunmuş ve Türkiye’nin sefain-i bahriye bulun-
durmayarak yalnız sahil muhafazasına mahsus birkaç gemiye
sahip olması kararlaştırılmıştır.  Ordu-yı Osmanî meselesi
bugün tetkik edilecektir. Meclisin umur-ı siyasiye şubesi
Türkiye musalahası ahkâm-ı maliyesinin tetkikine de devam
etmiştir. 

Tarihi: 5.3.336 

Numarası: 177
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Tevfik Paşa Kabinesi

Yeni kabine henüz teşekkül etmediğinden müstafi kabine
tedvir-i umur edecektir. Kabine teşkili Tevfik Paşa’ya teklif
edilmiş ise de müşarünileyh kabul etmemiştir.

Celaleddin Arif Bey Meclis-i Millî Reisi

Meclis-i Mebusan riyasetine Erzurum mebusu Celaleddin Arif
Bey intihap edilmiştir. Mumaileyh bu vesile ile irat ettiği nu-
tukta bütün ümitlerimizin Londra’da devam etmekte olan
müzakerata bağlı bulunduğunu ve tarihinde şan ve şerefiyle
ciltler doldurarak daima harikalar ibraz eyleyen millet-i Os-
maniye, başlarında halifeleri ve hakanları olduğu halde veri-
lecek kararı kemal-i azim ve metanetle beklediğini ve
düşmanların gûna-gûn tezviratına rağmen daima na-
muskârane yaşamış ve hakk-ı hayatını kendi kanı pahasına
kazanmış olan bir milletin asr-ı dide istiklaline öyle selleme-
hüsselâm veda eyleyebileceğini ve padişahımızın beyan buyur-
dukları veçhile bir milletin harpte mağlup olması mahvını
intaç edemeyeceğini mevcut milliyet prensiplerinden bizim
de istifadeye hakkımız olduğunu ve zümre-i âliyenin adaletle
hareket edeceklerine itimat ederek vakar ve sükûnetle ifa-yı
vazifeye devam edilmesini beyan etmektedir. 

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Türkistan’da Yeşil Ordu

Türkistan’da teşkilat-ı askeriye kemal-i faaliyetle ilerlemek-
tedir. Alınan son haberlere nazaran Taşkent’te terbiye ve
talim-i askeriyi ikmal eden orduların mevcudu iki yüz elli bin
kişiye baliğ olmuştur. Bu asakir-i İslamiye’nin her türlü
teçhizatı mükemmeldir. Taşkent’teki mühimmat fabrikaları
her nevi top ve cephane yetiştirmektedir. Türkistan ve Afga-
nistan’da develer ve mekkâreler seferberlik ilan edilmiştir. Bu
hususta Afganistan’la esaslı bir ittifak akdolunmuştur. Tür-
kistan orduları kumandanlarından bir Türk erkân-ı harbi olan
Kazım Bey aynı zamanda Kuva-yı Milliyesi Reisi Mirza Küçük
Han ile de ittifak akdetmiştir.

Nuri Paşa ve Dağıstanlılar

Dağistanlılar, Nuri Paşayı Ruslara karşı 40 sene harp eden
mücahit-i merhum Şeyh Şamil’in halefi ilan etmişlerdir. Nuri
Paşa Şeyh Şamil’in kıyafetine girmiştir. Dağistan’ı Denikin or-
dularından tathir eden Nuri Paşa Dağistanlılarca bir münecci
telakki olunmaktadır. Filhakika Nuri Paşa yalnız “Timur Han
Şura”da Denikin ordusundan 25 bin esir ve yüzlerce top
almıştır. 

Yeşil Orduların Sancakları

Asya ve Rusya’da icra-yı harekât eden Yeşil Orduların sancak-
ları tevhid edilmiştir. Sancaklar yeşildir. Osmanlı bayrağında
olduğu gibi ay yıldızla muvaşşahdır. Sancağın baş tarafında
“Va'tesimu bi-hablillahi cemian ve la teferraku” (Hep birlikte
Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin… Al-i
İmran Suresi, Ayet: 103) Ayet-i celilesi yazılıdır. Bir tarafında
da “İttihad-ı İslam” kelimeleri işlenmiştir.

LİVA ŞUÛNU

Anzavur Ahmed Hadisesi

Geçenki nüshamızda yazdığımız Anzavur kuvveti perişan ol-
maya ve dağılmaya başlamıştır. Askerî ve millî takip kuvvet-
lerinin millî ve vatanî imanlarla meşbu olarak icra ettikleri
harekâta eşkıya mukavemet edememektedir. Eşkıya Kara-
caalan köyünde dağıldıktan sonra Keçideresi, Babayaka ve
Sızıköy karyelerinde tahassun etmek istediler. Müfrezemiz 35-
36’da muhtelif kollarla icra ettikleri harekât neticesinde
eşkıyayı perişan ederek mezkûr karyelere dâhil olmuşlardır.
Sızıköy istikametine çekilen asiler şiddetle takip edilmiş ve
telefat-ı külliye verdirilmiştir. Tahirova’ya doğru kaçanlar
takip edilmektedir. Bu köyler esna-yı müsademede harap ol-
muştur. Anzavur’un evvelce Biga’da aldığı top ve mitralyöz is-
tirdat olunmuştur. Anzavur melununun Tahirova’ya doğru
kaçtığı zannediliyor. Kariben istisali memuldur. 

Biga ahalisi kumandanlığına çektikleri telgrafla Anzavur’un
memleketlerine kaçmasına müsaade etmeyeceklerini ve bu
hainin elde edilmesine çalışacaklarını bildirilmektedirler. 

Bu suretle milletin enkaz-ı felaketi üstünde sefihane yaşamak
isteyen sefillerin bu son tertibat-ı melunaneleri akamete
mahkûm kalmış demektir. 

Son Haberler

Gazetemizi makineye verdiğimiz sırada aldığımız haberlere
nazaran mesned-i sadaret Ali Rıza Paşa Kabinesinde Bahriye
Nazırı bulunan Ferik Sami Paşa hazretleri tevcih buyrulmuş-
tur. Bu hususta İstanbul’da İzmir Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti
Kâtib-i Umumiliğinden alınan telgraf suretini aynen dercedi-
yoruz:

“Makam-ı sadaretin Bahriye Nazırı Salih Paşa hazretlerine tev-
cih kılındığı maruzdur.”

Faideli Bir Teşebbüs 

Sıhhiye Müdüriyeti binasında görülen lüzum üzerine umuma
mahsus bir “dispanser” açılmıştır. Burada bilcümle frengi, bel
soğukluğu ve cilt hastalıkları malulini meccanen muayene
edilerek lazım gelen edviye verilecektir. Dispansere emraz-ı
zühreviye ve kadın hastalıkları mütehassısı Doktor Mehmed
Ali Bey tayin edilmiştir Bu mühim teşebbüsten dolayı
müteşebbislerini tebrik eyleriz. 

***

Emraz-ı Zühreviye Mütehassısı Doktor Mehmed Ali

Emraz-ı dâhiliye, frengi, bel soğukluğu ve cilt hastalıklarını
son kabul edilen suret-i tedavi ile her gün öğleden sonra

Vatan Eczanesi’nde hastalarını kabul ve tedavi eyler.

***



- 197 -

Ertuğrul Lokantası

Bank-ı Osmanî karşısında, Namık Efendi idaresinde, rehberi
nefaset, nezafet, ehveniyyet.

Bir kere teşrif ediniz

***

Azim ve Terakki

Türk Terzihanesi

Osmanlı Bankası Sokağı’nda

Sahibi: Almanya’nın Berlin Terzi Mektebinden mezun
diplomalı Muharrem Hasbi ve şeriki İsmail Hakkı

İlmi, mülkî, askerî ve irae edilen modellere muvafık  her
nevi kostümler dikilir. Taşradan sipariş kabul olunur.
Elbise diktirmek isteyenlere memleketin bu yegâne

müessese-i milliyesini tavsiye ederiz. İşi olanlar bir kere
ziyaret etsinler.

***

Hükümet Caddesi’nde Avni İsmail Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

Hükümet Caddesi’nde Kırtasiye ve Tuhafiyeci Mustafa
Fehmi ticarethanesinde her nevi edevat-ı musikiye

tamir ve ud imal olunur. 

***

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 40
10 Mart 336 (10 Mart 1920)

Sayfa: 1

SEFİL EMELLER VE HAİNANE TEŞEBBÜSLER

İhtiras içinde çırpınan sefil ruhlardan doğan yeni melanetleri
düşmanın alçak ve gaddar hücumları takip ettiği şu günlerde
memleketin saadet ve refahını, hayat ve ümidini boğmak için
uzanan vatandaş ellerini gördükçe müteessir olmamak kabil
olamıyor. Türkün saf ve samimi yurdundan doğan millî
hareketin önünde düşmanların süngüleri kırılır. Ve büyük bir
iman, asil bir kanaatle düşmana müthiş darbeler indirmek için
millî hareketin büyük kahramanlarından şehid-i muazzam
Hamdi Bey her türlü felaketlere katlanarak millete binlerce
menakıb-ı şan ve şeref bahşetmiş bulunurken Ey kalplerinde
Allah korkusu olmayan hain ve menhus sefiller nasıl düşün-
meden, utanmadan millî hareketi boğmak, milletin elindeki
silahı yok etmek istediniz?

İhtiras ve süfliyetin buhranınızda yaktığı ateş kin ve gayzın,
milletin kudret-i mukavemet ve kabiliyet-i hayatiyesini kıra-
cak ve ezecek bir saik olacağını düşünemediniz?

İcat ve ihtiraınız teşvik ve tergibinizle vücuda gelen hareket-i
bagiye önünde siz pekâlâ düşmanın hunharane ve gaddarane
tecavüzatta bulunacağını bilirken neden bu vicdansız hareketi
iltizam ettiniz?

Bütün bu fedakârlıklarınız! Gayret ve himmetlerinizle vücuda
getirmek istediniz! Bu melanetler, milletin azim ve celadeti,
gayret ve şecaati önünde mahvolurken, acaba icad-ı melanet-
ten vazgeçmek emeli kara vicdanlarınızda uyanacak mı?

Gördünüz ve anladınız ki millî kuvvet bir taraftan sizin
vücuda getirdiğiniz hareketleri yıkar, milleti eşkıyadan tahlis
ederken bir taraftan da sizin bu harekât-ı sefilenizden cesaret
alan düşmanın müthiş hücumlarına karşı göğüs vererek
hemşirelerinin namusunu annelerinin iffet ve ismetini şeref ve
haysiyet-i milliyesini kurtardı. Bilmem bundan sonra olsun
gazetelerinizin sütunlarında millî harekete lanetler yağdıracak,
onun hadimlerine cinayetler atfedebilecek misiniz?

İki liva halkının mücehhez yüz yirmi bin kişilik bir düşman
kuvve-i askeriyesi önünde yalnız imanıyla yarattığı harikaları
görmek istemeyen gözleriniz acaba Fransa’nın İngiltere’nin
büyük gazetelerinde yazılan satırları da göremedi mi?

Bu millet hayat ve namusunu kurtarmak için sesini bütün
kuvvetiyle cihanın en azametli hükümetlerinden hakkının tas-
dikini Yunanlıların şeni tecavüzlerinin nihayete erdirilmesini
rica ve temenni etti. Yunan kuvveti namus parçalar, hayat
ezer, haysiyet yıkarken alkış ve minnetle karşılanacağını kabul
edebilecek bir fert, elhamdülillah bu millette çıkmadı. Yalnız
sizin sesiniz yükseldi. Ve hâlâ baykuş gibi bu milletin saadetini
boğmak için ötüyorsunuz.

Biraz düşünseniz düşman şeni tecavüzleriyle Anadolu’nun
bakir ovalarını çiğnerken bu millet her türlü mehalik
karşısında iman ve vicdandan taşan bu kuvvetle “dur” deme-
seydi ve şimdiye kadar binlerce telefat verdirerek onun
kudret-i hayatiyesini kırmasaydı acaba şimdi Anadolu’nun her
tarafı Efzun askerlerinin “Zito” sesiyle dolmayacak mıydı? Eğer
sizin bu milleti arkadan vurmak için tertibatınız olmasaydı ve
milletin eline geçen silahını almak için hainane teşebbüsleriniz
vuku bulmasaydı bugün milletin düşman karşısındaki kuvveti
tezauf etmiş bulunacak ve belki Yunan bayrakları şimdiye
kadar sernigûn olacaktı. 

Fakat siz bu millete rahat vermiyor, kendisini kurtarmak için
elinde taşıdığı silahını almak istiyorsunuz artık yeter!

Bu milletin hayat ve namusu ile oynamaktan vazgeçiniz. Ve
biliniz ki Müslüman Türk için lâyemut bir hayat mukad-
derdir. Anadolu’nun feyyaz ruhu, düşman kuvvetini imha
edecek kabiliyetlere maliktir. Her gün bir destan-ı zafer ve
şeref duyan kulaklar, her saat bir menakib-i şan ve zafer gören
gözler karşısında sizin zehirli yalanlarınıza kanacak bir Müs-
lüman, Anadolu’da yoktur. 

Bir büyük zafer gibi teşci ve takdir ettiğiniz Anzavur ve taraf-
daranı hapishanelerden toplanılmış mahdut bazı sefillerden
başka bir şey değildir. Millet onu pek ala biliyor. Şah İsmailler,
Aleksili Nuriler ve buna benzer eşkıyalar senelerden beri bu
milletin kanını emmiş vahşilerdir. Siz onları takdir ve teşci
ayırıyor varınız öldürünüz diyorsanız?

Onlar kimi vuruyorlar, öldürüyorlar biliyor musunuz?

Cephelerde düşman karşısında silahıyla çarpışan Türkleri,
namus ve şeref-i millîyi kurtarmak için uğraşan Müslüman-
ları.

Ve ne kadar şayan-ı teessürdür ki o zavallı Türk ve Müslüman
maktul ve eşkıya.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 40
10 Mart 336 (10 Mart 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Anzavur ve maiyeti eşkıyalar da münecci ve fedakâr oluyorlar. 

Sonra cepheden cepheye koşarak silah ve imanlarıyla
kuvvetler yaratan, harikalar ibda eden Hamdi Bey de bu
kahraman millet de şaki ve lâin!

İnsaf ve hayâ ediniz bu kadar fedakâr kardeşler için sözde Yu-
nanlılar gibi lain ve şaki dedikten sonra bu millet sizin ne iste-
diğinizi pekala anlıyor. Sizin ne yapmak arzu ettiğinizi pekâlâ
takdir ediyor.

Sarı altınlar sizin için âli ve debdebeli hayatlar temin ettikçe,
isterse Anadolu Yunan, isterse memleket viran olsun, ne zararı
vardır değil mi? 

Fakat intikam-ı ilâhî bu milletin maneviyatını lekedar edenler
için hazırdır. Ne kadar çalışsanız da bu kara vicdanlar sizde
bulundukça yükselemezsiniz. Bu millet, yalnız safiyet ve
samimiyetle çalışan kardeşleri omuzları üzerinde taşır. Kendi
varlığını yıkmak isteyenler için yalnız bir yer vardır: 

“Ayaklar altında ezilmek”

Biz, çevrilecek dolaplardan malûmattar bulunduğumuz gibi,
millet de yapılmak istenen melanetlerden bigâne değildir.
Düşman parasıyla yaygaralar vücuda getirmek için
Anadolu’nun içine saldığınız rüzela birer ikişer yakayı ele ver-
mektedirler. Son melanetinizin projelerini neşretmeğe
başladığımız için sizi tutan kuvvetler de utanacaklarını
zannediyoruz. 

Mustafa Necati

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer (Pierre) Loti

Mütercimi: Ercümend Ekrem

Ya Filistin’de türbe-i ... kapılarında bekleyen Türkler
kaldırılınca, biri diğerini çekemeyip ikide birde arbede
çıkararak derun-ı mabedi kanlarıyla telvis eden mezahib-i
muhtelife-i Hristiyaniye mümesilleri köpek gibi boğuşurlarsa
kim ayıracak?

Ah evet! Türkleri İstanbul’da bıraksınlar! Bazı kısa nazarlı
erbab-ı ilm-i ruhun tenkit ettikleri, muhafazakârlıklarına rağ-
men -ki bilakis onların en mükemmel meziyetidir- orasını bir
merkez ve sulh ve sükûn ve iffet ve istikamet olarak muhafaza
edeceklerdir. Bahusus kendilerine rahat verirlerse!

Evet, Türkler tatlı su frenklerinden kurtarılır, Avrupa’nın
daima haksız çıkardığı menfur bir kavim olmaktan kurtulur,
kendilerini her an tehdit eden Rus kitlelerinden halas bulursa
bir amil-i müsalemet olurlar.

Ruslara kahpeliklerine rağmen hiçbirimiz kin beslemiyoruz.
Fakat rica ederim, izah etsinler İstanbul üzerinde iddia-yı
tasarruf edebilmek için neye istinat ediyorlar? Bu hususta ne
ırsi, ne tarihi bir hakk-ı mazeretleri yoktur. Ve dünyanın en
ehemmiyetli bir geçidinin medhalinde onların vücudu Avrupa
için daima bir tehlike olur. Maahaza bu ifadatım, Türkler vic-
danen ibkasına mecbur olduğum müdafaa-i hukukuyla

katiyen alakadar değildir. Esasen deruhte ettiğim davanın ne
derece muhik olduğunu teyit eden bir keyfiyet de şudur:
Bilmeyenler arkadan istedikleri kadar bağırsınlar, gülsünler,
beni tahkir etsinler, oralarda yaşamış ve Şark’ın pek mütenevvi
akvamını aralarında mukayese etmiş bütün Fransızların
-makbul ve muteber- şehadetleri hep beni tasdik eder.

Müdafaanamemi ehemmiyetçe çok daha dun bir nokta-i
nazarla itmam edersem belki bir pot kıracağım. Maa-haza
men-i nefs edemiyorum. Arz edeyim.

Cemiyet-i beşer yalnız sarraf ve mühendisten ibaret değildir.
Azası meyanında Lehülhamd miktarı günden güne tezayüt
eden sanayi-i nefise erbabı, şuara ve mütefikkirin var. Bunlar,
çirkinliğin her yeri istila etmesinden mütevellit havf ve hiras
ile her gün çoğalmaktadır. Fikr-i teceddüdün en az tahrip
etmiş olduğu küre-i arzın ufak köşeciğini bir hadika-i aram
gibi onlara bağışlasınlar! Kalan bedayiperverlikleriyle bir parça
enzarımızı uyalan zavallı Türklere müteşekkir olmalıyız. İs-
tanbul ile Edirne’yi malum olduğu veçhile iki şehir-i latif ha-
line koydular. Boğaziçi, sayelerinde ve canibeynine
kondurdukları sahil-i saray, cami, minare, cereyan eden suya
dalmış esrarengiz yalılar, üzerinde gezdirdikleri rengârenk
kisvede kayıkçılar, müzehhep zarif kayıklar, cesim yelkenli-
lerle cihanda yekta bir cennet oldu. 

Bütün bunlar biliyorum, oraya gelip yerleşen ve her biri biraz
takdir ederek kapıldığı bu müstesna letafeti ihlal eden ecanib
veya Rum, Ermeni, Musevi, reaya-yı Osmaniye’nin barbar-
lığıyla kısmen, fakat mühim bir surette mahvedilmiştir. Bu
merakiz-i İslam’ın, Türkler çıktıktan sonra dahi aynı tesir-i fü-
sunkârı muhafaza edeceği iddia olunmasın. Hayır! Bu füsunu
Türkler kendileriyle birlikte getirmişlerdi. Ve onların nefy-i
zalimanesiyle beraber mahvolacaktır. Sükûn ve huzur, hülya-
yı sihirkâr Türkleri takiben oralardan kaybolur. İslam mahal-
latının muavvec sokaklarından aynı eşhas, aynı mestur
kadınlar, aynı müttefik ve vakur, sarıklı, anterili Osmanlılar
geçmeyecek; zîruhlar arasına, hatıra-i mevtin

(Mabadı var)

Numara: 40
10 Mart 336 (10 Mart 1920)

Sayfa: 2

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

5.3.336’da düşman sol cenahta Sarıtepe’ye taarruz etmiştir.
Mukabil yan taarruzuyla düşman tardedilmiştir. Vaziyette
tebeddül yoktur.

6.3.336’da düşman merkez siperlerimize şiddetli topçu ateşi
açmıştır. Piyade mitralyöz ateşi akşama kadar devam etmiştir.

7.3.336’da düşman Sarıtepe’ye yine şiddetli bir taarruz yap-
mıştır. Muharebe akşama kadar devam etmiş, düşman vaziyeti
tebdile muvaffak olamamıştır. Merkez ve sağ cenahımıza da
şiddetli bir topçu ateşi açmıştır. Bir düşman tayyaresi siper-
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lerimiz üzerinde tayeran etmek istemiş ise de topçu ateşimizle
Kınık civarında sukut ettirilmiştir.

Akhisar Cephesi’nde:

6.3.336’da düşmanın iki günden beri Yayaköy, Saruhanlı, Ali
Beyli ve Belen istikametlerinde yaptığı şiddetli taarruzlar mu-
vafakatle tardedilmiştir. Düşmana telefat-ı külliye verdiril-
miştir. Mücahitlerimizin fevkalade sebat ve gayreti sayesinde
vaziyette hiçbir tebeddül yoktur.

Salihli Cephesi’nde:

4.3.336: Düşman şiddetli bir taarruz yapmıştır. Kömür-
cütepe’deki kıtaatımız ilerleyerek düşmanı tardetmişler ve
Çandağı eteklerini zapt etmişlerdir. Diğer bir kolumuzda Kırk-
tepesi şimal eteklerine kadar ilerlemiştir.

Bozdağı Cephesi’nde:

4.3.336: Düşmanın pek büyük bir kuvvetle iki günden beri
yaptığı taarruzlar tamamıyla akim kalmış ve düşmana bin iki
yüz kadar telefat verdirilmiştir.

Aydın Cephesi’nde:

4.3.336: Düşman tesirsiz piyade ve makineli tüfek ateşi
açmıştır.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Müstahberat-ı mevsukamıza nazaran Ali Rıza Paşa kabinesi is-
tifanamesinde İtilaf Devletlerinin muhaberat-ı hükümeti san-
sür ederek cihan efkâr-i umumiyesine mağduriyetimizi ilan
etmeğe ve hakkımızda vaki isnadat ve müfteriyata mukabelede
bulunmağa müsaade etmeyecek kadar tazyikatı teşdid ettik-
lerini zikretmektedir. Hükümetin mükerrer müracaatlarına
rağmen Düvel-i İtilafiye’nin İzmir’de devam eden fecayi ve iti-
safata mani olmadıklarını ilave etmekte ve tasni olunan
katliam iftirasını red ile milletin masumiyetini izhar için her
türlü tahkikata amade olduğunu ilan etmektedir. Bu istifana-
menin İstanbul’da neşrine Düvel-i İtilafiye sansürünce
müsaade edilememiştir.

İzmir’e Doğru

Muhaberat-ı devleti sansür edecek kadar teşdit edilen bu hari-
cî tazyikler karşısında millete artık tek bir vazife terettüp
ediyor: İlan ettikleri desatir-i insaniyeyi çiğneyecek kadar
hırs-ı tahakküm ve istilaya kapılan bu beşeriyet efendilerine
Türk milletinin esir yaşayamayacağını ve bunun için ölümü
göze aldığını ispat etmek!

CEMİYET-İ AHMEDİYE TERTİBAT-I

FESADİYESİ

Geçenki nüshamızda baş makalemizde İstanbul’da bazı se-
fillerin ecnebi muavenetlerine istinat ederek Kuva-yı Milliye’yi
mahv ve ifna için bazı tertibat-ı hainanede bulunduklarından
bahsetmiştik. Bu tertibata iştirak ve memur edilen kesanın

esamisini şimdiden neşretmeği muvafık bulmuyoruz. Yalnız
bu teşebbüsat-ı melunanenin hutut-ı esasiyesinin berveçh-i
zir enzar-ı millete arz ediyoruz. 

Numara: 1 

-Kuva-yı Milliyeyi dağıtmak üzere Hürriyet ve İtilaf, Nigeh-
ban, Kızıl Hançerciler, ittifak ederek Cemiyet-i Ahmediye
teşkil etmişlerdir. Teali-i İslam Cemiyeti de bu teşkilatın
mürevvicidir. Bu cemiyet Biga’da ihdas ettirdiğimiz ve vaka-i
ahire ile faaliyete geçmek istemiştir.

Bunların kabul ettikleri esasat berveçh-i zirdir:

1-Cemiyet-i Ahmediye Kuva-yı Muhammediye teşkilatına
inkılâp ederek dini bir perde altında ve ahalinin taassubundan
istifade ile Kuva-yı Milliyeye karşı ilan-ı cihat edecektir.

2-Biga’daki teşkilat esasiyesini ikmalden sonra Gönen’i elde
edip Bursa’da ihdas edilecek vakayi ile teşkilata germiyyet veri-
lecek ve Adapazarı ile birleştirilerek harekât tevhit olunacak-
tır.

3-Bu gayenin istihlasından sonra bir kongre akdedilerek İn-
gilizlere bir muhtıra verilecek ve kabinenin ıskatı ve yerine
Damat Ferid Paşa veya Kiraz Hamdi Paşa’dan birisinin riyaseti
altında bir kabine teşkili talep edilecektir.

Numara:2 

-27.2.336’da: Cuma günü Bayezıd Merkez Kıraathanesi itti-
salinde Moda Kıraathanesinde badezzeval saat iki de bu teşki-
latın bazı faal müteşebbisleri içtima etmiştir.

Bu içtimada Ahmed Anzavur’a ait Teşkilat-ı Ahmediyenin
matbu beyannamelerin suret-i tevzi’i ve teşkilat için takip olu-
nacak hutut-ı umumiyenin esasatı görüşülmüştür. 28 Şubat
Cumartesi günü Kızıl Hançer mensubiyetinden bazı zabitler
-icabında isimleri neşredilebilecektir- Kara Biga’ya gidecekler
idi! 

Numara:3 

-25.2.336 Çarşamba günü Bursa’ya malumu’l-esami bazı eşhas
hareket etmişlerdi. Cemiyet-i Ahmediye Bursa’da da bir
hareket-i kıyamiye icra ve hükümete vaziyet, telgraf muhaber-
atının kat’ı ve Anzavur’un hareketi ile birleştikten sonra Kürt
Mustafa Paşa Kuva-yı Ahmediye Umum Kumandanı ilan ede-
cekti.

Numara:4 

-Nigehban’a mensup zabitan ellerinde yeşil küçük varaklarda
muharrer numaralarla dağılacaklar ve beher altı köyden bir
nahiye teşkil ile ve her nahiyeye bir zabit tayin olunacak. Ve
halka Kuva-yı Milliye rüesası aleyhinde bir propagandaya
başlayacaklardı. Husule getirecekleri hareket-i kıyamiye ile
vaziyete hâkim olacaklar ve Ayvalık Cephesi’nde sağ ce-
nahlarını denize, düşman muavenetleriyle istinat ettirecekler
ve Yunan Kuva-yı İşgaliye Kumandanlığı’na bir muhtıra vere-
rek kendilerinin Yunan aleyhtarı olmayıp Teşkilat-ı Milliye
aleyhinde hareket ettiklerini ve binaenaleyh kendileriyle müt-
tefikan hareket edilmesi lüzumu tavsiye edilecek ve bu surette
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harekâta başlanarak cepheler ıskat edilecekti. Bu tertibat için
de bizce isimleri malum birçok eşhas-ı sefile memur edilmiş
ve muhtelif yerlere nizam edilmekte teşebbüs edilmişti. 

Fakat bütün bu hainler Kuva-yı Milliye teşkilatının resanet ve
meşruiyetini ve her türlü vatan hainlerini kahr ve tedmire
daima hazır ve kadir olduğunu unutmuşlardı. Nitekim
Cenab-ı Hakk’ın inayeti ve milletimizin hamiyet-i fedakârlığı
daima saik-i muvaffakiyeti olan Kuva-yı Milliyemiz bütün bu
tertibatı zir ü zeber etmeğe muvaffak olmuş ve en melun
vasıta-i faaliyetleri olan Anzavur ve kuvveti perişan edilmiştir.

Biz bu malumatı yalnız milletimizin enzar-ı ibretine vazetmek
için neşrediyoruz. Ta ki muhaliflerimizin süfliyet ve ihaneti
tamamen taayyün etsin.

TÜRKİYE-HAVAS-ROYTER (REUTER) AJANSI

Tarihi: 8.3.336 

Numarası: 314

Yeni Kabine

Dünkü kabineyi teşkile memur buyrulan Salih Paşa müstafi
kabine azalarıyla bilistişare yeni kabineyi teşkil ile meşgul
olmuş ve sadr-ı sabık Ali Ziya Paşa da hazır bulunmuştur.
Saadet ve selamet-i memleketi temin edecek bir kabinenin
teşekkülü için müdavele-i efkârda bulunmaktadır. Kabine aza-
yı sabıkasından Dâhiliye ve Hariciye nazırlarıyla Şura-yı Devlet
reisinin mevkilerini muhafaza etmeleri kaviyyen memuldür.

İstanbul Mebus İntihabı

Merhum Reşad Hikmet Bey’in irtihali ve Fuat Selim Bey’in is-
tifası ile inhilal eden İstanbul mebuslukları intihabı Perşembe
günü icra edilecektir.

Konya’dan Bir Sada-yı Hamiyet

Konya’dan vürut eden telgrafnamelerde özü sözü bir olan
Konyalılar arasında Kuva-yı Milliye’nin memlekete yaptığı ve
yapmakta olduğu hizmeti takdir etmeyecek bir ferd bile
tasavvur edilemeyeceğinden bunun hilafında vaki olan
işaat-ı bedhahane nefretle tekzip edilmektedir.

İzmir’e Doğru

Muhterem Konyalıların bu sada-yı hamiyeti karşısına levs ve
süfliyet ile meşbu olan muhaliflerimiz kim bilir yine ne kadar
kudurmuşlardır!

Anadolu’nun Galeyanı

Anadolu’nun her tarafından İstanbul’a çekilen telgraflarda Ali
Rıza Paşa’nın istifasından dolayı izhar-ı teessüf edilmekte ve
âmâl-i milliyeyi temsil edecek bir kabinenin mevki-i iktidara
gelmesi için milletin her türlü fedakârlığı ifaya hazır ve kadir
olduğu beyan edilmektedir.

Reis-i Cumhur Wilson’un Notası

Amerika Reis-i Cumhuru Wilson’un Fransa ve İngiltere’ye
tevdi ettiği bir notada Adriyatik sahillerinden Arnavutların

hukuku muhafaza edilmesi lüzumunu talep etmekte ve Yu-
goslavlara daha müsait hareket edilmesini kabul etmemek-
tedir.

Türkiye Muahedesi

Londra’da mesailerine devam eden müttefik hükümetler
mümessillerinin ancak on beş güne kadar Türkiye Mua-
hedesini hazırlayabilecekleri bildirilmektedir. 

LİVA ŞUÛNU

Anzavur Ahmed Hadisesi

Geçenki nüshamızda Anzavur’un kuvveti perişan olarak Tahi-
rova’ya doğru kaçtıklarını yazmıştık. Firarileri takip eden
kuvvetlerimiz az bir müsademeden sonra Tahirova’ya dâhil
olmuşlar ve orada tahassun etmek isteyen eşkıyayı perişan et-
mişlerdir. Anzavur ile Refik Melaneti Şah İsmail arasında itilaf
çıkmış ve her ikisi birer tarafa kaçmıştır. Takibata karşı şiddet-
le devam edilmektedir.

- Edremit heyeti azasından Hacı Mustafa Efendi, Yenice
müsademesinde Anzavur’un maiyetindeki eşkıya tarafından
derdest edilerek bin türlü tazyik ve ezadan sonra
Karaağaçalanı karyesine götürülmüştür. Mustafa Efendi 12
gün esir kaldıktan sonra, kuva-yı takibiye tarafından kur-
tarılmıştır. Eşkıya elde ettikleri Kuva-yı Milliye efradından
Hazım Ağaoğlu Halid ile diğer refikini baltalarla öldürmüşler
ve Mustafa Efendi’den iki yüz lira ile beş yüz liralık bir kefalet
almışlardır. 

Manyaslılar İştirak Etmiyorlar

Bu son Anzavur hadisesinde Kuva-yı Milliyemize karşı
şayan-ı takdir bir merbutiyet ve fedakârlık ibraz eden
mürüvvetli Çerkes Şevket Bey’den memnuniyetle haber
alındığına göre Manyaslılar akd-i içtima ederek vatanlarını ec-
nebilere satan Anzavur gibi bir meluna katiyen iştirak etmeye-
ceklerini ve eğer Anzavur Manyas’a iltica edecek olursa imha
edeceklerini takarrür ettirmişlerdir.

Heyet-i Umumiye İçtimaı

İzmir Şimal Mıntıkası Kuva-yı Milliyesi’nin bütün liva ve kaza
murahhaslarından terekküp ettirerek içtimaı daima mutad
olan Heyet-i Umumiye’nin önümüzdeki Perşembe günü
akd-i içtima ile müzakerata ibtidar edeceği haber alınmıştır

Kabristanlara İhtimam

Başçeşme ve sair yerlerde İslam kabristanlarının ağaçları bazı
eşhas tarafından kesildiği haber verilmektedir. Bu çirkin
tecavüzlerin meni zımnında Belediye reis-i gayurumuzun him-
metlerini bekleriz.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf 
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Numara: 41
Tarih: 12 Mart 336 (12 Mart 1920)

Sayfa 1

NETİCESİZ SULH

Garbın neticelenmeyen mesaî-i sulhperveranesi, flarkın
sükûnet ve asayişi üzerinde doğrudan doğruya bir âmil ve bir
saik-i keşmekeş tesirini icra etmekte olduğu bilumum Avrupa
ceraid-i siyasiye ve mühimmesi tarafından kemal-i suzişle yâd
ve tezkâr edildiği ve Asya baştanbaşa galeyan ve heyecan
içinde çırpınmakta bulunduğu halde, maattessüf Şark işlerinin
hâlâ bir netice-i katiyeye iktiran etmediği görülmektedir. Ver-
say’da ve Londra’da devam eden müzakeratın akamete
mahkûmiyeti cihanın istirahat-ı umumisi ve refah ve saadeti
namına şayan-ı teessür olmakla beraber sükûnun bir an evvel
adem-i teessüsünü badi olması dolayısıyla da mucib-i felaket-
tir.

İlan olunan insanî desatir-i esasiyenin adem-i tatbiki ve
menafi-i iktisadiye ve temin-i hâkimiyet iddialarının tevlit et-
tiği mühlik rekabet-i siyasiye cihanı yeni bir felakete doğru
sürüklerken arzu ederdik ki: Avrupa rical-i siyasiyesi beşerin
ihtiras ve kin ve infialini mucip vakayi ihdasına meydan ver-
meyerek milletlerin hukuk-ı tabîiyye ve tarihlerini ita ve bu
suretle devam etmekte olan umumi hoşnutsuzluklara bir ni-
hayet versinler. Fakat son gelen matbuat-ı ecnebiye maattessüf
bir takım taahhüdat-ı hafiye ile devletlerin yekdiğeri aleyhine
umumi bir mücadele hazırladıklarını göstermektedir. 

Beş sene devam eden ve hâlâ bir netice-i katiyyeye adem-i ik-
tiranı sebebiyle kan dökülmesine sebebiyet veren Harb-i
Umumi’den sonra milletler istirahat-ı mutlaka ile bir devr-i
huzur yaşamak arzusunda bulunurlarken bir takım rical-i
siyasiyenin sırf bir ihtiras ve kin-i siyasi neticesi olarak mil-
letler için birer saik-i felaket olacak vaziyetler ihdas etmeleri,
herhalde hukuk-ı tarihiye ve sulh-ı cihan için mucib-i yeis ve
elemdir. Bilhassa asırlardan beri sükûn ve huzura muhtaç olan
ve sırf hakk-ı hayat ve saltanatını kurtarmak için silaha
sarıldığı muhakkak bulunan bir milleti hâlâ huzur ve istirahat-
tan mahrum etmek herhalde doğru olmayan bir harekettir.

Mütarekenin ilanından beri müteaddit vesait ile Türk milleti
hukuk-ı tarihiye ve siyasiyesinin itasını temenni ettiği halde
sevgili yurdunun her tarafından ateş ve ölümle karşılandı. 

Tarihi yurdunda Yunan kuvvetleri hayat ve namus ezerek bar-
barca bir hâkimiyet temini için en müthiş vesait-i harbiyeye
müracaat etmekte ve bütün cihan kan ve ateşin vücuda ge-
tirdiği bu şenaatler karşısında sükûn ve sükûneti muhafaza
ederek seyirci kalmaktadırlar. 

Avrupalıların ve bilhassa tarihi münasebetlerle merbut
olduğumuz milletlerin insani gayeler takip eden evlatlarından
bu şeni ve feci harekâta karşı isyan bekleyen Türk milleti
karşısında bilakis her taraftan kuvvet gören bir Yunan vahşeti
görürse hakk-ı hayat ve namusunu kurtarmak için müracaat
edeceği yegâne vasıta silahtan başka ne olabilir?

Bu tabii hakk tasdik edilmeyerek Türk’ün elinden silahını
bırakmasını istemek idam kararını tebliğ etmeğe müsavidir.

Safiyet ve asalet-i tarihiye, şecaat-ı ırkıyyesiyle lâyemut bir
hayat, şan ve şerefe sahip olan ve hakk karşısında arz-ı tes-
limiyet eden bir millete vuku bulan tecavüzlere nihayet ver-
memek ölüme sükûnetle inkıyat etmesini istemektir. Hâlbuki
tarihin sahaif-i vesiası böyle bir vaka-i dilsuz ve feci kaydet-
memiştir. Ve Türk milleti için de tarih de böyle bir sahife-i
süfliyet görülmeyecektir.

Eğer eski düsturlarımız ve birçok revabıt-ı iktisadiye ve
siyasiye ile kendilerine merbut bulunduğumuz milletler son
kararlarını vererek hakk-ı tarihimizi tasdik ve Türk olan her
yerin üzerinde hâkimiyetimizi kabul ederek devam eden
keşmekeşe nihayet verecek olurlarsa, Şark âleminde yeni bir
cereyana bais olacak ve mühim bir kuvvet ihdas etmiş bulu-
nacaklardır. Aksi takdirde her dem tezayüt eden ve edeceği
tabii olan bir keşmekeş vücuda gelecektir ki sulh-ı cihan için
ebedi bir mani olan bu vaziyetten mütevellit dökülecek kanlar
haysiyet-i âlem namına bir şeyn bir ar olacaktır.

Mademki milletlerin hakk-ı tabiyeleri kabul ediliyor,
mademki: Wilson Prensipleri esas tutularak bir mütareke imza
edilmiştir, niçin barbar bir milletin Anadolu’nun göz be-
beğinde hâkimiyet temin etmesi için döktüğü kanlara, ezdiği
namus ve hayatlara bir netice verilmiyor.

İzmir’in Türk olduğu ve Türk kalacağı konferansın teminatı ile
musaddak bulunurken ve İzmir’in her tarafı ben Türküm diye
feryat ederken, neden? Yunan vahşilerine def olunuz den-
miyor da Türk’e sen bu zulme, bu fenalığa, bu melanete
boyun eğeceksin deniyor.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 41
12 Mart 336 (12 Mart 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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İnsaniyetin kabul edemeyeceği bu teklif önünde biz tekrar
Avrupa milletlerinden hakkımızın tasdikini istiyoruz. Ve diyo-
ruz ki İzmir, bütün hayat-ı mazisi, bütün servet-i umumiyesi,
cami’i, medresesi, mektebi, hastanesi, her şeyi itibarıyla
Türk’tür. Sine-i vâsi’inde geniş kavuklu dedeleri taşıyan
mezarlar İzmir’in tarihini cihana arz ederken, Türk minareler-
den yükselen tevhit sesleri İzmir’in Müslüman ve Türk
olduğunu ilan ederken, neden bizi İzmir’den ayırmak ve onu
yabancı, hain ellere teslim etmek istiyorsunuz? Gazeteleriniz,
rical-i siyasiyeniz ve bütün bizi bilen Türk’ün asalet ve
samimiyetini takdir eden üdeba ve ulemanız İzmir’in bizim
olduğunu müttefikan kabul ve ilan ettikleri halde neden
Yunan askerlerinin hâlâ Türk kesmesine mümanaat
edilmiyor?

Anadolu’nun sükûneti arzu ediliyorsa her şeyden evvel İzmir
sahib-i hakikisine teslim edilmelidir. Aksi takdirde İzmir Türk
oluncaya kadar Türk milleti uğraşacak ve bu uğurda fedakâr-
lığı cana minnet bilecektir. İnsanların irade ve kudreti
fevkinde bir mukadderat-ı ilâhîye mevcut iken herhalde hak
yerini bulacak ve haksızlık edenler herhalde nadim olacak-
lardır. Er geç beşerin saadetini temin olunacak ve hukuk-ı
tabî’iyye ve tarihiyeye karşı arz-ı teslimiyet edecek zaman gele-
cektir. Ve biz istiyoruz ki o zaman çabuk gelsin. Çünkü
başkalarının mülkünde, hayatında, namusunda parasında
gözümüz yoktur.

Arzumuz, isteğimiz, hakk-ı tabii ve tarihimizin itasıdır. Ve
bütün fedakârlık ve çarpışmamız bunun teminine kadar
devam edecektir. Bunun aksini düşünenler herhalde yanlış
düşünmektedirler. 

Türk İzmir Türk oluncaya kadar Anadolu’da sükûn teessüs
etmek ihtimali olduğunu bütün açıklığıyla tekrar cihana karşı
beyan ederken milletlerin artık sükûnet-i âlem ve asayiş-i
cihan namına bir karar-ı kati ve vicdani vereceklerini ümit ey-
leriz.

Mustafa Necati

AVRUPA MATBUATI

21.2.336 tarihli Chicago (Chicago) Tribuna gazetesi
yazıyor:

Loyd Corc (Lloyd George) İtalya Başvekili Nitti ile Adriyatik
meselesini Amerika’ya danışmaksızın halletmek için bir ittifak
akdetmişlerdir. Bu hafi ittifakta İtalya Başvekili, Loyd Corc’a
(Lloyd George) Türk muahedesinin tanzimine de muavenet
vadediyordu.

İngiltere Başvekili Amerika Reis-i Cumhuru Wilson’un Os-
manlı İmparatorluğu’nu parçalama planlarına müdahale ede-
ceğinden ihtiraz ediyordu. İşte bu sebepten dolayı İngiltere
Başvekili, İtalya Başvekili Nitti ile akd-ı itilaf etmekte tereddüt
etmemiş ve Adriyatik meselesi hakkında mahut tehdid-amiz
notanın takdiminde mahzur görmemiştir. Lakin Fransa
Başvekili Milran (Alexandre Millerand) meseleye müdahale
edince nota tebdil edilmiştir.

Milran (Alexandre Millerand) ile Loyd Corc arasındaki ihtilaf
daha devam etmektedir. Fransa Amerika’nın Avrupa iş-
lerinden elini çekmesini kabul etmemekte ve Milran siyaset-i
hariciyeyi bu nokta-i nazara tevfikan idare etmektedir. 

Wilson’un Düvel-i İtilafiye’ye müracaatla Türkiye muahede-i
sulhiyesini kendi reyi olmaksızın takarrür ettirmemeleri
arzusunu izhar ettiği de istihbar kılınmıştır.

Omatine gazetesi “Anlaşmazlık ve Karışık İşler” serlevhası al-
tında bir makale neşretmekte bu makalede deniliyor ki:

Nim-resmi istihbaratı okuduktan sonra hükmettim ki;
Londra, Paris, Roma arasında ittihat ve ittifak mevcut değildir.
Ne Türk meselesi, ne Almanya’ya karşı ittihaz edilen hatt-ı
hareket, ne de buhran-ı malinin tanzimi hakkında bir anlaşma
görülüyor. Londra ve Roma mücrimlerin teslimi hakkında
Paris’te gösterilen şiddeti anlamıyor. İstanbul’un, Boğazların,
Suriye’nin, Irak’ın mukadderatı hakkında Manş’ın iki tarafında
aynı suretle düşünülmüyor. İngiliz maliyyunu Latin şerik-
lerinin muavenetine koşmaktan şedit bir surette imtina
ediliyor. Fransa’nın Yugoslavları ile İtalya’ya karşı bir muahede
aktı için müzakeratta bulunduklarını ispat edecek vesaik
neşrediliyor. Sulh gecikti. Yani müdiran-ı umur sükûneti
ahlak ve adaleti temin edecek bir sulh yapmaktan aciz olduk-
larını gösterdiler. Etrafımızda kin, haset, ihtirasla mali bir
sada-yı nesimi mevcuttur. Sermayedar Avrupa iflasa, anarşiye
gidiyor. Hükümetlerimiz mebuslarımız siyaset-i hariciyedeki
hatt-ı hareketi tayin edecek olan bu vahameti görüp anlamak
istemiyorlar. Bu vaziyet gayr-i kabil-i mücanebet bir surette
tahrip, kuvve-i maneviye inkisarı açlık ve billnihaye ihtilal-i
umumi gibi neticeler hazırlamaktadır. Bu neticeyi hiçbir şeyi
men edemeyecek gibi görünüyor. 

Tan gazetesi diyor ki:

Telkale’de 13 Kânunuevvel’de başlayan harekât gittikçe
kesb-i kuvvet etti. Emir Muhammed El-Faur taht idaresindeki
bedevilerle Lazkiye, Mürci’iyyun (?), Suriye havalisinde bütün
şiddete rağmen hâkimdir. Hareket-i isyaniye, Kânunusani ip-
tidalarında Kilis ve biraz sonra da İskenderun kazalarına kadar
tevessü etti. Aynı zamanda Adana vilayetinde ve Maraş ve Urfa
havalisinde galeyan-ı millî başladı. Bunlar üzerine sevk olunan
kıtaatımız, zayiat-ı külliye vermekle asayişi temine muvaffak
olamadı. Şam’da en büyük anarşi hükümfermadır.

Şerif tarafından gönüllü ordular teşkil ediyor. Ne olursa olsun
vaziyet mühim ve müşküldür. Ve bizim nazar-ı dikkatimizi
celbe layıktır.

Numara: 41
Tarih: 12 Mart 336 (12 Mart 1920)

Sayfa: 2

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

8.3.336 tarafeynden piyade ve şiddetli mitralyöz ve top ateşi
oldu. Düşman Sarıtepe’yi tahliyeye mecbur kaldı.
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10.3.336 Soma mıntıkasının merkez siperlerinde düşman
piyadesine karşı tarafımızdan müessir ateş baskını yapılmıştır.
Makineli tüfek ve piyade ateşi akşama kadar devam etmiştir.
Sarıtepe taarruzunda bir Yunan binbaşısının maktul düşmüş
olduğu ve cesedi merasim-i mahsusa ile Kınık’ta defnedildiğini
haber alınmıştır.

Akhisar Cephesi’nde:

9.3.336: Düşman Saruhanlı’ya devamlı bir topçu ateşi açmış
ve faik kuvvetlerle şiddetli bir taarruz yapmıştır. Mücahitleri-
mizin fevkalade sebat ve fedakârlığıyla düşman tamamıyla
tardedilmiştir.

10.3.336’da Düşman topçu himayesinde Saruhanlı’ya taarruz
etmiş ise de üç saat kadar süren muharebeden sonra ricata
mecbur olmuştur. Düşman Gediz nehri kenarında Köstence
Mezarlığı civarında köprü kurmakta ve Kayran şimalindeki
sıratlarda tahkimat yapmaktadır.

Salihli ve Bozdağ Cephelerinde

9.3.336: Düşmanın Bozdağı’na yaptığı taarruz esnasında
Akhisar Cephesi’nin sol cenahında Bintepeler’e de şiddetli bir
hücum yapmaları üzerine ve Marmara gölü ile Gediz nehri
arasında kısmen açık kalmış ve bu boşluğu doldurmak için
Salihli Cephesi ihtiyatları sevk olunmuştur.

Düşmanın Allahdiyen, Bozdağı civarında tekrar pek faik
kuvvetlerle taarruza geçmeleri üzerine Salihli bu vaziyette
tehlikeye düşmüş ise de kumandanların ve efradın fevkalade
fedakârlıkları sayesinde düşman Sart (Sard) deresi önünde
tevkif edilmiştir. Düşman şimdi Sart’ta (Sard) tahkimatla
meşguldür.

Bozdağı muharebelerinde düşmanın fevkalade çok zayiatı
vardır. Yalnız bir gece baskınında bir bölük kâmilen imha
edilmiş ve üç makineli tüfek ile kilitli esliha iğtinam olunmuş-
tur.

MÜSTAHBERAT-I HUSUSİYEMİZ

Yunan Ordusunda İsyan

Yunanistan’ın Drama civarında Doksat mevki’inde bulunan
Yirminci Fırkası kapalı emir ile eski Yunanistan’a sevk olun-
maktayken fırkaya mensup olan taburun İzmir’e gönderil-
diğine muttali olan taburları isyan ederek emre itaat
eylememişlerdir Hükümet-i askeriye kendisine sadık efradı
otomobillerle mahall-i vakaya sevk etmiş ve fakat isyanı
bastıracak yerde efradı büsbütün tahrik eylemiş, bunun üzeri-
ne vakanın diğer mahalle sirayetinden havf eden hükümet
efradı arzuları veçhile bu kara tarikiyle Yunanistan’a sevk et-
miştir.

Yunanistan’da mukabil ateşler

Almanya’dan avdet eden Yunan zabitanı efradıyla birlikte Yu-
nanistan’da İspartaküs (Spartaküs) propagandası yapmak-

tadırlar. Hükümet büyük rütbedeki zabitanı divan-ı harplerde
mahkûm etmekte ise de efrada bir şey yapmamaktadır. Go-
naris Partisi Yunanistan’da büyük teveccüh ve nüfuz kazan-
makta ve Venizelos aleyhinde şiddetli propagandalar
yapmaktadır. 

Bu propagandalar tesiriyle, Yunanistan’da İzmir’in işgali aley-
hinde şedit bir cereyan hâsıl olmakta ve İzmir’in Yunanistan
için bir felaket-i müthişe olacağı söylenmektedir. Makedonya
ve Yunanistan hudutlarında Bulgar’la komite müsadematı ol-
maktadır.

TÜRKİYE-HAVAS -ROYTER (REUTER) AJANSI

Tarihi: 9.2.336 

Numarası: 320

Kabinenin Suret-i Teşekkülü

Kabine riyaseti rütbe-i vezaret ve müşiriyet ile Salih Paşa
hazretlerine tevcih buyrulmuş ve meşihat-ı İslamiye’ye de
Haydarizade İbrahim Efendi uhdesinde ibka kılınmıştır.

Hariciye Nezaretine Safa, Dâhiliye Nezaretine Hazım, Harbiye
Nezaretine Fevzi, Maarif Nezaretine ve Şura-yı Devlet Vekâle-
tine Abdurrahman Şeref, Adliye Nezaretine Şurayı Devlet
Mülkiye Dairesi Reisi Celal Beyler, Evkaf Nezaretine Şeyhülis-
lam-ı esbak Ömer Hulusi Efendi, Nafıa Nezaretine ve Maliye
Nezareti Vekâletine Tevfik Bey, Ticaret ve Ziraat Nezaretine
Defter-i Hakanî Emini Ziya Beyler tayin olunmuşlardır. 

Sulh Komisyonu

Sulh Konferansı’na bir hafta yahut gelecek hafta davet edile-
ceğimiz muhtemel olduğundan ikmal-i vazife eden Sulh
Komisyonu tekrar Tevfik Paşa’nın riyasetinde içtimaa etmiştir. 

İngiltere’nin Alacağı 

Avam Kamarasındaa İngiliz Maliye Nazırı beyanatta bulunarak
İngiltere hükümetinin müttefiklerinden bir milyar sekiz yüz
altmış beş milyon İngiliz lirası alacağını söylemiştir.

Cami Bey

Cami Bey Felah-ı Vatan Heyet-i İdaresi namına intihab olun-
muştur.

LİVA ŞUÛNU

Şehid-i Muhterem Hamdi Bey için

Dünkü gün Turan İnas Mektebi’nde Şehid-i muazzam Hamdi
Bey’in ruhuna ithaf olunmak üzere bir mevlüd-i şerif kıraat
olunmuş ve bu mevlitte memleketimizin hanımları bulun-
muşlardır. Mektep Müdiresi Münire Hanım tarafından Hamdi
Bey’in fezail ve fedakârlığı hakkında bir hitabe irat edilmiş ve
Hamdi Bey için Balıkesir hanımlarının ifa edecekleri vazife-i
vataniye müzakere olunmuştur.
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Hamdi Bey Ruhu İçin Mevlid-i Şerif

Biga’da şehiden vefat eden Hamdi Bey’in ruhuna ve umum
ervah-ı şühedaya İthaf edilmek üzere Martın 12. Cuma günü
(bugün) İdman Yurdu tarafından namazdan bir saat evvel Paşa
Cami-i Şerifinde mevlid-i nebevi kıraat olunacaktır.

Matbuat Cemiyetinin Tebliği

Osmanlı Matbuat Cemiyeti’nden:

Hukuk-ı Milliyemizin müdafaası yolunda her taraftan
cemiyetimize telgraflar gelmektedir. Bu telgraflar
cemiyetimizin merkezinde talik edilerek erbabı matbuatımıza
isma’ olunmakta ise de gayet tarafgirane bir surette idare
edilen ecnebi sansürü bunlardan kısm-ı azamının neşrine
imkân bırakmamaktadır. İstanbul matbuatının ne gibi
tazyikata tabi olduğunu bilmeyenlerde de matbuatımızın
Maraş, İzmir Fecayi’i gibi hadisata lakayt kaldığı zannı hâsıl
olmaktadır. Cemiyet Heyet-i Merkeziyesi’nin 23 Şubat tarihli
içtimaaında bir guna sui tefehhüme mahal kalmamak üzere
hakikat-ı halin Anadolu efkâr-ı umumiyesine arzına karar
verilmiştir. 

Okuma Yurdu

Okuma Yurdu müsteciri Namık Bey yurdun bugünkü Cuma
günü hâsılatını Kuva-yı Milliye’ye terk ve hibe edeceği cihetle
bilumum efrad-ı milleti yurda davet etmektedir. Bu hayırlı
teşebbüse ahalimizin iştirakini tavsiye ederiz. 

Anzavur Ahmed hadisesi

Gönen’deki askeri ve millî takip kuvvetlerimizin kahir
harekâtı karşısında Anzavur’un kuvveti tamamen dağılmış
eşirra tedip olunmuştur. Anzavur, 3-4 kişiyle firar etmiştir.
Takibine şiddetle devam olunmaktadır. Askeri ve millî kuvvet-
lerimiz Biga’ya hareket emrini almışlardır. 

Anzavur Mehdi ve Yalancı Peygamber!

İstanbul’dan Biga’ya giden tahkik heyetinde bir zat ile görüşen
bir arkadaşımızın yazdığına göre Anzavur heyet huzurunda
kendisinin mehdi olduğunu söylemiş, buna da kanaat ede-
meyerek “Ye’ti min ba’dihi ismuhu Ahmed” ayet-i kerimesin-
deki “Ahmed’in” -hâşâ- kendisi bulunduğunu ifadeden
çekinmemiş. Bu suretle şeran da kâfirliğini ispat etmiştir. 

Ayet-i mezkûradaki Ahmed’den murat Cenab-ı İsa lisanından
hikâye tarikiyle Peygamberimiz efendimiz hazretleridir.
Demek ki Anzavur yalnız mehdilik değil, Hâşâ peygamberlik
de dava etmektedir Bu yalancı peygamberin, mütenebbinin
kafası inşallah yakında şeriat ve ruh-ı nübüvvet kılıcı ile
koparılacak, Müslümanlar bu melun heriften artık kurtula-
caktır. 

Abdullah Cevdet

Mahud İçtihatçı Abdullah Cevdet tarafından Zat-ı Şahane’ye
bir jurnal verilerek, bunda Anadolu’daki Kuva-yı Milliye’nin

dağıtılması istirham ve aralarına sokulacak tefrikaların tarz ve
mahiyeti izah edilmiş olduğunu mevsukan işittik.

Abdullah Cevdet jurnalin bir suretini bazı mümesillere takdim
etmiştir. Her gün Damat Ferid Paşa ile düşüp kalkan Abdullah
Cevdet’e Ferid Paşa sadarete çıktığı takdirde Maarif Nezareti
vadedildiği söylenmektedir. Zavallı ve gafil adamlar!

İdman Yurdu İdare Heyetinden

Geçen içtima-ı umumide intihap edilen komisyon tarz-ı mesai
programını tertip ederek harekât-ı bedeniye, terbiyevi oyun-
lar, futbol, cirit, binicilik, güreş, bisikletçilik, maç ve eskrizm,
kalkan, boks, endaht ve nişan, millî rakslar, tahmin-i mesafe,
gençlere tedabir-i sıhhiye-i evvelîye talimi gibi encümenler,
tefrikiyle teşkilata başlamağı kabul etmiştir. Bu hususta vesair
mevadd hakkında müzakeratta bulunulmak üzere Mart’ın on
dördüncü Pazar günü akşamı yani Pazartesi gecesi Alaturka
saat birde Sultani Mektebi’nde bir umumi içtima akdolu-
nacaktır. Yurda mukayyet umum azanın ve kaydolunmak
üzere bulunanları behemehâl bu içtimada bulunmaları ehem-
miyetle rica olunur.

***

Doktor Bakteriyolog Ekrem Tok

Dâhili, bulaşıcı, kan hastalıkları mütehassısı, kan, balgam,
idrar muayeneleri ve her türlü tahlilatı icra, dâhili, bulaşıcı

kan hastalıklarının tedavisini deruhte eder. Fukara
Perşembe günleri meccanendir.

***

Emraz-ı zühreviye mütehassısı

Doktor Mehmed Ali

Emraz-ı dâhiliye, Frengi, bel soğukluğu ve cilt
hastalıklarının son kabul edilen suret-i tedavi ile

her gün öğleden sonra Vatan Eczanesi’nde
hastalarını kabul ve tedavi eyler.

***

Avni İsmail

Hükümet Caddesi’nde

Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 42
14 Mart 336 (14 Mart 1920)

Sayfa: 1

DÜVEL-İ İTİLAFİYE FEVKALADE

KOMİSERLERİNE

Açık Mektup

Artık hak ve adalet bekleriz;

Türk milleti feci bir harbin netice-i mağlubiyeti olarak uzun
zamandan beri galiplerin taht-ı tazyik ve tesirinde melal ve
endişe ile alude dakikalar yaşıyor. Mukadderatının tayini
haberini ve tahammülfersa bir şekil alan devr-i keşmekeş ve
tereddüdün hitamı beşaretini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Düvel-i Fahime-i Medeniye’nin mükerreren ilan ettikleri de-
satir-i insaniye ve milliyenin kitle-i beşeriyete mensup bütün
milletler için siyan olarak tatbik edileceği ve bu hususta gös-
terilecek müsavatsızlıkların medeniyet ve insaniyet için ebedi
bir şeyn olacağına kanaat getiren milletimiz artık galiplerini
biraz insaf ve hakkaniyete davet etmek hakkını ihraz etmiştir.

Asırlardan beri bin türlü siyaset dolapları karşısında daima
kan dökmeye ve bütün mevcudiyetlerini fedaya icbar edilen
Türklerin de harslarıyla, teşkilat-ı içtimaiyeleriyle, kabiliyet-i
medeniyeleriyle manzume-i beşeriyette layık olduklarını
mevki’i istihsale haklı olduklarını inkâr etmek ne adalet-i in-
saniye ile kabul-i teliftir ve ne de Düvel-i Muazzama’nın fazilet
ve saadet-i beşeriye namına daima sert ettikleri hak ve adl ve
sükûn ve müsalemet esaslarına tevafuk eder.

Asaletmeab efendiler, yaşamak isteyen bir milleti birçok feci
ızdırabat ve tazyikat altında almaya mahkûm bırakmak
cinayeti, asırlardan beri medeniyeti zirve-i tekâmüle isal eden
büyük milletleri ebediyen hacil ve bed-nam bırakacak bir
facia-i insaniyettir. 

Cihanın bütün inkılâbat-ı içtimaiyesi her milletin hukukunu
kabul etmek esasını tesbit ederken pek gaddarane olan em-
peryalizm cereyanlarının hâlâ vukuata ve cereyan-ı hadisata
hâkim olması bütün medeniyet mübdilerini ebediyen
mahkûm bırakacak bir riya ve süfliyettir. Sahaif-i tarihiyeleri
şimdiye kadar şeref ve fazilet ile haledar olan büyük milletler

niçin adi ve serseri bir siyasinin dam-ı iğfalatına kapılarak her
gün binlerce hunin fecayi’in ikaına tahammül ediyor ve seyirci
kalıyorlar?

Mümessili bulunduğunuz devletleri bütün muazzam
şahsiyet-i menviyelerini temsil eden büyük bir heyet-i
tahkikiyenin İzmir’deki mezalim için tertip ve ita ettiği ra-
porda münderiç olan feci levhalar biraz olsun rikkat-i in-
saniyeyi niçin tahrik etmiyor?

Niçin hâlâ İzmir’in bakir ovalarında binlerce Müslüman’ın
kanı akıyor, binlerce hemşerimizin arzı payimal ediliyor,
bütün mukaddesatımız pek sefil bir düşmanın ayakları altında
çiğneniyor? Milyonlarca Müslüman’ın metbu-ı müfehhimi bu-
lunan İngiliz kralının tac-ı haşmetine niçin medeniyet namına
ika edilen birçok hunin vahşetlerin lekeleri hâlâ sıçrıyor?

Niçin Fransa’nın insaniyete saadet ve hak bahşeden faziletkâr
tarih-i cumhuriyeti vahşi bir istilanın tahrip ve gadrine
müsaade edilmesiyle televvüs ediyor.

Nazarlarınızda Türk’ün belki hakk-ı hayatı yoktur, fakat hiç
olmazsa azametli milletlerinizin vicdan ve tarihini lekelerden
tenzih için bu caniyane Yunan vahşetlerinin devamına
igmaz-ı ayn bahşetmeyiniz!

Ve siz büyük milletler; gözünüzün önünde binlerce masum
insanın mahv ve fena bulmasına seyirci kalmakta devam eder-
seniz pek haklı olarak kani olacağız ki hal ve adl tarafınızdan
yalnız Hıristiyan milletler için mevuddur. Müslüman’ın hayatı
nazarınızda hiçtir ve Türklüğün vaveyla-yı matem ve ızdırabı
size zevk ve sürur bahşediyor.

Böyle mi asaletmeab efendiler; hakikat-gû, olunuz açık söy-
leyiniz: böyle ise siz bittabi tayin-i mukadderatımızda serbest-
tiniz, fakat iyi biliniz ki hak çiğnenmez, hakikat mahvedilemez
ve nihayet Türk de şeref ve namusunun istinatgâhı olan silahı
başında ölmedikçe hakir boğazlanamaz.

Biz şimdiye kadar medeniyetin pişvası olan büyük milletler-
den böyle bir sukut-ı vicdan beklemiyoruz ve ümit ederiz ki
Düvel-i Fahime yakında vereceği kararlarla bizi feci bir
inkisar-ı hayale maruz bırakmayacaktır.

Şimdiye kadar vatandaş olarak aguş-ı şefkatimizde
beslediğimiz anasırın son ifalatına kapılmamak icab-ı nasfet
ve adalettir.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.
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İzmir’de şimdiye kadar binlerce masum pek vahşiyane bir
surette katl olundu. Vicdan-ı insaniyetin ebediyen kabul ede-
meyeceği mezalim icra edildi. 

Siz bunlar karşısında sakit kalıyorsunuz ve sonra Maraş’ta en
hunharane bir hiss-i intikam ile birçok masumları öldüren
canileri ifna etmeyi bir numune-i vahşet olarak nazar-ı itibara
almak istiyorsunuz. Bu tarafgirlik reva-yı hak mıdır? Eğer
hakikat ve insaniyet namına hareket ediyorsanız buralara
tahkik heyetleri gönderiniz. Göreceksiniz ki evlatlarının parça-
landığını gören birçok ak saçlı ninelerimizin vaveyla-yı
matemini her gün duyan milletimiz yine şimdiye kadar hiçbir
Rum’un ve Ermeni’nin burnunu kanatmayacak kadar büyük
bir delil-i fazilet göstermiştir. 

Sizin milletlerinizin hangisi gözünün önünde kardeşlerinin
boğazlandığını görürken bu sabır ve sükûn, bu şefkat ve hi-
mayeyi gösterebilir?

Binaenaleyh göğüslerini siper yaparak vatanlarını müdafaa
eden Kuva-yı Milliyemiz namına sizlerden insaf ve adalet bek-
liyorum ve milletimiz sımah-ı insaniyetinizin nihayet bütün
enin iştika ve âlâmı karşısında biraz da hakk-ı küllilerini istima
ve kabul edeceği hususunda hâlâ ümit beslememektedir.

Bütün ümitlerimiz yine uful edecek olursa; o zaman asalet-
meab efendiler; Türk milleti de icabında tamamıyla mahv ve
helak olarak ispat edecektir ki asırların sene-i tarihisinde
meknuz olan sırf ecdadı birkaç sefil Yunanlının pay-ı hakareti
altında çiğnenmesine müsaade etmeyecek ve nihayet hakkını
istihsale muvaffak olacaktır.

H. (Hüseyin) Vasıf

AVRUPA MATBUATI

“Morning Post”tan:

Meclis-i Âli’nin İstanbul hakkında verdiği kararın Fransız
arzusuna muvafık olduğuna dair Fransa tarafından vaki olan
beyanattan anlaşılıyor ki Türklerin İstanbul’da ibkası ve Bo-
ğazların Düvel-i İtilafiye’nin murakabesi altına vazı hususunda
Fransa, İtalya, İngiltere hemfikir olarak hareket ettiklerinden
şekk ve şüphe yoktur. Yalnız Türkiye’nin müstakbel tarz-ı
idaresi için ne gibi bir suret-i hal ve tesviye bulunacaktır. Her-
halde Türkiye’nin vesait-i müdafaadan mahrum edilerek muh-
terislerin planlarına kaptırılmaması lazımdır. Türk’ün fezail-i
gayrı kabil-i inkârdır. Lakin namuskâr ve faal idareciliğini bu
fezail meyanına ithal etmemek muvafık-ı hakikattir. Onun için
Osmanlı ülkesinin tarz-ı idaresini düşünmek icap eder. En
muazzam bir hükümet-i İslamiye olmak dolayısıyla bu husus-
taki mesuliyet İngiltere’ye terettüp eder. Fransa ve İngiltere
bir muvakkat-ı zaman için şerait-i muayyene dâhilinde
Türkiye’nin idaresini temin etmelidirler. İngiltere’nin memur
göndererek, Fransa’nın para vererek Türkiye’yi muntazam bir
idareye isal etmeleri münasiptir. 

Sudan’da İngilizlere Karşı Kıyam

Tribuna Gazetesinden:

Sudan’da şayan-ı teessüf bir hadise vukua gelmiştir. İngiliz
kuvvetleri Dinga kabilesinin taarruzuna duçar olmuş ve bir
hayli zayiata uğramıştır.

Bin kişiden mürekkep Sudanlı kuvveti gece taarruzlarıyla İn-
gilizlere dehşetli zayiat verdirmiştir. 

İngiltere mesail-i muhtelifeyi kat-i mukarrerata iktiran et-
tirmek istiyor. 

Ciyornale Ditalya (Giornale D’İtalya) Gazetesinden

Londra, 10 Şubat 

Şark meselesi hakkında âlem zulmet içinde puyan oluyor. İn-
giltere, Müslüman milliyetperverliğini dilgir etmemek şartıyla
Avrupa amalini mümkün mertebe tatmin etmek istiyor.
Anadolu’da sarf-ı iktisadi imtiyazat ve tavizattan, Boğazlarla
İstanbul’un beynelmilel bir kontrolünden ve Emir’in taht-ı
idaresinde Suriye’nin muhtariyetinden bahsediliyor. Mısır ile
Boğaziçi sevahilinden varit olan malumat pek fena olduğun-
dan kati kararlara iktiran etmekten tevakki ediliyor ve âlem-i
İslam’ın kontrolünü elden çıkarmamak için muvakkat ve ulu
orta suret-i tesviyeler bulmak isteniliyor. Binaenaleyh bu kere
dahi Londra Konferansı’nda beynelmilel Şark siyasetini kati
esasata raptedebilecek kararlara vasıl olunabileceğine ihtimal
verilmiyor. 

İngiltere’de âlem-i İslam’ın Bolşevik usulü umumi bir kıyama
tevessül eylemesi ihtimallerinden kemal-i sarahatle
bahsedilmektedir. Binaenaleyh Petersburg hükümeti ile müza-
kereye girişmek lüzumu günden güne daha ziyade hissolun-
maya başlar. 

Salâhiyettar kimseler, Yunanlılara uyup da İzmir ile
Anadolu’ya arasında kuvve-i kahire ile hareket etmeye
kalkışıldığı takdirde pek ziyade yanılacağımızı tahmin etmek-
tedirler. Dünyada mevcut olan hakiki Türklerin yegâne
Anadolu’da bulunan Türkler olduğuna artık Loyd Corc (Lloyd
Georgeo)  dahi kanaat getirmiştir. Binaenaleyh onlara icrayı
hükmetmek isteyenler pek de gıpta edilecek bir halde bulun-
mayacaklardır. Bu eski bir hakikattir ki biz şimdiye kadar
bunu layık-ı veçhile takdir etmeyi bilmemişiz. 

Karada Bolşevikler Tarafından Tertip Edilmiş
Bir İsyan Hareketi

Sekulu Gazetesi’nden:

Nivyork (New York) 10 Şubat 

Washington’dan iş’ar ediliyor: Dün hükümete resmen tebliğ
edildiğine nazaran Bolşevikler tarafından tedarik edilmiş esliha
ile mücehhez iki bin Koreli Kirin’den hareket ederek Şimalî
Kore’ye dâhil olmuşlar ve mevcudu yedi yüz askere baliğ olan
bir Japon mevki’ini basmışlardır. Üç yüzü itlaf edildikten
sonra mütebakisi firara mecbur kalmıştır. Hükümete varit
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olan malumat-ı saireye nazaran bu hareket Japon hükümetine
karşı tertip edilen şiddetli bir isyanın harekât-ı iptidaiyesinden
addedilmektedir. 

Hindistan’da Bir Bolşevik Taarruzu

Washington’dan iş’ar ediliyor: Hükümete varit olan resmi
malumata nazaran Bolşevikler Hindistan’a karşı vasi bir taar-
ruz hazırlamaktadırlar. Merkuman Türkistan’da bulunan yerli
üsera-yı harbiyeyi taht-ı silaha almakta ve büyük üssü’l-harek-
ereler hazırlamaktadırlar. 

Türkiye’nin İstikbali

Tayms (Times) Gazetesinden:

İngiliz-Osmanlı Cemiyeti tarafından Mösyö Loyd George’a
gönderilen bir mektupta 5 Kanuni Sani 1918 tarihinde mu-
maileyhin Türkiye’ye dair irat etmiş olduğunu nutuktan bah-
solunurken deniliyor ki: “Bütün Hindistan beyanat-ı vakıayı
bir nev-i taahhüt olarak telakki etmektedir. Türkiye’yi Trakya
ile Anadolu’dan mahrum etmemek ve İstanbul’un Türkiye’nin
payitahtı olarak ibkası lüzumuna dair Mösyo Loyd Corc’un
beyanat-ı mutantanasına tevfik-i hareket etmek yalnız İn-
giltere, Hindistan menafi’i icabından olmayıp aynı zamanda
sulh-ı cihan için lazım olan bir keyfiyettir.”

İş bu mektup Lord Möbrey, Lord Staroton, Lord Laminfeton,
Lord Abingador, Lord Sesilmeneriz, Profesör Advırd Braven,
General Sirberiyan Masun, ila-ahir zevat tarafından imza olun-
muştur.

Numara: 42
14 Mart 336 (14 Mart 1920)

Sayfa: 2

İzmir Şimal Mıntıkası Heyet-i Umumiyesi namına riyasetten
tebliğ edilen beyanname suretidir:

1-Anzavur bir şakidir, bir hain-i vatandır. Hempalarıyla bir-
likte süratle ve şiddetle tedip ve tenkil olunacaktır.

2-Bu meselede Türklük-Çerkeslik yoktur. Yapılan hareket-i
tedibiye şekavete ve tertibat-ı ihanetkâraneye karşı bir mü-
cadeledir. Herhangi kavimden olursa olsun şakiler ve hain-i
vatanlar tedip edileceklerdir. Buna milliyet ve kavmiyet süsü
vermek şekavete muzaherettir.

3-Bu hususta lazım gelen makamat-ı resmiye nezdinde şiddetli
ve azimkâr teşebbüsat icrasına karar verilmiştir. 

CEPHELERDE VAZİYET

Salihli 11-12.3.336 (11-12 Mart 1920)Bir haftalık vaziyet
hakkında rapordur:

1-Düşman şu günlerde yanlardan taarruz eylemiştir. Şöyle ki:
4.3.336’da (4 Mart 1920) alessabah Ödemiş Cephesi’nden
Bozdağı’na taarruz ederek Gölcük ve Bozdağ yaylalarını işgal
ettikten sonra harekâtını daha ileriye tevsi Salihli’nin merkez

cephesi cenahına sarkmak istemiş ve lakin edilen kuvve-i
muavenenin mukabelesiyle harekât-ı taarruziyeye mukabil
taarruzları tardedilmiştir.

2-Düşmanın sol cenahımıza olan bir taarruz üzerine muka-
belemizi durdurmak üzere iki defa 5\336 gecesi alaturka saat
dokuzda Akhisar Cephesi ve Göl Marmara istikametinden vu-
rarak cephemizin sağ cenahı olan Bintepeler’e tevcih-i harekât
ederek şiddetli bir taarruza kıyam eylemiş ve fakat mücahi-
dinin müdafaa ve mukabele-i şiddet yedanesine mukavemet
edemeyerek zayiat-ı külliye ile ricate mecbur edilmiştir. Firar
eden düşmanın Dibekdere ve Kestelli’ye kadar takip eden
fedakâr mücahitlerin himmet ve gayretleri sayesinde geceden
mevkilerine avdet edememeleri hasebiyle muharebe kemal-i
şiddet ve metanetle ertesi gün öğleye kadar devam etmiştir.
Mütearrız düşman kuvvetinin hemen kâmilen kahr ve tenkili
inzarı ümidiyle muharebe neticelenmiştir.

3-Sağ cenahımıza taarruz eden düşman mücahitlerimizin
gayretiyle duçar edildiği mağlubiyetten sebk eden gayretimiz
sol cenahımızın mürettip bir küçük müfrezemiz Bozdağ yay-
lasındaki düşman kuvvetine 6-7\3gece baskın yaparak düş-
man, bir bölük miktarındaki Karakol müfrezesini kâmilen
imha ederek 3 makineli ve birçok ganaim zapt etmiştir.

4-Düşmanın sağ cenahımızda duçar edildiği mağlubiyet sol
cenahımızda uğradığı felaket üzerine 7.3.336 (7 Mart 1920)
Ödemiş’ten celp eylediği mühim miktardaki kuva-yı muavene
ile Bozdağı ve Kazı Dağ (Kadı Dag) kuvvetlerimiz üzerine şid-
detli taarruzda bulunmuş fakat pek faik düşman kuvvetlerine
kabul ettiğimiz derecede olan cüz’î kuvvetlerimizle ertesi
günün akşamına kadar müdafaada bulunan mücahitlerimiz
gece bizzarure geriye çekilmiştir.

5-İş bu vaziyet üzerine cephemizin merkezi birçok kilometre
geri alınmakla beraber düşmanın sol cenahımızda husule
gelen boşluktan bilistifade teşebbüs eylediği ileri harekâtına
lazım gelen mevazi-i mühimme dâhilinde olarak tamamen ve
kâmilen tespit edilmiştir. Sükûnet berdevamdır.

6-İstanbul’dan itibaren İzmir’le münakalat kat edilmiş
olduğundan üç günden beri düşmanın tayyaresi keşfiyat yap-
mış vaziyet-i umumiyeden haberdar olmuştur. Bu muhare-
batta zayiat-ı umumiyemiz 27 şehit ve 32 yaralı, 15 kayıp
vardır.

Nazilli Cephesi’nde: 8.3.335 Balyanbolu’nun muhtelif meva-
zimizde endaht etmiştir. Ve Yağlar mevki’indeki bir keşif kolu-
muz düşmanın bir keşif kolunu tardetmiştir.

Aydın Cephesi’nde düşman bermutad piyade ve makineli
tüfekle Topçuova kısmındaki mevzimize bilâtesir ateş etmiştir.

Aydın’dan çıkan çift satıhlı bir tayyare Menderes vadisini taki-
ben Nazilli’ye gelmiştir.

9.3.336: Düşman Balyanbolu’nun Kızılcadeveli köyüne bilâte-
sir endaht etmiştir.

11.3.336 gecesi: Balyanbolu ve Bademiye cephelerine top en-
daht etti.
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İZMİR ŞİMAL MINTIKASI HEYET-İ UMU-
MİYE İÇTİMAI 

İzmir Şimalî Mıntıkası Kuva-yı Milliye’nin heyet-i umumiyesi
şehr-i halin onuncu cuma günü öğleden sonra Kuva-yı Milliye
Heyet-i Merkeziye karargâhında ihzar edilen salonda inikat
ederek müzakerata ibtidar etmiştir. 

Karasi ve Saruhanlıları ile Bursa vilayeti ve Bilecik sancağı
merkez liva ve bütün kaza ve nahiye murahhasları bu içtimaya
iştirak buyurmuşlardır. Heyet-i Merkeziye namına Vehbi Bey
bütün arkadaşlara arz-ı hoşamedi ve temenni-i muvaffakiyet
eyledikten sonra ibtidar için Divan Riyasetinin intihabını teklif
etmiş bunun üzerine Riyasete Vehbi Bey ve Riyaset Vekâletle-
rine Akhisar Murahhası ve Manisa Müftüsü Âlim Efendi ile
Osman Beyler ve kitabetlerine Vasıf ve Basri Beyler intihap
edilmişlerdir.

Vehbi Bey celseyi küşat ettikten sonra Vasıf Bey söz alarak
berveçh-i ati beyanatta bulunmuştur.

Muhterem arkadaşlar! Milletimizin felaketli bir zamanında
şeni bir düşmanının tecavüzlerinden vatan ve mukadde-
satımızı tahlis için toplanan şu heyet-i muhtereme kalp ve
ruhuma en ateşîn bir azim ve iman bahşederken kıymetli bir
vücudu aramızda görmemekle de pek şedit bir ızdırap ve yeis
... Anadolu’nun bakir ovaları şen’i bir düşmanın vahşetleri ile
harabezara döndüğü, binlerce parçalanan kardeşin vaveyla-yı
matemi afakı sardığı bir zamanda Türk milletinin ilk sada-yı
azim ve hâkimiyetini yükselten fedakâr bir kardeşimizden şu
dakikada mahrumuz.

İstila-yı zulüm ve vahşet karşısında sine-i hamiyetini siper ya-
parak vatan ve milleti uğrunda ilk silahı patlatan fedakâr
Hamdi birtakım caniler tarafından ika edilen ihanetkâr bir
hadisenin kurban-ı gadri oldu.

Arkadaşlar! Hamdi, feyizkâr Türk yurdunun az yetiştireceği
bir nadire-i hilkatti. Onun ruhu ve kalbi yalnız vatan muhab-
betleriyle meşbu, mefkûresi yalnız düşman nefretiyle meşhun
idi. Bu şehid-i muazzezin nazarında yalnız inleyen ve evlat-
larından bin avaze-i elem içinde istimdat bekleyen vatan vardı. 

Bu kudsî validenin halâsı uğrunda her zaman bütün mevcu-
diyetini fedaya amade idi. 

Ruhundaki bu iman ateşiyle en parlak misal ilk Yunan taarruz-
larında bütün mehaliki göze alarak arslan gibi ileriye atılması
idi. Ve heyhat ki milleti ve vatanı için bu kadar fedakâr olan
bu kıymetli vücut bir Yunan süngüsü silahıyla ölmedi.

Bir vatandaş! Hayır arkadaşlar? Bir sefil vatansızın hançer-i
cinayeti ile tebah oldu. 

Lanet olsun; O sefil mahlûklara ki merhum Hamdi gibi
mücessem cemiyet fedakârı olan bir vücud-ı kıymettardan
vatanı mahrum bıraktılar. Merhum şehid-i muazzez sevgili
İzmir’in yâd-ı tahassürüyle ne kadar nalân idi. İzmir’e bir
halâskâr sıfatıyla girmek emel-i mukaddesi ne kadar kati ve
azimkârane idi. 

Fakat zavallı Hamdi bu yüksek gayesine erişemedi.

Yalnız arkadaşlar, simalar üstünde bize nigeran olan ruh-ı
mübareki bizlere nurlar içinde bir şahrah-ı fedakâri gösteriyor.
İzmir’in halâsı! Ve biz bu gaye-i bülende bu fedakâr kardeşin
son feci ölümüyle ruhlarımıza telkin ettiği gayz ve intikam ile
herhalde erişeceğiz.

Bu şehid-i mağfurun nam-ı muhteremini kemal-i yeis ve
teessürle tebcil eder ve Cenab-ı Kibirya’nın gufran-ı ezelisinem
mazhariyetini tazarru eylerim.

Heyet-i Umumiyeyi teşkil eden murahhaslar büyük bir teessür
içinde ahd u peyman sadalarını yükselttiler.

Bunun üzerine Reis Vehbi Bey merhum Hamdi’nin ruh-ı
mübarekine hürmeten celseyi bir çar-yek fasıla ile tatil etti. 

İkinci celsenin inikadında Heyet-i Merkeziye namına Vasıf Bey
üç aylık faaliyetinin safahatı ve son vaziyet-i umumiyemiz
hakkında izahat-ı mufassala ita etti.

Kuva-yı Milliyemizi inhilale maruz bırakmak için birtakım
hainlerin yaptıkları tertibat-ı melunane vesaikiyle ve bir tafsil
heyete arz olundu.

“Kahrolsun vatan hainleri” sedaları salonu çınlatmağa başladı.
Bütün murahhaslar bir heyecan-ı vatanperverane içinde bu
gibi sefillerin herhalde mahv ve kahredilmeleri için kat’i talep-
lerde bulundular. Kuva-yı Milliye’nin ecnebilerle olan mü-
nasebat-ı samimanesi hakkında verilen izahat dikkatle
dinlendi. 

Heyet-i Merkeziyenin üç aydan beri nokta-i nazarı Düvel-i İti-
lafiye’ye karşı hürmet ile mütehassis olmak onların adalet ve
insaniyetlerinden Türk hukukunun kabul ve tasdikini bekle-
mek ve herhalde Yunanlılar gibi sefil bir milleti tard ve tebid
için sonuna kadar silahımız başında sebat etmek esaslarında
temerküz ettiği anlaşıldı. 

Bu beyanat Heyet-i Umumiye tarafından müttefikan tavsip
edildi.

Bilâhare son Anzavur hadisesi hakkında gayet hararetli müza-
kerat cereyan etti. 

Vehbi Bey bu hadisenin teferruat ve tafsilatını gayet hakiki bir
tarzda izah etti. Bu melunun ika ettiği cinayetlerin tafsilatı ve
vatan ve millete iras ettiği zararların vahameti bütün heyet-i
umumiyede derin bir gayz ve nefret meydana getirdi. Bur-
sa’nın İnegöl kazası Murahhası İdris Bey “Ben de bir Çerkesim
fakat bu melunun, bu mülk ve vatana ika ettiği cinayetler pek
müthiştir. Emin olunuz Çerkesler bu alçaktan müteneffirdir.”
Beyanat-ı samimanesiyle saf Çerkes kardeşlerimizin nokta-i
nazarını tespit etmiş oldu. 

Bilâhare cephelerdeki ihtiyacat ve vaziyet hakkında bazı takrir-
ler mütalaa olundu. 

Cephedeki ihtiyacatı tespit ve teşkilat kadrosunu ikmal etmek
için icap eden tetkikatı yapmak üzere bir encümen-i mah-
susun teşekkülü takarrür etti.
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Ve nihayet akşam geç vakit olmakla içtimağa nihayet verildi. 

Dünkü Cumartesi günü sabahleyin ikinci içtima akdolundu. 

Cephe mesaili hakkında birtakım esaslar takarrür ettirildi.
Bilâhare Anzavur haininin ve hempalarının şiddetle kahr ve
tenkili için münakaşat cereyanına başlandı. 

Bandırma, Balya, Gönen, Havran, Söğüt, İnegöl, Akhisar ve
Manyas murahhasları bu hususta birçok beyanat-ı vakıfane ve
mütalaat-ı muhikka serdettiler.

Heyet-i Merkeziye azaları Vehbi, Vasıf ve Osman Beyler bu
hadisenin iç yüzlerini teşrih ettiler. 

Ve nihayet Heyet-i Umumiye bu melunların şiddetle tedmiri
için tedabir-i katiye ittihazına ve bu hususta herhalde hedefe
vasıl olmak için katiyetle hareket edilmesine müttefikan karar
verildi. 

SON HABERLER

Maliye Nezareti

Maliye Nezaretine müsteşar Faik Nüzhet ve Şura-yı Devlet
Riyasetine Cemil Molla Beyler tayin edilmişlerdir. 

Sadrazam Paşa’nın Beyanatı

Sadrazam Paşa gelecek hafta mecliste beyannamesini kıraat
edeceğini ve kabinesinin hukuk-u meşruayı müdafaaya azm
ve ciddi ıslahata taraftar bir devlet-i mütemeddine olduğu-
muzu ispat için sarf-ı gayret edeceğini beyan buyurmuşlar ve
vaziyet hakkında bedbin olmadıklarını söylemişlerdir.

Sahib-i İmtiyaz ve Müdür-i Mesul H. (Hüseyin) Vasıf
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MİLLETİN VAHDETİ KARŞISINDA

Türk milleti asırlardan beri fazilet ve asalet-i ırkıyyesini,
mevcudiyet ve kudret-i hayatiyesini kurtarmak için giriştiği
uzun ve yorucu mücadelelerden sonra bir devr-i sükûna erişe-
ceğini ümit etmiş ve her fırsatta sükûn ve sükûnete minnettar
olduğunu bütün cihana bildirmişti. Fakat Harb-ı Umumi’den
sonra başlayan devr-i mütarekenin de hâlâ hitama ermediğini
ve günden güne beşerin yeni yeni mücadeleler için birer
zemin-i ihtiras vücuda getirdiklerini gördükçe bu uzun süren
mütareke devrinin nihayet bulmayacağı kanaatini vermekte-
dir. Bolşevikler bir fikr-i âlem-şümul ile insan sürülerini bir
taraftan bir tarafa götürürken mahkûm bırakılmak istenilen
milletlerin galeyan ve heyecanı gittikçe artarken bilumum in-
sanlar için bir devr-i sükûna erişmek zamanının takarrüp et-
tiğine inanmak biraz safderunluk olmaz mı? 

Beşeriyetin ızdırabat ve âlâmı için titreyen kalplerden bugün
bir kin ve gayz taşarken ve beşerin hukuk-ı esasiyelerini
muhafaza etmek isteyenlerin ruhlarında bugün saika-i ihtiras
ile hukuk-ı esasiye-i beşere taarruzlar vuku bulurken zannet-
mem ki yakın bir istikbal bize bir neşe ve saadet getirebilsin?
Onun için istikbalin karanlık ve korkulu olması ihtimali
karşısında milletlerin yegâne istinatgâhı kendi varlık ve
mevcudiyetlerini kurtarmak için vahdet-i fikir ve emeldir.
Türk milleti Yunan işgalinden beri bu vahdet-i hissi ve fikri
bütün cihana göstermiş olması itibarıyla şayan-ı takdirdir.

En azametli hükümetlerin istibdat ve kudret karşısında
hâkimiyet-i milliyelerine vuku bulan şeni taarruzlar önünde
Türk milleti kadar bir kabiliyet-i hayatiye ibraz edemediğini
gördük. Türk milletinin Yunan mezalim ve vahşeti karşısında
gösterdiği mevcudiyet bütün cihana hakkın eğilmek ihtimali
olmadığını göstermesi itibarıyla hakikaten mühimdir.

Âlem-i beşeriyet muhtelif fikir ve gayelerin vücuda getirdiği
galeyanların ve heyecanlar içinde bir taraftan bir tarafa koşar
ve sarsılırken gayesiz, fikirsiz, emelsiz her taraftan esen
rüzgâra doğru dönerken, yalnız Türk milleti emel-i siyasi ve
gaye-i esasisini bir tek cümle ile ilan etti. Ve onun etrafında
harikalar ibda etti.

Türk milleti mevcudiyet-i hayatiyesini muhafaza ve hukuk-ı
umumiye-i milliyesinin temini uğrunda mücadeleden başka
hiçbir şekil ve suret kabul edemeyeceğini ve hukuk-ı tarihiyesi
ita edildiği andan itibaren beşeriyetin selamet-i umumiyesi
için bir amil-i mühim ve kıymettar olabileceği ve hiçbir suret
ve emelle tecavüzat ve taarruzlarda bulunmayacağını bildirdi.
En yardımsız, en aciz bir devrinde Bolşevik aguşuna atılmağa
tenezzül etmeyen bir milletin yalnız mevcudiyet-i hayatiyesi
için mücadele ettiğine bundan başka bir delil bulunabilir mi? 

Şu halde niçin hâlâ barbarca taarruzlara nihayet verilerek bu
milletin hukuk-ı esasiyesine riayet edilmiyor. Elli binden fazla
Türk’ün Yunan vahşileri tarafından doğrandığı cihanın en bî-
taraf hükümetleri tarafından tasdik edildiği halde hiçbir hak
sesi yükselmiyor da icat ve iftira edilen Ermeni kıtali için
âlem-i beşeriyette bir galeyan görülüyor.

Bütün bunlar gösteriyor ki Avrupalılar henüz bizim kanaat-i
umumiyemizi ve fikr-i esasiyemizi idrak etmiyorlar. Biz hiç
kimsenin, hiçbir milletin hakkına taarruz etmek emelini
beslemiyoruz. 

Buna da en büyük delil Rum ve Ermenilerin cephelerin
arkasında bütün işiyle gücüyle meşgul oldukları ve hiç birinin
burunları bile kanamadıklarıdır. Biz yalnız hak ve hakikatin
müdafaası, biz yalnız mevcudiyet-i milliyemizin muhafazası
için çarpışıyoruz. Başka hiçbir emel bir gaye ile silahımız çekil-
memiştir. İzmir’den Yunanlıların çekildiği gün Türk silahı der-
hal susacaktır. Buna cihan emin olmalıdır. Türk milletinin
hayatı düşünülürse bugün vuku bulan ittihat ve ittifakı ve bu
husustaki azim ve imanı katidir. Yıkılmaz ve sarsılmaz. Gerek
siyasi emeller ve gerek saika-i ihtiras ile vuku bulan ufak tefek
hareket birtakım eşkiyaların vücuda getirdikleri hareketlerdir.
Bunların çabuk sönen bir kâğıt alevi kadar hayatı vardır.

Nitekim Bozkır hadisesi, Anzavur hadisesi, Biga hadisesi buna
en büyük birer delildir. Oralarda uyanan harekât-ı bagiyye
muhtelif saiklerin eser-i tesiri olmayla beraber Kuva-yı Milliye
onlara bir daha başlarını kaldırmayacak derecede ders tedip
verdi. Ve bundan sonra hareket-i bagiyyeyi ezecek kudret ve
kuvvete maliktir. Fakat ne kadar şayan-ı teessürdür ki bu gibi
harekât-ı bagiyye cepleri düşman altınlarıyla dolan bazı dinsiz,
vicdansız, namussuzlar tarafından birer hareket-i siyasiye ve
ulviye olarak ilan edilmektedir. Bunu ilan edenlerin biraz göz-
leri Anadolu’nun içini görebilecek kadar uzağı görseydi ve

İZMİR’E DOĞRU
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kendilerinde namus kıymeti bulunsaydı herhalde yazmaktan
utanırlardı. Anadolu bugün baştanbaşa millî kuvvetler teşkil
ederek düşmana bir siper-i mukavemet vücuda getirdikleri bu
devirde Balıkesir’in millî karargâhında Bursa’dan, Bilecik’ten,
Söğüt’ten, Saruhan’dan ve bütün Balıkesir mülhakatından
mürekkep zevat toplanarak esaslı bazı mesail-i mühimme
hakkında karar verdikleri ve bu zevatın azim ve celadet ve
iman ve kanaati meydanda bulunduğu bu anda, artık bilmem
Türk milletinde vahdet-i fikir ve emel yoktur demek doğru
olabilir mi? Onun için bütün cihana tekrar ilan ederiz ki bizi
anlamıyorlar, bizi bilmiyorlar Avrupa’da Rum ve Ermenilerin
vücuda getirdikleri propagandaların tesiriyle aleyhimize vuku
bulan neşriyatın herhalde yalan olduğuna kanaat etmeleri icap
eder. Fakat ne şayan-ı teessürdür ki Türklerin tarihi hayatı
meydanda dururken hâlâ bu gibi safsata ve yalanlara inanan
rical-i siyasiye bulunuyor. 

Mustafa Necati

BEYANNAME

Aydın ve Menteşe havalisi Umum Kuva-yı Milliye Kumandanı
Demirci Mehmed Efenin beyannamesi

Nazilli 14 Mart 336

Bu nidamızın bütün daire-i şerifleri din kardeşlerimize iblağını
niyaz eyleriz. Eğer ihmal edenler veya buna mani olanlar bu-
lunursa bütün masumiyet ve mazlum hakk-ı tealiye karşı aley-
hinde beddua eyleriz. Ey din kardeşlerimiz! 

Siz ki Yunan’ın zulmünden uzaksınız, anlıyoruz ki bu vahşi
âlâm-ı düşmanın Aydın ve havalisi Müslümanlarına ne şe-
naatlerle hakaretler, feci cinayetler irtikâp ettiğini bilmiyor-
sunuz. İşte biz size bu fecayi’i iblağ ediyoruz. İnanmak ve
inanmamak cihetini insafınıza terk ederiz ve yakinen görmek
suretiyle inanmak isterseniz bir heyet göndermenizi rica ede-
riz. Ey din kardeşlerim! Gün görmeyen gelinlik kızlarımızın
ırzları ve genç erkek çocuklarımızın namusları berbat edildi.
Erkeklerimiz aleni, gizli suretiyle itlaf edildi. Kadın, çocuk,
ihtiyar, biçare din kardeşlerimiz her fırsatta itlaf edildi. Evler,
köyler yakıldı. Servetler yağma edildi, ayak attıkları yerde Os-
manlı sancakları parçalandı, ayaklar altında çiğnendi, ezan
okuyan müezzinler şehit edildi. Hatta üzerlerine kurşun atıldı,
eda-yı salât eden müminin eda-yı salâtta tehdit ve hakaretlerle
men edildi. Peygamberimize, halifemize alenen sövüp sayıldı.

Ey din kardeşleri!

Yunanlıların bu mezalim ve şenaati sebepsiz değildir. İşte tarih
meydanda Yunanistan’da 100 sene evvel mevcut ve yüz bin-
lerce İslam, binlerce camiler ve mescitler nerededir? Bunlar-
dan eser kaldı mı? İşte Yunanlılar bu melunane vahşetlerle
Aydın vilayetinde biz Müslümanları kaçırmak, mahvetmek ve
bu veçhile bu güzel memleketimizi bir Yunanistan yapmak
içindir.

Ey din kardeşleri! 

Yunanlıların bu şenaatleri ve cinayetleri karşısında siz bizim
yerimizde olsaydınız ne yapardınız? Silaha sarılmaz mıydınız?

İşte kıyam yaptığınız vazife-i zatiye ve milliye de budur. Ve
bize de Kuva-yı Milliye ismi vermişlerdir.

Ey din kardeşleri! 

Şimdi sorarız. Biz zavallı mazlumlara yani Kuva-yı Milliyeye
ait silahları zapt etmek için elimizi, ayağımızı kırmak için kılıç
çeken komşularımızın vicdanları acaba bu harekete nasıl kail
oldular, yüz binlerce masum kendi din kardeşini yani bizleri
elsiz, ayaksız, düşkün ayakları altında mahvetmeye nasıl razı
oldunuz? Bu adamlar huzur-ı mahşere ne yüzle çıkacaklardır.
Ey ulema-yı din ey Müslüman kalpli kardeşler Allah rızası için
insaf ediniz eğer düşman cinayetinden mezaliminden bizi kur-
taracak, bizi muhafaza edecek başka bir kuvvet varsa buyur-
sun gelsin bizi kurtarsın alınlarını öpelim, hak-i pay olalım.
Fakat bîçare Aydın’ı, emsali felaketzede memleketleri düş-
mana ezdirmek mahvetmek demek din-i mübin-i Ahmedî’yi
Anadolu’nun bu güzel memleketinden kaldırmak yüz binlerce
Müslüman’ı ezdirmektir. Acaba bu hakikati bu gafil kardeşle-
rimiz idrak etmiyorlar mı? Rıza-yı Bari namına bu nifakı
kaldırınız vesselam.

Âlem-i Medeniyetin Enzar-ı İnsafına 

Salihli Müdafaa-i Hukuk Heyetinden gelen telgraf suretidir:

2 Mart 336 tarihinde Yunanlıların Ödemiş Cephesi’nde Kuva-
yı Milliye ile başladıkları taarruzlarda muharebata sahne olan
Bozdağ silsilesi üzerinde Yenikemer, Söğüt, Alaki, Başalan,
Birgi deresi, Tabak, Ovacık, Halkapınar, Boğaz, Subatan köy
ve yaylalarına Ödemiş’in her tarafından Yunan zalim ve iti-
safatın sevkiyle iltica eden ve 10 aydan beri bir hayat-ı bed-
bahtı içinde buralarda barınan binlerce muhacirin çırılçıplak
muhacerete mecbur edilmiş ve Bozdağ, Teke, Ardıcak, Gölcek
ovaları kurşun, gülle yağmurları altında diğer taraftan ika
edilen yangınlar içinde itlaf edilmiştir. Ardıcak yaylasında
esna-yı hicrette Yunan askerleri tarafında yakalanan zavallı
kadın, çoluk-çocuk, genç ve ihtiyar, masum ve aciz, bedbaht
bir kafile gaddar süngülerin savletleriyle terk-i hayat et-
mişlerdir. Miktarları dört binden fazla bulunan Ödemiş hava-
disinin bu zavallı felaketzedelerin ikinci defa olarak Alaşehir,
Uşak havalisine iltica ettiler. Ve muavenetten mahrum, sefil
açlıkla ezilmektedir. Yunanlıların Bozdağ silsilesi üzerinden
Salihli’ye takarrüp etmeleri hasebiyle Salihli ve civarını yirmi
bini mütecaviz halkının Yunan zulmünden azade, uzak
kalmak emeliyle hicrete başlamışlardır. Alaşehir ve Uşak vic-
dan-ı beşeriyeti ebediyen hicap içinde bırakacak bir sahne-i
sefalet gösteren bedbaht muhacirlerle dolmuştur. Salihli’den
Alaşehir’e Uşak’a müntehi demiryollar dört günden beri peri-
şan, aç, sefil kafileler doludur. Mukadderatımızın Sulh Kon-
feransı’nca takarrür etmek üzere bulunduğu bir zamanda
bizleri dağdar eyleyen Yunan fecaat ve vahşetlerine meydan
verilmemesi hicran ve ızdıraplarla perişan olan halkımıza tat-
bik edilen itisafatın men edilmesi zımnında protesto etmeniz
ve teşebbüsat-ı şedidede bulunmanız mercudur. 

Salihli Müdafaa-i Hukuk Reisi Zahit
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İZMİR ŞİMAL MINTIKASI HEYET-İ

UMUMİYE İÇTİMAI

Geçenki nüshamızda inikadını müzakerata ibtidar ettiğini
yazdığımız heyet-i umumiye içtimaları ateşîn bir azim ve heye-
can-ı vatanperverane ile devam etmektedir. 

Ahmed Anzavur haininin ve hempalarının melanetlerini
teşkilat-ı fesadiyenin tertibatı ve bunlar hakkında ittihaz edile-
cek tedabir hakkında gayet mühim ve vatanperverane müza-
kereler cereyan edilmiş ve icap eden mukarrerat-ı katiye
ittihaz olunmuştur. İstanbul’da bazı bedhahanın isnadat ve
mazarratı bittahkik reddolundu. Kuva-yı Milliye ve askeri-
yenin esna-yı takipte bazı yolsuzluklarda bulundukları zemi-
ninde bulunan ve İstanbul’daki Meclis-i Millî Grup Heyetine
kadar aksettirilen bu neferriyat üzerine heyet-i umumiyece
Gönen’e giden ulema-yı kiramdan Abdulgafur Efendi hazret-
leri, Maarif Müdürü Sabri Bey Efendi heyet-i umumiyece davet
olunarak izahatleri istimaa olundu. Ve maalkısım olan şe-
hadetleri dinlendi. Kolordu Kumandanlığı tarafından Gönen’e
gönderilen ve içinde Çerkes de bulunan Heyet-i Tahkikiyenin
resmi rapor sureti okundu.

Bunun üzerine bu şeni iftiralar büyük bir teessür ve gayz mey-
dana getirdi. Birçok murahhaslar ateşîn beyanatta bulunarak
Kuva-yı Milliyemizin bu gibi isnatlardan münezzeh olduğunu
ve işaatın birtakım makasıd-ı melanetkârane ile vuku bul-
duğunu tevzih ettiler. Bu hususta icap eden cevapların veril-
mesi ve makamat-ı aidesi nezdinde teşebbüsatta bulunulması
takarrür etti. Ve bu husus Divan-ı Riyasete havale olundu.

Avrupa efkâr-ı umumiyesinde son günlerde bazı Rum ve Er-
meni mehafili tarafından yapılan tahrikât ve katliam-ı saniaları
hakkında müzakereler cereyan etti. Birçok murahhaslar Yu-
nanlıların ika ettikleri ve bir heyet-i tahkikiyenin resmi rapor-
larıyla da sabit olan vahşetler dururken buna ağmaz-ı ayn
eden Avrupa efkâr-ı medeniyesinin ve rical-i siyasiyenin bu
gibi isnat ve iftiralara ehemmiyet vermesine karşı izhar-ı
teessüf edildi. Ve bu hususta Düvel-i İtilafiye mümessillerine
icap eden tebligatı ve teşebbüsatı yapmak üzere bir encümen
teşkil olundu. Cephe ve teşkilat mesaili hakkında birçok evrak
ve irade okundu. Ve ait oldukları encümenlere havale olundu.

Biga’ya dâhil olarak sükûn-ı asayişi iade eden millî ve askerin
kuvvetlerimizin ifa ettikleri vazife-i vatanperverane mem-
nuniyetleri mucip oldu.

Birçok murahhaslar bu hususta vatanperverane beyanatta bu-
lundular. Bütün milletin Kuva-yı Milliye uğrunda her türlü
fedakârlığı iftihama amade olduğunu ve bir takım menfaat-
perestan vatansızlar ne kadar uğraşsalar Kuva-yı Milliye’yi
hiçbir ... [zaafa] maruz bırakmayacaklarını Kuva-yı Milliye’nin
bütün maarrızlarını her zaman kahr ve tedmire amade ve
kadir olduğunu izah ettiler.

Teşkilat için evvelce intihap edilen encümenin ihzar ettiği
esasat hakkında müzakerata başlandı. Ve mefasid-i esasiye
hakkında berveçh-i zir mevadd takarrür etti.

Bursa, Karesi, Bilecik merkez liva, Bandırma, Gönen, Edremit,
Burhaniye, Havran, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Sındırgı,
Gördes, İnegöl, Söğüt, Karacabey, Kirmasti, Mudanya, Kaza
ve Kepsut, Sarnıç, Balata, Susgurluk, Şamlı, İvrindi, Giresun,
Konakpınar, Bigadiç, Ilıca, Orhanlar, Marmara, Babaköy, Göl-
marmara, Çorum, Agonya, Gölcek nahiyeleri murahhasların-
dan terettüp ederek 12 Mart tarihinde içtima eden İzmir Şimal
Mıntıkası Kuva-yı Milliyesi mümesilleri heyet-i umumiyesi
berveçh-i zir esasatı bilittifak takarrür ettirmiştir.

1-Hiçbir hakk ve sebebe istinat etmeyen Yunan işgal-i zalimi-
nin devamına bütün mevcudiyetimizle ve şiddetle mümanaat
edebilecek ve Yunanlılar herhalde Anadolu’dan tard olunacak-
tır.

2-İzmir’e giden heyet-i muhtelife-i tahkikiyenin Yunan meza-
lim ve fecayi’i ve Yunan işgalinin refi hakkında tanzim ettiği
rapor Meclis-i Âliye ve cihan-ı efkâr medeniyete arz olunduğu
halde Yunan işgal-i vahşiyanesinin devamı ilan edilen desatir
ve esasat-ı insaniyeye mugayir olduğundan Müslümanlar
vatanlarının istihlası için tamamıyla hürriyet-i harekâta malik
olmak hakkını ihraz etmişlerdir.

3-Her türlü işgal ve müdahalenin bilhassa Rumluk ve Erme-
nilik teşkili gayesine matuf harekâtın reddi hususunda mütte-
hiden müdafaa ve mukavemet esası kabul edilmiştir.
Vatanımızda öteden beri birlikte yaşadığımız bilcümle
anasır-ı gayr-i Müslimenin hukukuna tamamen riayetkârız.

4-Memleketimizde yaşayan bilcümle anasır-ı İslamiye
yekdiğerine karşı hürmet ve muhabbet-i mütekabile hiss-i ve-
fakârı ile meşhun vaziyet-i ırkiye ve içtimaiye ve şerait-i muhi-
tiyelerine riayetkâr öz kardeştirler.

5-Heyet-i Umumiye 4 Eylül 335 tarihinde inikat eden büyük
Sivas Kongresinin vahdet-i milliye ve istiklalimizin muhafazası
uğrunda kabul ettiği makasıt ve âmâl-i esasiyeye tamamen işti-
rak eder. 

Bunu müteakip Heyet-i Umumiye Encümenin hazırladığı
teşkilat ve kadro esaslarını müzakere ve takarrür ettirmeğe
ibtidar müzakeratına devam etmektedir.

CEPHELERDE VAZİYET

Ayvalık Cephesi’nde:

13-14 Mart’ta Keremköy sırtarında bomba ve makineli tüfek
ateşi olmuştur.

Soma Cephesi’nde 

11-12 Mart’ta tarafımızdan düşmana bir baskın yapılmıştır.
Ertesi günkü mültecilerden düşmanın hayli telefata duçar
olduğu haber alınmıştır.
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Akhisar Cephesi’nde

13 Mart’ta beş tabur düşman piyadesinin Mütevelli karyesine
geldiği ve Hisartepe civarında Ilıca’ya köprü kurmakta olduğu
görülmüştür.

Aydın Cephesi’nde

10.3.336’da Balyanbolu’nun Karaman Bağları’na bilâtehir düş-
man endahtı oldu.

12.3.336’da bermutat piyade ve makineli tüfek ateşi oldu.

TÜRKİYE-HAVAS-ROYTER (REUTER) AJANSI

Aydın Valiliği Vekâleti

Aydın vilayet-i celilesi vali vekâletine Defterdar-ı Vilayet tayin
edilmiştir. 

Adliye Nazırının Beyanatı

Adliye Nazırı elyevm cemaat-ı ruhaniye ile münasebatımızın
hal-i tabiisinde cereyan ettiğini bildirmiştir. 

Fransa’da Amele İhtilafı 

Fransa’daki amele ihtilafının sulhen tesviyesi hakkında Meclis-
i Mebusan tarafından bir layiha-yı kanuniye tanzim edilmiştir. 

Almanya Matbuatı 

Almanya’da mülteci matbuat Hindenburg’un imparatorluk
riyasetine getirilmesi için neşriyata devam ediyor. 

Fransız Zabitanına Tecavüz 

Almanya’da Fransız zabitanına tecavüzden dolayı Fransa
hükümeti Almanya’ya bir nota göndermeğe karar vermiştir. 

İtalya Kabinesinde Tebeddülat

İtalya kabinesinin tebeddülat icra edileceğini matbuat yazmak-
tadır. 

İngiltere Bahriye Bütçesi

İngiltere hükümeti bahriye bütçesinden 74 milyon lira tasar-
rufa karar vermiştir. 

LİVA ŞUÛNU

Anzavur Ahmed Hadisesi

Hafız Hüseyin Bey kumandasında Millî Süvari Müfrezesi pazar
günü Biga’ya dâhil olmuş ve sükûn ve asayişi iade etmiştir.
Anzavur ve Gâvur İmam topladıkları bir kuvvet ile Biga’ya
hücum etmek istemişlerse de Gönen’den imdada yetişen
askeri kuvvetlerle millî kuvvetin ateşi arasında kalmış ve
birçok zayiat vererek perişan bir halde Çan ovasına doğru firar
etmiştir. Bu suretle Kuva-yı Milliye’ye vurulmak istenilen bu
darbe layıkıyla mukabele edilmiş Kuva-yı Milliye kudret ve
nüfuzunu ispat etmiştir. 

Takip kuvvetlerimizi bu gibi hain şakileri tenkil etmeğe mu-
vafık olduğundan dolayı tebrik eder ve netice-i nihaiye kadar
muvaffakiyetlerini temenni eyleriz. 

Anzavur’un Harekâtını Protesto

Mukadderat-ı milliye ve mülkiyemizin halledilmekte olduğu
böyle nazik bir sırada Ahmed isminde bir serserinin kendi is-
mine izafetle Ahmediye namına bir cemiyet teşkiline yel-
tenerek vatanımızın tamamiyet ve istiklali ve milletimizin
ahenk ve tesanübü aleyhinde bir takım tahrikât-ı mela-
netkâranede bulunmakta olduğunu kemal-i teessüfle haber
aldık. Müdafaa-i vatan ve muhafaza-i istiklal-i millimiz için
vücuda gelen ve ila maşaallahu teala günden güne iktisab-ı
kuvvet ve metanet etmekte olan vahdet-i mukaddese-i mil-
liyemizin ve daha doğrusu Türk ve Müslüman azim ve
imanının bu gibi harekât-ı denaetkârane ile sarsılmayacağı ve
müteessir olmayacağını artık yeryünde anlamadık kimse
kalmamıştır. Binaenaleyh kimler tarafından ne gibi bir mak-
sad-ı hainane ile idare edilmekte olduğu malum bulunan bu
vatansız Anzavur ve hempasını kemal-i nefretle telin eder. Ve
Türk ve Müslümanlık hiçbir alaka-yı diniye ve ırkıyesi
kalmadığına şüphe olmayan bu derbeder ve rüfekasının
bilâtevfik dest-i kahhar-ı hükümetle derhal tedip ve tenkilini
istirham eyleriz.

Söke Belediye Reisi Rıfat 

Söke Müftüsü Ömer Lütfü

***

Şehit Hamdi Bey Ruhuna Mevlüd-i Şerif

Edremit’te şehid-i muhterem Hamdi Bey ruhuna ithaf edilmek
üzere Cuma günü Ağa Cami’inde mevlüd-i şerif tilavet olu-
nacaktır.

Futbol Müsabakaları

İdman Yurdu İdare Heyeti’nden:

Hava müsait olduğu takdirde Mart’ın on dokuzuncu cuma
günü öğleden sonra İdman Yurdu grupları tarafından Koşu
Çınarı’nda bir futbol müsabakası icra olunacaktır. 

***

Doktor Bakteriyolog Ekrem Tok
Dâhili, bulaşıcı, kan hastalıkları mütehassısı, kan, balgam,

idrar muayeneleri ve her türlü tahlilatı icra, dâhili,
bulaşıcı kan hastalıklarının tedavisini deruhte eder. 

Fukara Perşembe günleri meccanendir.
***

Emraz-ı Zühreviye Mütehassıs Doktor Mehmed Ali
Emraz-ı dâhiliye, frengi, bel soğukluğu ve cilt hastalıkları

sevk-i kabul edilen suret-i tedavi ile her gün öğleden sonra
Vatan Eczanesi’nde hastalarını kabul ve tedavi eyler.

***

Hükümet Caddesi’nde Avni İsmail Sağlık Eczanesi
Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Sahib-i imtiyaz ve sahib-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf 
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SEVGİLİ İSTANBUL

Türk milleti pek tahammülfersa harbin neticesinde Düvel-i
İtilafiye tarafından mükerreren ilan edilen desatir-i insaniye
ve milliye ve Amerika Reis-i Cumhuru tarafından Amerika
millet-i muazzaması namına tespit edilen prensiplere itimat
ederek terk-i silah edildi. 

Asırlardan beri medeniyet-i insaniyenin validi olan büyük
milletlerin bu gibi esasat-ı hukukiyede nakz-ı ahd edecekle-
rini kimse tasavvur edemezdi. Mağlup bir millet galibinin
kılıncı altında birtakım ağır şeraiti kabule muztar kalabilir;
fakat tarih-i insaniyetin hiçbir sahifesinde hükm-i galibiyet
gösteremeyiz ki bir milletin bütün hukuk-ı hayâtiyesi, mukad-
desat-ı diniyesi ve izzet-i nefsi bu kadar ezilmeğe mahkûm
kalsın. 

Düvel-i galibe donanmaları Çanakkale Boğazı’nı geçtiği gün-
den beri insaniyet ve adalet-i beşeriye ile gayr-ı kabil-i telif
tecavüzler ve müessif vakalar teaküb ediyor.

Türk milletinin muvacehe-i beşeriyette kusuru Müslüman-
lık’ta ise; düvel-i galibe katiyen kani olmalıdır ki Müslümanlık
feyza-feyz bir menba’-ı hayat ve zindeğidir.

Almanlara, Bulgarlara ve bütün mağlup milletlere reva görül-
meyen pek şedit tazyikatın bizlere layık görülmesi âlem-i
medeniyette dinî taassupların ve hissiyatın hâlâ hâkim-i
hadisat olduğuna en büyük delildir.

Fakat âlem-i İslam içinde yine bir sabah-ı felahın doğması
mukadderdir. Ve bu fecr-i necat ilk nurlarını meyus kalplere
serpiyor. O zaman bütün cihan kani olacaktır ki Müslümanlık,
felaket zamanlarından yekdiğerine pek derin bir muhabbet-i
diniye ile merbut olan bir müttehit kitledir. Kolay kolay ezil-
mez ve çiğnenmez. 

Karilerimiz için kısm-ı mahsusumuzdaki beyannamelerden
de anlaşılacağı veçhile makarr-ı kudsî-i hilafetimiz yine pek
haksız bir tecavüzün kurban-ı itisafı olur.

Üç yüz elli milyon İslam’ın bir mihrab-ı mukaddesatı olan
sevgili İstanbulumuz şu dakikada ecnebi kuvvetlerinin pay-ı

tahakkümü altında inliyor. Bu kadar senelik mefahir-i ecdadı
temsil eden bu sevgili payitahtımız bütün Müslümanlığın
dimağ-ı mütefekkiridir. Asil ve perişan ve şeref-i mazimizin
bir timsal-i celadetidir. Ve nihayet mukaddes hakanlarımızın
mübarek türbelerini sinesinde pür-fahr taşıyan bir mahall-i
mukaddestir.

Bu kadar aziz olan bu toprakları mütecebbirane çiğnemek en
feci’ bir haksızlıktır.

Biz vicdan-ı insaniyetten daha çok ümidvarız ve kani’iz ki eğer
medeniyet ve adalet denilen esaslar muğfil ve zehirli yalanlar
değil ise; nihayet kalb-i beşeriyet bu son gadrin karşısında
titreyecek ve baştanbaşa bir cihan-ı fazilet olan âlem-i İslam’ın
bu kadar tahkir edilmesine müsaade edilmeyecektir. Ve yine
biliyoruz ki Avrupa’da necip bir efkâr-ı umumiye nihayet bir
takım emperyalistlerin bu itisafkâr tahakkümlerine mani ola-
caktır. 

Mamafih bütün bu ümitlerimiz yine mahkûm-ı hüsran olursa
o zaman bütün Türk ve Müslümanlar son hayat-ı istinadgâh-
larını icabında şerefli bir ölümü göze aldırarak kurtarmak
mecburiyetindedirler. Çünkü her Müslüman’ın sımah-ı
maneviyetinde büyük Fatih’in enin-i âlâmı hazin akisler mey-
dana getiriyor.

“Ey muazzez ahlâfım! Ben türbemi çiğnetmek için mi size
emanet ettim” sada-yı manevisi karşısında her Müslüman’ın
ruhu bir bükâ-yı matem içinde titreyecek ve bu mukaddes
türbenin şerefatı hakîr olmayacaktır.                             

H. (Hüseyin) Vasıf

BEYANNAME

İzmir Şimal Mıntıkası Kongresi’nin beyannamesidir:

1-Martın on altıncı günü sabahından beri İstanbul ile olan tel-
graf muhabereleri kesildi. Yapılan tahkikat ve alınan haberlere
göre dün sabah gayet erken rıhtıma çıkan İngiliz bahriye efradı
Şehzadebaşı’ndaki karakolumuzu ansızın basarak altı neferi-
mizi şehit ve on beş neferimizi mecruh etmiştir. 

Aynı zamanda Harbiye Nezareti, Tophane, Meclis-i Mebusan
ve bilumum telgrafhaneler ve diğer mevakinin bilmüsademe
işgal edildiği ve müsademenin devam etmekte olduğu an-

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 44
19 Mart 336 (19 Mart 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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laşılmıştır. Bu suretle makarr-ı kudsî-i hilafet olan kıymetli İs-
tanbulumuz şu dakikada ecnebi kuvvetlerin işgali altına alın-
maktadır. Bundan maksatlarının da Sulh Konferansı’nda
istedikleri gibi aleyhimizde verecekleri her türlü kararları ceb-
ren kabul ettirmek olduğu anlaşılmaktadır.

2-Şu dakikada İstanbul ve hükümet-i merkeziye ile muhabere
ve irtibat mümkün değildir. Binaenaleyh makam-ı aidince
madde-i mahsusasına tevfikan idare-i örfiye ilan edilmiştir.
Kavanin ve nizamat-ı hükümet eskisi gibi bakidir. Asayiş-i ma-
halliyi ihlale cüret edecek olan her şahıs hangi mezhep ve mil-
liyete mensup olursa olsun idare-i örfiye duyûn-ı harbi
tarafından şiddetle cezalandırılacaktır.

3-Bilumum gayrimüslimlerin mal ve can ve namusları şimdiye
kadar olduğu gibi Müslümanların taht-ı teminindedir. Şeri-
atımız da zaten bunu emretmektedir.

4-Bütün Anadolu ve Rumeli; memleketimizin kurtulması için
şu dakikada el birlik harekete karar vermiştir. İcap eden her
türlü teşebbüsler Anadolu ve Rumeli’nin her tarafında aynı
suretle ve müştereken yapılacaktır.

5-Dâhilde bazı hain veya gafillerin dedikodu yapmaları
muhtemeldir. Bu gibi yanlış şayialara ahalimizin katiyen
ehemmiyet vermemesi ve sükûnet ve vakarlarını muhafaza et-
meleri ve bu gibi tahrikâta cüret edenleri ikaz veya hükümete
ihbar eylemeleri elzemdir.

6-Bursa, Bilecik, Karesi ve Saruhan livalarının merkez kaza ve
nevahi murahhaslarından terekküp eden kongre vaziyeti
kemal-i ciddiyetle takip etmektedir. Halkımız daima vaziyet
hakkında tenvir ve irşat edilecek ve icap eden tedabir ve
mukarrerat ittihaz olunacaktır.

7-Bu beyannamenin herkes tarafından okunup ihvan-ı dine
anlatılması dini ve vatani bir vazifedir.

Cenab-ı Hakk’ın inayet ve nusretine ve Aleyhissalatu Vesselam
Efendimizin ruhaniyetine mazhariyetimiz en büyük bir
saik-i muvaffakiyetimizdir. Ahali-i müslimenin her türlü
evamir-i şeriyyeye icabet ve nevahiden içtinap ve bilhassa içki,
kumar, fuhuş gibi menhiyatdan katiyen tevakki etmesi
lazımdır. 

Muhterem ulemamızın bu hususta ön ayak olması camileri-
mizde her namazdan sonra vatanımızın halâsı için dualar
yapılmasını ve ediye-i me’sure okunmasını ve esbab-ı
maneviyesine tevessülünü temenni eyleriz. Tevfik ve felah Al-
lah’tandır.

Kongre namına Reis Vekili Osman Nuri

Makam-ı Ali-i Kumandani’den halka hitaben
neşrolunan beyanname:

Üç yüz elli milyon Müslüman’ın makamat ve emanat-ı
diniyesini muhtevi bulunan ve asırlardan beri devam eden
Türk ve Osmanlı saltanatının an’anat ve hatıratını sinesinde

saklayan kıymettar İstanbulumuz ve sevgili pay-i tahtımızda
bulunan bilumum makamat-ı aliyye-i diniyemiz ile Meclis-i
Mebusanımız işgal edilmiş ve karakollarımızın işgali esnasında
bazı efradımız şehit edilmiştir. 

Otuz altı saatten beri İstanbul ve hükümet-i merkeziye ile
muhaberat münkatı olmuştur. Alınan telgraflara nazaran İs-
tanbul’dan top sadaları işitilmekte olduğu ve bu suretle orada
vakayi’in devam etmekte bulunduğu hissedilmektedir. 

Şu hale nazaran memleketin vahdet-i hayatını temin etmek ve
bir kargaşalığa meydan vermemek için İstanbul’da meşru ve
müstakil bir hükümetimizin mevcudiyeti sabit oluncaya kadar
mıntıkam dâhilinde mercisiz kalan bilumum makamat
tarafımdan emir alacaklardır. Saadet ve refah-ı vatan uğrunda
her fedakârlığa ihtiyar eden milletimizin bu mühim an-ı tari-
hide her türlü evamire inkıyat ederek istikbal-i memleketi ve
istiklal-i saltanatı temine gayret edeceklerine kani’im. Kanun-
larımızın kemal-i tatbiki ile umur ve muamelat-ı devletin
hüsn-i suretle tedviri tabii olduğundan mıntıkam dâhilinde
olup da teşkilat itibariyle Karesi Sancağı Mutasarrıflığı’na tabi
olmayan Akhisar, Gördes, Sındırgı, Kırkağaç, Soma kazaları
ve Yayaköy ve Belen nahiyeleri de her hususta doğrudan
doğruya Karesi Mutasarrıflığı’na merbut olacaklardır. Bursa,
Karesi, Bilecik, Balıkesir livaları ve Bandırma, Gönen, Edremit,
Burhaniye, Soma, Kırkağaç Akhisar, Sındırgı, Gördes, İnegöl,
Söğüt, Karacabey, Kirmasti, Mudanya kazaları ve Kebsut,
Sarnıç, Balat, Susurluk, Şamlı, İvrindi, Giresun, Konak, Binler,
Bigadiç, Ilıca, Orhanlar, Marmara, Babaköy, Göl Marmara,
Çorum, Agunya, Gölcük nahiyeleri murahhaslarından olup
elyevm Balıkesir’de hal-i inikadda bulunan kongrece de bu
hususat taht-ı karara alınmıştır. Bütün Anadolu’nun bu
tehlike-i vatan karşısında vahdeti temin edilmiştir. Herkesin
istirahat-ı mutlaka ile işine gücüne devamını ve bugünkü
vaziyet karşısında azimkâr ve metin olmalarını ve aynı za-
manda memleketimiz dâhilinde bulunan anasır-ı gayrımüs-
limeye karşı her vakit gösterdiğimiz hüsn-i muameleden daha
fazla şefkat ve âlicenaplıkla muamele edilmesini tavsiye ede-
rim. Vatan ve milletin selametini temine matuf olan işbu
beyanatıma ahali-i muhtereme ve bütün memurinin riayetkâr
olacaklarına eminim. Selamet-i memleket uğrunda yegâne isti-
natgâhımız olan azim ve iman-ı millîmiz inşallah bizi mesut
edecektir. Muayyen ve zahirimiz olan Cenab-ı Kibriya’dan ve
ruhaniyet-i Hazret-i Peygamberi’den Din-i Mübin’imizin
saadet ve vatan-ı muazzezimizin selametini temenni eder ve
safiyet-i kalp ile bütün Müslümanların yükselttiği felah-ı vatan
temenniyatının dergâh-ı ulûhiyetten kabulünü niyaz eylerim.
Bu beyannamenin ahkâmına tarih-i neşrinden itibaren riayet
olunacaktır.

Miralay Kazım
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Makam-ı âli-i mutasarrifiden halka hitaben
neşrolunan beyanname:

Varit olmakta olan işarat-ı müteaddide ile de teeyyüt etmekte
olduğu üzere dünden beri İstanbul’un Kuva-yı Mutelife
tarafından cebren işgali üzerine merkez-i hükümet ile liva
arasında muhaberat-ı resmiye münkatı olmuştur. Livanın
nezaket-i mevkiyesi ise derkârdır. Kanunun bahşettiği
salahiyet-i katiyeye tevfikan bu liva dâhilinde sükûn ve se-
lamet-i umumiyenin temini için idare-i örfiye ilanı zaruri
görülmüştür. Ve tensip edilmiştir. Temin-i inzibat ve asayiş
ve selamet-i vatan hususatında kanunun temin eylediği veza-
ifin kumandanlığın uhdesine tevdi edildiğini ve sükûneti
muhafazaya fevkalade itina ve Makam-ı Âli-i Kumandaniyece
ayrıca tebliğ edilecek olan mevadda itaat eylemelerini umum
ahali-i muhteremeye tebliğ ve beyan eylerim.

Karesi Mutasarrafı İzzet

İzmir Şimal Mıntıkası Kongre İçtimaları

İzmir Şimal Mıntıkası Kongresi iki günden beri gayet heye-
canlı ve vatanperverane içtimalar akdetmektedir. 

İstanbul’a vuku bulan bu son tecavüz hakkında alınan haber-
ler müzakere edilmiştir. Bütün aza birer birer ayağa kalkarak
azimkârane beyanatta bulunmuş ve “Rezilane yaşamaktan ise
şerefli ölmek müreccahtır!” esasında ittifak tam hâsıl olmuştur.

Yeni vaziyet hakkında icap eden tedabir tezekkür edilmiştir.
Çok mukarrerat-ı mühimme ittihaz olunmuştur. Kongre
vaziyetin tavazzuhuna kadar içtimaa devam etmesine de karar
vermiştir. 

CEPHELERDE VAZİYET

Akhisar Cephesi’nde: 

17.3.36: Yayaköy Cephesi’nde Sarıtepe’ye ve Sarıçam civarın-
daki siperlerimize sokulmak isteyen düşman keşif kolları tard-
olunmuştur. Düşmanın mevzilerimize yakın bulunan
köylerdeki bilcümle mevaşiyi gasp ve yağma etmekte olduğu
mültecilerin ifadesinden anlaşılmaktadır.

Aydın Cephesi’nde:

14.3.36’da düşman topçusu Balyanbolu Cephesi’ndeki meva-
zimize tesirsiz topçu ateşi açmıştır. 

16.3.36’da makineli tüfek ateşi icra etmiştir. Bir düşman tay-
yaresi yirmi dakika kadar mevzi’miz gerisinde tayeran etmiş ve
sonra avdet etmiştir. 

DÜNKÜ VATANPERVERANE TEZAHÜR 

Dün saat sekizde Belediye meydanlığında binlerce Müslüman
derin bir teessür ve fakat ateşîn bir azim ve iman içinde top-
landı. Sevgili İstanbulumuza yapılan haksız taarruzun karşı-
sında milletin karar-ı katisini izhar ve tespit etti.

Evvela Kongre’deki Soma kazası mümessili kıymetli bir
gencimiz Ali Rıza Bey kürsüye çıktı. Muciz bir ifade ile vaziyeti
teşrih etti. 

“Efendiler beş seneden beri cansiperane varını yoğunu istiklal
uğrunda feda eden bu Millet hakk-ı hayatını kurtarmak için
yüzlerce evlatlarını sefil bir düşmanın taarruzlarını tevkif için
cephelerde feda ederken diğer taraftan da payitahtın işgal
edildiğini görüyor. İslamiyet’in makarr-ı hilafeti ve merkezi
olan İstanbul’un işgali bütün âlem-i İslam’ın izzet-i nefis ve
hissiyat-ı diniyesine bir tecavüzdür. Binaenaleyh bu hain
darbe karşısında zilletle yaşamak veya şerefle ölmek lazımdır.
Kalpgâhımız çiğnenirken sükût ve hazmetmek bir cinayet-i
vataniyedir” sözleriyle âmâl-i umumiyeye tercüman oldu.

Bunu müteakip yine kongrede İnegöl kazası murahhası bulu-
nan İdris Bey kardeşimiz pek samimi beyanatta bulunarak İs-
lamiyet’in bir gül olduğunu müttehiden şeref ve dinini
müdafaa edeceğini izah etti: “Ben an-asıl bir Çerkesim, sene-
lerden beri düşman süngüsü altında arazimi terk ederek üç
defa hicret ettim. Şimdi artık hilafetim de çiğneniyor. Müslü-
manlar için hicret edecek başka yer yoktur. Bu vaziyet
karşısında Türk, Çerkes, Arnavut birleşerek dinimizi, mem-
leketimizi kurtarmak için fedakârlık yapacağız” samimi söz-
leriyle Çerkes kardeşlerimizin teessürat ve memleketlerini
müştereken kurtarmak hususundaki kararlarına tercüman
oldu. 

Bilâhare yine Kongre’de Edremit murahhası ve kıymettar bir
gencimiz bulunan Sami Bey kürsüye çıkarak müessir ifadeleri
halkın hissiyat-ı milliyesine makes oldu. Ve Müslümanlık
âleminin hiçbir zaman esir kalamayacağını izah etti.

Söğüt kazası mümessil ve murahhas vatanperveri olan Halil
Bey kürsüye çıkarak gayet muciz ve azimkârane bir ifade ile
takip edilecek hatt-ı hareketi ve milletin lüzum-ı ittihat ve
fedakâriyesini şerh etti. 

“Yeis küfürdür. Müslüman’ın hasletine, şiarına yakışmaz.
Gayelerimizde ve fikirlerimizde birleşerek dinimizi ve
vatanımızı her tecavüzden kurtarmalıyız. 

Ben Söğütlüyüm, Türküm, ecdadım bu saltanatın ilk temel
taşını atmıştır. Sizler de derhal İslam’ın sadasına koşunuz.
Karesi evlatları saltanatı i’la ve tarsin etti. Şimdi de yine müt-
tehiden hukuk-ı İslamiye’yi kurtaracağız. Felah bizimdir.”
beyanat-ı azimkâranesiyle ümitleri takviye etti. 

Bandırma murahhas ve mümessili muhterem ve fazıl ule-
mamızdan Hoca Tahsin Efendi hazretleri beliğ bir ifade ile
bütün halkın kalbine teselli ve ümit serpti. Cenab-ı Hakk’ın
nusreti ve Hazret-i Peygamberimizin ruhaniyeti daima İslam’a
muayyin olduğunu ve âlem-i İslam’ın mukaddesat-ı diniyesi
hiçbir zaman çiğnenmeyeceğini ilan etti.
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Bütün hazırûn derin bir huşu-ı dindarane içinde bu muhterem
hocamızın şerh ettiği evamir-i diniyeyi istima ediyor ve herkes
bütün ruhuyla iştirak ediyordu.

Yükselen tekbir sadaları herkesin kalbini teheyyüç ederken
Vasıf Bey kürsüye çıktı. 

Herkes derin bir matem içinde ağlıyor; bütün kalplerden ahd
ü peyman sadaları yükseliyordu. 

Bu nutkun zapt edebildiğimiz bazı parçaları şudur:

“Arkadaşlar! Vatanımın daima enin-i âlâmı karşısında mü-
teessir olan ruhumda şu dakikada hazin diğer bir eninin
inikâsı var.

Bu enîn büyük peygamberinin emrine icabet ederek İstanbul’u
zulüm ve ihanetten kurtaran muazzam hakan Fatih’in
türbesinden yükseliyor; Fatih mezarında inliyor arkadaşlar;

“Ey muazzez ahlâfım! Ben türbemi size çiğnetmek için mi
emanet ettim!” diyor; 

Evet efendiler! Cihanı en yüksek saadete mazhar eden hakanın
türbesi üstünde şu dakikada tahakküm, tecebbür ve ihanet
sadaları yükseliyor. 

İstanbul, muazzez İstanbul yalnız Osmanlılığın muhteşem
saltanatgâhı değildir: Yalnız altı asırdan beri harikalar gösteren
ecdadın mezarlarına penah değildir, İstanbul Fatih’in şanlı
kılıncıyla İslamiyet’e emanet edilmiş bir vediadır. Sinesindeki
müebbet ve tarihi camileriyle,  en ulvi ve fedakâr evlatlarının
mezarlarıyla bütün dinimizin şerefine tevdi edilmiş bir
emanettir.

Arkadaşlar; İstanbul’a saplanan hançer yalnız Osmanlılığın
kalbine dağdar etmiyor belki on üç asırdan beri Müslüman-
lığın kurduğu esasatı da yıkmak istiyor. 

Diğer milletler gibi biz de mağlup olduk. Medeniyet ve sükûn
vadeden düsturlara aldanarak terk-i silah ettik. Fakat bilmi-
yorduk ki medeniyetin pişvasıyız diyenler türbe-i Fatih’i
çiğnemekten içtinap etmeyeceklerdi.

Zannetmiyorum ki saltanatlarının en büyük temellerini teşkil
eden İslam milletlerinin izzet-i nefisleri ve mukaddesat-ı
diniyeleri nazarlarında bu kadar hakir ve mühmel olsun.

Heyhat ki aldandık. Ve nihayet bugün gözümüzün önünde
hilafetin mukaddes-i makarr, ayaklar altında çiğneniyor!

Efendiler; Almanlar da, Bulgarlar da mağlup oldu. Fakat
vatanları yine kendilerine terk olundu.

Hâlbuki Türk ve Müslüman milleti yalnız vatanını ve mevcu-
diyetini kaybetmiyor; din-i mukaddesatı da payimal ediliyor!
İstiyorlar ki arkadaşlar üç yüz elli milyon Müslüman hakir ve
esir olsun; istiyorlar ki senelerden beri zulmü yıkan İslam’ın
nurları sönsün! Mütareke olmuştu; az bir zaman geçmedi;
zavallı Anadolu en şeni tecavüzler karşısında parçalanmağa
başladı. Ve nihayet kıymetli İzmirimize sefil Yunanlılar taarruz
etti. Artık anlaşılıyordu ki bu tarihi ve büyük saltanat
parçalanmak isteniliyor.

Anadolu’yu aralarında taksim etmişler idi, zannediyorlardı ki
Türklük ve Müslümanlık zillete katlanacaktı! Fakat gafiller al-
dandı, Anadolu’nun feyza-feyz ruhundan kudsî bir galeyan
doğdu. Anadolu evlatları; namuslarının harisi olan silahlarına
sarıldılar ve göğüslerini siper yaparak vatanlarını ve ırzlarını
müdafaaya başladılar. 

Şimdi de bu galeyan bütün Müslümanlık âlemine sirayet
ediyor. Çünkü İslamiyet bir camiadır. Rasin bir kütle-i ittihat-
tır. Bir tarafına vuku bulacak taarruz diğer yerlerinde de ak-
sülameller, mukavemet ve istihlası kararlarını meydana
getiriyor. Nitekim beşeriyetin büyük efendileri “İslamiyet
cereyanları saltanatlarımızın temellerini sarsıyor!” diye
izhar-ı endişeye başladılar. 

Onların kuvveti zulüm ve tecebbür, bizim kuvvetimiz iman
ve haktır. İmanın kudreti karşısında bütün kuvvetler serfüru
etmeğe mahkûmdur. Ve kani olsunlar ki mübarek camileri-
mizi sinesinde pür-fahr ve gurur taşıyan İstanbul hiçbir zaman
nakusun sesini duymayacaktır!

Arkadaşlar; bütün Müslüman âleminin makarr-ı hilafeti kur-
tarmak için yükselttiği sada-yı azme bizde icabet edelim. Bu
kardeşlerimizin döktükleri kanların manzara-i şehametine biz
de kendi kanlarımızı ilave edelim.

Ve ispat edelim ki bütün Müslümanlar müttehit ve kardeştir.
Ve kendilerini mahvetmek isteyen hücumları yine müşterek
kuvvetler ve imanlarıyla akim bırakacaklardır.

Bütün bu sözler umumi bir heyecan-ı vatanperverane ile karşı-
landı. Herkesin ağzından “Hay hay hep öleceğiz” sadaları yük-
selmeye başladı. 

Nihayet umum hazırûnun tasvip ve inzimam-ı reyiyle
berveçh-i ati mukarrerat ittihaz olundu. 

Ve Düvel-i İtilafiye mümessilleriyle bîtaraf devletler sefaretle-
rine ve Avrupa düvel-i medeniyesinin meclis-i mebusan
riyasetlerine iblağına karar verildi.   

“Hükümet-i Osmaniye düvel-i galibe tarafından sulh-ı cihana
esas ittihaz edilen Wilson Prensipleri’nin ahkâm-ı sarihasına
itimat ederek teslim-i silah etmiş ve Türk milleti düvel-i galibe
tarafından her mağlup millet için kabul edilen esasat ve
hukuk-ı milliye dairesi dâhilinde sulha mazhar olacağını ümit
etmekte bulunmuştu. Hâlbuki ilan edilen desatir-i milliyeye
muhalif olarak memleketimizde ihdas edilen haksız işgallere
zamimeten beş asırdan beri Osmanlı saltanatının pek muazzez
pay-i tahtı ve üç yüz elli milyon İslam’ın mukaddes bir
makarr-ı hilafeti olan İstanbul’un da cebren ve bilmüsademe
işgal edildiğini kemal-i teessürle istihbar ediyoruz.

Birçok haricî ve dâhili tazyiklere rağmen şimdiye kadar mut-
lak bir sükûn ve asayiş içinde bulunan İstanbul’a vukubulan
bu son tecavüz, beşeriyetin asırlardan beri mücadele ettiği
hürriyet, hukuk, milel ve vatanperverlik gibi esasat-ı insaniye
ve medeniyeye ve düvel-i galibe tarafından mükerreren ilan
edilen desatir-i milliyeye ve sulh-ı cihana bir darbedir.
Emanet-i mukaddese-i İslamiye’yi ve medeniyet-i maziye-
mizin en muhteşem abidatı olan mübarek camilerimizi
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sinesinde taşıyan makarr-ı hilafet-i İslamiye’ olan İstanbulu-
muzun bu kadar haksız bir surette işgali bilcümle âlem-i İs-
lam’da pek derin heyecanlar ve aksülameller meydana
getirecektir. 

Bu hadise-i fecia Müslümanların kendi mukaddesat-ı
diniyesini ve mevcudiyet-i milliye ve asırlardan beri sahibi bu-
lundukları vatanlarını çiğnetmemek hususundaki azim ve
imanlarına zerre kadar tesir icra etmeyecektir.

Millet-i İslamiye tamamıyla istihkar-ı hayat ederek bu
gibi tecavüzleri reddetmeğe katiyen karar vermiştir. Yalnız
fazilet-i insaniye için pek çirkin bir leke olan bu gibi tecavüzler
medeni milletleri ağır bir mesuliyet-i tarihiye ve maneviyeye
mahkûm edecektir. 

Binaenaleyh bugün Balıkesir’de belediye önünde toplanan
binlerce halk, Avrupa âlem-i medeninin sımah-ı insaniyetine
maruzat-ı salifeyi iblağ eder ve bu şayan-ı teessüf tecavüzün
tamir edilerek âlem-i İslam’ın izzet-i nefsine ve hissiyat-ı
diniyesine ve Türk milletinin hukuk-u milliyesine riayet edile-
ceğini ümit eder. Bu kararlar müttefikan kabul edildikten
sonra muhterem müftü-i fazılımız Abdullah Efendi hazretleri
tarafından fevkalade beliğ bir dua irat edilmiş ve tekbir
sadalarının tesir-i ruhanisi içinde herkes âmin-han olmuştur.
Duayı müteakip herkes kemal-i sükûnet ve vakarla dağıl-
mıştır.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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ANADOLU’’NUN SESİ

Asırlardan beri hakk-ı hayat ve şerefini kurtarmak için
mücadele eden Anadolu bugün mevcudiyet-i siyasiye ve
hukuk-ı tarihiyesine karşı uzatılan muhteris eller karşısında
her türlü kuvvet ve silahtan mahrum kaldığı halde yalnız
şeref-i ırkî ve namus-ı millîsini muhafaza etmek için millî bir
mücadeleye atılmış bulunuyor. Bu mücadele, namus ve şeref
uğrunda ihtiyar edilmiş bir mücadele-i milliye olduğu halde
galip devletlerin hakikat önünde hâlâ kuvvet ve şiddetle
mukabele ederek Türk’ün elinden silahını bırakması talep ol-
unuyor. Ve bu suretle Wilson’un vazettiği ve cihanın tasdik
ettiği esasat ve nazariyat hilafında millî varlığımız ezilmek,
parçalanmak isteniliyor. Hiçbir hakk-ı tarihîye malik değil
iken Yunan’a İzmir veriliyor ve Müslümanların yegâne
mukaddesat ve emanetini muhtevi bulunan hilafet makarrına,
Türk saltanatının merkezine kurşun ve bomba yağdırılıyor.
Bir hakka müstenit olmayan işgal ve mezalim bu suretle
devam ettikçe ve kıymettar İstanbul’umuzun üzerinde hâkim
yaşamak isteyen kuvvetler hukuk-ı esasîmize taarruzda inat
eyledikçe herhalde sükûn ve sükûnet-i mutlaka içinde bulu-
nan Anadolu’muzda bir galeyan, bir heyecan, vuku bulacak
ve sükûnet-i âlem ve asayiş-i cihan namına bu galeyanın tevlit
edeceği netayiç cihanda velveleler vücuda getirecektir.
Anadolu, sesinin bütün kuvvetiyle bugün âlem-i cihana tekrar
bağırıyor. Amerikan milleti namına birtakım nazariyat vaze-
derek milletlerin silahını elinden toplayan Wilson bugünkü
fecayi önünde eğer sözünün eri olamaz ve galiplerin bu
tazyik-i takatfersaları karşısında Amerikan milletinin hissiy-
atını muhafaza edemez ve bütün medeni milletler bu meza-
lime bir nihayet vermeyerek Türk’ün hakk-ı tarihisini
ezerlerse Türk için yegâne çare ölünceye kadar çarpışmaktır.
Belki bu çarpışmada Türk’ün felaketi ölümünü mucip olacak
fakat şimdiye kadar esaret ne olduğunu bilmeyen bir milletin
şeref ve izzet-i nefs-i millîsiyle oynanmayacağını cihan göre-
cektir. Milletlerin hakk-ı hayatını kabul eden Avrupa ve
Amerika efkâr-ı umumiyesi eğer Türk’ün saltanat ve hukuk-ı
hâkimiyetini parçalamak için mücadeleye girişmekten kaçın-
mazsa tabiidir ki Türk de şeref ve haysiyetini kurtarmak için
ölüme atılmaktan korkmayacaktır. Çünkü şerefsiz bir hayat

Türk için mukadder değildir. Avrupalılar asırlarca devam
eden saltanatımızın enkazı üzerinde bir Yunan saltanatı kur-
mak arzusunu gösterdikçe, kıymettar İstanbulumuz için de
bir hiss-i ihtirasla hareket ettikçe zaten biz ölüme mahkûm
kalmış bulunuyoruz. Onun için şimdiden her türlü fedakârlığı
göze aldırarak imanlı göğüslerimizden taşan bir aşk ve
hararetle her kuvveti karşılamağa mecbur olacağız.

Bin üç yüz senelik bir dinin mukadessatını halifenin elinden
almak ve sonra üç yüz elli milyon Müslüman’ın kalpgâhına
hançer saplamak zannediliyor mu ki sükûnetle karşılanacak-
tır. Hayır, buna hiçbir Müslüman razı olamaz. Çünkü İs-
lamiyet hürriyet-i mutlaka ile hareket eder bir hilafetle
kaimdir.

İstanbul Anadolu ve Rumeli’de İslamlara bir vedia bir emanet-
tir. Her İslam İstanbul’u kurtarmağa ve Anadolu’nun hakk-ı
hayatını tahlise dinen ve vicdanen mecburdur. Halifenin is-
tiklal harekâtını temin etmek ve mukadessat-ı diniyeyi kur-
tarmak, İslamlar için bir vecibe-i diniyedir ve hiçbir milletin
üç yüz elli milyon İslam’ın bu akide-i vicdaniyesine taarruza
hakkı olamaz. Mademki milletlerin hakk-ı hürriyet ve
saltanatları tasdik edilmiştir. Mademki mukaddesat çiğnen-
mez. Nasıl olur da en medenî milletler bu hareketi ihtiyar ede-
rek cihana bir su-i misal olabileceklerdir.

Bugün İstanbul’un işgali haberi karşısında biz hiçbir milletin
bu suretle hareket edeceğine kani olamıyoruz. Bahusus Kon-
ferans Heyetince İstanbul’un tamamıyla elimizde bırakılacağı
ilan edildikten sonra böyle bir hareket vuku’unun muhtemel
olamayacağını zannediyoruz. İngiliz ve Fransızların gerek
menafi-i siyasiye ve gerek tarihleri itibarıyla böyle hareket ede-
ceklerine de inanmak istemiyoruz. Fakat bütün bu ihtimal
vermediğimiz vakayi zuhur etmiş ve İslamların hukuk-ı
diniyelerine, mukaddesatlarına bütün Türklerin hissiyat ve
şereflerine taarruz vuku bulmuş ise nasıl olur da herhangi bir
kuvvet Anadolu’nun galeyan ve heyecanına mani olabilir. Bize
İzmirimiz Adanamız teslim edilmeden ve hiçbir milletin diğer
memalikimiz üzerinde tasarruf etmeye hakkı olmadığı ilan
edilmeden susamayız, yaşamayız. Avrupa devletleri insanî bir
akide ve medeni bir suretle hareket ediyorlarsa bize hakkımızı
vererek sükûnet-i mutlakayı tesis etmelidirler. Aksi takdirde
istedikleri tarzda işgal keyfiyetine devam etsinler istedikleri
kadar Yunan zulmünün devamına rıza göstersinler. Şu katiyen
tahakkuk etmelidir ki, Anadolu susmayacaktır ve susamaz.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Yunan hançeri İslam kalplerini delerken hangi vicdan, elinden
silahını bırakarak düşmana gerden-dâde-i inkıyat olabilir. Bu
herkesçe musaddak bir hakk-ı meşru iken biz cebren size iste-
diklerinizi kabul ettireceğiz, gayri meşru emellerimizi tasdik
ettireceğiz diye zülüm etmek, ezmek isteyenler varsa varsın
ellerinden geleni yapsınlar. Fakat bilsinler ki bu cihanın
mukadderatına hâkim olan bir kuvvet vardır, o da mukad-
derat-ı ilâhîyedir. Elbette mazlumların feryadı intikam-ı ilâhî
şeklinde zalimlerin başına yağacaktır.

Safiyet ve samimiyet taşıyan İslam kalpleri ruhlarının bütün
aşk ve hararetiyle Allahından bugün bu mezalimin nihayete
ermesini temenni ederlerken elbette Hâkim-i Ezeli’nin bu
temenniyi dergâh-ı ulûhiyette kabul edeceğine iman ediyoruz.

Ve İslam âleminin sükûnet-i mutlaka içinde yaşayan mevcu-
diyeti, herhalde makarr-ı saltanatın işgal-i elîminden sonra
susamaz. Onun için Anadolu’nun feryadını cihan işitmeli ve
sükûnet-i cihan namına İslamların, Türklerin hakkı tasdik
edilmelidir. O vakit cihanda bir akd-ı sulh ve sükûnet olacak
olan Türk kavminin medeniyet âlemine şimdiye kadar ifa et-
tiği hidemata vasi bir zemin küşat edilmiş olacaktır. Temen-
niyatımızın âlem-i medeniyetçe kabul edildiği gün medeniyet
namına bir şeref ve şan devri açılmış olacaktır.

Mustafa Necati

BİZE LAZIM OLAN MÜTTEFİKLER

Muharriri: Piyer (Pierre) Loti

Mütercimi: Ercümend Ekrem

Meraretini tadil için, serpiştirilmiş küçük munis mezarlık-
larına kalmayacak ve bilhassa evkat-ı hamse-i ibadatta, lâl ve
hamuş ecsam ve eşyanın üzerinden, müezzinlerin nida-yı
müessiri yükselmeyecek ve duyulmayacak olursa, o mem-
leketin sihr-i mübeccelinden eser kalmayacaktır!

Haşiye: Ermeniler aleyhindeki ilk iddianamelerim daha hafif
idi. Ve kendilerine karşı elan hissetmekte olduğum merhamet
–kendilerini pek az tanıdığım cihetle- daha amik idi.
Muharebenin bu kadar Avrupalıyı onların harimine girip
kendilerini iş başında görmelerine vesile olmuş olması, Rum-
lar için olduğu gibi, şayan-ı teessüftür. Zira bu suretle birçok
efsaneler zir ü zeber oldu. Şimdi herkese malumdur ki, onlar
katliam edildilerse de bizzat katliam yapmaktan hiçbir vakit
çekinmediler. Müteaddit resmi raporlar bu ciheti musaddak-
tır. Geçenlerde İllüstrasyon (Illisturation) mecmuasına bazı
resimler gönderdim. Bunlar Hıristiyan eller tarafından ihzar
olunmuş Türk emvat meşerlerini musavverdi. Bu meşerler en
ziyade kadın ve çocuk cesetlerini muhtevi bulunuyordu; zira
en son kıtaller, erkekleri harbe gitmiş köylerde icra olunmuş
idi. Ancak Türkler, fazla tazallümât ile gûş-ı cihanı her bâr
tasdi etmediler. Hususan ki Türkler Hıristiyan değildirler ve
bu Avrupa’nın nazarında başlıca bir kusurdur. Ermenilerle
Rumlarla gelince, bizdeki maddiyyunu ve münkirleri bile mü-
teessir eden bu Hıristiyanlık sıfatını ne kadar suistimal ettiler.

Ermenilerin iddia ettikleri aded-i maktulin ise nüfus-ı umumi-
lerinin iki katını mütecavizdir. Hâlbuki hâlâ her yerde, nice
yüz bin Ermeni var, oralarda kasabalar elan Ermeni ahali ile
meskûn. Avrupa’da yaşayanlar da ayrı!

Tatlı su Frenklerinin hakkımda savurdukları şütuma gelince,
bunu zikretmekten maksadım ancak muhtelif zihniyetler
hakkında bir hüküm verilebilmek için bir zemin-i mukayese
hazırlamaktır. 

Rumların küfürleri alelumum mühim ve hatta sureta perde-i
nezaketle mesturdur. Bulgarlarınki kaba ve vahşiyane idi.
Fakat gılzetin mertebe-i ulyasına ancak Ermeniler ve bilhassa
Ermeni karıları varabildiler. Bu ırk adamlarının melanet ve
hırs ve tamalarını pek eskiden bilirdim; şimdi de çok defa
Türklerden duyduğum gılzet, tıynet, kin ve hasette fazihalarını
reyelayn müşahede ettim. Her tarafı Ermeni istilasına uğramış
olan İsviçre’de ahiren benim aleyhimde tesis edilmiş bir
müesses-i müzahrefat mevcut idi. Aman bu ne gülünç şey idi!
Gazetelerden resmi kesip etrafına elfaz-ı müstehcene yazdık-
tan sonra bana gönderiyorlardı. Davanın tamamen haricinde
bulunan kâtibim bile -en iptidaî terbiye kavaidinin tekrarın-
dan beni men ettiği- şütum ile hırpalanıyordu. Silah olarak
hep müzahrefat kullandılar. Bu vakte kadar yalnız bir Bulgar
bana gönderdiği mektuplarda bu derece-i gılzete vasıl ola-
bilmişti. Bilâhare tahakkuk ettim ve anladım ki: O da aslen
Ermeni imiş.

6

Bir Feryad-ı İstimdat

Ağustos 1919

Manş Denizi’nin öte tarafında sakin kadim rakiplerimizin pek
eskiden beri düşünülmüş, vaktiyle Hindistan’da fevkalade bir
sebat ile tatbike başlanarak bilâhare Mısır’da takip edilmiş ve
Türkiye’deki diplomatlarımızın na-kabil-i tavsif acemilikleri
yüzünden bugün yine fevkalade teshil olunmuş program-
larının netice-pezir olmasını hayretle ve havf ile görüyorum. 

(Mabadı var)

Numara: 45
21 Mart 336 (21 Mart 1920)

Sayfa: 2

BEYANNAME

Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal Paşa hazretlerinden
bilumum Müdafaa-i Hukuk Heyetlerine varit olan beyanname
suretidir:

Hilafet-i mukaddese-i İslamiye’nin makarr-ı itilası olan İstan-
bul Meclis-i Mebusan ve bilcümle müessesat-ı resmiye-i
hükümetede vaz-ı yed olunmak suretiyle resmen ve cebren
işgal edilmiştir. Bu tecavüz saltanat-ı Osmaniye’den ziyade
makam-ı hilafette hürriyet ve istiklallerinin istinatgâh-ı yegâ-
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nesini gören bütün âlem-i İslam’a racidir. İtilaf Devletleri
tarafından tevessül olunan harekât hilafet makamını tahkir ile
1300 seneden beri payidar olan müebbeden masun zeval kala-
cağına şüphe bulunmayan hürriyet-i İslamiye’yi hedef ittihaz
etmektedir. Mısır’ın on bine baliğ olan şüheda-yı muazzeze-
sine Suriye ve Irak’ın binlerce fedakâr evlad-ı muhteremesine
ve Azerbaycan Şimalî Kafkasya’nın, Türkistan’ın, Afga-
nistan’ın, İran’ın velhasıl bütün âlem-i İslam'ın istihlas-ı din ile
titreyen efkâr-ı müşterekesine havale edilmiş olan bu darbe-i
tahkir ve tecavüzün düşmanlar tarafından tahmin edildiği
veçhile maneviyatı halleddar etmek değil belki mucizeler
göstererek kabiliyet-i inkişafa mazhar eylemek neticesini tevlit
edeceğine şüphemiz yoktur. 

Osmanlı Kuva-yı Milliyesi hilafet ve saltanatın uğradığı
suikastlerin başladığından beri devam eden samimiyetiyle
vaziyeti bütün vahametine rağmen azim ve metanetle telakki
etmekte ve bugünkü ehl-i salibin muhacematına karşı bütün
cihan-ı İslamiyetin hissiyat ve mukavemetine emin olmaktan
mütevellit bir müzaheretle azim ve imanın amili olduğu müca-
hedede inayet ve muvaffakiyet-i ilahiyeye mazhar olacağına
itimat eylemektedir.

Meşum bir teselsül-i anudane ile tevali eden ehl-i salib fevera-
nın bu son hamle-i sefilânesi İslamiyet’in nur-ı irfan ve istik-
laline ve hilafetin teveccüh ettiği uhuvvet-i kudsiyeye matuf
olmakla Müslüman kardeşlerimizin vicdanından aynı hissi,
takbih ve mukavemeti ve aynı vazife-i galeyan ve kıyamı
uyandıracağından emin olarak Cenab-ı Hakk’ın mücahedat-ı
mukaddesemizde cümlemize tevfikat-ı ilâhîyesini rehber
etmesini ve ruhaniyet-i Peygamberiye imtisal edilerek teşki-
lat-ı müttehidemize muin olmasını niyaz eyleriz. 

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi:

17.3.36’da hafif piyade ve makineli tüfek ateşi olmuştur.

Akhisar Cephesi:

17.3.36’da Kalemli’deki düşman topçusu Çanburnu’ndaki
siperlerimizi fasılalı surette bombardıman etmiştir.

Müessif Bir Ziya

Karilerimize pek muhterem ve fedakâr bir vatanperverin
haber-i şehadetini vermekle dilhunuz. Soma Cephesi Millî
Alay Kumandanı olan Kırkağaç eşrafından Hacı Salih Efen-
dizâde Emin Efendi bu son Biga hareketinde bir köyden
geçerken hain bir şahsın kurşunuyla şehit edildi. 

Aylardan beri malını, varını yoğunu feda ederek en ulvi bir
hiss-i vatanperveri ile vatan ve mukaddesatını müdafaaya
çalışan bu kıymettar arkadaşımızdan bu suretle müebbeden
iftirakımız gayr-ı kabil-i telafi bir zıyadır. 

Bu muazzez şehit herkeste az bulunur. Derin bir iman-ı millîyi
ve ateşîn bir muhabbet-i vataniyeyi daima kalbinde taşırdı.

Merhumun nazarında yalnız şeni Yunanlıların tecavüzlerine
karşı memleketi ve namusumuzu müdafaa etmek gayesi var
idi. 

Bu büyük gayesi uğrunda on aydan beri pek yüksek hizmetler
ifa etti. Allahına ve peygamberinin nusret ve şefaatine derin
bir iman ile itimat eden bu dindar Müslüman’ın son hayatı
baştanbaşa bir menkıbe-i fedakâri ve hamiyettir. Merhum
fevkalade dinine merbut namuskâr tam manasıyla bir Müslü-
man idi. Cenab-ı Hakk gufran-ı ezelisine mazhar buyursun.
Bütün milleti maruz kaldığı bu elem-i zıyadan dolayı taziye
eder ve bu gibi millî felaketlerin teaküp etmemesini bargâh-ı
ehadiyetten niyaz eyleriz.

SON HABERLER

Son İstanbul hadise-i faciası hakkında muhtelif menabiden
gelen haberler var. Aynı zamanda dün İstanbul’dan
Bandırma’ya gelen ekspres vapuruyla bazı İstanbul gazeteleri
gelmiştir. Bu gazetelerin muhteviyatı hakkında bir de telgraf
aldık. Bütün bu malumatı mevsukiyetlerini kati bir surette
iddia etmeyerek dercediyoruz. 

İngilizler bir takım askerî karakollarımızı basmışlarsa da
fedakâr askerlerimiz silahlarını teslim etmemişlerdir. Ve şid-
detle mukavemet etmişlerdir. Fransız ve İtalyanlar bu harekete
katiyen iştirak etmemişler ve seyirci kalmışlardır. İngilizler
Harbiye Nezaretini, telgrafhaneleri ve tophaneyi ve müesse-
sat-ı askeriyeyi işgal etmişlerdir. 

Salih Paşa’nın riyasetindeki kabine bu harekâtı şiddetle
protesto etmiş ve millet ile beraber sonuna kadar sebat ederek
istifa etmemeye karar vermiştir. Sabık Beşinci Ordu Kuman-
danı Esad Paşa da Bahriye Nezaretine tayin olunmuştur. 

Zat-ı Şahane Mabeyn-i Hümayun’da heyet-i vükelayı kabul et-
mektedir. Meclis-i Millî içtimaına devam etmiştir. 

18.3.36 günündeki içtimaında Sinop Mebusu Rıza Nur Bey
meşrutiyetle idare olunan memalikin kâffesinde milletvekil-
lerine temin edilen masuniyet ve muafiyetin cebren nez
edilmiş olması hasebiyle her şeyden evvel hürriyet-i efkâr ve
istiklal-i vicdana vabeste olan bu vazife-i mukaddesenin em-
niyetle ifasına imkan-bahş bir vaziyetin tahsiline intizaren
umumi inikadların tehirini teklif etmiştir. Bu takrir müttefikan
kabul edilmiş içtima-ı umumi yapılmayarak yalnız encümen-
lerde çalışılması takarrür etmiştir.

Mebuslardan Bahriye Nazır-ı Sabıkı Rauf Bey, Kara Vasıf Bey,
Bekir Sami, Harbiye Nazır-ı Sabıkı Cemal Paşa, Edirne mebus-
ları Faik ve Şeref Beyler İstanbul Mebusu Numan Usta, Van
Vali-i Sabıkı Tahsin Bey Ayandan Çürüksulu Mahmud Paşa
ve hariçden Millî Kongre Reisi Esad Paşa ile Sabık Erkân-ı
Harbiye-i Umumiye Reisi Cevad Paşa İngilizler tarafında ev-
lerinde yatan odalarından pek çirkin bir surette cebren alı-
narak tevkif edilmişlerdir. 

Meclis-i Mebusan Reisi Celalleddin Arif Bey, Antalya Mebusu
Hamdullah Suphi Bey ve Halide Edip Hanım aranılmış ise de
bulunamamıştır. 



- 223 -

Millî Galeyan

Alınan mevsuk haberlere nazaran makarr-ı hilafetimiz olan İs-
tanbul’a karşı yapılan bu çirkin tecavüz bütün Anadolu ve
Rumeli’de büyük bir galeyan meydana getirmektedir. 

Edirne mıntıkasında umumi ve millî seferberlik ilan edilmiştir.
Edirneliler Düvel-i İtilafiye mümessillerine verdikleri notada
bu tecavüzü şiddetle reddedeceklerini dermiyan ettikleri gibi
eğer Trakya’ya Yunanlılar taarruz edecek olursa silahla tard
olunacaklarını kati bir lisanla tebliğ etmişlerdir. 

Bütün Anadolu’da vahdet-i tam halinde harekete ve istihzarata
başlanmıştır. 

Birçok millî kuvvetler Geyve Boğazı’nı müdafaa etmek üzere
hareket ettikleri gibi Anadolu hattında icap eden köprüler ve
tüneller berhava edilmiştir. 

Anadolu’nun her tarafında millî kuvvetler tahaşşüt etmektedir. 

Ankara’da Meclis-i Millî

On beş gün zarfında Ankara’da bir meclis-i millînin içtima
etmesi için Heyet-i Temsiliyece her tarafa tebligat yapılmıştır. 

Bunun için mirliva müntehib-i sanilerin mahallî müdafaa-i
hukuk heyetleri belediye ve meclis idare azalarıyla birlikte
müştereken beş mebus intihap ederek Ankara’ya on beş gün
zarfında göndereceklerdir.

Bu suretle pek yakın bir zamanda bütün mukadderat-ı mil-
liyemize amil olacak bir meclis-i millînin içtimaına muvaf-
fakiyet hâsıl olacaktır. 

Almanya’da ve Bulgaristan’da Millî Hareketler

Matbuatın verdiği malumata nazaran Almanya’da ihtilalci
askerler tarafından milliyetperver bir hükümet teşkil etmek
üzere vuku bulan şiddetli bir hareket neticesinde bir inkılâp
meydana gelmiş ve zımam-ı idare imparatorluk ve Prusya
başvekili sıfatıyla Fon Terpic ile birlikte Vatan Fırkasına intikal
etmiştir. Bu hükümet-i milliyenin neşrettiği beyannamede
kuvvetli bir hükümetle Alman satvetinin yeniden iade edile-
ceği bildirilmektedir. 

Bulgaristan hükümeti tarafından Düvel-i İtilafiye’ye verilen
notada eğer Garbî Trakya Yunanistan’a terk edilecek olursa
pek çok müessif vakayi hadis olacağı ve Bulgarların buna
katiyen müsaade etmeyecekleri tebliğ olunmaktadır. 

İzmir Şimal Mıntıkası Kongre İçtimaı

Evvelce de yazdığımız veçhile kongre, içtimalarına devam et-
mektedir. Her gün vaziyet-i hazıra takip edilmekte ve icap
eden mukarrerat ittihaz olunmaktadır. Aynı zamanda teşkilat
encümeninin hazırladığı kadro, bütçe, heyet ve menzil tali-
matnameleri tetkik edilmiş ve münakaşat ve teklifat cereyan
ettikten sonra bütün bu mesail takrir etmiştir.

İstihbaratımıza göre kongre yarınki içtimaında da Ankara’da
toplanacak Meclis-i Millî hakkında da icap eden müzakerede
bulunduktan sonra Heyet-i Merkeziye intihabatını yapacak ve
bu suretle mesai-i vatanperveranesine nihayet verecektir. 

Nazar-ı Dikkate 

Bank-ı Osmanî karşısında bulunan Ertuğrul Lokantası bu
defa:

Müstecabizade Muzaffer ve şeriki İbrahim Beyler idaresinde
tekrar küşat edilmiştir. Bütün yemekler en nefis tereyağlarıyla
pek nazif ve suretle tabh ve ihzar ve ehven fiyatlarla verilmek-
tedir. Teşrif edecek zevatın memnun kalacakları ilan olunur 1-
3.

***

Bir cüzdan derununda nüfus kâğıdımı, seyahat varakası, bir
adet para senedi ile beş adet banknotu zayi ettim. Getirene

beş lira bahşiş vereceğim. Suriyeli Tepe Mahallesi’nde Ferhat
Sokağı’nda 1290 tevellütlü Mehmed oğlu Hüseyin 

***

Emraz-ı Zühreviye Mütehassısı Doktor Mehmed Ali

Emraz-ı dâhiliye, frengi, bel soğukluğu ve cilt hastalıklarını
sevk-i kabul edilen suret-i tedavi ile her gün öğleden sonra

Vatan Eczanesi’nde hastalarını kabul ve tedavi eyler.

***

Hükümet Caddesi’nde Avni İsmail Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 46
24 Mart 336 (24 Mart 1920)

Sayfa: 1

SEVGİLİ PAYİTAHTIMIZ İŞGAL KARŞISINDA

Tasavvur ve tahayyül edemediğimiz bir vakanın hudusu, tabi-
atıyla ruhlarımızda bir heyecan uyandırmaktan hali kalmadı.
Bin üç yüz seneden beri milyonlarca kan dökülerek muhafaza
ve müdafaa edilen Müslüman izzet-i nefsinin bu kadar feci bir
tarzda darbelenmesi ve emanat ve mukaddesat-ı diniyemizin
taht-ı emniyette bulunmaması endişe-aver bir felaket olmakla
beraber Türk ve Müslümanların haysiyet ve şerefini lekedar
etmesi hasebiyle şayan-ı tetkiktir.

Avrupalılar ve bilhassa İngilizlerin bu tarz-ı hareketi ihtiyar
etmelerine sebebiyet veren amil ne olursa olsun bu mesele
hadd-i zatında düşünüldüğü kadar basit değildir. İstanbul bir
Müslüman ve Türk şehri olması ve makarr-ı hilafet bulunması
hasebiyle bilumum Müslümanların ve Türklerin muhafaza ve
müdafaasına dinen, vicdanen mecbur oldukları bir şehr-i
muazzam ve mukaddestir. Ve halife-i muazzamımız da şurut
ve kuyud altında ifa-yı vazife edemez. Avrupalılar sırf Kuva-
yı Milliye teşkilatını ifna etmek ve mütareke ahkâmına mu-
gayir ef’ale nihayet vermek ve bilhassa Türkleri sulh
muahedesi ahkâmına mecbur etmek için bu tarz hareketi ihti-
yar ettiklerini ilan etmekle zannetmesinler ki: Hakikati ilan
etmiş oluyorlar. İngilizlerin ve ona zahir olan kuvvetlerin ne
gibi bir sebeb-i mücbir tahtında bu cüreti gösterdiklerini bili-
yoruz. Ve işgale sebebiyet veren avamilin beyannamelerinde
zikr ve ilan ettikleri avamilden başka olduğuna da kani’iz. Bizi
Avustralya vahşileri kadar izansız zanneden rical-i siyasiye-i
garba şunu kemal-i katiyetle arz ederiz ki: Bizi istedikleri
kadar tazyik ve tahkirden feragat etmesinler. Biz verdiğimiz
kararların tatbik edilmediğini gördükçe mücahedemize de-
vama mecburuz. İzmir ve Adanamız ve bilumum işgal altında
kalan memalikimiz bize tamamıyla iade edilmeden silahını
terk edecek bir Müslüman ve Türk yoktur. Kuva-yı Milliye’nin
hayatına nihayet vermek demek Yunanlıların mezalimine bir
saha-i vâsi küşat etmek demektir ki Avrupalıların bu kadar
vicdansız bir hareketin amil-i esasisi olacaklarını zannetmi-
yorduk. Demek ki cihanda hak ve adalet namına ifa-yı vazife
ettiklerini ilan eden rical-i siyasiyenin gaye-i siyasisi menfaat
imiş! Demek ki medeniyetin kolları hak ve hakikati boğmak

için uzanıyormuş! Yüz milyondan fazla Müslüman tebaaya
malik olan İngiliz devletinin bu garip ve feci kararda ısrarı her
halde İslam âleminde yeniden galeyan ve heyecanlar vücuda
getirecektir. Ve Türk teşkilat-ı milliyesi bu tazyik karşı-
sında boyun eğecek kadarda aciz değildir. İstinatgâhı azim ve
iman-ı millî olan ve üç yüz elli milyon Müslüman maneviyat
ve kudretine güvenerek mücahedeye atılan Türk kuvvetleri
İstanbul’un işgalinden sonrada seslerini kesmeyecek ve bütün
cihana bu haksızlığı ilan edeceklerdir. Biz hakkımızın teslim
ve itasını temenni etmekten başka bir şey yapmıyoruz.
Silahlarımız yalnız hakkımızın teslimine kadar patlayacaktır.
Öyle iken birçok saikler taht-ı tesirinde olarak mütemadiyen
tazyik ediliyor, eziliyoruz. Yunan barbarları elli binden fazla
Müslüman’ın hayatına pek feci tarzda nihayet verdikleri ve
mezalime elan devam ettikleri binlerce Müslüman Mısırlı sırf
hakkını talep ettiği için öldürüldüğü, Adana’da binlerce Müs-
lüman, Ermeni zulmüne maruz kaldığı ve her tarafta Müslü-
man olanlar için cebir ve zulüm devam ettiği halde cihanda bir
ses çıkmıyor da üç Ermeni’nin katli ilân-ı kâzibi önünde
Avrupa medeniyeti isyan ediyor ve her ağızdan barbar Türkler
sesi yükseliyor. Niçin onlardan Müslümanlar ve Türkler için
sada-yı terahhum yükselmiyor. Niçin o medeniyet artık İslam-
ların, Türklerin de hakkı olduğunu adem-i kabulde hâlâ taan-
nüt ve ısrar ediyor?

Biz bütün bu vakayi karşısında anlıyoruz ki hayatımıza kaste-
dilmiş ve bizim için bir karar-ı kati verilmiştir. Onun için
hayat ve saltanatımızı kurtarmak mecburiyetindeyiz. Bu da
tabii bir hakkımızdır. Halifemizin hakk-ı hilafet ve saltanatına
karşı uzanan elleri gördükçe onları kemal-i samimiyetle sıka-
cak bir Müslüman da tasavvur edemiyoruz.

Kavanin-i ilâhîye ve kanun-ı adalet ve Rabbaniye de elbette
zalimler için bir hüküm vardır.

Müslümanlar; zulmün silahı önünde kalplerinden yükselte-
cekleri saadet-i vatan ve selamet-i millet temenniyatıyla belki
öleceklerdir. Fakat lâyemut bir kuvvet o zulüm elini kıracak
kudrete maliktir. Ve bu zaman artık takarrüp etmiş bu-
lunuyor. Avrupa medeniyeti istediği kadar adalet ve safvetini
ilan etsin artık cihan kani oldu ki dünyada yalnız kuvvet
hâkimdir. Müslüman ve Türkler Amerika millet-i muazzaması
namına mümessil-i muhteremi tarafından ilan edilen desatire
itimat ederek teslim-i silah etmişlerdi. Mademki o Amerikan
milleti de bu fecayi karşısında sükûneti muhafaza ediyor, şu
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halde Türk için yapacak yegâne çare bütün mevcudiyet ve
kudretiyle âlem-i İslam’dan istimdat etmektir. Ve biz cihanın
bu keşmekeşi içinde Almanya’da, Macaristan’da, Rusya’da,
Bulgaristan’da, Asya’da başlayan galeyan ve hareketler
karşısında o sessiz, sedasız çalışan İslam ve Türklerin
kudretinin çok mühim bir amil olacağına da kani’iz. Onun
için kemal-i emniyetle yürüdüğümüz yolda ilerleyecek ve her
türlü mevani önünde mukavemet edeceğiz. Hindistan, Afgan-
istan, Belucistan, İran, Azerbaycan, Türkistan ve bilumum
âlem-i İslam’ın zahir ve muayyen olacaklarına kani’iz. 

Mustafa Necati

AVRUPA MATBUATI

9.3.36 (9.3.1920) Mart tarihli Antanet gazetesinin Londra
muhabirinden aldığı mektup:

İngiltere Hariciye Nazırı Lord Kurzon (Lord Curzon) nutk-ı
iftitahiye verdiği cevapta: 

Vaziyet-i hazırayı müheyyiç bir halde tasvir etmekte ve
ezcümle İngiltere’nin minelkadim takip ettiği yani Türkiye
hakkında takip eyleyeceği siyasette daha doğrusu Bolşeviklik
tehlikesine karşı Türkiye’den istifade edilmesi hususunda his
olunacak derecede mütereddidi bulunduğunu ihsas eylemek-
tedir. 

Lord Kurzon (Lord Curzon) dört madde tasrih eyliyor.

1-Şark-ı karip ile mutavassıtın pek tabii muhafızları olan İn-
giltere ile Fransa arasında bir iştirak-i şedit ve kadim tesis eyle-
mek.

2-Ahalimizin kudret-i askeriye ve istitaat-ı maliyeleri daireleri
dâhilinde bir mesuliyet deruhte ve idame eylemeğe fart-ı say
ve gayret etmek.

3-Mevzubahis ve derdest-i müzakere olan anasır-ı muhtelife
meselesi hakkında muayyen bir mevcudiyet bahşetmek.

4-Enzarımızı bir istikbal-i baide atfetmeliyiz. İşte bunlarda
garip bir sır vardır. Çünkü İngiltere Hariciye Nazırı Lord Kur-
zon (Curzon) ile Hindistan Valisi Montakü arasında bir ihti-
laf-ı tam hükümfermadır. 

Hindistan valisi dünyanın en muazzam bir İslam imparator-
luğunu teşkil eden İslam tebasının hissiyatını teberride katiyen
lüzum olmadığı kanaat-ı kâmilesini perverde etmekle beraber
Türkiye için adilane bir sulh-i istihsal için vücuda getirdiği bir
takım harekât-ı muhtelife ile de Müslümanlar hakkındaki
temayülat-ı teveccühkaranesini açıktan açığa izhar ve daha
açıkçası Türkiye ile düşman değil müttefik olmasını tavsiye
ediyor.

Gerek İngiltere gerek Türkiye bu her iki hükümet adeta bin-
lerce mesailinde yekdiğerine muavenette bulunmaları sırf
kendi menfaatleri iktizasındandır. Zat-ı hazret-i padişahînin
İstanbul’da kalması hakkındaki Fransız nokta-i nazarının İn-
giliz nokta-i nazarına galebe çaldığı söyleniyor. Maahaza
Zat-ı Şahane’nin ne gibi şerait dâhilinde İstanbul’da ipka

edilmeğe davet olunduğu nazar-ı dikkate alınmak iktiza eder.
Müşarünileyh hazretlerinin her türlü nüfuz ve itibardan
tamamıyla tecrit edilmek üzere payitahtında ibka edilmesi
adeta Papa’nın Roma’da bulunmasına benzer ki işte bu hal
Zat-ı Şahane’nin Bursa’ya ve yahut Konya’ya nakledilmesi
kadar hissiyat-ı İslamiyet’i rencide eder. Bu tarz-ı tefekkür ve
mütalaanın konferans azasınca tenevvür etmesine intizar et-
melidir.

Dünyanın en hürriyetperver bir reis-i hükümeti olan Wilson,
kendi prensiplerine itaat etmediğinden dolayı hariciye nazırını
istifasını vermeğe icbar etti. 

Mısırlılar istiklallerinin iadesi için teşebbüs ettikleri harekât-ı
ihtilalkâranelerinde mütalaalarını ve nokta-i nazarlarını halka
anlatmak için silah istimal ediyorlar. Mısırlılar teşebbüs ettik-
leri harekât-ı ihtilalkâranelerini tervicen lehlerinde bir nevi
reklam yapmak için birçok gazetelerle makalat neşrettirmiyor-
lar mı? Ermenilerin kopardığı yaygaraları Mısırlılar kopar-
madıkları için ihkak-ı haktan menedilmiş oluyorlar.

İngiltere şimdiye kadar katiyen vaki olmadığı derecede
düçar-ı zaaf olmuştur. İngiltere en güzide evladından milyon-
calarını kaybetti. Memleketlerine yüz binlerce topal ve aliller
avdet etti. Şimdi İngiltere ne diyor biliyor musunuz? 

“Şimdi kemal-i ciddiyetle çalışmak zamanıdır. Bu dört sene
zarfında kaybettiğimiz şeyleri telafi etmek vatanlarının saadet
ve selameti uğrunda feda-yı can edenlerin yerlerine çalışmalı.”

Hayır, iş öyle değil bunların yegâne düşünceleri “nasıl eğlen-
meli divanecesine, nasıl para sarf etmeli, nasıl az çalışıp
akşamları erken dairelerini terk etmeli”den ibarettir. 

Şimdiye kadar dükkânlarda mağazalarda bu derecede fahiş bir
surette muamelat-ı ticariye vuku bulmamış -burada bulgurcu
tabir edilen muhtekirler gibi- memleketin zararına olarak
servet-i azime cem ve idhar edilmemiştir. Kablelharp bütün
muamelat-ı ticariye bir hal-i tabiide cereyan ederken
bankaların saat-ı mesaisi ondan dörde kadar idi. Şimdi ise
bunun aksidir. 

Sofya’da Münteşir “Eyekodo Bulgari”(?) Gazetesi’nin
4 Mart Tarihli Nüshasından:

Dün Sofya’nın Odeon tiyatrosunda birkaç dakika evvel tiyat-
ronun mahfi bir mahalline vazolunan bir bomba teçhizat-ı
elektrikiye vasıtasıyla vuku bulan şiddetli infilaktan birçok
kimseler maktul ve mecruh olmuş ve tiyatro binası fevkalade
hasara uğramıştır. Mütecasirlerin Rus mültecilerine iltihak
etmiş Bolşevikler yahut Bulgar komünistlerinden ibaret
olduğu zannolunmaktadır. 

***

Roma: Londra’dan istihbar eden İtalyan gazetelerine nazaran
İstanbul’un Türklerde kalması hakkındaki müddeayat mün-
tic-i muvaffakıyet olmuştur. Mösyö Nitti tarafından
Türkiye’nin tamamiyet-i mülkiyesinin muhafazası ve
Türkiye’nin bilhassa İtalya için menatık-ı nüfuz kabul edilmesi
hakkında dermeyan olunan iş bu müddeayat Londra müzake-
ratı esnasında şayan-ı kabul görülmüştür. İtalya, menatık-ı
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mezkûrede ahali-yi mahalliyenin hissiyat-ı milliyesini rencide
eylememek ve Türkiye’nin tamamen rızasını istihsal eylemek
şartıyla icra-yı hareket edecektir.

Paris’te münteşir 1 Mart 1920 tarihli
“Le Jurnal” Gazetesinden:

Londra Konferansı ve Ermeni Meselesi

Fransız kıtaatı tarafından taht-ı işgalde bulunan menatık
hakkında Londra’da pek mübalagalı şayiat deveran etmekte-
dir. On binlerce Ermeni’nin katli söylenmektedir. Londra’da
bu derecede ehemmiyet verilen yeni Ermeni kıtaline ait hiçbir
şey olmadığını beray-ı malumat tebliğ eyleriz. General Guro
da (Guro Bridoges) bu hususta rapor vermemiştir. 

Halife-i Müsliminin İstanbul’dan tardı, Kürtlerin nakliyatını
mucip olacağını zikretmek şüphesizdir. Anadolu teşkilatını
imha etmeğe asayişin temin edilebileceğini ümit etmek hiç
varit değildir. Türk milletini Ermeni tahakkümü altında bırak-
makla Ermeni milletini tamamen ifna ve imhasına sebebiyet
verileceğine kani olmalıyız. 

Bab-ı Âli nezdinde teşebbüsat-ı lazimede bulunulması için
Londra Konferansı’nca bir karar verilmiş ise de bu kararın
şekli henüz taayyün etmemiştir. En doğrusu bu gibi müessif
harekâtın önü alınması için İstanbul hükümetinin bu işte
Kuva-yı Milliye ile anlaşması münasiptir.

Numara: 46
24 Mart 336 (24 Mart 1920)

Sayfa: 2

CEPHELERDE VAZİYET

Aydın Cephesi’nde:

18-19.4.36’da (18-19.4.1920) Balyanbolu’nun Çamlı mevzi-
mize ilerleyen düşman keşif kolları tardedilmiştir. 

19.3.36’da (19.3.1920) Bademiye Cephesi’ne karşı vuku
bulan düşman taarruzu tevkif edilmiştir. Düşmanın hayli tele-
fatı vardır. Diğer cephelerde sükûnet vardır. Vaziyette tebed-
dül yoktur.

19.3.36’da (19.3.1920) saat yedide düşman şiddetli topçu
ateşi himayesinde Bademiye’ye taarruz eylemiştir. Oradaki
müfrezemiz Bademiye’de bulunan siperleri terkle
Bademiye’nin hemen şarkındaki sırtları tutarak düşmanın
Bademiye’yi işgal etmelerini men etmekte bulunmuştur. 

Akhisar Cephesi’nde:

17.3.36’da (17.3.1920) bir düşman tayyaresi Akhisar kasabası
civarında tayeran ederek uzunca müddet istikşafatta bulun-
muştur. Sarıçam cephemizde keşif kolu müsademeleri olmuş-
tur. 

21.3.36’da (21.3.1920) vaziyette tebeddül yoktur. 

Gece Saruhanlı cephemizde hafif piyade ve makineli tüfek
ateşi olmuştur. Sarıçam Cephesi’nde tarafeynin keşif kolları
arasında sıkı bir müsademe olmuş ve düşman keşif kolu ricata
mecbur edilmiş ve ileri karakol bölüğüne kadar takip
edilmiştir. 

Salihli Cephesi’nde:

21.3.36’da (21.3.1920) Bozdağ mıntıkasında düşmanın hay-
van toplamakta olan müfrezesine keşif kollarımız tarafından
baskın yapılmış ve onlardan yedi res bargir zapt olunmuştur.

İSLAM ÂLEMİNDE

Mısır’da Galeyan

Tanta’da yeniden büyük bir müzaheret kanlı nümayiş vuku
bulmuştur. Nümayişçileri dağıtmaya tevessül eden İngiliz
askerlerinden yirmi beş maktul vardır. Yerlilerden birçok
mecruh vardır. İngiliz kumandanı Tanta’da idare-i örfiye ilan
etmeğe mecbur olmuştur. Kahveler, gazinolar kapalı bu-
lunuyor. Bu kadar tazyik üzerine iki gün sonra tekrar kanlı
bir nümayiş vukua gelmiş bu defa da asker ile ahali-i mahal-
liye arasında silah teati edilmiştir. İngilizler bu hadise üzerine
Tanta İstasyonuna zırhlı şimendifer celbetmişlerdir. Tahkikat
neticesinde bütün bu iğtişaşların sebebi Lord Meliz’e karşı
boykotaj yapmak ve istiklalden başka bir şey yapmamaktır.
Bu gün hıtta-i Mısıriye’de katl ve vırat, nehb, yağma, cürüm ve
teşebbüs-i cürüm keyfiyetleri hesaba gelmez bir dereceye vasıl
olmuştur. Hükümet bütün bu ahvale karşı pek azimkârane
hareket ediyorsa da netice heyce müncer olmaktadır. Çünkü
bu cereyanlar kâmilen vatanperler tarafından ihdas edilmek-
tedir.

Beyrut’ta Münteşir “El-İkbal” Ceride-i İslamiyesinin
19 Mart 338 Tarihli Nüshasından:

Vacibe-i Diniyemiz

“Rağmen ale enf el-a’da” evvelce de yazmıştık tekrarında
muhassenattan başka bir şey görmüyoruz. Devlet-i Aliye-i Os-
maniye tarih-i İslam’da en yüksek, kıymettar bir mevki-i
bülendi haiz olan bir devlet mübecceledir. Küre-i arzın bütün
İslam ile meskûn olan nikatında devlet-i müşarünileyhin tecel-
lisaz uyun olan yedd-i beyzasını inkâr edecek İslam namı
tahtında bir fert tasavvuruna bizce aklı mutasavver değildir. 

Bidayet-i emirde Kitabullah ve Peygamberî ile icra-yı hükümet
ve tevzi-i adalet eden akvam ve kabail-i İslamiye arasında
serzede-i zuhur olan teşettüt ve inkısamlar üzerine sinn-i
tavaif-i mülûk üzerinden kamet-i bülend payesini gösteren
devlet-i Osmaniye bir girive-i püştiye doğru gitmekte olan
maaşir-i perişanmeal-i Müslimini etrafında cem ve telfik etmiş
ve İslam bir kale-i metin ve hin olmuş ve nihayet ümera ve ri-
calinin iffet ve istikametleriyle mülûk-i Âli-Osman, hüküm-
daran-ı cihan ve cihaniyanî ferman ve iradatına devam edecek
mertebe-i mealiye irtifa eylemişlerdir. Ki bu müddeamıza
tevarih-i cihan bir şahid-i hakikat-i beyandır. Evet, Devlet-i
Osmaniye büyük bir devlet-i İslamiye’dir. Şimdiye kadar
necm-i ikbali üful eden veya ettirilen devlet-i İslamiye’yi der-
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pişdide-i tefahhus eyleyen her ferd-i İslama devlet-i müşarün-
ileyhanın hukukunu muhafaza-i örnek hilafeti etrafında telef-
füf ve içtima, ilan-ı şan ve müşkilane bezl-i mechud dinen ve
aklen farz-ı ayndır. Binaberin o müfsitlerle batılı hak, iblisi
melek göstermek azmiyle bir takım mustalah sözler, süslü
yazılar yazıyorlar. Onların makasıd-ı mefasidine kapılmayarak
Halifetulullahın beka ve ibkasına çalışılmalıdır. O Halifetullah
ise elyevm “Es-Sultan bin es-Sultanü’s-Sultan Mehmed
Vahideddin Han abadahullah” hazretleridir ve keza halife-i
müşarünileyhin dine nusret ve mesalih-i Müslimine hasr-ı
mukadderet ve ketb-i semaviyenin muktezasınca bilâtefrik
cins ve mezheb bütün Osmanlıların refahına itina ve dikkat
eden rical-i devletlerine de muavenet ve müzaheret eyleme-
lidir. O gafiller ki cism-i ümmet ve ara-yı millet meyanına bir
takım desais ve mekârih ilka ediyorlar. Onlar bu dinin bu
ümmet-i İslamiye’nin son istinatgâhı olan Devlet-i Âl-i Osmanî
imhaya mesai sayılmış yani düşman parasına vicdanlarını,
imanlarını satmış kimselerdir. Taliplerinin kendilerine yardım
etmesi üzerine nasılsa muvaffak olamayan şeban-ı memleket
yine kendilerini toparlamış ve Osmanlı hükümeti bir saha-i
hayat-ı siyasiyeye girmek üzere bulunuyor. İrade-i katiye-i
ezeliye altı yüz küsur seneden beri Devlet-i Osmaniye’nin
“Âl-i Osman”da bekasını iktiza etmiştir ki hami-i beytullah-ı
mukaddes, hafız-ı din-i kavim o devlettir. Mülûk-i Âl-i
Osman, naimülmülûk, ümera-yı Âl-i Osman ise naimülüme-
radır. Bütün İslam namını taşıyan her ferd-i İslam ve Osmanlı,
bayrağının altında ölmeğe mecburdur. Nusret-i İslam’ın, hali-
fenindir. Bütün İslamların İstanbul’dan gelen sesi duymaları
farzdır. 

Müslümanların Muhtırası

Türkiye’nin müdafaası için Londra’da İngiliz, Hint, Acem,
Arap, Somali, Bomal Müslümanları Cemiyeti tarafından Loyd
Corc’a (Lloyd George) bir muhtıra verilmiştir. Bu muhtırada:

“Eğer ahalinin rahat ve istirahatı bir hükümetin mükem-
meliyetine mugayir teşkil ediyorsa bu babda hükümet-i Os-
maniye başka hükümetlere kat kat faiktir. Zira herkesin
malumu olduğu üzere her neresi olursa olsun bir yerin Hıris-
tiyan bir hükümet tarafından hatta orada fakirlik, sukut ...
vergilerin tezyidi, cehl, açlık ve hastalık tevessü etmektedir.
Türklerin anasır-ı gayr-ı Müslime üzerinde tahakküm etmeğe
hakları olmadığı ileri sürülüyor. Allah aşkına soruyoruz eğer
Türklerin bir avuç Hıristiyan’ı idare etmeğe hakları yoksa nasıl
oluyor da İngiltere yüz milyondan fazla İslam üzerinde
tahakküm etmeğe kendinde hak buluyor.”

CİHAN ŞUÛNU

Almanya’da Neler Oluyor

Hükümet-i askeriye lehinde bir ihtilal-i askeri vuku bulmuş-
tur. Berlin’den yirmi kilometre mesafede kâin Domireniç (?)
karargâhından Berlin üzerine yürümüşlerdir. Kıtaat kuman-
danları gece yürüyerek hükümeti ıskat ve beyanname neşret-
mişlerdir. Zaman-ı idare-i imparatorluk ve Prusya Başvekili
tayin edilmiş olan Fon Tirpiç ile beraber Vatan Fırkasını teşkil
eden Kap ve kuva-yı askeriye Başkumandanı General Fon

..lutviç’in eline geçmiştir. Almanya’da vaziyet pek müşevveştir.
Fransa’da hadisat son derece dikkatle takip edilmektedir.
Gazeteler müdafaa edilmemesi taraftarıdırlar. Almanlar Kuva-
yı Milliye teşkilatına şiddetle ehemmiyet vererek dehşetli bir
kuvvet ihzar etmiş ve hissiyat-ı milliyelerini müdafaa
hususunda son dereceye kadar fedakârlık etmeye karar ver-
mişlerdir. İngilizler Kayser’in sıkı bir surette muhafaza
edilmesi için Lahey hükümetine müracaat etmişlerdir. Al-
manya’nın her tarafı imparatorluk bayraklarıyla donanmış,
“Yaşasın Hindenburg, yaşasın asker!” diye her tarafta nüma-
yişler yapılmaktadır. 

Bolşevizm Faaliyetleri

Bolşevik tehlikesi Asya’yı ve Avrupa’yı sarıyor. İngiltere’nin
Lehistan’a gayet müsait şeraitle sulh teklifinde bulunması
vaziyetin Avrupa için çok tehlikesi olduğunu göstermektedir.
Bolşevikler Avrupa’yı tehdit için vakit kazanmakta ve istih-
zarat yapmaktadırlar. Bolşevikler her milletin ananatına ria-
yetkâr olarak ilerlemektedirler. Viladivostok’a kadar bütün
Sibirya’yı işgal eden ve Kurin’den (?) Kore’ye dâhil olarak
Japonları ricata mecbur eyleyen Bolşevik kuvvetleri oralarda
ahalinin hoşnudisi mucip olmuştur. Lehistan hükümeti hiçbir
vakit Bolşevik tehlikesi önünde duramayacaktır. Romanya’da
Bolşevizm propagandası tevessü etmektedir. “Amerika genç-
leri sosyalist ittihadı” Amerika’nın bütün mühim merkez-
lerinde el altında vasi bir surette Bolşevizm’i ihya etmek üzere
mektepler tesis ediyorlar. Hükümetin tazyike rağmen Bolşe-
vikler Amerika’da kuvvetlenmektedirler. Bulgaristan’daki
cereyanlar orada kanlı müsademelerle neticelenmektedir.
Bolşevik kuvvetleri Romanya hudutlarını tehdit etmektedir.
Bütün Fransız, İtalyan gazeteleri “İngiltere Asya tehlikesinden
kurtulmak istiyorsa Avrupa’daki Bolşevik cereyanlarına lakayt
kalmamalıdır” diyorlar. Bulgar gazetelerinden “Evinibun” (?)
gazetesi esliha ile dolu bir vagonun grevciler tarafından yağma
edildiğini şimendiferler, telgraf ve telefon telleri tahrip olun-
duğunu, zahire dolu vagonların ihrak edildiğini yazmakta ve
hükümet müdahale etmek istemişse de kanlı müsademelerle
neticelendiğini bildirmektedir. Bolşevik kuvvetleri Azerbaycan
hükümetinden Irak ve Anadolu’ya sarkmak için yol istiyorlar
ve şimendiferlerin derhal asker nakline başlamasını talep
eyliyorlar. Azerbaycan’ın bu teklif karşısında mukavemet ede-
meyecek gibi görünüyor.

LİVA ŞUÛNU

Payitahtımızda Son Vaziyet

İngiliz işgal kuvveti payitahtımızda birçok devair-i resmiyeyi
işgal etmiş ve şehre girip çıkanları sıkı bir kontrole tabi tut-
muştur. İşgal kumandanı tarafından neşredilen beyannamede
silahların derhal itası hususu talep edilmekte ve vesika al-
madan kimsenin harice çıkmaması ihzar olunmaktadır. Şe-
hirde sükûn olduğu söyleniyor. Henüz sevgili payitahtımızla
telgraf muhaberatı yoktur. Gazeteler intişar etmekte ise de sıkı
bir sansüre tabi tutulduğundan esaslı malumat alınamamak-
tadır. İstanbul’dan gelen vapurlarda yolcu görülemiyor İstan-
bul’umuzun işgali üzerine her taraftan gelen protestoname-
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lerin adedi yüzleri geçmiştir. Her tarafta galeyan ve heyecan
gittikçe artmaktadır. Anadolu’nun müdafaa-i hukuk hususun-
daki ahd ü peymanı şayan-ı takdirdir. 

***

İzmir Şimal Mıntıkası Kongresi Pazartesi günü içtimaatına ni-
hayet verilmiştir. Müzakerenin hitamında Reis Mehmed Vehbi
Bey veciz beyanatta bulunmuş, Cenab-ı Hakk’ın nusret-i
ilâhîyesi ve Peygamberimiz Efendimiz hazretlerinin ruhaniyeti
ve milletimizin azim ve imanı sayesinde yakında bütün
badirelerden kurtulacağımıza ve millî istiklalimizi temin ede-
ceğimizi teşrih etmiştir. 

Kongre azaları hay hay, inşallah sadalarıyla kalplerindeki
ateşîn ümitleri ihzar etmişlerdir. 

Bunu müteakip Şamlı nahiyesi Murahhası Hafız İsmail Efendi
tarafından müessir bir sada ile bir aşr-ı şerif tilavet edilmiş ve
Balıkesir ulema-yı kiramından Hocazade Abdulgafur Efendi
hazretleri tarafından gayet baliğ bir dua okunmuş ve hazırun
âminhan olmuştur. 

Heyet-i Merkeziye

Kongrenin Pazar günkü celsesinde Heyet-i Merkeziye intiha-
batı icra edilmiştir.

Netice-i intihabatta Balıkesir merkezi namına Mehmed Vehbi,
Vasıf, Hulusi Beyler, Hudavendigâr Vilayeti namına Muhittin
Baha ve Kamil Beyler, Ayvalık Cephesi namına Hakkı, Soma
Cephesi namına Hüseyin Beyler, Akhisar Cephesi namına
Manisa Müftüsü Âlim Efendi hazretleri, Bergama Cephesi
namına Hocazade Abdulgafur Efendi hazretleri, Gönen
namına Osman Bey ve Bandırma namına Aziz Efendiler
ihraz-ı ekseriyet etmişlerdir. Heyet-i merkeziye içtimaında
Vehbi Bey’i riyasete ve Müftü Âlim Efendi hazretlerini riyaset
vekâletine intihap etmiştir. 

Kongre namına salahiyet-i kâmile ve katiyeyi haiz olan
Heyet-i Merkeziyeye temenni-i muvaffakiyet eyler ve
vahdet-i milliyemizin muhafaza ve vatanımızın temin-i bekası
uğrunda inayet-i samedaniyeye mazhariyetlerini tazarru
ederiz. 

Cepheyi Ziyaret

Kongre Hudavendigâr vilayetinden gelen arkadaşlarının
cepheyi ziyaret etmeleri arzusunu izhar etmiştir. Buna binaen
Hudavendigâr vilayetinin murahhasları Pazartesi günkü vasıta
ile Soma Cephesi’ni beray-ı ziyaret azimet etmişlerdir. Umum
Şimal Cepheleri Kumandan-ı muhteremi Kazım ve Heyet-i
Merkeziye azalarından Vehbi ve Vasıf Beyler bu heyet-i
muhteremeye refakat etmişlerdir. 

Hudavendigâr’dan gelen bu samimi ve kardeş selamları bittabi
cephelerimizdeki mücahit kardeşlerimizi teşci edecek ve düş-
man-ı din ve vatan karşısında bütün Anadolu’nun müttehit
olduğuna parlak bir delil teşkil edecektir.

Sahib-i İmtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 47
26 Mart 336 (26 Mart 1920)

Sayfa: 1

SULHU BEKLERKEN 

Harbin müthiş felaketleri altında senelerce inleyen beşeriyet
yine bir sabah saadet görmeden yine bir sulh ve sükûna
mazhar olmadan ölüm ve kan karşısında kalıyor. Yüz yetmiş
milyonluk bir Rus milleti bir seneden beri yekdiğerini yiye
yiye bitiremedi. Yalnız otuz milyon Rus bu harp ve darp
senelerinde terk-i hayat etti. Almanlar konferans heyetinin
kararlarına bilâkayd u şart mutavaat ederlerken birden bire
Hindenburg’un Ludendorf’un asabiyetkâr sadaları yükseldi ve
bugün Almanya’da yaşasın asker, yaşasın hak diye bağıran
milyonlarca halk haysiyet ve şeref için ölmeğe hazırlanıyor.
Ve bu karara mutavaat etmeyen kardeşleriyle boğazlaşıyorlar.
Bulgarlar da bir taraftan Sırp tazyiki, bir taraftan da Yunan
vahşetlerinin haysiyet ve şereflerini yıkan darbeleri altında
yaşayamayacaklarını ilan ederek sert ve kati adımlarla gaye-i
millîlerine doğru her kuvveti yıkarak, devirerek ilerlemeye
uğraşıyorlar. Velhasıl bütün beşerin ruhunda doğan ihtiras
kuvveti cihanı ateşlemek için en mühim bir saik oluyor. Ve
zavallı beşer bu gird-bad felaket içinde bakalım ne vakte kadar
yuvarlanacak? 

İnsanî emel ve ulvi hislerle ızdırabat-ı harbi teskin etmeği
deruhte ve bazı desatir-i hukukiye ve esasiye ilan ederek millî
hukuka riayetkâr olacaklarını ilan eden galip devletler eğer bu
nikat-ı esasiyeden uzaklaşmayarak milletlerin hukuk-ı
esasiyelerini ita etmiş olsalardı, bugün afak-ı beşeri saran kan
kokularını hissetmeyecek ve belki herkes aşiyane-i saadetinde
yavrusunun enin teellümünü susturmak için uğraşacaktı.
Fakat ne kadar yazık ki ihtirasın sefil kuvveti yine binlerce,
milyonlarca çocukların yetim kalmasını yüz binlerce han-
manın yıkılmasını mucip olacak. Bu arzu edilmeyen vakayi
maatteessüf bir saik-i manevinin mecburiyeti ile oluyor.
Şeref-i millî ve haysiyet-i devletlerini muhafaza için her ma-
zlum millet silah kuvvetine arz-ı ihtiyaçtan başka bir çare bu-
lamıyor. Yükselen hak sesleri toplarla boğulmasaydı, İzmir’in
kenar mehasin-i aludunda Yunanlıların Müslüman kel-
lelerinden vücuda getirmeğe çalıştıkları heykel-i zulüm ve de-
naet karşısında hak ve hakikate müraatkâr kuvvetler dest-i

insaniyetlerini uzatarak Türk’ün hakkını teslim etselerdi
bugün Anadolu’nun ruhunda da bu heyecan, bu galeyan
olmaz ve herkes sakin ve sakit mukadderat-ı ilâhîyeye arz-ı
mutavaat ederdi. Fakat ne kadar kıyamet koparsa kopsun, ne
kadar zulüm topu başımızda patlarsa patlasın İzmir’den yük-
selen kardeş feryatları susmadan biz silahlarımızı nasıl bırak-
mamağa ahdetmiş isek her mazlum millet de hakkı teslim
edilmeden sesini kesmeyecek, kılıncı kınına koymayacaktır. 

Acaba bizi bu vaziyete sokan kuvvet, insanların ızdırabatını
teşdid eden bu kudret kimin eser-i icadı? 

Acaba kim! Hangi kuvvetler cihanın başına bu ateşi yağdırı-
yor, bu felaketi vuruyor?

Hakkı teslim etmeyen, milletlerin saadet ve refahını yıkmağa
çalışan kuvvetler zulümlerini artırdıkça tabiatıyla isyan bir
hak, bir vazife oluyor. Şu halde sulh masası yeni bir harbin
sebeb-i aslisi olmak gibi bir vaziyete düştüğü içindir ki, insan-
lar için müracaat edecek bir merci kalmıyor. Bakalım insani
emellerle cihanın sükûnetini temine çalışan yeni cihanın in-
sanları bu vaziyet karşısında ne yapacaklar!

Herhalde biz bu badire-i uzmada alakadar olmak istemezdik
ve istemiyoruz. Onun için tekrar sesimizin bütün kuvvetiyle
bizim hakk-ı hayatımızla oynayan milletlere müracaat edi-
yoruz.

İzmir, Adana, Antalya ve sevgili payitahtımızdaki kuvvetler
çekilerek hakkımız teslim edildiği dakikadan itibaren kendi
hudud-ı millîmiz dâhilinde kendi işimizle uğraşarak bir
unsur-ı sulh ve sükûn olacağız. Anadolu’nun, bu tarihi diyarın
ruhundan doğan galeyan yalnız bu haksızlıkların tamirine
kadar devam edecektir. Eğer Türk milletin bu badire-i uzmada
bir dahli olmasın denilir ve istenilirse Türk olan her yerin üze-
rinde bayrağımızın sallanmasına mümanaat edilmemelidir.
Aksi takdirde sevgili payitahtımızın büyük ve mukaddes halife
diyarının içinde hâkimiyet ve saltanatımıza şeref-i din ve
haysiyet-i millîmize tecavüzler vuku buldukça biz bütün
âlem-i İslam’a hakkımızın itası için bizi takip etmelerini tebliğ
etmekten bir an hali kalmayacağız. Ve Türk’ün tarihte çe-
virdiği roller düşünülür ve ne mühim bir amel olacağı da
takdir edilirse herhalde hak ve hakikat taraftarı olan milletlerin
hakkımızı teslimden kaçınmayacaklarını zannederiz. 

Mustafa Necati 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 47
26 Mart 336 (26 Mart 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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AVRUPA MATBUATI 

14 Mart 336 tarihli İtalyan gazetelerinden:

İtalya Matbuatı

İtalyan Avam Kamarası azasından Katolikler mümessili
“Ernesto Vassello” tarafından İtalya’nın Bahr-ı Sefid (Akdeniz)
siyaseti hakkında Şubat’ın beşinde Meclis-i Mebusanda irat
edilen nutkun aksam-ı mühimmesidir:

Bugün Şark ufkunda pek mühim mesail arz-ı vücut eyliyor.
Türkiye’nin taksimi, hilafet meselesi, İtalya’ya bir mıntıka-i
nüfuz tahsisi maddesi, Anadolu’nun Düvel-i Mutelife arasında
taksim olunan kıtaatında ‘manda’lar keyfiyeti ve ilah (ilâ-ahir) 

Bugün bilhassa Harb-i Umumi’nin neticesi olarak bütün Şark
âlemi hal-i feveran ve galeyanda bulunuyor. Hal-i cihana sulh
ve müsalemeti iade etmek iddiasına kalkışmış olan zat an-
laşılan bu ciheti layıkıyla takdir etmiyor. Meselenin hin-i
tetkikinde, artık Rusya yokmuş ve bir gün kendi fikrini izhar
etmeyecekmiş. Âlemde üç yüz milyon mevcut değilmiş ve
İran, Mısır, Anadolu kıtaları beynelmilel saha-i faaliyeti
dairesinden hariç kalmış olup bugün olduğu gibi yarın dahi
seslerini çıkarmayacakmış gibi hareket ediliyor ve Şark me-
sailinin halli bu farziyat-ı dairesinde icra olunuyor. 

Paris’te bulunduğum esnada rical-i hükümetimiz ve parla-
mentomuz azasından bazıları ile görüştüğüm vakit siyaseten
esasat-ı asliyesinden madud bulunması icap eden Anadolu ve
İzmir mesaili hakkında büsbütün yanlış bir fikir mevcut
olduğunu müşahede ettim. 

Malumunuzdur ki icra edilen propagandalar neticesi olarak
burada İtalyan parlamentosunda olduğu gibi Paris Konferan-
sı’na dahi verilen ve adalet ve hakkaniyet dairesinde hareket
edilmesine esas teşkil edecek o istatistikler çok defa yanılmış
ve hatta hakikat tamamıyla mugayir bulunmuştur. Şarkta
toplaşıp da avamil-i muhtelife doğrudan doğruya temasa giril-
dikte Paris’te bilinen veyahut Fransız ve İngiliz gazetelerinin
sütunlarında okunan şeylerin makasıd-ı siyasiye sâikasıyla ter-
tip edilmiş suni malumattan ibaret bulunduğu müşahede
ediliyor. 

Anadolu hakkında da böyle olmuştur. İngiliz, Fransız ve
Amerika zırhlıları ilk defa İzmir limanına dâhil oldukları gün
ahali gayr-ı kabil tarif bir endişeye giriftar oldu. “San Giovanni
da Morina”  muahedenamesinde İzmir ile mülhakatında nü-
fusun İtalya’ya hasr ve tahsis edilmiş bulunduğu bazılarınca
malum idi. Muhtelif rivayetler deveran ettirildi. İzmir’de Rum-
ların ekseriyet-i kahireyi teşkil ettikleri âleme inandırıldı. Hâl-
buki hakikat böyle değildir. Orada bizimkinden farklı bir din
ile mütedeyyin olduğu halde hürmet ve riayetimize layık olan
fakat Avrupa’da Rum veya Ermeni matbuat ve edebiyatı vası-
tasıyla tanıdığımız hakikat-i halde bizim zannettiğimizden iyi
olduğu halde sesini asla çıkarmayıp oturan, diğer milletlerden
çok daha fazla mezalim ve taadiyata maruz kalmış olan,
evvelce Hıristiyanlara temin-i adalet maksadıyla tesis edilmiş
olup bilâhare Müslümanlara karşı adalete gayr-ı muvafık
ifal-i harekâta vasıta makamında istimal edilen kapitülasyon-

lara gelen tahammül ile serfüru etmiş bulunan mütevekkil bir
Müslüman ahalisi vardır ki bu ahali İngiliz torpidoları tarafın-
dan teşyi edilen Yunan kıtaatının vürudunu gördüğü vakit
hayretlere müstağrak oldu.  

Kuva-yı işgaliye gelmezden bir müddet evvel bizim gazeteleri-
miz tarafından dahi iktibas ve büyük hurufatla, neşrolunan
birçok telgrafnameler Anadolu’da kargaşalık hükümferma
olduğunu her tarafta yağmagerliklerde ve Hıristiyanlara karşı
taadiyatta bulunduğunu ilan ve işaa ettiler. Hâlbuki bu doğru
değildi!...

Muharebenin akabinde memalik-i sairede olduğu gibi
Anadolu’da dahi bir nevi feveran ve endişe mevcut idi. Fakat
temin edebilirim ki -ekseriyeti İslam veya Rum olan bazı köy-
lerin yekdiğerine gösterdikleri rekabet yüzünden ileri gelen
bazı ufak tefek hadiselerden maada- Anadolu’da memalik-i
saireye nispetle sükûn ve asayiş-i tam hükümferma idi.  

Rum asakiri ile bunlara iltihak edenler kendi kendisini
müdafaadan aciz masum ve gayri mesul halka karşı güna gun
mezalim ve itisafatta bulundular ve beynelmilel filo bu hale
seyirci kalarak katiyen müdahale etmedi. Cereyan eden hunriz
vakayi hakkında ajanslara ve gazetelere gönderilen telgraf ve
muharrerat sansür tarafından men tevkif edildi ve bilâhare
vakayi’i tetkik ve tamik edilmek üzere gönderilen heyete men-
sup mümessilimiz tarafından Hariciye Nezaretimize ita olunan
rapor hâlâ neşredilmemiştir.  

İtalyanların yolunu kesmek için Rumların İzmir’e gitmesini
talep eden Wilson olduğu halde esna-yı tahkikatta en ziyade
ciddiyet ve adem-i müsamaha gösteren Amerika mümessili ol-
muştur. Fakat bu hal, verilen hayali bir raporun ihtiva ettiği
yalan yanlış erkam ve malumata istinat etmek suretiyle
Amerikalılar tarafından ittihazı iltizam olunan bir kararın
mesuliyetini tahfif etmediği gibi Wilson’un ne hakikat-i ahvale
ne de netayic-i muhtemelesine vakıf olduğunu irae etmekte-
dir. Böylelikle âlemin bina-yı müsalemetini rekz etmeye
kalkışmış bir mimar tavrını takınan elindeki meseleyi muaz-
zam bir barut deposuna atmış oldu. [Alkışlar]  

Binaenaleyh başkalarının irtikâp etmiş oldukları hatalar
yüzünden ileri gelen vaziyetleri ıslah etmekle memur bulunan
devletlerle teşrik-i mesaiye davet eylediğimiz takdirde
İtalya’nın daima ve samimi bir siyaset takip ederek kimseye
karşı fenalık edilmesine delalet eylemesini efal ve harekâtın-
dan memleket ve efkâr-ı umumiyeyi haberdar kılınmasını
talep ederiz. Zira biz -ki ne kuvve-i kahire ve ne kuvve-i
maliyeye ile temeyyüz edebilmek imkânından mahrum bu-
lunuyoruz- iktisadî nokta-i nazardan istifade etmek emelinde
bulunduğumuz kıtaata alnımız açık olarak girebilmeliyiz.
Anadolu halkı bize bir dest-i imdat uzatabilecek bir millet
nazarıyla bakıyor. Hükümet bu vaziyetten istifade edilmesinin
lazım olduğunu takdir etmelidir. 

160741 numaralı 19 Mart tarihli “Monitör Oryantal” gazete-
sinden. 
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Berlin’de Türkler

Tayms (Times) Gazetesinin Berlin muhabirinden: 

Bir haftadan beri Berlin’e Türk rüesasından birçokları gelerek
mühim müzakeratta bulunmaktadırlar. Türkistan’dan gelen
bu rüesanın pek mühim kuvvetlere malik olduğu Almanya’da
söylenmektedir.

Numara: 47
26 Mart 336 (26 Mart 1920)

Sayfa: 2

CEPHELERDE VAZİYET 

Salihli Cephesi’nde:

23.3.36’da vaziyette tebeddül olmamış, yalnız düşman
topçusu Bintepeler’de yeni yapılan bir köprümüze otuz kadar
mermi endaht etmiş ise de Lehülhamd hiçbir hasarat ol-
mamıştır.  

Aydın Cephesi’nde: 

19.3.36’da bir alay kuvvetiyle Bademiye’yi zapt etmek üzere
taarruz eden düşman Bademiye garbında tevkif ve bazı ma-
hallelerde püskürtülmüştür. Bademiye yedd-i işgalimizdedir.
İş bu harpte onbaşı Mehmed Ali nam mücahit fevkalade bir
surette yararlılık göstermiştir. Zayiatımız iki şehit yedi mecruh
ve bir kayıptan ibarettir. 

20.3.36’da Umurlu garbında Serçeköy civarında birkaç İslam
kadını ile çocuğu Yunanlılar tarafından şehit edilmiştir. Diğer
cephelerde sükûnet vardır. Vaziyette tebeddül yoktur. 

SON HABERLER 

Sisamlıların Talebi 

Sisam ahalisi Osmanlı idaresini talep ve Yunan hükümetine
isyan etmişlerdir. Yunan hükümeti bu isyanı bastırmak için
adayı bahren muhasara ettiği gibi bir Yunan torpidosu da
Sivrihisar’ın Sığacık limanına gelerek orada bulunan Sisamlı
balıkçı kayıklarını toplayıp götürmüştür. 

Fransızlar Müteessir 

Fransızlar İstanbul’da İngilizlerin nümayişkârane harekâtın-
dan müteessir görünmektedirler. 

Bursa’da Galeyan 

Gazeteler Uyan Ey Müslüman, Uyan Ey Türk! Diye makaleler
yazmakta ve Bursalılara “Altı yüz elli senedir türbedarlığını et-
tiğiniz büyük sultan Osman’la diğer beş padişahın huzur-ı
imtihan ve itabında bulunuyorsunuz. Onların şu anda muz-
darip olan ruhları sizin sada-yı hamiyet ve teslimiyetinizi bek-
liyorlar. Sultan Osman’ın türbesine koşup onun hâk-ı pâkına
yüzlerinizi sürünüz ve haykırınız ki kurduğu devleti yıktır-

mayacak ve namus-ı millînizi kurtaracaksınız!” diye hitabında
bulunmaktadırlar. Belediye önünde yapılan ve yirmi binden
fazla Müslüman’ın iştirakinden terekküp eden miting de pek
galeyanlı olmuş ve Şeyh Servet Efendi tarafından irat edilen
beliğ bir nutuk üzerine hazırun, memleket uğrunda her türlü
fedakârlığa hazır olduklarını bildirmişlerdir. Ve Düvel-i
Mutelife mümessilleri ile bîtaraf devletlere gayet ateşîn
muhtıralar tebliğ eylemişlerdir. Bursa’da halk vazife-i
vataniyesini ifaya hazırlanıyor. 

Edirne’de 

Edirne’de Birinci Kolordu Kumandanı Miralay Cafer Tayyar
Bey İstanbul işgali üzerine bir beyanname neşrederek Der-
saadet’ten (İstanbul) makam-ı muallâ-yı hilafetin intihap ve
serbestîsi ile müteşekkil ve milletvekillerimizin itimadına
mazhar bir kabine idare-i hükümet etmedikçe Edirne vi-
layetindeki idare-i mülkiye ve askeriye müştereken istiklal
harekâtını muhafaza ve gaye-i milliye ve vataniyenin istihlasını
istihdaf edeceğini bildirmiş ve bütün memleket ahalisi vatan
yolunda teşkilat icrasına başlamışlardır. Edirne’deki galeyan
tasavvurun fevkindedir.  

İstanbul’da Tevkifat

İstanbul’da İngilizler elan tevkifatta bulunmaktadırlar.
Şimdiye kadar tevkif edilen eşhastan bir kısmını hamil olan
vapur Çanakkale’den geçmiştir.  

Edirne Hattı

Edirne ile İstanbul arasında Şimendiferler işlemektedir. 

Veliahdımız Tarassut Altında  

Veliahd-ı saltanat Mecid Efendi hazretlerinin sarayları taht-ı
muhasaraya alınarak taharri edilmiş birçok evrak ve mektup-
lar müsadere olunmuştur. Veliahdımız tarassut altındadır.  

İzmir’e Doğru 

Tam medeni bir millete yakışacak bir hareket! Dünyanın her
tarafında hanedan-ı hükümdarî daima masunü’t-taarruzdur.
Üç yüz elli milyon İslam’ın halifesinin yeğenini tarassut altında
bırakan kuvvet cihan-ı İslamiyet’in hissiyat ve feveranından
artık hazer etmelidir! Bu kadar tahkir ve tezlile biraz namus ve
vicdan taşıyan hiçbir fert boyun eğmez!  

Bolşevikler Dağıstan’a Geliyorlar 

Mevsuk haberlere nazaran Vostok Viladi-Kafkas demiryol-
larının yirmi kilometre tulundan elli kilometre cenubundan
Viladi-Kafkas’ın yüz altmış iki kilometre şimal-i garbîsinde bu-
lunan Nebaniforsuk (?) şehri ile iki kilometre şimal-i şarkîsin-
deki birçok köyler Bolşevik kıtaatı tarafından zapt
olunmuşlardır. Vostok Viladi-Kafkas demiryollarının is-
tikametinden Dağıstan’a gelmektedirler.  

Bulgar Polis Müdürünün Katli 

Bulgar komünistleri Sofya Polis Müdürüne hücum ve re-
volverlerle katletmişlerdir.
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Almanya’da Neler Oluyor 

Geçen nüshamızda yazdığımız veçhile Almanya’da millî ve
askerî kuvvetler hâkim bulunmaktadırlar. Millî kuvvete karşı
mukavemet etmek isteyen her fert şediden cezalandırılmakta
ve evamire itaat etmeyenler ezilmektedir. Bunun için tarafeyn
arasında şiddetli müsademeler olmuştur. Bilumum inzibat
kuvvetleriyle Baltık kıtaat-ı bahriye ve berriyesinin iştiraki üz-
erine millî ve askerî kuvvet, muhasımlarına galebe etmiştir.
Her taraftan Almanya askerî kuvvetlerine iltihaklar vuku bul-
makta ve Hindenburg lehinde tezahürat fevkalhayal bir rad-
deye varmaktadır. 

Kiel’de Kuva-yı Milliye ve askeriyeye maruz olan kuvvete karşı
Kuva-yı Milliye bayrağını hamil kruvazör gelerek ateş etmiş
ve beş yüz kişi maktul düşmüştür. Ve Alman askerinin önüne
geçecek bir kuvvetin olmadığı ajans Volf tebliğ etmektedir.
Bahriyeliler tekmil Kuva-yı Milliye’ye iltihak etmişlerdir. Do-
nanma amirali bütün donanmanın emre amade bulunduğunu
tebliğ etmiştir. Lehistan’daki Almanlar da Lehistan’da büyük
bir hareket hazırlamakta olduklarını Avusturya ve Almanya’da
galeyan gittikçe artmakta bulunduğu cihetle Hükümât-ı İti-
lafiye meseleye şiddetle alakadar olmaktadırlar. Atina ajan-
sının verdiği malumata nazaran sulh meclis-i âlisi münhasıran
bu işle meşgul olmuş ve Almanlarla acilen sulh yapılmasını
takarrür ettirmişlerdir. Macarlarla da uyuşarak Macaris-
tan’daki galeyana nihayet vermek için meclisi âli ehemmiyetle
çalışmaktadır. Sabık Avusturya İmparatoru Şarl da Al-
manya’daki vakayiyi kemal-i dikkatle takip etmekte ve alaka
göstermektedir. Amerika hükümeti Almanya’ya karşı vuku
bulacak hareket-i askeriyeye iştirak etmeyeceğini bildirmiştir.
Son saatte Alman Kuva-yı Milliyesi kendilerine muarız olan
kuvvetlerle itilaf etmişlerdir. 

Tevkifat Devam Ediyor 

İngilizler İstanbul Muhafızı Said Paşa’yı, Onuncu Fırka Ku-
mandanı Kemal Beyi, Tasvir-i Efkâr Sermuharriri Velid Bey’i
tevkif etmişlerdir. Vakit Sermuharriri Ahmed Emin Bey’i bu-
lamamışlardır. Üç yüz elli kadar münevveran-ı memleketi
tevkif etmek emelindedirler. 

Anadolu’nun Vahdeti 

Anadolu’nun vahdeti ve azim-i fedakârisi İngilizler üzerinde
mühim tesir bırakmıştır. İngilizler Anadolu’dan gelecek millî
kuvvete karşı Pendik, Çamlıca’ da tahkimat yapmaktadırlar.  

İngilizler Cüreti

İngilizler Zat-ı Şahane’nin muhafazasına memur kıtaatın Se-
lamlık resm-i âlisinde silahlı bulunmalarını men etmiştir.

Amerikalıların Adem-i Kabulü

Amerika Meclis-i Âyanı sulh muahedesini kabul etmemiştir.  

İstanbul’da İşgal 

Harbiye, Bahriye nezaretleriyle Posta ve Telgraf Müdüriyeti
İngilizler tarafından işgal olunmuştur. Bilcümle sefâin taht-ı
teftişte bulunmaktadır. Umur-ı inzibat Düvel-i İtilafiye mu-
rakabesindedir.  

Bolşevik Bahriyesi 

Volga Nehri içinde bulunan Bolşevik Kuva-yı Bahriyesi buz-
ların çözülmesi üzerine Bahr-i Hazar’a (Hazar Denizi) inerek
hâkimiyet-i bahriyeyi temin edeceklerdir.

***

İtalya Kumandanının Beyanatı 

Konya’daki İtalyan kıtaatının İstanbul’a hareket etmek üzere
bulunduğu esnada Konya’da ileri gelen İslamlara İtalya ku-
mandanı beyanatta bulunarak: 

“Konya ve Konyalıları ilk gördüğüm zamandan beri severim.
Burada her sınıf halk ile tanıştım ve hepsinden memnunum.
Türkleri iki sene bulunduğum Trablusgarp’tan beri tanır ve
muhabbet beslerim. Bilirsiniz ki İtalyanlar emperyalizm
düşkünü olmadıklarını Mayıs’ta ilan etmiş idiler. İşte biz elan
o fikirde ve o siyaseti takipte berdevamız Trablusgarp’a
bahşettiğimiz Kanun-ı Esasi’yi okudunuz ve gördünüz ki
dünyada bundan daha hürriyetperverane, daha serbest bir
kanun-ı esasi kabul edilmemiştir. Binaenaleyh bizim hiçbir
kimsenin memleketinde ve hakkında gözümüz yoktur.
Bugünkü politikaya gelince katiyen hiçbir şey denemez her
gün yeni bir haber, yeni bir şayia insanı tereddüde düşürüyor. 

Politika pek oynaktır. Bu babda kati hiçbir fikir yoktur. Fakat
vaziyetin yakında inkişaf edeceğini ümit ederim. Yalnız şunu
diyebilirim ki, sulh meselesi İstanbul, İzmir ve Adana müşki-
latından dolayı geri kalıyor. Bu babda daha açık söylemeye-
ceğimden dolayı beni affediniz. Yalnız şunu söyleyebilirim ki,
biz buraya ne için geldik ise diğer gelenlerde onun içindir.
Vazifelerimiz arasında hiçbir fark yoktur. Hepimiz mütareke
şeraitinin tamamı tatbikini kontrol vazifesiyle gelmiştik. On-
ların da bizim gibi hareket etmeleri icap ederdi. Bu işgallerin
mahiyetinde ne fetih ve ne de ilhak vardır. İşte geldik, işte
gidiyoruz. Size ve milletinize selamlarımı arz ve saadet
temenni ederim” demiştir.

Nişan Talimleri 

İdman Yurdun’dan:

1- Bugün Sütlüce mevki’inde İdmancılar tarafından nişan ta-
limleri yapılacaktır.

2- İdmancılar silahlarını, fişeklerini alarak alessabah alaturka
saat tam ikide Medine Çeşmesi önünde tamamen hazır bulu-
nacaklardır.

3- Orada on dakika tevakkuftan sonra nişan yerine hareket
edilecektir.

4- Silahı bulunmayan veya endaht öğrenmek arzusunda olan-
lar için ihtiyaten yeni silah ile miktar-i kâfi fişek temin
edilmiştir.

5- Bu millî işe İdman Yurdu’nda dâhil olmayan diğer bütün
memleket gençleri de iştirak edebilirler. Fakat gerek işbu
programa ve gerek yurdun bütün usulüne tabi’iyet şarttır.
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6-Bugünkü talimler için resmi mesaide istihsal edilmiş ve
birde muzika temin olunmuştur.

7-Kuva-yı Milliye ve inzibat mahalli efradı talimlere iştirak et-
meyeceklerdir.

8-İşbu ilanı okuyanların okumayan arkadaşlarını haberdar et-
meleri rica olunur.

Çalışma Derneği’nden 

Martın yirmi yedinci cumartesi günü akşamı mutat veçhile
derneğin içtima-i umumisi vardır. Bütün azanın Sultani Mek-
tebi’nde alaturka saat bir buçukta o anda hazır bulunmaları
ehemmiyetle rica olunur.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 48
28 Mart 336 (28 Mart 1920)

Sayfa: 1

ANADOLU’NUN VAHDETİ

Payitahtımızın işgalini sırf askerî bir işgal mahiyetinde telakki
etmekte iken gelen telgraflardan bu işgalin hukuk ve
hâkimiyet-i saltanat ve şeref-i millîmize karşı bir darbe
olduğunu anlıyoruz. Gün geçmiyor ki: İngiliz askerleri beş on
Türk milliyetperverini, efkâr-ı münevvere ashabını bilâsebep
tevkif etmiş olmasınlar. Aile-i hükümdarînin harim-i saadetine
kadar sokularak evrakını karıştıran eller, halife-i muazzam
efendimizin maiyetinde bulunan askerin silahını elinden alan
kuvvetler, bu tarz hareketlerinde devam ettikçe İslam ve Türk
için şeref-i dinî ve izzet-i nefs-i millîsini muhafaza etmek dinî
bir vazife, vatani bir namus borcudur. Şimdiye kadar hilafet ve
saltanatın azamet-i mevki’ini muhafaza için kan döken hür
yaratılmış Anadolulular ve istinatgâhı olan İslam ve Türk
kuvvetleri acaba bu vaziyet karşısında sakit ve samit kalacaklar
mı?

Yoksa İstanbul’un sevgili ve yeşil aguşunda yatan büyük Fatih
ve Selim’in türbelerini ve sonra halife-i muazzam efendimizin
hukuk ve saltanatına vuku bulan tecavüzlerini düşünerek ec-
dadının yürüdüğü menakıb-ı şan ve şeref yolunda onlara
peyrev olarak gidecekler ve bu lekeyi silmek için fedakârlık
edebilecekler mi? 

Bir hafta var ki Anadolu heyecanlı bir hayat yaşıyor. Her
tarafta yapılan mitinglere halk bütün ruhuyla iştirak ediyor.
Gençler halifesinin sevgili hakanının uğrunda memleket ve
vatan aşk-ı hararetiyle ölmeye ahdederlerken ecdadın hatıratı
gözler önünde diriliyor. Kadınlar bütün ruhlarıyla Cenab-ı
Hakk’tan selamet temenni ederlerken gözlerinden akan yaş
heyecanlar tevlit ediyor ve büyük bir kitle halinde Anadolu
evlatları akın akın al sancağın altında ahz-i mevki ederlerken
ümitsiz kalplerde bir neşe uyanıyordu. Anadolu eski ruhuyla
azametli İslam ve Türk saltanatının hukukunu müdafaaya
karar veriyordu. Lahuti, şerefli bir hayat Anadolu’da uyanı-
yordu ve Anadolu evlatları şerefsiz yaşamamak için her şeyi
feda etmeye karar verirlerken Yunan gibi vahşilere feda edilen
bu milletin azim ve celadetini azametli milletlerin evlatları is-
terdik ki görebilsinler. Ve arzu ederdik ki, her türlü muavenet-
ten mahrum kalarak merkez-i saltanattan bir haftadan beri

haber alamayan Anadolu evlatlarının sükûn ve sükûnetini
müşahede edebilsinler! O vakit takdir edecek ve anlayacak-
lardır ki Anadolu’da bir hayat vardır ve o hayat safiyet ve
samimiyet ile memleketini düşünen Türklerin hayatıdır.
Hiçbir şey yokmuş. 

Payitahtı ecnebi işgal-i askerisine maruz kalmamış gibi herkes
vazife başında. Bir haftadan beri Anadolu’da asayişi münhal
bir vaka görülmemiştir. Bu ne müthiş bir hayat, ne azametli
varlık bu kadar fazilet-i terbiyeviye bu zamanda hiçbir millete
nasip olabilir mi? 

Bugün Anadolu’da her kuvvet bir saat gibi vazifesi başında
çalışmakta, yalnız gençler memleketi müdafaa için hazırlan-
maktadırlar. Anadolu’yu ve Anadolu’daki kuvvetin yekdiğe-
rine merbutiyetini, onların idaresi hakkında aylardan beri
hazırlanan projelerin hüsn-i tatbiki suretiyle vuku bulan teşk-
ilatı bilmeyenler bugünkü hayata ihtimal veremezler.

Anadolu baştanbaşa mühim bir teşkilatın idaresi altında
yaşıyor. Trabzon’daki bir vakadan o gün bütün Anadolu hab-
erdar olduğu gibi, en küçük bir köyde ağlayan annenin fer-
yadını Anadolu işitiyor. Ve bugün Anadolu siyaseti
zannedildiği gibi basit kafaların idaresi altında değildir. Onu
idare eden kuvvetler bütün cihanın hareket-i umumiyesini
bildikleri gibi menafi-i siyasiyeden mütevellit rekabetin ne gibi
netayiç tevlit edeceğini de bilirler. Payitahtımızın mevki’i
itibarıyla kıymet-i iktisadiye ve ehemmiyet-i askeriye ve
siyasiyesi tabiatiyle yekdiğerine bazı menafi itibarıyla muhalif
olan devletlerarasında bir rekabet tevlit edebilecek mahiyet-
tedir. Türkleri Hotanto kabilesi gibi idraksiz zanneden rical-i
siyasiye-i Garb’a şunu kemal-i cüretle arz ederiz ki: cihanın
hayat-ı siyasiyesini takip eden Türkler içinde blöfe ehemmiyet
verecek hiç kimse yoktur. Türk siyasetinin esaslarını çizmiş,
düsturlarını cihana ilan etmiş ve hukuk-ı tarihiye ve mil-
liyesinin itasını müteaddit vesaitle kâinatın her tarafına tebliğ
eylemiştir. Onun için kıyamet kopsa Türk, talep ettiği
hukukunun itasına kadar müdafaa-i vatan ve namus için
uğraşmaya, mücadele etmeye mecburdur. Bu tarz-ı harekete
muhalif olan hiçbir tarz-ı siyaseti ve suret-i celbi Türk kabul
edemez. 

Anadolu’nun yek emel ve yek lisan olarak bütün cihandan
istediği yalnız hakkının itası, hukuk-ı tarihiyesinin tevdi’idir.
Başka hiçbir gayesi, hiçbir milletin hukukuna taarruz fikri

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.
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yoktur. Kendi hudut-ı millîsi dâhilinde müsterihane bir hayat
yaşamak isteyen Türklere yumruk göstermek bilmem zulüm
olmaz mı? 

Çok şükür ecnebi matbuatında da hukuk-ı milliyemizin
müdafaası için uzun sütunlar görülmeye başladı. Fransa’nın
en büyük gazetesi olan Tan ile birlikte bilcümle Fransız ve
İtalyan matbuatı yapılan haksızlıklar için feryat etmektedirler.
Tabii cihan bundan sonra yalnız bir milletin zebunu olmaya-
caktır. İngilizler bütün İslam âleminden aldıkları muhtıraları
Mısır ve Hindistan’dan cihanın İslam olan her yerinden gelen
feryatları hiçe sayarak merkez-i hilafeti işgal etmekle herhalde
barut deposuna ateş etmiş oldular. Bakalım yangının sonu
neye varacak!

Herhalde cihanın sulh ve saadetini temin etmek isteyen
kuvvetlerden, milletlerden bu gibi taarruzlar beklemiyorduk.
Mademki haklı feryatlar insaniyet ve medeniyet namına
çalışan milletlerin kulaklarını doldurmuyor, vicdanlarına tesir
etmiyor şu halde bize düşen vazife, ölünceye kadar hâkimiyet
ve saltanatımız, şeref ve şanımız için uğraşmaktır.

Mustafa Necati

AVRUPA MATBUATI

18 Mart 336 tarihli Roma gazetelerinden:

Berlin ihtilali, dakikadan dakikaya tevessü etmekte ve
cumhuriyet taraftaranı Hindenburg taraftaranına tabi olmak-
tadırlar. Roma’dan Dersaadet’te münteşir “Jurnal Doryan”
gazetesine yazılan mektuptan: 

Biz İtalyalılar yirmi beş sene müddetle İtalya’ya Ermenistan
üzerinde bir manda verilmesini asla istemiyoruz. Böyle bir
hareketin İtalya’ya na-kabil tahmin-i müşkülat ihdas edeceğini
biliyoruz. Bütün efkâr ve telakkiyatımız şu noktada temerküz
etmektedir: Türkler ile meskûn olan arazinin tamamiyet-i
mülkiyesine bütün cihanın riayete mecbur olmasıdır.

İtalya’da münteşir “Koriera Dellasera” (Corriera Della Sera)
gazetesi İstanbul işgali hakkında diyor ki: 

İstanbul’un müttefikler tarafından işgali Zat-ı Şahane’yi İstan-
bul’dan çıkarmak maksadına matuf değildir. Belki Londra’da
tetkik edilen sulh şartlarını Osmanlı hükümetine ve milliyet-
perverlere kabul ettirmek içindir. İşgal keyfiyeti Zat-ı Şa-
hane’nin İstanbul’a malikiyetini temine hizmet edecektir. 

Mesajero gazetesinden:

Basiret-i siyasiyeye muvafık olmayan yegâne iş, Avrupa ve
Asya’da müstakil bir Türkiye’nin teşekkülüne mümanaat et-
mektir. Avrupa ve Asya’da müstakil bir Türkiye kalmalıdır,
menafi-i siyasiyemiz bunu icap ettirmektedir. 

Tempo gazetesinden:

Şark meselesini İtalya en adilane ve mülayim bir surette halle
çalışacak ve milletlerin minnettarlığına nail olacaktır. 

Müslim Autluka gazetesinin Hindistan’dan aldığı bir
telgrafnameden:

İkinci Hilafet Kongresi Hint’in “El-Arkan” şehrinde inikat ve
konferansa Müslüman ve Hintlilerden 15000 murahhas iştirak
etmiştir. 

Monitör Oryantal gazetesinden:

Tesirat-ı makûse serlevhalı başmakalesinde Harb-i Umumi’nin
militarizme karşı bir nefret ilka etmesi lazım geldiği hâlde
Amerika’da bilakis militarizm fikrini uyandırmıştır. 

Pöti Jurnal (Le Petit Journal) gazetesinin Londra
muhabiri işar ediyor:

Badezzeval vuku bulan içtima Loyd Corc’un (Lloyd George)
riyaseti altında inikat etmiştir. Bu içtimada komisyon, Bertollo,
Lord Kurzon (Curzon), Şalopa, Marki Emperyali ile Japonya,
Belçika sefirleri ve mütehassısın-i askeriye hazır bulunmuş ve
Almanya’daki hadisat hakkında müdavele-i efkârda bulunul-
muş ise de bir gûna karar ittihaz edilmemiştir. Hadisata intizar
etmek siyaseti muvafık görülmüştür. Bundan sonra konferans
içtimalarını İtalya’da San Remo’da Bel Vu (Belle Vue) Oteli’nde
akdedecektir. 

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi:

24.3.36’da düşmanın piyade ve süvariden mürekkep iki ...
kuvveti Duğla, Kaplan ve Kiras köylerini işgal etmiş ise de Çal
Dağı’ndan yapılan taarruz, ... kolumuzun kısa bir
muharebesinden sonra mecbur ricat edilmiştir. 23/24 gecesi
Çepni müfrezesi Duğla’ya taarruz eden düşman üzerine
hareket ettirilmiştir. 25.3.36 sükûnet vardır vaziyette tebeddül
yoktur. 

26.3.36 gecesi düşmanın sol cenahımıza baskın yapmak
isteyen bir kısım kuvveti pusumuza uğramış ve telefat verdiri-
lerek defedilmiştir. Zayiatımız yoktur. 

Alaşehir Cephesi’nde:

23.3.36’da öğleden sonra düşmanın bermutat ehemmiyetsiz
topçu ateşi olmuştur. 

24.3.36’da Salihli, Bozdağ, Kilas mıntıkalarında vaziyette
tebeddül olmamıştır. 

Salihli mıntıkasında Yunanlılar 25.3.36’da saat dörtte sağ ce-
nahımızdaki siperlerimize tesirsiz topçu ateşi icra etmişlerdir.
Dün düşman badezzeval saat dokuzda süvari siperlerimizin
ilerisine topçu ateşiyle bombardıman etmiş ise de Lehülhamd
zayiatımız yoktur. 

Nazilli Cephesi’nde:

23.3.36’da Balyonbolu ve Aydın cephemizdeki mevazimize
düşman fasılalı ve tesirsiz topçu ateşi yapmıştır. Yunanlıların
mezaliminden Kuşadası’na civar olan mahaller ahalisi
Kuşadası’na hicret etmektedirler.
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Numara: 48
28 Mart 336 (28 Mart 1920)

Sayfa: 2

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Hâkimiyet-i Milliye Ajansı ile hususi
menabi-i mevsukaya müsteniden verilmektedir.

İstanbul’da Tevkifat Devam Ediyor

En son alınan malumata nazaran, mevkufîn meyanında birçok
tüccarlar bulunmaktadır. Mevkufîn arasında şehzadegândan
Abdülhalim ve Ömer Faruk Efendiler vardır.

Ecnebi Gazeteler Aleyhinde 

Başta Tan gazetesi olduğu halde birçok ecnebi gazeteler İstan-
bul işgalinden dolayı İngilizlere hücum etmektedirler.

Silahlar Alınıyor

İngilizler İstanbul’daki kıtaatımızın muhafızlık kıtaatiyle it-
faiye alaylarının ve Babıâli’nin muhafazasına memur nizamiye
kıtaatının silahlarının sürgü kollarını almışlardır. Depolardaki
esliha, cephaneler de İngilizler tarafından alınmaktadır. 

Fırkadan İstifa

Hürriyet ve İtilaf Fırkasında bulunan namuslu zevat, fırkadan
kat-ı alaka etmektedirler. 

Telgraf Muhaberatı Munkatı

İstanbul’da hariçten telgraf ve posta muamelatı elan munka-
tıdır.

İngilizler Silah Atıyorlar

Geceleri Harbiye Nezaretinde İngiliz efradı öteye beriye silah
atmakta ve bunu buradaki Türk kıtatı tarafından kendilerine
atılan silaha mukabil için yaptıklarını söylemektedirler.

Avusturya’nın İlhakı

Avusturya hükümeti resmen Almanya’ya iltihak etmiştir. Ve
bütün gazeteler Avusturya halâsının ancak bu suretle olacağını
ilan etmektedirler. 

Bolşeviklerin İğtinamı

Bolşevikler Odesa’nın işgalinde üsera ve ganaimden başka
Amiral Kahnce (?) kuruvazörü ile seri muhrip ve istikşaf
gemisinden madud bir vapuru ve iki tahtelbahiri iğtinam
eylemişlerdir. 

Bolşeviklerin Hareketi

Naven (?) telsiz telgraf merkezinden 23.4.336 gecesi alınan
son haberlere nazaran Bolşeviklerin hareketlerine muzaf-
feriyetle devam etmekte oldukları ve Novoresik (Novorossisk)
şehrini zapt ettikleri anlaşılmıştır. 

Sulh Muahedesi

Amerika Meclis-i Ayanı bazı kuyud-ı ihtiraziye ile Sulh Kon-
feransı’nca tanzim edilen muahedenameyi tasvip eylemiştir.

Türkiye Sulhu

Sulh Konferansı Türkiye müsalahanamesini daha tanzim et-
memiştir. İstanbul’un işgali dolayısıyla Türkiye sulhunun daha
birkaç gün teehhür edeceği bildirilmektedir.

Kabinenin İstifası

26 Mart tarihli İstanbul gazetelerine nazaran Salih Paşa kabi-
nesi istifasını vermiştir. Ferid Bey taht-ı riyasetinde yeni bir
kabine teşekkül etmektedir. Peyam-ı Sabah’ın 25 Mart tarihli
nüshasına göre kabinenin berveçh-i ati teşekkül etmesi
muhtemel imiş. Harbiye Nezaretine Sadık Bey, Makam-ı Meşi-
hata Sabri Efendi, Dâhiliyeye Mehmed Ali Bey, Evkaf’a Âyan-
dan Vasfi Efendi, Maliyeye Ragıp Bey, Nafiaya: Kiraz Hamdi
Paşa, Maarife Kurena-yı sabıkadan Emin Bey, Adliyeye Kâzım
Bey, Şura-yı Devlet’e ayandan Abdülkadir Efendi

Yeni Kabinenin Maksadı

Tercüman-ı Hakikat gazetesinin istihbaratına göre bu yeni
kabine reiskâra gelince ilk vazifesi Meclis-i Mebusanı dağıt-
mak ve Kuva-yı Milliyeyi inhilale uğratmak için çalışmaktadır.
Bunun için millete hitaben düvel-i galibenin isticlab-ı tevec-
cüh ve muhabbetine çalışmak lazım geldiğine dair bir beyan-
name neşredecektir. 

İzmir’e Doğru

Ferid Paşa ve hempaları gibi vatan hainlerinin mahiyetlerini
bütün millet artık layıkıyla anlamıştır. Bu gafiller boşuna
uğraşıyorlar, bu sefiller yakında anlayacaklardır ki Kuva-yı
Milliye bütün milletin samim-i ruhundan doğmuş mübeccel
ve kahir bir kuvvettir. Bütün mütecavizlere karşı vatanını ve
milletini sonuna kadar müdafaa edecektir. Nitekim muazzez
Anadolu ve Rumeli şu dakikada müttehiden ve el birlik bu
melun emellere mümanaat için ahd ü peyman etmiştir. 

Heyet-i Mahsusa

Eskişehir ile İzmit arasındaki mıntıkada İtilaf kuvvetlerine
karşı vuku’u iddia olunan harekât münasebetiyle Anadolu’ya
bir heyet-i mahsusa izamı takarrür etmiştir. Bu heyet Sinop
Mebusu Rıza Nur Kastamonu Mebusu Yusuf Kemal, Eskişehir
Mebusu Abdullah ve Konya Mebusu Vehbi Beylerden
müteşekkildir. 

Mebusların Tahsisat-ı Fevkaladesi

25.3.36 (25.03.1920) günkü ayan müzakeresinde tahsisat-ı
fevkaladesinin mebuslara da teşmili hakkındaki layiha-i ka-
nuniyenin müzakeresi münasebetiyle Âyan’dan Vasfi Efendi
itirazatda bulunmuş ise de meclis bu layiha-i kanuniyeyi ek-
seriyet-i ara ile kabul etmiştir. 

Almanya’da Neler Oluyor

Geçen nüshamızda Alman ihtilali hakkında uzun uzadıya
tafsilat vermiştik. Mevsuk menabiden aldığımız son haberler
ise Alman Kuva-yı Milliyesi’nin gittikçe kuvvetlenmekte
olduğunu göstermektedir. Harb-i Umumi’de Almanların mu-
vaffakiyatını temin eden Mareşal Hindenburg Alman İmpara-
torluğu vekili sıfatıyla diktatörlük ilan ederek Almanya’ya
hâkim olmuştur. Eski Raystağ (Reichstag) Meclisi Reisi Kont
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Kombi (?) İmparatorluk Başvekâleti’ne geçmiş ve emr-i ida-
reyi deruhte eylemiştir. Kont Kombi’nin (?) refik-i mesaileri
heyet-i milliyetperverlerden mürekkeptir. Alman ihtilali şid-
detle devam etmekle beraber hâkimiyet tamamıyla Alman mil-
liyetperverlerinin ve Hindenburg’un elinde bulunuyor. Son
darbe-i hükümette tarafeynden maktul olarak sekiz bin kişi
vardır. Alman milliyetperverlerinin gayeleri şeref ve haysi-
yet-i milliyelerine mugayir olan hiçbir kararı tanımamaktır. 

LİVA ŞUÛNU

Biga ve Havalisinde

Biga livasına tabi olan Ezine, Bayramiç, Ayvacık kazalarından
gelen telgraflarda Kuva-yı Milliyeye karşı samimi bir sadakat
gösterilmekte ve vatanın bu felaketli zamanında bütün Müs-
lümanların müttehit olduğu bildirilmektedir. Anzavur’un
bütün teşebbüsat-ı melunanesi akim kalmaktadır. Biga ahalisi
katiyen bu herife ru-yi iltifat göstermemektedirler.

Biga’daki isyanın başında bulunan Gâvur İmam ile de Anza-
vur’un arası açıldığı haber alınmaktadır. Biga köylüleri Anza-
vur’un oyunlarına baziçe olmak istemiyorlar. 

Gençlerimizin Faaliyeti

Bilumum Balıkesir gençleri Cuma günü Sütlüce mevki’inde
nişan talimleri yapmışlardır. Bu talimlere memleketimizin
bilumum gençleri iştirak etmişlerdir. Muktedir muallimlerin
taht-ı nezaretinde talimler yapan gençlerimiz hakikaten mu-
vaffak olmuşlardır. Gençler arasında nişana karşı merak git-
tikçe artmakta olduğundan bundan sonra icra edilecek
talimlerin son derece meraklı olacağı zannedilmektedir. 

İlanat

Hükümet Caddesi’nde Palamut Hanı Karşısında 

Şifa Eczanesi

Avrupa’nın en maruf fabrikalarından henüz yeni gelmiş her
nevi ecza ve malzeme-i sıhhiye ve müstahzarat-ı sürat,

ehveniyet, nezafet ve istikamet-i mesleğimizdir. 

***

Operatör-Lavta

Doktor

Mehmed Sabri

Her vakit eczanemizde bulunur ve eczanemizin üstündeki
hanesinde tesis eylediği muayene hastagânı tedavi ve icap
edenlere ameliyat-ı cerrahhiye icra eyleriz. Doğuramayan

hanımlara makine tatbik eder. 

***

Azmi Neşet Kolonya Suyu

***

Hükümet Caddesi’nde 

Avni İsmail 

Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Azim ve Terakki

Türk Terzihanesi 

Osmanlı Bankası Sokağı’nda

Sahibi: Almanya’nın Berlin terzi mektebinden mezun
diplomalı Muharrem Hasbi ve şeriki İsmail Hakkı 

İlmî, mülki, askerî ve irae edilen modellere muvafık her nevi
kostümler dikilir taşradan sipariş kabul olunur. Elbise

diktirmek isteyenlere memleketin bu yegâne müessese-i
milliyesini tavsiye ederiz işi olanlar bir kere ziyaret etsinler.

***

Hükümet Caddesi’nde

Kırtasiye ve Tuhafiyeci Mustafa Fehmi ticarethanesinde her
nevi edevat-ı musikiye tamir ve ud imal olunur.

***

Emraz-ı Zühreviye Mütehassısı

Doktor 

Mehmed Ali

Emraz-ı dâhiliye, frengi, belsoğukluğu ve cilt hastalıklarını
son kabul edilen suret-i tedavi ile her gün öğleden sonra

Vatan Eczanesi’nde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 

***

Doktor

Bakteriyolog

Ekrem Tok

Dâhilî, bulaşıcı ve kan hastalıkları mütehassısı kan, balgam,
idrar muayeneleri ve her türlü tahlilatı icra, dâhili, bulaşıcı

ve kan hastalıklarının tedavisini deruhte eder.

Fukara Perşembe günleri meccanendir.

Nazar-ı Dikkate

Bank-ı Osmanî karşısında bulunan Ertuğrul Lokantası bu
defa: Müstecabizade Muzaffer ve şeriki İbrahim Beyler
idaresinde küşat edilmiştir. Bütün yemekler en nefis
tereyağlarıyla pek nazif bir suretle tabh ve ihzar ve ehven fiyat-
larla verilmektedir. Teşrif edecek zevatın memnun kalacakları
ilan olunur.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Tarih: 31 Mart 336 (31 Mart 336)

Sayfa: 1

CİHAN KARŞISINDA İNGİLTERE

Senelerce devam eden, milyonlarca insanın sebeb-i felaketi
olan harpten sonra zannediyorduk ki, cihan bir emel-i insani
ve bir hiss-i ulvi ile hareket edecek kuvvetlerin zir-i idaresinde
kalacak. Fakat ne kadar şayan-ı teessür ve teessüf ki, cihana
medeniyet dersi vererek bütün milletlerin hukukuna riayet
etmek isteyen milletler nihayet cihanı zir-i idaresine alarak
ezmek, öldürmek istiyorlar. İşte Amerikan milletinin ulvi
esaslara üstat eden desatir-i hukukiyesi karşısında ve bütün
cihan önünde İngiliz devleti üç yüz elli milyon Müslüman’ın
ve milyonlarca Türkün bütün mukaddesat, ananat ve
hatıratını sinesinde taşıyan makarr-ı saltanat ve hilafete el-
lerinde yalın kılıçlar, ateşîn hançerlerle giriyor ve masum Türk
askeri uyurken “medeni ordunun!” neferleri kemal-i cüretle
silahlarını onların kalbine boşaltmaktan çekinmiyor. Ümit
edilmeyen bu facialar önünde bütün Anadolu ve âlem-i insan
kan ağlarken İngiliz devletinin bu zulmü karşısında en samimi
müttefiki bulunan Fransız milleti bile seda-yı şikâyetini yük-
seltmeğe mecbur kalıyor. İtalyan ve Fransız matbuatı bu faci-
aya karşı kıyamet koparıyorlar. Görülüyor ki ortada daima
tahakküm etmek, ezmek, menfaati uğrunda bütün milletlerin
hakkını çiğnemek isteyen bir İngiliz devleti var. Bu devlet
Mısır’da milyonlarca İslam’ı sırf Mısır’a malik olmak için
Mısır’ın hazinelerine, servet-i tabî’iyesine temellük edebilmek
için öldürüyor. Milyonlarca Hintliyi yalnız kendi menfaati için
mahvediyor. Ve cihan karşısında hâlâ medeniyet ve insanlığı
kimseye vermek istemiyor.

İstanbul’a savleti bütün âlem-i İslam’a olan tasallutu sırf
menfaati, kazancı için olduğu halde yine sükûnet-i cihan ve
asayiş-i âlem namına bu hareketi iltizam ettiğini iddia ediyor.
Mütarekeden beri sükûnetini muhafaza eden Türk milletinin
arasına tefrika sokmak, birbirine düşürerek istediğini yaptır-
mak için İngiliz altınlarını en gizli köylere kadar döken bu
milletin karşısında İngiliz devleti adil ve insaniyetperver, Türk
milleti barbar ve vahşi oluyor.

Biz her vakit bağırdığımız gibi tekrar ilan ediyoruz: mil-
letimizin yegâne gayesi kendi hudud-ı milliyesi dâhilinde
hiçbir milletin hakkına tecavüz etmeden yaşamaktan ibarettir.

Başka hiçbir emel-i siyasisi ve gayesi yoktur. Öyle iken İngiliz
menfaati, İngiliz endişe-i iktisadisi şu sakin ve müsterih halkın
istirahatını bozmak saadet ve istikbalini yıkmak için silah is-
timalini en meşru bir vazife telakki ediyor.

İstanbul’da İngiliz altınlarının şaşasına kalplerini feda eden
birkaç vicdansız vasıtasıyla emel-i siyasisine, maksad-ı men-
faatperestanesine vasıl olmak için uğraşıyor. Fakat milletlerin
mukadderatına tahakküm etmek zamanının artık uful ettiğini
idrak etmek istemeyen İngiliz devletine bir Anadolulu
ruhuyla, bir Türk safiyet ve samimiyetiyle ihtar ediyoruz ki
zulüm payidar olamaz. Cebir ve tazyik yaşayamaz. Türk mil-
leti haklı davasında muhakkak kazanacak ve er-geç mazlumlar
için bir saadet ve refah devri gelecektir. Ve her şeye hâkim
olan mukadderat-ı ilâhîye önünde İngiliz kudret ve kuvvet-i
askerisi rücua mahkûm kalacaktır. Nitekim cihanın her
tarafında başlayan İngiliz düşmanlığı önünde dik kafalı İngiliz
rical-i askerisi, sert bakışlı rical-i siyasisi, düşünmeğe mecbur
kalıyor. Lordlar Kamarası’nda, Avam Kamarası’nda en dik
başlı İngiliz ricali tehlikenin takarrübü karşısında fedakârlık
ihtarında bulunmağa mecbur oluyoruz.

Bolşevikler Kafkas’a doğru ilerler ve İngilizlerin mukavemet
için hazırladığı kuvvetler birer birer yıkılırken, Hint’te
başlayan galeyan Mısır’da başlayan heyecan önünde İngiliz
zabitan ve neferleri her gün ölürken Bağdat’ı İslam orduları
muhasara ederken İngiliz milletinin Anadolu’yu işgal etmeğe
kalkışması kadar gülünç bir vaziyet olamaz. 

Biz İngilizlerin İstanbul işgalinden maksatlarını biliyoruz.
Çünkü boğazlara hâkim olarak Bolşevik tehlikesine
mukavemet etmek istiyorlar

Şimdiye kadar esir yaşamayan Türk’ü esaret altına almak
hiçbir devlete nasip olamayacaktır. Üç yüz senedir Rus mil-
letine mukavemet eden Türk nasıl hakk-ı hayatını kurtardıysa
İngiliz savleti önünde ölünceye kadar çalışacak ve kendisini
kurtaracaktır.

Biz İngiliz zulmü önünde Fransız nezaket ve cemile-i siyasetini
büyük minnetle takdir ediyoruz. Ve şimdiye kadar iyilikleri
unutmayan milletimizin Fransız ve İtalyan milletinin bu
haslet-i insaniyesine karşı da bigâne kalmayacağını temin ede-
biliriz. Şayan-ı teşekkürdür ki İngiliz devletinin en aziz dost-
ları Türk’ün elini sıkmak için uzatıyorlar. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 49
31 Mart 336 (31 Mart 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Ve İngilizler bütün felaket önünde yalnız kaldıkları zaman hak
hâkim olacaktır.

Amerikalıların Almanlara olan temayülü karşısında Alman,
Macar, Avusturyalıların galeyanı önünde bakalım İngiliz dost-
larımız ne yapacaklar! Mamafih İstanbul’da yaptıkları
zulümde istiyoruz ki ellerinden geleni esirgemesinler? Çünkü
gayemiz için onların her zulmü en güzel bir vasıta-i galeyan
oluyor ve biz halifenin saltanatını yıkan İngiliz milletine karşı
bütün ümmet-i Muhammedi vazifeye davet ederken İngiliz
haşmetinin yıkılacağını ümit ediyoruz. Çünkü Hâkim-i
Ezeli’nin pek kudreti ve millet-i İslamiye’nin azmi önünde zul-
mün payidar olamayacağına kani’iz.

Mustafa Necati

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Hâkimiyet-i Milliye Ajansı ile hususi
menabi-i mevsukaya müsteniden verilmektedir.

Anadolu Hareketi

İngilizlerin son tecavüzleri karşısında müttehiden hukuk-i hi-
lafet ve milliyeyi müdafaa’ya ahd u peyman eden Anadolu
Kuva-yı Milliyesi muzafferiyetle hareketlerine devam etmek-
tedirler.

Bu mücahede-i vataniyeyi idare eden makamat-ı resmiyeden
mevrud raporların hulasası berveçh-i zîr kari’îne arz olunur.

25.3.36’da İngilizler Lefke şarkındaki şimendifer köprüsünü
tahrip ettikten sonra Kuva-yı Milliye’nin sağ cenahına taarruz
etmek istemişlerse de muvaffakıyetli bir mukabil taarruzla İn-
gilizler Lefke ve Sakarya’nın şimaline tardedilmişlerdir.

25-26.3.36’da içinde İngiliz askeri bulunan üç tren İzmit’e
doğru geri çekilmişlerdir. İzmit ve Derince’deki İngiliz or-
dugâhında bulunan Hintliler isyan ederek dindaşlarına silah
atmayacaklarını ilan etmişlerdir. Bunun üzerine bu kıyamı
bastırmak için İngilizler iki torpido ile dört yüz bahriye silah-
endaz efradını bu ordugâhlarına sevk etmişlerdir.

27.3.36: General Muntakö (Montague) tac-ı emrinde bulunan
dört tabur piyade ve bir sahra bataryasından ibaret bulunan
İngiliz kuvveti Kuva-yı Milliyenin tazyiki üzerine Mekçe’den
İzmit’in garbına doğru çekilmiştir. Kuva-yı Milliye iki koldan
ilerleyerek sol cenah kolumuz Mekçe’nin cenub-i şarkîsindeki
Ericik ve Çerkeşli’ye ve sağ cenah kolumuz da Kozan köyüne
dâhil olmuştur.

28.3.36 İngilizler Geyve Boğazını tahliye edip Mekçe ile İzmit
arasındaki şimendifer muhafızlarını alarak İzmit’in garbına
kâmilen çekilmişlerdir. İzmit’deki ordugâhlarında isyan eden
Hintli Müslümanların tedibi için evvelce gönderilen bahriye
silah-endaz taburu da monitörlere rakiben Dersaadet’e avdete
mecbur kalmışlardır.

Kuva-yı Milliye kıtaatı Geyve Boğazı’nı tamamen işgal ve şimal
mahreci bulunan Doğan Çayını da elde etmişlerdir. Bilecik ve
Bolu sancakları fedakârlarıyla Eskişehir’den ve muhtelif ma-

hallerden gelen Kuva-yı Milliye kıtaatına İzmit ve havalisi de
iştirak etmektedir.

Kuvvetlerimiz inayet-i Hakk’a istinaden pek fedakârane harp
etmektedirler. İngilizlerin şimdiye kadar zayiatı üç yüzü müte-
cavizdir.

Bolşevik Muzafferiyetleri

On Beşinci Kolordu Kumandan-ı Muhteremi Kara Kazım
Bekir Paşa hazretlerinden 28.3.36 tarihli alınan telgraftır:

Kafkasya’daki Bolşevik ordularının harekâtına dair alınan
gayet mevsuk 26 Mart tarihli istihbarat-ı atiye tamim olunur.

1-Yirmi üç ve yirmi dört tarihlerinde vuku bulan muharebe-
den sonra Bakü’ye münteha olan demiryolunun üzerinde ve
Bahr-i Hazar sahilinde kâin Bitrofski ile Kafkas şehirleri Bolşe-
vikler tarafından zapt olunmuştur. İşbu muharebatta Dağıstan
İslam ordularının dahi büyük yararlıkları görülmüştür. Düş-
mandan (66.000) altmış altı bin esir ve külliyetli ganaim elde
edilmiştir.

2-Dağıstan ve Rusya dâhilindeki bütün İslamlar Bolşevik or-
dularıyla birleşmişlerdir. İşbu orduların kolbaşıları derbentten
otuz kilometre cenub-i şarkîsindeki istasyona varmışlardır.
Diğer bir ordunun kolbaşısı Viladi Kafkas’ın kırk kilometre
kadar cenubunda iki mühim mevki zapt ederek Gürcistan’ın
payitahtı olan Tiflis şehri üzerine yürümüşlerdir.

3-General Denikin’in bizzat kumandası altında bulunan ordu
Kaseyoda (?) ile Lovstili (?) arasında 23 ve 24 Mart tarihlerinde
mahv u perişan edilmiştir.

***

Bundan sonra gazetemiz yalnız Pazar ve Çarşamba günleri
intişar etmek üzere haftada iki defa neşrolunacaktır. 

Numara: 49
Tarih: 31 Mart 336 (31 Mart 336)

Sayfa: 2

Ermenileri Tedip

On Beşinci Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa
Hazretlerinden 29 Mart tarihli mevrud telgraf suretidir:

Kafkasya’da Denikin ordusunun hayatına hatime çeken son
muvaffakıyetler esnasında ne yapacağını büsbütün şaşırmış
olan Ermeniler Martın on dokuzuncu gününden itibaren Ser-
darabad, Nahçıvan, Diyasar mıntıkalarındaki İslamlara şiddetli
taarruzlar yaptılar. Haklarını ve namuslarını kemal-i şehametle
müdafaaya azmetmiş olan bu mıntıka Müslümanları bu taar-
ruzları tamamen reddetmişler ve düşmanı perişan ederek dört
makinalı tüfek vesaireyi iğtinam etmişlerdir. Bilâhare mağlup
Ermenileri takip ederek Ermenistan’ın merkezi olan Erivan
şehrinin yedi sekiz kilometre şarkındaki dağa kadar ko-
valamışlar ve bu dağdaki Ermenilerin tel örgülerini parça-
lamışlardır. Ermenilerin zayiatı çoktur.
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Mösyö Milran’ın (Alexandre Millerand) Beyanatı

Fransa Hariciye Komisyonunda Başvekil beyanatta bulunarak
“Fransa hükümeti, kabiliyet-i hayatiyesi olan bir Türkiye
arzu eder. Zat-ı Şahane İstanbul’da kalmalıdır. Boğazlarda
serbesti-i seyr-i sefain olmalıdır. Asya-yı Suğra’da ittifaklarına
ibtinaen Fransa menafi-i mahsusaya malik olmalıdır” demiştir.

İşgal Kumandanının Tebliği

İstanbul kuvve-i işgaliye İngiliz kumandanı idare-i örfiye mın-
tıkasının Rumeli’de Makrıköy (?) hududuna kadar tevsi ve
teşmilini Fransız kumandanına tebliğ eylemiş ise de Fransız
kumandanlığı kabul etmeyerek reddetmiştir.

İtalyan Kumandanının Tebliğatı

Rodos’taki İtalya kuvve-i askeriyesi umum kumandanı Gene-
ral Pokar İstanbul hadisesi üzerine telgrafla Antalya’ya atideki
nokta-i nazarı bildirmiştir: “İtalya’nın maksadı Türkiye
dâhilinde hayat-ı iktisadiyenin tekrar başlamasındadır. Mem-
leketin serbesti-i inkişafı hususunda İtalya hükümetinin
samimi arzusu gayri mütehavvil olarak kalmıştır. İhtimal ki
İtalya İstanbul’daki kuvvetini tezyit edecektir. Fakat Osman-
lılar bunu bir tehlike add eylemelidir. Bu ihtimal daha ziyade
emniyet-i umumiyenin muhafazası hürriyet-i şahsiyenin
müdafaası maksadıyla varit olabilir. Zira İtalya hükümeti
bütün kuvvetiyle Osmanlı hukuk-ı hükümranisinin müdafaası
ve Osmanlı ülkesinin tamamiyeti hususundaki azminde sabit-
tir.

Türkiye Musalahası 

İtalya gazetelerinin almış oldukları müstacel telgraflara göre
Sulh Konferansı Türkiye muahedenamesini ikmal ederek
heyet-i taharriyeye havale eylemiştir. Emr-i tahririn bu hafta
sonunda ikmali memul imiş.

Boğazlar Meselesi

Maten (Matin) gazetesinin Londra’dan istihbaratına nazaran
umur-ı siyasiye ve askeriye meclisleri arasında boğazların her
iki sahilinde bîtaraf bir hale ifrağ edilecek menatıkın vüsatı
hakkında henüz bir itilaf hâsıl olamamıştır.

İsviçre Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

İsviçre Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ahiren Anadolu’da zuhur
eden vakayi münasebetiyle Ermeniler tarafından Avrupa ma-
hafilinde icra edilen propagandaların tamamen musanna
olduğu hakkında müdellel bir beyanname neşretmiş ve
vakayi’in hakayıkını izah etmiştir. 

İNGİLİZ MEDENİYETİ, İSTANBUL AHVALİ

İstanbul’dan gelen mevsukul-kelim bir zatın verdiği haberlere
nazaran İstanbul pek acınacak bir haldedir. Medeniyetin piş-
vasıyız diye ilan-ı iftihar eden İngilizler hiçbir vicdanın kabul
edemeyeceği tarzda hareket ediyorlar.

İngilizler veliaht hazretlerinin sarayına cebren girmişler ve
müşarünileyh hazretlerinin bütün evrakını almışlardır. Aynı

zamanda Şehzade Ömer Faruk ve Abdülhalim Efendi hazret-
lerini de kendi ikametgâhlarında mevkuf bir halde bulundur-
maktadırlar. İstanbul’daki bütün askerlerin silah meka-
nizmaları alınmıştır. İstanbul Muhafızı Said Paşa iki yüz kadar
mekanizmayı teslimde geciktiği için tevkif olunmuştur.
Verdikleri bir emirle Zat-ı Şahane’nin maiyet-i hassa bölüğünü
de silahlarından tecrit etmişlerdir. Bu bölük selamlığa yalnız
palaskalarla gitmiştir. Zabitanı tevkif ile Ayastefanos’ta tel
örgülerle hazırladıkları üsera karargâhına sevk etmektedirler.
Millî Kongre Reisi Esad Paşayı tevkif ederlerken hakiki Türk
ruhunu taşıyan kerimesi bu mütecavizleri haneye sokmak is-
temediğinden İngilizler tarafından cerhedilmiştir.

[İzmir’e doğru: Masum bir kızı cerh edecek kadar kana
susamış olan İngiliz medeniyetine bin takdir!]

Hürriyet ve İtilaf Fırkasına ve Nigehban Askeri Cemiyeti’ne
mensup birçok sefiller İstanbul sokaklarını doldurmuşlardır.
Garez besledikleri şahsı İngiliz polislerine gösteriyorlar. İngiliz
polisleri birçok tahkirler içinde bu bedbahtları tevkif ile Bey-
oğlu’nda Galvani Sokağı’nda hapishaneye sevk etmektedirler.
Şimdiye kadar tevkif edilenler bin iki yüzü mütecavizdir.

Yine bu vatansız hainlerin verdikleri adresler üzerine İngilizler
her gece yüzlerce evi basmaktadırlar. Aileler bu suretle birçok
hakaret görmektedirler. Hürriyet ve İtilaf Fırkası erkânı her
gün içtima etmekte ve içtima sonunda İngiliz otomobilleriyle
Balta Limanı’nda Damat Ferid Paşa haininin konağına gitmek-
tedirler.

Seyahat için vesika almak meselesinde yapılan rezaletlere ise
hayret etmemek mümkün değildir. Vesika memurları
rıhtımda Çinili Hanı’nda üçüncü katta oturmaktadırlar. Bu bi-
nanın dış kapılarında ve kapılarında birçok süngülü İngiliz
inzibat neferleri bulunmaktadır. Her gün binlerce halk bu bi-
nanın etrafında toplanıyorlar. Kalabalık biraz çoğaldı mı İn-
giliz neferleri dipçik ve süngülerle ahaliye hücum
etmektedirler. Birçok kişi bu suretle ayakaltında çiğnenmek-
tedir. Bilâhare buda kâfi gelmemiş, süvari neferleri getirmişler.
Keyifleri istediği zaman hayvanlarla ahali üzerine hücum edi-
yorlar. Bu suretle birçok çoluk çocuk ve kadın hayvanların
ayakları altında kalıyorlar. Muhterem ve medeni İngilizler
bununla da ihtiraslarını teskin edemeyince binanın üst kat
pencerelerinden ahali üzerine su dökmektedirler.

Bütün ecnebiler bile bu çirkin hallere nefret ve gayzla küfür
ediyorlarmış. Bilhassa muhadderat-ı İslamiye pek büyük
tahkirata uğruyor. Vesika vermek için peçeleri zorla
kaldırtılarak çarşafsız fotoğrafları aldırtıyorlar ve bu suretle
bedbaht Müslüman kadınları bir takım Rum palikaryalarının
karşısında yüzlerini açarak resim aldırmaya mecbur bırakılı-
yorlar. Mamafih ahlak itibarıyla “pek yüksek!” olan İngilizler
anafora da başlamışlar. Kırk elli lirayı gözden çıkaran hiç zah-
met çekmeden vesika alabiliyor.

Hulasa Müslümanların makarr-ı hilafeti şu dakikada İngiliz
medeniyetinin zehirli kanatları altında inliyor. Bütün bu feci
haller İngilizlerden medet ve reha bekleyen gafiller için ibret
olsun!
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CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

27-28 gecesi düşmanın Çal Dağı’ndaki baskın teşebbüsü men
edilmiştir. Gündüz de süvari ve piyadeden mürekkep bir düş-
man kuvvetinin Bölcek köyüne tecavüz tard olunmuştur. Za-
yiatımız yoktur.

Salihli Cephesi’nde:

28.3.36 düşman topçusu Dibek Dere’den sağ cenahımız olan
Tekelioğlu Çiftliğine ateş açmış ise de bir zarar ika ede-
memiştir.

29.3.36’da Kapanca Minaresi civarında düşmanın tecemmu
eden külliyetli süvari hayvanatı topçumuzun ateşi ile itlaf
edilmiştir. Topçumuz Tufadan’daki düşman topçusunu iskât
etmiştir. Bir düşman topuna tam isabet vaki olmuştur.

Bozdağı, Gelas ve Aydın cephelerinde: 

Vaziyette tebeddül yoktur.

AVRUPA MATBUATI

Tan Gazetesi’nden:

İstanbul’un işgali, bugünün en mühim meselesidir.
Hâkimiyet-i Osmaniye’nin zir-i idaresinde bulunan bir ma-
halde bahusus İslamların makarr-ı hilafeti olan İstanbul’da
yapılan şiddet herhalde iyi neticeler vermeyecektir. Devletlerin
gayesi Türk kabinesinin mevki’ini tahkimden ibarettir.

Eko dö Pari (L’Écho De Paris) gazetesinin
Washington muhabiri gönderdiği telgrafta:

İngiltere, Fransa ve İtalya sefirlerinin Türk muahedesini
Amerika hükümetine tebliğ ile fikrini istimzaç eylemeleri
hakkında emir telakki eylediklerini bildirmektedir.

Eko dö Pari (L’Écho De Paris), Reis Wilson iade-i afiyet etmiş
olmasına rağmen maatteessüf diplomatları kabulden imtina
eylediğini ve bunun ciddi müşkülat  ettiğini de yazıyor.

Roma Matbuatı:

Monarşist efkârıyla maruf Almanya’nın sabık Washington Se-
firi Kont Berundorf’un Alman Hariciye Nezaretine tayininden
maksat, Amerika muhibbi olan mumaileyhin Alman siyasetini
Amerika efkâr ve arzusuna tevfikan idare etmek suretiyle
devlet-i müşarünileyha ile bir itilaf temini noktasına matuf
olduğu ihtimali var olduğundan mehafil-i siyasiyenin pek
ziyade müteessir olduğunu ve Roma’da endişeler uyandır-
dığını yazıyorlar.

Fransız kıtaatının Görüce ve İşkodra şehirlerini terk ederek
çekildiklerini ve Görüce’nin Arnavutlara terk edildiğini de
Roma gazeteleri yazmaktadır.

***

Meyhane Boğazı’nda sadakatle satış manifatura mağazası

Bu kere Bursa’dan Bursa Hamam takımları gelmiştir.
Müşterin-i kiramın bir kere mağazamıza teşriflerini

tavsiye eylerim. 

Mal Müdürüzade Ömer Rasim

***

Fırsattan istifade mevsim-i bahar münasebetiyle

Her keseye elverişli her çeşit ve boyda hazır elbise ve kazmir
vesair manifatura eşyası gelmiştir. Fiyatlar şayan-ı hayret

derecede ucuzdur. Arabacı Ahmed Ağa’ya müracaat oluna.

***

Hükümet Caddesi’nde Avni İsmail Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Emraz-ı Zühreviye Mütehassısı Doktor Mehmed Ali

Emraz-ı dâhiliye, frengi, bel soğukluğu ve cilt hastalıkları
sevk-i kabul edilen suret-i tedavi ile her gün öğleden sonra

Vatan Eczanesi’nde hastalarını kabul ve tedavi eyler.

***

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 50
4 Nisan 336 (4 Nisan 1920)

Sayfa: 1

İZMİRSİZ ANADOLU YAŞAYAMAZ!

Muhtelif menabiden tereşşuh eden haberlerden Londra’daki
Düvel-i İtilafiye Sulh Meclisinin Türkiye mukadderatını tayin
ve tespit etmek üzere bulunduğu anlaşılmaktadır.

Galip gelen kılıçlarının kanlı inikâsları altında bütün
hukuk-ı beşeriye ve milliyeyi arzuları veçhile kabul ve tefsir
eden Düvel-i İtilafiye eğer ciddi ve payidar bir sulhun takar-
rürünü istiyorlarsa her şeyden evvel tasdik etmeleri lazımdır.

Galipler Anadolu ticaretinin yegâne bir mahrec-i iktisadisi
olan İzmir’den Türk hâkimiyetinin nez’i kararına bütün
Türkiye’yi mefluç bir hale getireceğini nazar-ı ibtisara alma-
yacak olurlarsa cihanda sükûn ve asayişin teessüs edeceğine
ihtimal vermek safderunluk olur.

İzmir’in yüzde seksen sekiz derecesinde bulunan bir ekseriyet
ve kesafet-i nüfus, hukuk-ı tarihiye, malikiyet-i arazi, ananat
itibarı ile tamamen Türk olduğunu inkâr etmek kemal-i tan-
tana ve iftihar ile ortaya atılan desatir-i insaniyenin sırf iğfal ve
idlal için icat edilmiş zehirler olduğunu kabul etmektir. Gerçi
Avrupa âlem-i medeniyetinin resmi şahsiyetleri son hunin
vakayi ile ne kadar düşman-ı fazilet olduklarını mükerreren
ispat ettiler.

Dökülen binlerce masum kanın manzara-i fecaatine rağmen
hâlâ emperyalizm ve tahakküm harslarının zebunu kalarak
zulüm ve udvanı teşvik etmekten zevk aldıklarını fiilen ibraz
ettiler.

Ve İzmir’in senelerden beri düşman ayağı basmamış temiz
topraklarında Yunan zulüm ve vahşet çarığı en şeni bir iftiras
ile kadın ırzını payimal ederken muhteşem milletlerin muaz-
zam dretnotları bir şerik-i cinayet olarak limanda seyirci
kaldılar. 

Fakat şunu da itiraf etmek lazımdır ki daima yükselen bir
sada-yı hak vardır ve milletlerin kendi mukadderatına hâkim
olmaya başladıkları bir zamanda bütün bir cihan-ı
medeniyette beş on serseri siyasinin bazice-i ihtiras ve iğfali
olamaz

Binaenaleyh Düvel-i İtilafiye’nin diplomatları nihayet
beşeriyetin bir galeyan-ı umumisi karşısında hacil ve bednam
kalmak istemiyorlarsa evvelce millet kürsülerden ilan ettikleri
esasat-ı insaniyeyi tatbik etmelidirler 

Türkler bütün hayat ve şereflerinin istinatgâh-ı yegânesi olan
silahlarını sırf bu prensiplerin ciddiyetine itimat ederek teslim
ettiler. Hiçbir Türk düşünemezdi ki asırlardan beri fazilet-i in-
saniye namına daima fedakârlıklar ifa ettiklerini ilan ve
beşeriyeti zirve-i saadet ve sükûna isal için harp ettiklerini
iddia eden muazzam milletler bütün muvacehe-i insaniyette
verdikleri sözden nükûl edecek kadar zayıfu’l-ahlâktırlar.

Biz hâlâ milletlerin vicdan-ı umumisini bu gibi fazayihden ten-
zih ediyoruz.

Kani’iz ki hars-ı tahakküm ve tecebbür ile kavrulan emperya-
listlerin fesat şebekeleri bütün vicdanları bîhareket bir halde
bırakmamaktadır. 

Ve yine eminiz ki garbın ufk-ı medeniyetinden nihayet bir
fecr-i hakikat doğacak ve asil vicdanların feveranı karşısında
bugünkü müttecebirler nazarlarında pek kıymetli olan ferdi
hayatlarını kurtarmak için tezellüle ve yalvarmaya muztar
kalacaklardır. 

Fakat şüphesizdir ki Türkler bu sabah hakkın doğuşunda in-
tizar edecek kadar kuvvetli bir sabır ve asap taşımıyorlar. 

Her gün boğazlanan binlerce Müslüman’ın enin âlâmını duyan
Türkler beşeriyetin vicdan-ı umumiyesine itimat etmekle be-
raber hâkim ve zîkudret olan kuvvetlere esir olmamak için de
nihayet mevcudiyetlerini kendi silahlarıyla müdafaa etmek
mecburiyetindedirler. 

Anadolu Türk’ü bütün azim ve imanıyla kani olmuştur ki
Yunan İzmir’e malik olduğu dakikadan itibaren kendisi için
huzur, refah ve hayat kalmamıştır. 

Odesalı Nikolaların, Kapudisteryalıların (Kapodistria) ihdas
ettikleri Helenizm hayal mezhebi ile Türkün bütün hayat ve
varlığını mahvetmeyi bir umde olarak kabul eden Yunanlılığın
Zemirdin, Teselya ve Rumili ovalarında husule getirdiği
yangınların tesir-i müthişi her Müslüman’ın kalbinde ebedi
intikam ve intibahlar meydana getirmiştir ve pekiyi biliyoruz
ki İyonya saltanat hayalleriyle çılgın ve müfteris bir hale gelen
Yunanlılık münbit ve feyyaz topraklarımızı harabezara çevire-

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 50
4 Nisan 336 (4 Nisan 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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cek bir taun, bütün ırkî varlığımızı en akur bir gayzla ifna ede-
cek bir sarsardır.

Binaenaleyh bütün Türklük için bugün iki esas-ı hareket
vardır! Ya Yunanlılığın bu istilayı muharibine zelilane mu-
tavaat etmek ve bu suretle tedrici ve fakat zelilane mahvolmak.
Ve yahut göğüsleri siper yaparak Yunanlılığın şeni hücum-
larına mukavemet etmek ve bu suretle Anadolu’daki bin sene-
lik perişan ve şeref bir tarih-i millîyi kurtarmak!

Mükerrer tecrübelerle Türklerin ırkî seciyelerini öğrenmiş
olan garp âlemi bittabi pekiyi takdir eder ki Anadolu halkı her
neye mal olursa olsun bu ikinci şıkkı kabul etmek
mecburiyetindedir.

Nitekim İzmir’de Yunan nakus vahşetinin müellim taninleri
Anadolu’ya aks eder etmez bütün Anadolu harekete geldi ve
bugün müttehit ve azimkâr bir kitle olarak zulüm ve udvana
mukabele ediyor:

Avrupalılar Anadolu’nun bu son kudsî hareketlerinden hiç
şikâyet etmesinler. Çünkü bütün bu galeyanın müsebbipleri
kendileridir. Türk köylüsü hadd-i zatında bir unsur-ı sükûn-
dur. Çifti çubuğu ile meşgul olabilmek saadetini dört gözle
bekliyor. 

Senelerden beri bütün varını, yoğunu feda eden Anadolu
köylüsü bütün samimi ruhuyla arzu eder ki artık elinden
silahını bıraksın ve baykuşlara me’va olan aşiyanını tekrar
tanzim etsin.

Ve eğer Düvel-i İtilafiye Anadolu’nun her tarafını zehirli yılan-
lar gibi istilaya başlamasalardı; Türkler kendi millî muhit-
lerinde pek muntazam ve hakiki bir sa’y-ı medeniye
başlayacaklardı.

Fakat muhterisler bırakmadı. Üç asırdan beri Mora ihtilal-
lerini, Sırp kıyamlarını tertip ederek ortalığı daima ateşe sokan
Avrupalılar artık Rumeli’de gayz ve husumetlerini teskin ede-
cek bir zemin-i faaliyet bulamıyorlardı.

Bütün Rumeli nihayet istedikleri gibi salibin mahkûmu ol-
muştur. Biraz tarih okuyanlar pekiyi bilir ki Lord Galodston
(Gladstone) bu Müslüman düşmanı İngiliz başvekilinin şark
siyasetinde kabul ettiği esas-ı tatbik olduğundan beri toprak-
ları hep fitne, tahrik ve ihtirasın hedefi oldu. 

Zavallı Türkler; ahali-i salebin bütün bu akur hücumlarına
şimdiye kadar hep kan dökerek mukavemet ediyorlar. 

Şimdi de istiyorlar ki Anadolu dahi bu felaket-amiz vaziyete
düşsün ve on milyon Türkler İzmir’deki iki yüz elli bin
Rum’un baziçesi olsun. 

Hâlbuki boşuna uğraşıyorlar, her türlü mümanaatlara rağmen
on aydan beri devam eden millî bir müdafaa-i kahramanane
pekiyi ispat ediyor ki Yunanın İzmir’de barınabilmesine imkân
yoktur. 

Ve Yunanlılara değil İzmir’e temellük hakkı bahşedilsin;
kendilerine verilecek en küçük bir imtiyaz bile tarafımızdan
katiyen kabul edilemeyecek ve senelerce devam etse yine biz
silahımız başında millî mücahedemize devam edeceğiz. Bunu
Avrupa zimemdaran umuru iyi bilsinler! 

Sulh meclisi Anadolu’da sükûnun tesisini arzu ettiği takdirde
yegâne eslem tarik Yunanın İzmir’den ihracıdır. 

Vahdet ve tamamiyet-i mülkiyemiz temin edildiği gün Türk
milleti mükerreren ilan ve taahhüt ettiği veçhile elinden
silahını bırakacaktır. Aksi takdirde Anadolu daima sulh ve
müsalemet-i cihan için bir barut deposu halinde kalacaktır.
Biz Fransız ve İtalyan efkâr-ı umumiyesinin adlperestisinden
ümitvarız. Türklere pek hakiki ve iktisadî rabıtalarla merbut
vela Fransız ve İtalyanların; Loyd Corc’un, (Lloyd George)
Venizelos’un siyasi oyunlarına kapılmayacaklarını zannedi-
yoruz. 

Mamafih en hakiki ümitlerimiz yine silahlarımızdadır. Ve
bütün mevcudiyetimizle iman ediyoruz ki Anadolu tamamen
mahvolmadan sevgili İzmir’imizi elimizden koparamayacak-
lardır.

H. (Hüseyin) Vasıf

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 

28, 29 gecesi düşmanın kuvvetli bir keşif kolu Çal dağında
sağ cenahımızda bir keşif taarruzu yapmak teşebbüsünde bu-
lunmuş ise de menedilmiştir. Düşman bu sabah siperlerimizi
top ve mitralyöz ateşleriyle döğmüştür

29, 30 gecesi düşman kuva-yı külliyesi Çal dağında ay ışığın-
dan istifade ederek baskın yapmıştır. Gündüz düşman bir
tabur piyade ve iki bölük süvariden mürekkep bir kuvvetle
Bölcek köyünü sarıp Türk gençlerini topladığı haber alındığın-
dan tarafımızdan yapılan imdat taarruzu neticesinde düşman
perişan bir surette mecbur-ı ricat edilmiş ve bir nefer getir-
meye muvaffak olamamıştır. 30-31 gecesi düşman bomba,
piyade ve mitralyöz ateşi yapmıştır. 1 Nisan 336 (1 Nisan
1920) günü düşman Çal Dağı cephemizi öğleden akşama
kadar topçu ve mitralyöz ateşiyle bilâfasıla dökmüştür. Düş-
man gece hücumları için istihzaratta bulunmaktadır. 

Salihli Cephesi’nde:

28.3.336’da Bin Tepeler’de Tekelioğlu civarında bir düşman
keşif kolu takarrüp etmiş ise de zayiatla tardedilmiştir. 

Aydın Cephesi’nde: 

27.3.336’da Balyanbolu’da Üçyol cephelerindeki mevzimize
düşman topçusu ateş yapmıştır 28 de düşman yine şiddetli
bir topçu ateşi yapmıştır.

Numara: 50
4 Nisan 336 (4 Nisan 1920)

Sayfa: 2

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Hâkimiyet-i Milliye Ajansı ile hususi
menabi-i mevsukaya müsteneden verilmektedir. 
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Anadolu Hareketi

Geyve Boğazı şimalindeki Kuva-yı Milliyenin vaziyetinde bir
tebeddül yoktur. Anadolu garbî mıntıkasında İngilizlerin
hiçbir kuvveti kalmadığını tahakkuk etmiştir. Ankara-Eskişe-
hir, Bilecik ve Eskişehir-Karahisar-Konya-Ulukışla şimendifer
hatları üzerinde trenler Kuva-yı Milliyenin nezareti altında
muntazaman işlemektedir. Mekçe ve Lefke köprüleri de tamir
edilmektedir. 

Adana şimalinde Karaisalı kazasında Niğde Kuva-yı Milli-
yesinin faaliyete başlaması üzerine Fransızlar Pozantı ve Tar-
sus arasındaki kuvvetleri çekmek hazırlıklarını yapmakta-
dırlar.

Bidayet-i mütarekeden beri Zonguldak’ta bulunan altı yüz
mevcutlu bir Fransız taburu hükümet-i mahalliye ahali-i İs-
lamiye’ye karşı fevkalade hüsn-i münasebette bulunduğu
haber alınmaktadır.

İstanbul’da İngilizlerin Mezalimi

Dersaadette İngiliz mezalimi devam etmektedir. Edibba-yı Os-
maniye’den Süleyman Nazif Bey tevkif olunmuştur. Yenigün
gazetesi sahibi Yunus Nadi Beyin matbaası basılmış ise de ken-
disi bulunamamıştır. Göz Doktoru Esad Paşa cebren hanesine
giren süngülü İngiliz askerleri tarafından dışarı alındıktan
sonra pek çok döğülmüş ve bu vatanperver Müslüman bun-
dan müteessiren şehit olmuştur. İstanbul’daki sefiller tarafın-
dan İngilizlere tevkif olunmak üzere dört bin kadar zatın
isimleri verilmiştir. İngilizlerde işbu zevatı peyderpey hapset-
mektedirler. Mebuslarımızın yirmi sekiz kişi tevkif olunmuş-
tur.

Türkiye ve Yunanlılar

Trakya kıtasındaki Yunan amali Düvel-i İtilafiye tarafından
reddolunmuştur. Bu hususta müşkülat çıkarıp Türklerin
hukukunu tasdik ettiren Fransız Milran (Alexandre Millerand)
kabinesine karşı Yunanlılar büyük bir adem-i memnuniyet
gösteriyorlar.

Almanya İhtilali

Almanya’da ihtilal devam etmektedir. Belçika askerleri Ren
nehrinin Sağ sahilinden Morina nehrine geçmişlerdir. Tan
gazetesi neşrettiği bir makalede Almanya’nın son günlerde iki
milyon mechuz efrad ve on iki binden fazla topa malik
olduğunu yazıyor ve bu halin sulh için pek büyük bir tehlike
teşkil etmediğini ilave ediyor. 

İtalyan Matbuatı

İzmir tarikiyle haber alınan İtalyan matbuatının neşriyatına
nazaran Mustafa Kemal Paşa’nın üzerine harekât-ı askeriye
yapılmaktan sarf-ı nazar edilmiş ve Eskişehir’e iki İngiliz, iki
Fransız ve iki İtalyan zabitlerinden mürekkep bir heyet müte-
heyyi-i hareket bulunmuştur.

Hindistan rüesa-yı İslamiyesinden Ağa Han İngiltere Kral ve
ricalinden almış olduğu teminat mucibince Türkiye’nin
hâkimiyet ve tamamiyet-i mülkiyesi tasdik edilecektir.
İzmir’de Yunanistan’a iki kontrol imtiyazı verilmesi evvelce

tekerrür etmiş iken İzmir’de yapmakta olduğu katliamlardan
dolayı bundan da sarf-ı nazar edilmiştir.

Romanya’da 

Romanya kabinesinin teşkilatına yine Avresko memur
edilmiştir. Başvekil ilk işin yakın zamanda Bulgaristanla sulh
yapmak olduğunu söylemiştir. Umum Bükreş işçileri tatil-i
eşgal etmiştir.

Arnavutlar

Arnavutlar Görece kasabasında Yunanlılara karşı boykotaj ilan
etmişlerdir. Arnavutlarda Yunanlılara karşı bir hareket-i
meşhud olmaktadır.

Yunan Vahşetleri

Yunanlılar İzmir’deki ekseriyetini mahvetmek için son gün-
lerde yine mezalim-i vahşiyanelerine devam etmektedirler. On
üç martta biri asker, dördü jandarma, yirmi altısı köylü olmak
üzere otuz bir Müslüman’ı elleri kelepçeli ve yekdiğerine bağlı
olarak İzmir’den bir Yunan vapuruna irkâb edilerek tebid
olunmuşlardır. Bu zavallıların hayat ve mematları meçhuldür.
Ayvalık mıntıkasında da Kırtık ve Ballıca karyeleri ahalisinden
olup zeytin mahsulü devşirmekte olan dört kadın Yunanlılar
tarafından alınarak getirilmiş ve Teke mevzi’i kurbunda cüm-
lesi şehit edilmiştir. 

İzmir’e Doğru

İngilizler gibi medeniyetin efendisiyiz edasında bulunan bir
millet makarr-ı hilafet-i İslamiye’de birçok zalimane tecavüz-
lerde bulunacaklarına Yunan vahşetlerinin bu vicdansız
zulümlerine nihayet verdirseler daha iyi olamaz mıydı!

Meclis-i Fevkalade-i Millî İntihabatı

Anadolu’nun her tarafında meclis-i kebir-i millî intihabatı
kemal-i intizamla yapılmaktadır. Birçok havalinin intihabatı
bitmek üzeredir. Kayseri livasından müftü-i sabık Remzi,
Encümen liva azasından Sabit, Hoca Âlim, Uşakizade Osman
Efendilerle Develi kaymakamı Arif Bey ve Eskişehir livasından
Hüsrev Sami, eşraftan Emin, Eyüp Sabri ve Müdafaa-i Hukuk
Reisi Halil İbrahim ve Hadımzade Mehmed, Amasya livasın-
dan mahkeme-i bidayet azasından Mehmed Ragıp Bey ve
efendiler meclise aza intihap olunmuşlar ve zevat Ankara’ya
hareket etmişlerdir.

LİVA ŞUÛNU

Memleket İçtima ve Vahdeti

Balıkesir kazasının merkez mürekkep heyeti son vukuat
hakkında muhterem memleket halkının efkâr ve temayülatını
anlamak ve esas faaliyetini bu suretle tespit etmek üzere
ahalinin misallerinden mürekkep bir içtimanın akdini tekrar
ettirmişti. Dün Sultani Mektebi’nin salonunda Balıkesir
kasabasını teşkil eden bütün mahalleler namına gelen dörder
murahhastan mürekkep büyük ve mühim bir içtima akdo-
lunmuştur. İctima'a ahali namına yüz üç murahhasla bütün
eşraf-ı memleket iştirak etmiştir.
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Saltanat-ı Osmaniye’nin pürşeref mazisine bir mevki şan-ı
işgal eden Karesi’nin muhterem evlatları derin bir azim ve
iman ve hakiki bir vahdet ile vaziyeti tezekküre başladılar.
Memleketin kıymettar bir evladı olan Vehbi Bey derin bir
vukuf ile son vukuat ve vaziyeti teşrih etti. Ve on bir aydan
beri kemal-i fedakârî ile çalışan merkez heyetine halkımızın
itimat edip etmediğinin rey-i hafi ile tayinini talep etti. Müza-
kere üç esas üzerine cereyan etti.

1- Ankara’daki Meclis-i fevkaladeye murahhas intihabı key-
fiyeti,

2- Anzavur’un son hareket-i melunaneleri hakkında icap eden
tedabir, 

3- Merkez heyeti intihabı, vatanın istihlasını temin edecek ve
mukadderat-ı milliye hakkında rey verecek olan Ankara’daki
meclis-i fevkalade murahhasların intihabıyla Anadolu
vahdet-i milliyesine iştiraki müttefiken takarrur etti. Anzavu-
run vatanı felakete sürükleyecek bir mahiyet-i ihanetkâranede
bulunan tezvirat ve tahrikâtına karşı müttehiden mukavemet
esası kabul olundu. Ve icabında millî mücahedeye iştirak
etmek üzere her mahalleden silahlı bulunan fedakârların isim-
leri tespit olunmaya başladı.

Bu suretle muhterem Balıkesirliler hain bir eşkiyaya karşı
memleketlerinin şeref ve mevcudiyetini muhafaza için el birlik
harekete ahd u peyman ettiler. 

Aynı zamanda memleket dâhilinde nifakcuyane tahrikâtta bu-
lunacak olan eşhas hakkında memleket halkının icap eden
cezayı tayin etmesi kararlaştı. İştirak eden ve Balıkesir
için hakiki bir salahiyet-i temsiliyeye malik olan bütün
hazırun düşmanlar karşısında mevcudiyetimizi muhafaza için
ittihad-ı tam olduğunu ve bir iki vicdansızın tahribatı hiçbir
ehemmiyeti haiz olmadığını beyan ettiler. 

Cidden dünkü Meclis memleketin pek ulvi bir timsal-i vahdeti
idi.

Kuva-yı Milliyeyi milletten ayrı, gayrı bir kuvvet zanneden
gafiller dünkü içtimaın ulviyetini görselerdi ya itiraf-ı zünub
ederler veyahut tamamıyla hain şahıslar olduklarını ispat
etmiş olurlardı. 

Bilâhare Balıkesir Merkez heyeti için intihabat yapıldı. 

103 rey-i mevcuda nazaran berveçh-i ati zevat ihraz-ı ekseriyet
ettiler. Ve eski heyeti teşkil eden zevat ittifak-ı araya yakın bir
ekseriyetle haiz-i itimad oldukları görüldü.

Merkez Heyeti teşkilat kısmı için:

Mehmed Vehbi Bey 103, Kocabıyıkzade Mehmed Efendi 103,
Yağcılarlızade Müderris Hoca Halil Efendi 101, Yircelizade
Şükrü Bey 101, İmamzade Hoca Refet Efendi 100, Maarif
Müdürü Sabri Bey 100, Silahçı Şevki Efendi 96, Ali Şuûri
Efendi 87, Saraçzade Hacı Hasan Efendi 51, Harputizade Rıza
Efendi 40. 

Maliye kısmı için:

Belediye Reisi Keçecizade Hafız Emin Efendi 103, Arabacızade
Hacı Hafız Efendi 103, Beypazarlı Barutcuzade Süleyman

Efendi 102, Kunduracı Nuri Efendi 101, Yörükzade İbrahim
efendi 100, Tirelizade Sabri Efendi 99, Beypazarlı Hafız
Mehmed Efendi 94.

Levazım kısmı için:

Çakır Ağazade Mehmed Efendi 103, Çivicizade Mehmed
Vehbi Efendi 103, Sacitzade Mahmut Bey 103.

İntihabatı müteakip mutasarrıf himayetkârımız İzzet Bey
Efendi felaketli zamanlarda büyük bir vahdet-i vatanperverane
gösteren Balıkesirlileri bütün samimi ruhuyla tebrik ve mu-
vaffakiyetlerini temenni etti. 

Dünkü içtima-ı vatanperverane düşmanlarımızın bütün tesvi-
latına rağmen milletimizin müttehiden ifayı fedakâriye amade
olduğunu pek beliğ bir surette ispat etti ve herkes kani olsun
ki vatanın necatı namına bu kadar derin bir vahdet ile her
türlü fedakârlıkları iktihama hazır olan bu muhterem milletin
hukukunu hiçbir kuvvet çiğneyemeyecektir.

Anzavur Ahmed

Düşmanlar bütün melunane emellerini teshil ederek onlarla
beraber İslamiyet’in ve vatanımızın mahvına uğraşan Anzavur
Ahmed yine faaliyete başladı. 

İngilizler makarr-ı hilafetimizi işgal ederken Yunanlılar mem-
leketimizi çiğnemek için hazırlık yaparken bu hain herif yine
Müslümanlığa kurşun atmaktan çekinmiyor. 

Biga ve havalisinde topladığı dört yüz kadar piyade ve yüz elli
kadar süvari ile iki koldan Cuma günü Gönen’e taarruz etti.
Gündoğan, Karalar çiftliği, Tuzakçı ve Babayaka Sırtlarından
Gönen’deki nizamiye kuvvetine ve ahaliye ateş açmaya
başladı. Müsademe bütün gün şiddetle devam etti. Gönenliler
ve bütün köylüler namus ve mevcudiyetlerini muhafaza için
müdafaaya iştirak ettiler. 

Anzavur Babayaka sırtlarına yerleştirdiği bir obüs topuyla Sarı
köyüne ve Gönen’deki Debboy taraflarına yirmi altı mermi en-
daht ettirmiştir. 

Bizim de topçumuz mukabil ateşler yaptı. Anzavur’un attığı
mermilerden Debboy civarında üç hane yıkıldı ve iki masum
kadın parçalandı. İcap eden yerlerden kuva-yı muavene sevk
olundu ve olunmaktadır. İnayeti hakla bu hainler bittabi yine
tedip edilecektir. 

***

Belediye Dairesi Karşısında

Tirelizade Biraderler

Ticarethanemizde toptan ve parakende satış yapılır.
Mallarımız gayet mükemmel, fiyatlarımız rekabet kabul

etmez derecede ehvendir. Hâsılat-ı safiyemizin yüzde onu
fukaranın kışlık ihtiyacatına tahsis edilmiştir.

Teşrif edecek zevat herhalde memnun kalacaklardır. 

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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CİHAN HAKİKATE YAKLAŞIYOR

Son gelen Avrupa gazete ve Amerikan ajanslarından anlıyoruz
ki millî gayelerimiz için fedakârane olan ve gayret ve himme-
timiz cihanı taht-ı esaretinde bulundurmak isteyen devletler-
den maada bütün milletlerin mazhar-ı takdiri olmaktadır.

Bilhassa Fransa ve İtalya matbuatı ile Amerika gazeteleri
Anadolu’daki teşkilat-ı milliyenin resanet ve kuvvetini takdir
etmekte ve Türk milletinin kabiliyet-i hayatiyesini bir lisan-ı
sitayişle yâd eylemektedir.  

Fransa’da başta Tan gazetesi olmak üzere bilumum Fransız
gazeteleri İngilizlerin İstanbul işgalinde gösterdikleri cebir ve
şiddeti ve cinayeti tezyifkâr bir lisanla yazmakta ve âlem-i İs-
lam’ın heyecan ve galeyanı gayr-i kabil-i teskin bir hal al-
madan hilafet meselesinin İslam ve Türk nokta-yı nazarına
göre hallini talep etmektedirler.

Bu neşriyattan ittihat ve ittifakımız ve vahdet-i âmâl ve
harekâtımızın cihanda bizim hakkımızda beslenilen yanlış
telakkileri izale etmekte olduğunu görüyor ve anlıyoruz. Gün
geçtikçe ve biz fedakârlık ve gayrette devam ettikçe hakk-ı
hayat ve saltanatımızın tasdik edileceğini her vakit söylemiştik
bugün nokta-yı nazarımızın cihan tarafından kabulünü
görmekle mesruruz. Hak ve hakikatin daima müdafi’i olan
Türk milletinin bütün mazi-i hayatı meydanda dururken
Venizelos gibi birkaç serseri diplomatın peşine takılan Avrupa
ricalinin bu hal-i yeis avretten müteessir olmamak kabil
olamıyordu. Ve biz her vakit Fransız ve İtalyan milletlerinin
insaniyet ve faziletperver olduklarına kani olduğumuz için
sesimizi onlara kadar eriştirmeğe çalışıyorduk Feryadımızın
emel-i menfaatle hareket etmeyen milletlerin kulaklarına eriş-
tiğini lisan-ı matbuattan anlıyoruz. Fransız ve İtalyan
menafi-i iktisadisi için Türk milletinin ibraz ettiği fedakârlık
bütün asarıyla yaşadığı madenlerimiz, limanlarımız kordon-
larımız şimendiferlerimiz hep Fransız ve İtalyan şirketlerinin
idaresinde ve biz yüzlerce milyon lira onlara medyun olduğu-
muz halde Avrupa rical-i siyasiyesi ve askeriyesinin İzmir’i
Yunan gibi dün taht-ı esaretinden kurtulmuş bir millete
peşkeş çekeceklerine ihtimal veremiyorduk.

Fakat henüz İzmir’in acısı yüreklerimizi yakarken makarr-ı hi-
lafet ve saltanatımızın işgalini görmekle büsbütün dilhun
olduk. Bu vaziyette nevmit olmaktan ziyade heyecan ve ga-
leyanımız arttı ve sonra anladık ki, cihanı yalnız başına taht-ı
esarete almak isteyen bir millet var ve bizimle dost yaşamaktan
hiçbir vakit feragat etmeyecek ve bizi Yunan gibi sefil bir mil-
lete feda etmeyecek milletler de bu vaziyette müteessirdirler.
Tabi bundan netayic-i müfide tevellüt edecek ve hakkın sesi
her vakit yükselecektir. Şimdilik yalnız milletimize terettüp
eden vazife İslam âleminde kopan feryat ve bütün İslam kalp-
lerinden taşan enin-i istirhamı işiterek gayet vakurane ve
fedakârane hareket etmektedir. Arkamızda bizimle beraber
kalpleri çarpan dört yüz milyonluk İslam ve Türk kitlesi var
ve onların yegâne gayesi saadet ve halası bizim kuvvetli ve
metin olmamızdadır. Mısır’da, Hindistan’da, Tunus ve Ceza-
yir’de vuku bulan galeyanlar da bunu ispat etmektedir.

Şu halde asırlardan beri şeref ve saltanatla yaşamış bir milletin
evladı olmaklığımız itibarıyla Avrupa ve Amerika’da hakkı-
mızda yeniden doğan hiss-i merbutiyet karşısında vazife-i mil-
liye ve vataniyemize daha büyük bir aşk ve hararetle sarılmak
lazımdır. Bazı kalpleri vatan aşkıyla çarpmayan sefil menfaat-
perestlerin iğfalatı karşısında milletimizin gösterdiği azim ve
celadet sefil emellerle memleketi felakete sürüklemek isteyen
Damat Ferid Paşa ve yaranına karşı beslediği his ve nefretten
de anlıyoruz ki İngilizlerin sarı altınları kalpleri safiyet ve
samimiyetle çarpan Anadolu evlatları için hiç bir tesir icra et-
meyecektir.

Bir iki sefil eşkiyanın harekât-ı bağiyesinden ümidvar olmak
isteyen Damat Ferid Paşa ve yaranına ve onların istinadgâhları
olan kuvvetlere acımamak elden gelmiyor

Büyük Anadolu’nun vahdet-i his ve emeli karşısında üç
serserinin hareketinden ümidvar olan muarızlarımız pek
yakında Kuva-yı Milliyenin ne olduğunu göreceklerdir. Ci-
hanın mazhar-ı takdiri olmuş ve milletimizi Yunan eşkiya-
larının taarruzundan muhafaza etmiş bir kuvveti tezyifkâr bir
lisanla yâd etmekten utanmayan süfelanın ve her gün beş on
Türk kahramanını beş on Türk köylüsünü bîrahimane
doğrayan eşkiyaya kahraman demekten sıkılmayan rüzelanın
yakın bir istikbalde cezalarını elbette bu millet verecektir. 

Adalet-i ilâhî er geç mazlumların intikamını alacaktır.

Mustafa Necati

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 51
7 Nisan 336 (7 Nisan 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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İSLAM ÂLEMİNDE

Payitahtımızın İşgalinden Sonra:

Hint Müslümanlarının Talebi

Hint Müslümanları hilafet kongresi Heyet-i Merkeziyesi Loyd
Corc’a (Lloyd George) hitaben çektikleri bir telgrafta kâinatın
her tarafında Türk katliamlarına dair raporlar neşrederek
efkâr-ı umumiye-i cihanı Türkler aleyhine tahrik edenlerin iğ-
falatına kapılarak İngiltere hükümetinin İslam payitahtı
hakkında gösterdiği tedabir-i zecriyenin netayic-i müessife
tevlit edeceğini bildirdiklerini Tayms (Times) gazetesi yazıyor.

Kalküta’da Galeyan

Tayms (Times) Gazetesinden:

Hindistan’ın merkezi olan Kalküta’daki Hilafet Kongresi mu-
rahhasları makarr-ı hilafetin işgali üzerine berveçh-i zir
mukarrerat ittihaz etmişlerdir.

1-Hukuk-ı hilafeti muhill bir kararı Britanya hükümeti tasdik
ettiği takdirde Müslümanlar ve bilhassa Hindistan’daki yetmiş
iki milyon Müslüman, İngiliz emtiasına boykotaj ilan edecek-
lerdir.

2-Konferansın verdiği kararları keellemyekûn addeden İn-
giltere hükümetinin hilafet hakkındaki vaziyeti şayan-ı tetkik-
tir. Şayet Britanya hükümeti hukuk-ı hilafet aleyhinde bir
kararı imza ederse Hint Müslümanları Britanya ile fekk-i rabıta
edeceklerdir.

3-Bu kararların hilafında hareket edecek her Müslüman ce-
maat-i İslamiye’den ihraç olunacaktır.

Beyrutluların Müracaatı

Beyrut’tan 380 kadar ulema ve eşraf imzalarıyla Sulh Konfe-
ransı’na gönderilen bir telgrafta hilafet-i İslamiye’ye olan irti-
batlarının layezal ve ebedi olduğu bildirilmiş ve hilafet
aleyhinde ittihaz-ı mukarrerat edilmemesi lüzumu rica olun-
muştur.

Müşir Hüseyin El-Kedvay’ın Müracaatı

El-Âlemü’l-İslam gazetesi Müşir Hüseyin El-Kedvay’ın Zat-ı
Şahane’ye çektiği bir telgrafı neşrediyor. Bunda âlem-i İslam ve
bilhassa yetmiş beş milyon Hint İslamları namına rica ediyor.
“Katiyen hukuk-ı hilafeti cüzi surette muhill bir muahede-
nameye imza vazetmeyiniz. Teselliyet-bahş bir cevaba munta-
zırız” deniliyor.

Hindistan’da Galeyan

1 Mart tarihli “Tan” gazetesinden:

Bombay’dan gelen telgraflara nazaran İngilizlerin Türkler aley-
hine vaki olan harekâtı Hint Müslümanlarınca Hıristiyan
âleminin İslam âlemine bir harbi gibi telakki edilmektedirler.

Tunus’ta Nümayiş

12 Mart tarihli “Tan” gazetesinden:

Dün Tunus şehrinde vaki cami-i kebirin “Darülfünun” duvar-
larına mündericatı berveçh-i ati beyanname yapıştırılmıştır.

“Her halükârda Cenab-ı Rabbülâlemin’e hamd ü senalar
olsun! Ey Müslümanlar! Merkez-i hilafet olan Payitaht-ı Os-
manî’nin işgali hakkında bugünkü gazetelerde münderiç
haber üzerine bilumum İslamlar için meşum bir teşebbüs olan
bu işgali protesto etmek üzere bütün Müslümanların daire-i
hükümet önünde icra edilecek nümayişte bulunması bir vazi-
fedir.”

Bu beyanname polis marifetiyle toplandırılmış ise de daire-i
hükümet önünde binlerce nümayişçi toplanmıştı. Bu içtima
bilhassa cami-i kebir müdavimlerinden mürekkep idi. Vali-i
umumi yedi kişiden mürekkep heyet-i murahhasayı kabul
ederek beyanat-ı atiyede bulunmuştur.

“Fransa hükümeti İslamların menafi’ini düşündüğünü birçok
defalar ispat etmiştir. İşgal sırf bir tedbir-i asayişkaranedir. Ve
hiçbir zaman din-i İslama vaki olmuş bir tehdit suretinde de
değildir. Bu hususta sizlere kati teminat verebilirim. Göster-
diğiniz teessürü hükümetime arz edeceğim. Zan ederim ki
Fransa hükümeti ahali-i Müslimeye ve makarr-ı hilafete karşı
sakin ve itimatkâr kalacaktır.” demektedir.

Hint Müslümanları

8 Mart tarih ve 21406 numaralı Tan gazetesinden:

Londra’dan istihbar olunduğuna nazaran Bengali (Bengal)
vali-i umumisi Türkiye imparatorluğu taksim edildiği andan
itibaren Müslümanların İngiltere’ye karşı isyan edeceğini İn-
giltere hükümetine beyan etmiştir. 

Numara: 51
7 Nisan 336 (7 Nisan 1920)

Sayfa: 2

AVRUPA MATBUATI

İtalya Matbuatı:

“Öteden beri Türkiye hükümetinin tamamiyet-i mülkiyesinin
temini gayesini takip eden hükümetimizin bu defa Türkiye’ye
karşı tedabir-i zecriye ittihazına şiddetle muarız olduğunu
kaydedebiliriz. Fransa’nın da aynı harekette bulunduğunu ilan
eyleyebiliriz.” diyorlar.

Roma’da Münteşir Mesacero (Messaggero) Gazetesinden

Kati kararın itasından evvel Düvel-i Mutelife’nin dai-i müda-
hale olmak üzere gördükleri vakayi hakkında gayet muşikâ-
fane ve bîtarafane bir tahkikat icra etmelerini talep ediyoruz.
Hükümetimizin bu hususta dahi konferans muhitinde sada-yı
hak ve hakikati isma’a muvaffak olacağına ümidvarız.

Mezkûr gazete; “Bolşeviklerle Almanların münasebatı bir
vaka-i sahihadır. İki aydan beri müzakeresiyle iştigal edilen
Almanya-Rusya itilafnamesi ikmal edilmiştir. Bu itilafa
nazaran Almanya, Rus ordusunu, şimendiferlerini ve vesait-i
nakliyesini tensik ve teşkil edecektir. Aynı zamanda Almanya,
Rusya’ya makine ve mühimmat-ı harbiye verecek ve muka-
bilinde Ruslardan mevadd-ı ibtidaiye ve gayr-ı mamule ala-
caktır. Bu ittifak çok şayan-ı dikkattir.” diyor.
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İtalya Başvekilinin Beyanatı

“Mesacero”ya (Messaggero) göre İtalya Başvekili Mösyö Nitti
cenapları İtalya parlamentosunda hatipler tarafından sorulan
suallere cevap verirken:

“Defaatle beyan etmiş olduğum veçhile İstanbul’da Türklerin
beka-yı hâkimiyetleri fikrinin en sabit taraftarıyız. İstanbul
merkez-i hilafet sıfatıyla mecburu’l-ihtiramdır. Bizim prog-
ramımızda ne Avrupa-yı Türkî’de ve ne de Anadolu’da arazi
almak kaydı yoktur. Fakat Türkiye’de hiçbir arazi almıyorsak
da bu hal ne boğazların emniyeti meselesinde ve ne de
Anadolu’da azim miktarda mevcut mevadd-ı ibtidaiye
hususatında bizi alakasız göstermek manasını ifade eylememe-
lidir. Türklerin ve İslamların taassub-ı dinisini tahrike sebe-
biyet vermek azim bir hatadır. Bu hususta müzakerat cereyan
ediyor.” Demiştir. Nutkun bu kısmı alkışlanmıştır.

Amerika İngiliz İşlerine Karışıyor

“Omanite” gazetesi diyor ki:

“Amerika hükümeti İngiltere hükümetinin aleyhine olarak İr-
landa Cumhuriyeti istiklalini tasdik eylemiştir. Mısır üzerinde
İngiltere himayesinin de derhal ref’i hakkında azadan “Avon-
Oven (?)” tarafından bir takrir verilmiş ve nazar-ı dikkate alın-
ması ekseriyetle takarrür etmiştir.

Fransa Başvekili’nin Nutku

“Tan” gazetesinden:

Meclis-i Mebusan’da Başvekil Mösyö Milran (Alexandre
Millerand) irad-ı nutuk ederken “Zat-ı Şahane’nin İstanbul’da
ibkasını, Şark’ta hukukumuza riayet edilmesini, imtiyaza-
tımızın muhafazasını ve menafimizin teminini istihdaf etmek-
teyiz” demiştir.

“Viyana” gazetelerinden:

Son haberlere göre ihtilalciler Kayser’i tekrar imparatorluk
makamına davet etmişlerdir. Ve bu husus için kanlarını son
damlasına kadar akıtacaklarına ahdetmişlerdir. Her zaman im-
parator marşını bir şevk ile söylemektedirler. Kayser’in Hin-
denburg hükümetine sekiz milyon mark verdiği muhakkaktır.
Almanya’da bugün Kayser taraftarlarının hâkim olduğu inkâr
edilebilir mi?

“Jurnal Chicago” gazetesinden:

Reis-i Cumhur Wilson Türklerin hukukuna riayet edeceği
hakkında verdiği sözde sabit-kademdir. Bu hususta ısrar ede-
cektir. Eğer Meclis-i Ali Reis-i Cumhurun bu fikrine mu-
vafakat eylemez ise o takdirde hiçbir muahedenin Amerika
tarafından imza edilmesi ihtimali yoktur. Ve bunu Düvel-i İti-
lafiye nazar-ı itibara almalıdır.

“Selanik” gazetelerinden:

Filibe’de çıkan isyan pek ehemmiyetli olarak telakki edilme-
lidir. İğtişaş esnasında maktul düşenlerin adedi pek çoktur.
İğtişaş kemal-i ciddiyetle devam ediyor.

“Daily Express” gazetesinden:

Filistin dâhil olduğu halde bütün Suriye istiklalinin ilanı ve
Şam’da Emir Faysal’ın tetvici Fransa ve İngiltere’ye ilan-ı harp
telakki olunabilir. Suriye kongresi istiklalin tasdiki için
Düvel-i İtilafiye’ye boykotaj icrasını tavsiye etmiştir.

“Tan” gazetesinden:

Zannetmeyiz ki İstanbul’un işgali Düvel-i Müttefika’nın kararı
üzerine olsun. Çünkü görüyoruz ki Düvel-i Müttefika boş yere
ve haksız olarak insan ve altın feda etmeyi arzu etmiyor.
Düvel-i Mutelife yalnız namusunu müdafaa edebilir.
Türkiye’nin taksimini arzu eden bazı menfaatperestlerin
hülyalarına kapılarak tekrar harbe atılmayacağına kat’iyyen
kani’iz!

***

Numara 22406 Mart 1920 tarihli Paris’te münteşir Tan
gazetesinde “Müttefikîn ve Türkiye” unvanlı baş makaleden:

Mösyö Milran (Alexandre Millerand) ve Nitti’nin hazır bulun-
madıkları bir sırada Londra’da beynelmüttefikin bir heyet
Türkiye mesailini halletmekle meşguldür. Bu heyete Lord
Kurzon (Curzon), Mösyö Siyaloya ve Mösyö Pol Kambon
(Paul Cambon) dâhildir. Bu meclisin yalnız Türkiye’nin mua-
hedesini ihzar etmeğe münhasır olduğu zannediliyordu. Aynı
zamanda Paris’teki süfera konferansı da muahedenin suret-i
tatbikini müzakere ediyordu. Fakat görülüyor ki Londra
heyeti bu hususta daha vasi ve ağır programlar tanzim etmek-
tedir. Dünkü içtimada Loyd Corc’un (Lloyd George) taht-ı
riyasetinde bazı tedabir-i şedide ittihaz olunduğu aksediyor.
Bütün müttefik ve müşterek milletlerin menafi’i dairesinde
Londra’da haftalardan beri devam eden müzakeratta bütün
milletlerin hukuk-ı umumiyesine muarız projeler tanzim
edildiğini kemal-i teessüfle görüyoruz. Şimdiye kadar Lond-
ra’da acaba nelere teşebbüs edildi? Bir zamanlar derhal Berlin’e
süfera gönderilmesi, Macar hudutları meselesinin yeniden
mevki-i müzakereye konulması ve Bolşeviklerle müsalaha
olunması hararetle teklif ediliyordu. Hâlbuki bu gün
Türkiye’deki sadrazamı ve harbiye nazırını, muahede
ahkâmını cebren kabul ettirmek maksadıyla taht-ı tevkife alın-
mak isteniliyor. Belki Fransız fikrinin en büyük kabahati man-
tıkı sevmesindedir. Fakat kimseyi rencide etmeksizin bu
harekâtın pek ifratkârane bir şekilde olduğunu iddia ederiz.
Türkiye’ye cebren muahedeyi kabul ettirmek imkânını
nazar-ı itibara alarak Milel-i Müttefika hükümetleri İstan-
bul’daki mümessil-i siyasîliklerine müracaat etmişlerdi. Müt-
tefiklerin İstanbul’u taht-ı işgale almak emelinde bulundukları
bildiriliyor. Fakat zannımıza göre bu bir yenilik değildir.
Çünkü on altı aydan beri İstanbul esasen müttefiklerin taht-ı
işgalinde bulunuyordu. Ve birçok askerleri İstanbul dâhilinde
hatta Taksim Kışlasında Fransız askerleri bulunuyordu. Bun-
dan maada İstanbul önünde müttefiklerin büyük bir filosu
vardır. Yeni olan bir şey mesela bazı merakiz-i umumiyenin iş-
gali Meclis-i Mebusanın dağıtılması ki, bunun Londra ve Ati-
na’da da askeri bir işgal mahiyetinden çıkıp da adeta siyasi bir
hale ifrağı müzakere ediliyordu. Ve zannedildiğine göre Lond-
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ra yalnız bu nokta etrafında müzakerelerine devam ediyordu.
Fakat ne olursa olsun İstanbul şehri Türkiye payitahtı olarak
kalacaktır. Her şeyi bulundukları mevkide gören İtalya ve
Fransa mümessil-i siyasileri gayet makul bir tarz-ı siyaset taki-
bine başladılar. Bütün dünya inkâr edemez ki bu mümessiller
Türk hukuk-ı hükümranisine muvafık bir siyaset takip
edilmesini ve İstanbul hükümetinin kuvvetlendirilmesine
sarf-ı mesai ederek böylece buna mugayir bir siyaset takip
edenlere karşı tedabir ittihaz edilmesi taraftarıydı. Bu doğru
siyaseti Fransızlar tercih ederdi. Lazım gelirdi ki: İstanbul,
Trakya, İzmir ve Kürdistan Türklerde bırakılsın ve Anadolu da
mıntıkalara ayrılmasın. Bu programdan ayrıldıkça...
müşkülleşti. İstanbul hükümeti bütün nüfuzunu kaybetmiş
oldu. Fakat gayyur Türk vatanperverleri bütün mesaisini mil-
liyetperverlik merkezine hasrettiler. Bütün zabitan ve mülkiye
memurları yalnız harekât-ı milliyenin galip gelmesini temenni
ediyorlardı. Şimdi görülüyor ki muahedeyi kabul ettirmek için
cebir ve kuvvet istimali icap ediyor. Daha doğrusu galibiyetten
on altı ay sonra müsalahayı elde etmek için yeni bir harbe
başlamak lüzumu hissediliyor. Bu tehlikeyi evvelce izhar eden
bîtaraf muharrirlere nefretle bakılıyordu. Fakat bundan sonra
hakikate karşı cevap verilmelidir. Bu da safsatalı sözlerle ola-
maz. Müttefiklerin bütün menafi’ini nazar-ı itibara alarak
böyle düşünüyoruz. Şimdi Fransa’nın hususi menfaatini
düşünelim. Bittabi bu menfaatini muhafaza edebilmesi için
hiçbir müşkülata tesadüf olunmayacağı kanaatindeyiz. Ve
bunun için takip ettiği gayede de Fransa sebat edecektir. En
evvela Fransa hükümetinin rızasını istihsal etmeksizin
Düvel-i Müttefika hiçbir karar veremeyecektir. Eğer müttefik-
ler İstanbul’da istedikleri gibi hareket ederlerse bittabi Fransa
da kendi menafi’inin iktizası olarak müdahale edeceği şüphe-
sizdir. Ve bu netice mükemmel bir surette istihsal edilecektir.
Hal-i hazırda İstanbul ve civarında General “Gobo” kuman-
dasında bulunan bir fırkamız vardır. Bununla beraber bir de
alayımız vardır. İngiliz efradı umumiyetle Boğaziçi’nin
Anadolu sahillerinde bulunuyor. Çıkardıkları kuvvetler pek
cüzidir. İtalyanlar Konya ve Antalya’da bulunan kuvvetlerini
Anadolu dâhiline ilerletecek olurlarsa taaccübümüzü mucip
olacaktır. Aynı zamanda Trakya’da bulunan kıtaatımızı İstan-
bul’a doğru çekmekte haklı olduğumuza kani’iz! Çünkü
görülüyor ki Trakya da Yunanistan’a terk edilmiş ve orada
Yunan kuvvetleri tahaşşüt ediyor. Eğer Müslüman âlemini
herc ü merce boğmak efkâr ve emeli takip ediliyorsa Fransız-
ların bu kuvvetlere son derecede ihtiyacı olacaktır! Fransız-
ların siyaseti bu merkezdedir. Hiçbir devlet buna mümanaat
edemez. Aynı zamanda şunu da ilave ederiz ki İstanbul’un
kime terk edileceği mevzubahis olurken Amerika’nın da
mevcudiyetini katiyen unutmayalım.

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Hâkimiyet-i Milliye Ajansı ile hususi
menabi-i mevsukaya müsteniden verilmektedir. 

Mebuslarımızın Ankara’ya Muvasalatı

Sevgili payitahtımızın işgali üzerine birinci kafile olarak
kıymettar mebuslarımızdan Aydın Mebusu Cami, İzmir

Mebusu ve Yeni Gün gazetesi Sermuharriri Yunus Nadi, Trab-
zon Mebusu Hüsrev, Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi,
Konya Mebusu Vehbi, Kastamonu Mebusu Yusuf Kemal,
Sinop Mebusu Rıza Nur ve İstanbul Mebusu Doktor Adnan,
İzmit Mebusu Sırrı, Erzurum Mebusları Avni, Necati, Zihni
Beyler Ankara’ya muvasalat etmişlerdir. 

Meclis-i Fevkalade İntihabatı

Kastamonu vilayetinden Dava Vekili Murat, Encümen Azasın-
dan Sabri, Hulusi Beylerle Bidayet Müddei-i Umumisi Ab-
dülkadir Kemali, Mebus-ı Esbak Rüştü Beyler; Sinop
livasından Boyabat Müdafaa-i Hukuk Heyeti Reisi Abdullah,
Dava Vekili Şevket, Sinop Müdafaa-i Hukuk Reisi Rıza, Dava
Vekili Hakkı, Maarif Müdüriyetinden Mütekait Şerif Beyler;
Karahisar sahib-i livasından Deşenzade (?) Bülbül, Koçzade
Şükrü, Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığından Müstafi Hulusi, Dava
Vekili Halil Hilmi İzzetzade Müderris Şükrü Beyefendiler
Meclis-i Fevkalade azalıklarına intihap olunmuşlar ve
Ankara’ya müteveccihen hareket etmişlerdir. 

Antakya’nın Tahliyesi

Arap kıtaat-ı milliye ve askeriyesi Antakya’ya hücum et-
mişlerdir. Fransızlarla vuku bulan müsademede Fransızlar
mağlup olmuş ve Antakya’yı tahliye ederek çekilmişlerdir.
Fransızların zayiatı pek çoktur. 

İrlanda İhtilali

İrlanda’daki ihtilal gittikçe kesb-i tevsi etmektedir. Silah depo-
ları ihtilalciler tarafından basılmıştır. İngiltere hükümeti ihti-
lali teskine muvaffak olamamıştır.

Muahedenin Feshi

Garbî Almanya’da Ren şehrinin garbında vaki Rur (Ruhr) mın-
tıkasındaki maden kömür ocaklarına vaz-ı yed eden Alman
ameleleri, hükümetlerinin İtilaf hükûmatıyla Versay’da akdet-
tiği sulh muahedesini keellemyekûn addetmişler ve her türlü
kuvvetlere mukavemet etmek için yüz bin kişiden mürekkep
bir orduyu da Ren nehri üzerinde kâin Hersel şehri civarına
tahşid eylemişlerdir. Sovyet hükümetini de ilan etmişlerdir. 

LİVA ŞUÛNU

Anzavur Ahmed

Geçen ki nüshamızda Anzavur’un Gönen’e hücum ettiğini
yazmıştık. Gönen’deki kuvvetler iki günlük şedit bir
mukavemet gösterdikten sonra Anzavur kasabaya dâhil ve
bermutad birçok mezalim ve fecayi ika etmiştir. Müfreze Ku-
mandanı Kaymakam Rahmi Bey de şehit olmuştur ki bu
fedakâr kumandanın zıyaı bittabi pek elimdir. Böyle felaketli
bir zamanda Müslümanlığa kurşun atmaktan çekinmeyen bu
hainin artık bilâmerhamet ve tereddüd-i şiddetle tedibi için
pek mühim bir kuvvet hazırlanıyor? 

Umum Şimal Cepheleri Kumandanlığı ve Heyet-i Merkeziye
bu hususta kati kararlar vermiş ve icap eden tedabiri ittihaz et-
miştir. Pek büyük bir kuvvetle ve müteaddit top ve mitralyöz-
lerle vasi ve kati bir hareket-i tedibiye icra edilecektir.
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Aydın Cepheleri Umum Kumandanı Demirci Efe’den varit
olan telgrafta pek mühim Zeybek kuvvetleriyle hareket
edildiği ve bu sefilleri tedip için bütün milletin her türlü
fedakârlığı ifaya amade olduğu bildirilmektedir. Sarı Efe dahi
bu akşam büyük bir süvari Zeybek kuvveti ve üç kudretli
cebel topuyla Balıkesir’e vasıl olacaktır. 

Bursa’dan da mühim bir kuvvet hareket etmiştir. İnayet-i
hakla milletin bu umumi azmi karşısında bu vatan hainlerinin
artık mahvolacağına da ümidvarız.

Karacabey’de bulunan Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet
Paşa’dan Fırka Kumandanlığına varit olan telgrafname 3.4.336
tarihli Peyam-ı Sabah gazetesinden birinci ve On Dördüncü
Kolordu Kumandanlarının Harbiye Nezaretine telgraf çekerek
müşkilata maruz kaldığı takdirde Kuva-yı Milliyeyi dağıtmak
üzere müzaherete amade bulunduklarına dair meşhut olan
fıkra katiyen hilaf-ı hakikat olduğundan tekzib-i keyfiyete
müsaraat ve tekzibin mıntıka-i aliyenizdeki ceraidle dahi
neşrini istirham eylerim.

K. 14 K. Mirliva

Yusuf İzzet

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 52
11 Nisan 336 (11 Nisan 1920)

Sayfa:1

TEBEDDÜL-İ HÜKÜMET

Memleket reis-i mukadderatına daima bir baykuş gibi konarak
ihtirasat-ı şahsiyesini tatmin için vatanın en müthiş bir inhilal
içinde yıkılmasından hiç müteessir olmayan Damat Ferid Paşa
yine sadrazam oldu!

Damat Ferid Paşa ismi; tarih-i millîmizin son sahaif-i ed-
barında en feci hataları ve felaketleri daima ihtar edecek bir
safir-i şumdur. 

Mütarekeden sonra milletin bütün izzet-i nefsini çiğneten,
tabii ve zarurî haklarımızın pay-i mal edilmesine igmaz-i ayn
eden kabinelerin en meşumları hiç şüphesiz bugünkü sadraza-
mın teşkil ettiği hükümetlerdi.

Milleti bir esaret-i zelilane altında hakir bırakmak, mamur
vatanımızı bir zemin-i istismar şeklinde mahkûm etmek için
akur bir ihtirasla mevcudiyetimize darbeler vurmak isteyen
düşman kuvvetlerinin pişdar-ı icraatı daima Ferid Paşa olmuş-
tur.

Ne hazin bir tecelli-i tarihtir ki tayin edecekleri mukarrerat-ı
sulhiyemizi galip kılıçlarının kahir darbeleri altında kabul et-
tirmek isteyen düşmanlarımız kuvvetli bir vasıta-i melanetleri
olarak yine Damat Ferid Paşa’yı buluyorlar.

Yeni hükümetin esas ve gayesi Kuva-yı Milliyeyi dağıtmak için
her türlü tedabire tevessül ve icabında maksatlarını teshil
etmek üzere ecnebi ve düşman muavenetlerinden istifade et-
mektir.

Milletin samim ruhundan bir timsal-i vahdet ve şeref şeklinde
doğan Kuva-yı Milliyeyi bir iki şakinin harekât-ı caniyanesiyle
ifna etmek siyasetinin ne sefilâne düşünceler mevlüdü
olduğunu izah etmeyi zaid addederim ve fakat Millî Teşkilatın
meşruiyeti ve ehemmiyeti ve şimdiye kadar Kuva-yı Milliyenin
ifa ettiği fedakârlıkları ile Damat Paşa hükümetlerinin aciz ve
meskenet ve riyakârlıkları ve şimdiki tarz-ı teşekkülün
mahiyetini teşrih etmek zamanı da artık gelmiştir itikadın-
dayım.

Kuva-yı Milliyenin validi 15 Mayıs tarih-i felaketinde İzmir’i
işgal eden Yunan vahşilerinin savlet ve iftiraslarıdır!

İzzet Paşa hükümeti âmâl-i milliyeye tercüman olarak
mütareke akdini pek tabii ve doğru bulmuştu. Türk milleti
artık harpten usanmıştı. Tahakküm ve istila emellerini ise hiç
beslemiyordu. Binaenaleyh Düvel-i Mutelife tarafından mü-
kerreren ilan edilen milliyet esasları ve bilhassa Wilson Pren-
sipleri dairesinde bir sulhun akdine herkes teşne idi.

Bu saikin taht-ı tesirinde silahlarımızı teslim ettik ve Düve-i
İtilafiyenin hissiyat-ı addüttekârilerine itimat ederek netice-i
mukadderatımıza kemal-i sekinetle intizara başladık. Düvel-i
galibenin donanmaları pek tahammülsüz nümayişlerle İstan-
bul’a girdiler. İngiliz, Fransız ve İtalyan, Yunan sefain-i har-
biyesi İzmir’in rakid limanını doldurdular. Rumlar bütün
izzet-i nefs-i millîmizi çiğneyecek bir tarzda vicdanları ezen
havsalasız nümayişler yaptılar. İngiliz, Fransız ve İtalyan
askerleri muhtelif memleketlerimizi işgal ettiler.

Bütün bu felaketler karşısında yine Türk milleti sabır ve
sükûnetini elden bırakmadı. Tahammül etti. Düvel-i İti-
lafiyenin safvet ve samimiyetle sulh-ı cihanı temin etmek iste-
diklerine inandı ve derin bir tevekkül içinde düştüğü girive-i
felaketden kurtulmasına intizar etti.

Herkes meyus ve nevmit idi. Ve fakat zamanın müruru vesilesi
teşebbüsatın icrasıyla bu badireden kurtulacağımıza itimat
ediliyordu. Bittabi kimse mecnun değildi ki dört senelik bir
harpten sonra tekrar silahını alsın, dövüşsün, rahatını,
köyünü, çiftini ve çubuğunu terk etsin. 

Bütün kalplerde bir ümit var idi. Herkes sulh ve sükûn ile işin
neticelenmesine muntazır idi. Vatka ki İzmir’in vahşi bir millet
tarafından işgaline emir verildi. Binlerce masumun kanı
dökülmeye, yüzlerce kadının namusu pay-i mal edilmeye baş-
landı. 

İzmir Limanı’nda muazzam dretnotlarındaki büyük devletler
bayraklarının şeref-i manevisini lekeleyen vahşetlerin temadi
ve tezayüdüne igmaz-ı ayn edildi.

Herkes kani olmakla muztar kalmıştı ki Türklük ve Müslü-
manlığın berat-ı idamı hazırlanıyordu!

Altı asırlık muazzam bir saltanatın bu inhidam-ı müellimi
karşısında her vatanperver Müslüman’ın vazife-i diniye ve mil-

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 52
11 Nisan 336 (11 Nisan 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.
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liyesi şeref-i ecdadını, şan-ı tarihisini sıyanet için istihkar-ı
hayat ederek ortaya atılmak idi. 

Nitekim Anadolu evlatları analarının hayr’ül-halefleri olduk-
ları pek parlak ve kati bir surette ispat ettiler.

Yunan topları ve kurşunları karşısında Müslümanlığın iman ve
aşkından müterekkib siperler meydana geldi.

Ve o mesut zamanlardan itibarıyla Yunan’ın hep mukavemet-
siz ilerleyen ve vahşi sürüleri oldukları yerlerde tevakkufa
mahkûm kaldılar.

Binlerce mamureler, binlerce hayat ve ırzlar, Yunan seyl-i
tahripkârından kurtulmuş oldu.

İlk zamanlarda Yunanlılardan alınan esirlerin cebinden bazı
istila haritaları elde ediliyordu. Bu haritalara nazaran Yunan-
lılar Nazilli’de, Uşak’a ve Bandırma’ya kadar olan menatıkı
teshire karar vermişlerdi.

Sulh Konferansı bidayette yalnız İzmir kasabasının işgaline
karar vermiş iken Yunanlılar bu emri nazar-ı itibara almayarak
bîperva istedikleri kasabaları işgal ediyorlardı.

Binaenaleyh geçtiği yerleri yangın ve harabeye çeviren bu
zulüm ve vahşet ordusunu tevkif edecek hiçbir tedbir-i siyasi
yok idi. On dört asırlık bir din-i mukaddesin şerefi; otuz asır-
lık bir tarih-i millînin mefahiri ancak silah ile kurtulabilecekti.

Nitekim o zaman yine memleketin mukadderatını tedvire
memur olan Damat Ferid Paşa hükümeti 20 Mayıs tarihli
tamiminde icabında bir Türk neferi olarak silahıyla hududa
koşacağını ve zat-ı hazret-i padişahînin de bu arzuda
olduğunu bildiriyordu.

Zat-ı Hazret-i Hilafetpenahi de bir İngiliz gazetesi muhabirine
yine aynı tarihlerde bu felaket-âmiz vaziyet karşısında milletin
başına geçerek vatanı bu girive-i inkırazından kurtaracağını
beyan buyuruyorlardı.

Muhtelif kazalardan rüesa-yı hükümet makine başına çağrılıp
vaziyet hakkında ne yapılması lazım geldiği soruluyordu. O
zamanki nazırlardan Ferid Bey ve Hoca Vasfi Efendi Balıkesir’e
verdiği cevaplarda “Hükümet zayıftı, hiçbir şey yapamaz, bi-
naenaleyh millet kendisini müdafaada serbestti” hakikatini
bildiriyorlardı.

Dâhiliye Nezareti dahi binlerce hanmanın sönmesine karşı
acz-i mutlak içinde kalmış ve yalnız “işgal edilen yerleri pey-
derpey bildiriniz” emrini vermekten başka bir çare bula-
mamıştı.

Diğer taraftan bir takım ecnebi mümessilleri de Yunan’a karşı
bir hareket-i mukavemetkârane ve musalaha gösterilirse mem-
leketi sahib-i selamete isal etmek mümkün olacağını alenen
söylüyorlardı.

Yalnız benim bu hakikatı ağızlarından işittiğim İngiliz ve Fran-
sız memur ve murahhaslarının isimlerini de icabında işhad
edebilirim. 

Binaenaleyh Anadolu’nun saf ve fedakâr evlatları artık tek bir
vazife terettüp ediyordu.

Şimdiye kadar hep namus ve hayatının harisi olan silahına
sarılmak ve binlerce hemşiresinin enkaz-ı ismeti üstünde
caniyane parıldayan Yunan süngülerini kırmak!

Anadolu bin senelik pür şan ve haşmet tarih-i millînin kayıt ve
tezkâr ettiği menakıb-ı ecdadiyet pek kudsî bir hamaset ilave
etti. Türk dilâverleri tüfekleri ve baltalarıyla hudutlara koştu-
lar. 

Ve şeni düşmanın vahşetlerine karşı müdafaa-yı namus ve
hayat için müsellah mukavemetlere başladılar. 

Çok fedakârlar tanırım ki binlerce lira servet bu uğurda feda
etmiş ve silahıyla aylardan beri cephelerde çarpıştıktan sonra
şehit olmuştur. Bu kahramanların bu coşkun vatanperverlik-
lerine bir takım fırkacılık şaibeleriyle telvis etmek en sarih bir
denaet ve vicdansızlık değil midir? 

Evlatlarının parçalandığını gören ninelerin vaveyla-yı istim-
dadına icabet eden fedakârların safvet-i ruhunu birtakım şahsi
ihtiraslarla şaibedar etmek bir ihanet ve namussuzluk değil
midir? Kur’an-ı Mübin’i parça parça ederek çiğneyen kâfirlerin
akur-ı savletlerini mahvederek din-i mukaddesimizi ila için
kan döken, malını feda eden vatanperverlerin hulus ve iman-
larının ulviyetini bir takım cinayetler ve yağma isnatlarıyla
küçültmek dalalet ve dinsizlik değil midir? 

Sizlere soruyorum muhterem karilerim! Âmâk-ı vicdanların-
dan kopan bir sada-yı lahutiye icabet ederek arslan gibi
dövüşen kahramanları süfliyyet ile ittiham etmek en sefil bir
vicdanın irtikâbından ihtiraz edeceği bir elçilik değil midir? 

Fakat işte, İstanbul muhit-i lev’inde bir takım sefiller bütün
bu rezilane isnat ve iftiralarda bulunmaktan çekinmiyorlar. Ve
nihayet ecnebi ve düşman kuvvetlerinin kahir süngülerine isti-
nat eden bir cürsume-i süfliyyet Damat Paşa hükümetini de
mevki-i iktidara getirmeye muvaffak oldular. Bu mülevves
güruhun vasıta-i neşir ve efkârı olan paçavralar bu hükümetin
Anzavur gibi canilere istinaden Kuva-yı Milliyeyi dağıtacağını
alenen yazıyorlar.

Gönen’de şeriatımızın bir memur-ı muhteremi olan Müftü
Efendi’yi şehit edecek kadar din ve vicdandan mahrum olan
böyle adi bir şakiye istinat edecek bir hükümet bu milletin
mukadderatını tedvir edemez. Çünkü canilerin istinatgâhı bu-
lunduğu hükümetler de nihayet birer katil mahiyetindedir.
Asırlardan beri hep pür-nur ve şan hilalinin lika-yı safveti al-
tında mağrur yaşayan Anadolu ise böyle bir idareyi kabul ede-
mez. Ölür, öldürür ve fakat herhalde şeref ve izzetini tanıttırır!

H. (Hüseyin) Vasıf

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 

6.4.336 (6 Nisan 1920) Bugün düşman bilhassa sağ cenah
siperlerimize piyade ve mitralyöz ateşleri yapmıştır. Keza düş-
manın bir kısım kuvveti merkez cephemiz aksamına ilerlemek
teşebbüsünde bulunmuş ise de men ve defedilmiştir. Vaziyette
tebeddül yoktur. Zayiatımız yoktur. 
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Aydın Cephesi’nde: 

Balyanbolu Cephesi’ndeki mevazi’mizin bir kısmına düşman
topçusu ateş etmiştir. Diğer cephelerde makineli tüfek ateşi
teati olunmuştur. Diğer cephelerde sükûnet vardır. 

Numara: 52
11 Nisan 336 (11 Nisan 1920)

Sayfa: 2

BİR HİTAP!

Hitabım, alemdar-ı bedmara, sabah-ı bedhaha değil vicdan-ı
milliyedir: 

Görüyorum ki içimizde, hâlâ şahsi endişelerini tatmin için
muhalefetten dişlerini gıcırdatan hainler var... Tamamen anlı-
yorum ki vahdet-i milliyemizi tarumar ve mücahede-i azize-i
İslamiye’mizi perişan etmeye sa’yi bir hizb-i kalil-i şeamet, bir
fie-i menfure-i muhalefet var… Evet, filhakika her milletin
“iyilik” veya “kötülük”le meluf ve bunlarla meşgul evlad-ı dalle
ve mukaddesi bulunabilir… Fakat bir an gelir, bir zaman
vürut eder ki “kötü”ler susar, memleket ve din sevgisi bütün
iyi ve fena kanaatlerin fevk-i zaferinde saltanat kurar. 

Bizim için o “an” nedir, o “zaman” hassaten hangi zamandır;
bunun cevabı belli ve bedihi: Evlatlarımdan layık olduğu dere-
cede hizmet ve ihtimam görememesinin ve Avrupa müdahe-
lat-ı bînihaye ve tecavüzat-ı adidesinin netayic-i tabiyyesinden
olarak elyevm pek muzdarip bir hayat yaşayan ve artık cümle
ümmet-i Muhammedi son vazife-i istihlasa davet eden aziz
vatanımızın, bugünkü hal-i harabisi müşterek bir hizmet,
müttehit bir faaliyet ve gayret bekleyen vaz-ı dilhun ve dil-
harabıdır. Biz vatanımızın enin-i samia-hırâşını canlar yakan
feryad-ı davetkârını onbir ay evvel duyarak ve görerek
herkesten evvel hayat-ı mücahede-i milliyeye şitaban olduğu-
muz zaman tahmin etmiştik ki: Bu umumi ve vatanşümul kav-
gada elimizden tutmayacak bir tek Müslüman, vatan namına
göğüs gerip iktihamına mecbur kaldığımız devr-i müşkülat ve
metaibe, düşman hırs ve husumetlerine karşı manevi ve kudsî
düşüncelerimizi ihlal edecek bir ferd-i millî bulunmayacaktır.
Ne saf emeller taşımış ne samimi kanaatlere bezenmişiz!
Meğer sine-i vatanı her gün biraz daha tazyik eden onun heva-
yı hürriyet ve istiklalini gasp ve imhaya sa’y eden ellere, Yunan
ellerine, İngiliz ellerine yapışan alçaklar, muhtac-ı teselliyet
ve tedavi, milletimize ihanet edecek derecede vatansız ve na-
mussuzlar varmış!... Bizim zaten bu kabil alçaklarla, vatan-
berduşlarla işimiz yoktur. Ancak milletimizin öz evlatlarına,
bu münasebetle yeni bir hitabımız vardır: Görülen kati bir
lüzum-ı askeriye binaen Kuva-yı Milliyemizin Milne hatt-ı
hududuna çekilmesi ve binnihaye Salihli’nin mıntıka-yı harp
ilanıyla -selamet-i hayatları namına- biraz gerilere sevki üze-
rine hadis olan haricî ve muvakkat sükûnsuzluğu vesile-i
hücum ve şütum ittihaz eden mücahede-i milliye düşmanları,
rüfeka-yı mücahedenin her birini ayrı ayrı namlar, rezilane is-
natlarla telkib ve tavsif etmekle ve isnat ve iftira yolunda
devam eylemekle emin olsunlar ki ruhumuzdaki azim ve
celadeti millî arzumuza vasıl olmak hususundaki gayret ve

hizmetini tezyitten başka bir neticeye vasıl olamazlar. Evet,
biz -düşmanlarımızın dediği gibi- vahdet-i milliyeyi teşviş
edenleri, milleti keyif ve hevesine ram edip istedikleri gibi onu
idare eylemeyi maksud-ı yegâne bilenleri tepeledik ve te-
peleyeceğiz. Cahil ve muhtac-ı sıyanet halkımızı rah-ı savab ve
felahtan ırak etmeye çalışan bazı eşhas-ı melunanenin def’i
ve hatta izale-i vücuduna çalıştık ve çalışacağız. Bu babda
misal-i iraesi lazım gelirse Alaşehirli bazı eşhas ile Poyrazlı
birkaç edaninin akıbetleri gösterilebilir. Bu iki vakadan
sonra hamdolsun ki gerek cephemizde gerek gerilerimizde
harekât-ı mücahedekâranemizi teşettüt ve teşevvüşe sevk ede-
cek icraat, hatta ihtimalat bile mündefi olmuş ve halk fevç fevç
canıyla ve malıyla arz-ı hizmete şitab etmiştir.

Hilafet merkezimizin İngiliz süngüleriyle zedelendiği, hırs ve
gasp tazyikatıyla bunaldığı şu zamanda, tahtgâh-ı Osmanînin
katil ve gasıp toplara maruz kaldığı şu eyyam-ı felaketimizde
mücahidin-i milletle uğraşan mesayi-i vataniyemizi an kast
taglit ve diledikleri şekl-i hıyanette tefsir eden edani şüphesiz
vatansızlığın, namussuzluğun en yüksek bir numunesini
göstermiş oluyorlar.

Dindaşlar! Biz hilafetin halâsı, saltanatın bekası için sell-i seyf
ve silah ettik. Biz karşımızdaki düşman kim olursa olsun bu
aziz ve pek aziz yurdumuzda gezmeyecek, görülmeyecek diye
kavga ediyoruz. Bizi ceplerindeki ecnebi altınlarının huzuz-ı
zimmeti altında tenkit ve tenfire sa’y edenler bilsinler ki: Tut-
tuğumuz istiklal-i millî yolundan asla ve asla dönmeyecek,
deruhte ettiğimiz dava-yı millîyi mutlaka lehimize hallede-
ceğiz. Gerek ecnebi gerek dâhili düşmanlarımız emin ve müs-
terih olsunlar hayalhane-i hıyanetleri ical ettikleri tehditlere,
iftiralara ehemmiyet verecek artık bir Türk bir Müslüman
kalmamıştır. Onların hep bîsud, hep blöf ve bîşuûr olduk-
larını anlayan kavafil-i ümmet dava-yı vatanisinde sonuna
kadar sadık ve fedakâr kalacaktır. Milletin maneviyatını kır-
mak, ona yeni istikametler göstermek için -bir şakinin katli,
Edhem Bey’in istihsali- gibi yalanlarla bu millet çizdiği hatt-ı
hareketinden fariğ olamaz. Biz ölmedik, düşmanları tepeleme-
den ölmeyiz ve Cenab-ı Hakk’ın bahşedeceği ilk mesut fırsatta
düşmanlarla hemhal olanları Yunan gazetelerine: “İşte ey aziz
Rumluk yevm-i saadet geldi, Rumluk yaşayacak, Türk elinden
kurtulacaktır. Vahdet-i harekât lazım” dedirtenleri öldürme-
den ölmeyeceğiz. 

Hem millî düşmanlarımız ne zannediyorlar? Edhem’in ve
rüfeka-yı cihadından bazılarının ölümüyle milletin sadr-ı
ihtiyacından sadr-ı ıztırar ve hayatından doğan Kuva-yı Mil-
liyenin acaba inhilale mi uğrayacağına zahib oluyorlar? Edhem
ve rüfekasından bazıları ölebilir. Fakat millet ve hareket-i mil-
liye asla ölmez. Onlar yaşıyor ve daima yaşayacaktır. Zaten
Kuva-yı Milliyenin amilleri ve efradı ölümü istihkar eden
erbab-ı ceht ve cihattandır. 

Ey Müslümanlar! İstanbul’un şu dakikada yaşadığı hürriyetsiz
boğuk hayatı içinde Müslüman dileğine tercüman olan Türk
gazeteleri susturulurken milletin mukadderatıyla istihza eden
müstekire yazılarla felaketimizi alkışlayan Sabahlara, Alem-
darlara, serbestîlere mutlak bir hürriyet verilmektedir. İbret
alınız milletimize sarılınız, davamıza şiddetle merbut kalınız.
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Allah bizim, hak bizim, hakikat bizim, her şey, her muvaf-
fakiyet bizimdir. Bizimle beraberdir. Ey memleketin asil evlat-
ları! 

Fi 28 Mart sene 336 (28 Mart 1920)

Salihli Cephe-i Harp Kumandanı Edhem

YUNAN VAHŞETLERİ

Âlem-i medeniyetin enzar-ı ibretine!

Son günlere teşdit edilen Yunan vahşetleri hakkında birçok
köylerimizden heyet-i ihtiyariye ve ayanı imzasıyla gerek
Heyet-i Merkeziyelere ve gerekse Düvel-i İtilafiye mümessille-
rine şikâyetnameler gelmektedir. 

Bu hunhar Yunan millet ve askerinin ika ettikleri şenaatleri
tasvir eden bu muhtıralardan bazılarını neşrediyoruz. Her
birisinin altında altmış yetmiş köyün heyet-i ihtiyariye mühür-
leri vardır. Yunanlıların zulüm ve cinayetlerini bildiğimizden
dindaşlarımızı muhakkak bir felakete maruz bırakmamak için
imzaları neşredemiyoruz. Âlem-i medeniyet bu silsile-i cina-
yatı görsün ve artık biraz utansın! 

“Zirde vazı’ul-imza karyelerin ahalisi her gün, her saat havf ve
heyecanda bulunduğu cihetle ne derecelere kadar nelere hedef
kaldığımızı berveçh-i zir arz eyleriz. 

Her gün, her saat karyelerimiz civarında başıbozuk yerli Rum-
ların ellerinde mavzer tüfeği ile müsellah olarak dolaştıklarına
tesadüf edilmektedir. Bir saat yok ki malımızdan, canımızdan
ve namusumuzdan emin olalım. Evvelce silahlarımız kâmilen
Yunan hükümeti tarafından toplattırıldı. Bir Türk evinde
soğan kesmek için bir küçük çakıya bile tesadüf edilemez. Şu
halde bulunduğumuz için her eline mavzer alan Rum yerli
ahali karyelerimize gelip her türlü hakareti reva görmekte-
dirler. Hatta köy bekçilerimize bile bir çifte tüfeğe müsaade
edilmiyor. Bekçiler için tüfeğine istenilen müsaadeye karşı
“Size silah yakışmaz” cevabını almaktayız. Harbiye Nezare-
tinin bizi sükûnete davetini ceridelerde okumaktayız. Sükût
ediyoruz fakat tahammül kabilse edelim. İşte şu halimizi
bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bekleriz. Gelinip bakılsın
gündüz köyde gece dağlarda korkumuzdan yatmaktayız
rençperlikten vazgeçtik hiçbir işle meşgul değiliz. 

Yalnız hangi gün öldürüleceğimizi beklemekteyiz. Bir mah
zarfında vukua gelen cinayattan bazılarını berveçh-i zir beyan
eyleriz: 

Demirci karyesinde bir sürü keçi çobanları bulunan Ispartalı
Yakup ile zevcesi Emine hanımı ellerinde mavzer tüfekleriyle
gelen birkaç Rum hem keçileri hem kendilerini alıp gittiler.
Elyevm haber yoktur. Ve yine karye-i mezkûreden Hacı Fettah
Efendi’nin dul, Topyaş kerimesi Gülsüm’ün ve Sarı Hüseyin
kerimesi dul Kezban’ın ve Ömer Efendi’nin geceleyin hane
kapılarını kırmak suretiyle ne kadar mevcutları ve zîkıymet
eşyaları varsa alıp gittiler ve kendilerini de fena halde darp et-
tiler ve keza karye-i mezkûreden Kara İbrahim, Kara Hüse-
yinoğlu Mahmud, arabacı Mehmed Çavuş, Deli Mehmed oğlu
Hüseyin ve Muğlalı zevcesi Ayşe’yi İzmir’den karyelerine

avdetlerinde ve karyeye yarım saat mesafede cümlesini urganla
bağladıktan sonra ne kadar paraları varsa alıp kendilerini fena
halde darp, karye civarında bulunan Belenbaşı aşiretinden
yirmi kişiyi ipe dizerek ne kadar para, eşyalar varsa aldıktan
sonra bunlardan Abdili oğlu Mehmed’i kurşunla katl ve Hacı
Mehmed oğlu İsa’nın kulaklarını kestikleri ve Abdil kerimesi
Emine’nin göbeğine zeytinyağı tavası kızdırıp dökmek
suretiyle katleyledikleri ve Demirci karyesinden Kara Çoban
oğlu Kadir’in çift öküzlerini hanesinden cebren alıp gittikleri
ve Yoğurtçular karyesinden Arap Cumali’nin tarlasında tohum
eken oğlu Ramazan’ı kurşunla cerh ve öküzlerini de alıp git-
tikleri ve Doğancılar karyesinden Sufi oğlu Yaşar’ı cebren
alarak köyün haricinde kurşunla cerh ederek öldü diye
bırakıp gittikleri ve Karaağaç karyesinden Bakırlı’nın ailesi
Hatice’nin geceleyin hane kapısını kırarak içeriye giren birkaç
müsellah Rum ne kadar paraları varsa aldıktan sonra kendile-
rine birçok hakaret edip bırakıp gittikleri ve yine karye-i
mezkûreden Demirci Ahmed Usta’nın hanesinin kapısını kır-
mak suretiyle içeriye girip Ahmed Usta’yı kızdırılmış bir demir
parçasıyla müteaddit yerlerinden yaktıktan sonra kerimesini
de fena halde darp ettikleri ve namusuna tecavüzle olanca para
ve kıymetli eşyalarını alıp gittikleri ve Karaağaç karyesinden
Sarhoş Ali’yi dağa kaldırıp müteaddit yerlerinden bıçakla cerh
ve seksen adet takım altınını aldıktan sonra bırakıp gittikleri
ve yine karyeden Bakkal Mustafa’nın hanesinden bir çift öküz-
lerini cebren alıp gittikleri ve Çoban Hasan oğlu Ali’nin de bir
adet ineğini aldıkları ve Kırklar karyesinden Nuri oğlu
Mehmed Çavuş oğlu Mehmed, Seyyid Ali oğlu Sadık ve daha
beş on arkadaşlarını karyeye bir saat mesafede urganla bağla-
yarak mevcut para ve zîkıymet eşyalarını aldıktan sonra kendi-
lerini de darp ile serbest bıraktıkları ve yine karyeden Hatip
İsmail’in çift öküzlerini tarladan çiftçisiyle beraber ve yine
Köse Mehmed’in öküzlerini de tarlada çiftçisi İbrahim ile be-
raber, İbrahim oğlu Mehmed’in de bargiri arkasındaki buğday
tohumuyla beraber ve yine o civarda keçilerini otlatan İsmail
Önkesen, Sağıroğlu Hüsnü, Osman oğlu Hüsnü’yü ve iki çift
öküzlerini bir bargirini dağa kaldırıp cümlesini fena halde
darp ve kendilerini çam ağacına bağlayarak bırakıp gittikleri;
bugünlerde Demirci karyesinden olup İzmir’den karyelerine
avdet eden altı nefer erkek ile inasa suret-i vahşiyanede reva
görünen ef’al berveçh-i ati beyan olunur: 

Demir karyesi imamı Sadrettin Efendi’yi bir çam ağacına
bağlayarak boğazından testere ile katl =>

Numara: 52
11 Nisan 336 (11 Nisan 1920)

Sayfa: 3

=> edip testereyi de boğazında bıraktıkları ve Ahmed oğlu
yirmi yaşlarında Hüsnü’yü boğazından cerh ve katlettikten
sonra Ömer’i iki kurşunla ve boğazından bıçakla kesmek
suretiyle şehit ve Abdurrahman’ı kurşunla şehit ettikleri işbu
feci manzarayı beraberlerinden bulunan Akça oğlu Hasan
kerimesi Rukiye, muhacir Ömer kerimesi Elmas, Zeybek Ali
kerimesi Fatma, Bekir kerimesi Ülfet, Hüseyin kerimesi Ayşe,
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Süleyman hemşiresi Hüsniye ve Hafız kerimesi Hayriye’nin
huzurlarında icra ederek ve şehitleri orman içerisine bu kadın-
lara cebren attırmışlardır ve sonra mezbure-i sani orman içeri-
sine getirip namuslarına tecavüz ettikten sonra serbest
bırakmışlar ve yalnız Hafız kerimesi Hayriye’yi daima kul-
lanacaklarını beyan edip alıp götürmüşlerdir. 

Şu hallerin vuku’u Müslümanların kalpgâhına bir hançer
demek olacağı aşikâr olduğu cihetle diğer Müslümanlara da
bizimle hem-meram olsunlar ve bizi de bu halden kurtarsınlar
diye haber veriyoruz ve son demimizi yaşamakta bulunduğu-
muzu size arz etmekle iktifa ediyoruz efendim. 

***

İngiltere Salib-i Ahmer (Kızılhaç) cemiyeti reisi, Aydın vi-
layetinde Müslümanlar, muhacirler arasında hükümferma
olan mukatelata dair, İzmir İngiliz Salib-i Ahmeri Reisinden şu
mealde bir rapor almıştır:

“Menderes nehri tuğyan etmiş olmakla Nazilli’ye gitmek üzere
yola çıkmış iken gidemeyerek Söke’ye döndüm. Söke havali-
sinde on bin kadar muhacir ve er bu zavallıların beş yüzden
fazlası mahrumiyetler içinde ölmüştür ve bu şerait mazhar-ı
salah olmazsa daha birçoğunun da ölmesi muhakkaktır. Halk,
camilerde, barakalarda, viran evlerde pek acınacak şerait al-
tında barınmaktadırlar. Bunlardan çoğunun hiç yiyeceği yok;
yabani otlar yiyorlar. Şiddetli soğuklarda bu sefaletin acılarını
tezyit ediyor. Türk zabitleri, tevzi-i vazifelerini ifa hususunda;
bize pekiyi muavenet etmektedirler. Avrupalılar, Türk zabit-
leriyle birleşerek küçük küçük muavenet heyetleri teşkil et-
mişlerdir. Nefs-i İzmir’de de sefalet şedittir. Camilerde,
mescitlerde, ila-ahir yüzlerce muhacirleri ziyaret ettik. Bir
mektepte –bir defa Makedonya’dan, bir kere de Aydın’dan hi-
crete mecbur kalan- bir takım esirlere tesadüf ettik. Halk; pek
ziyade zaruret ve sefalet içindedir. Hiç süt yüzü görmeyen
zayıf, fakir çocuklarına süt satın almak için iane topluyorum.” 

***

Söke İtalya Kuva-yı İşgaliye Kumandanlığı vesatetiyle İzmir’de
Fransa, Amerika ve İtalya düvel-i muazzaması mümessillerine
arz-ı iblağı esbabının istikmali arzıyla Söke kazası Kaymakam-
lığına Söke’de mukim bilumum mülteciler eşraf tarafından
imzalanarak verilen muhtıra suretidir:

Kaymakam Bey Efendi!

Artık, pek haksız olarak girdiği memleketlerimizden, güzel
topraklarımızdan def olup gideceğine veya def ve tardedile-
ceğine kendilerinin de kanaat getirdiklerine şüphe olmayan
Yunan askerlerinin girdikleri dakikadan itibaren yaktıkları
can, yıktıkları hanman kâfi gelmiyormuş gibi şimdi de Aydın
ve mülhakatındaki Türk ve Müslüman olmaktan başka bir
kabahatleri (!) olmayan –zavallı ve masum Müslümanlara ait
haneleri bağ bahçe arasındaki dam ve kaleleri, zeytin ve incir
ağaçları gibi eşcar-ı müsmireyi yakıp yıkmakta ve işgal altında
kurtulamayan bedbaht dindaşlarımızı her gün birer suretle
mahveylemekte olduklarını kemal-i teessüf ve teessürle
görmekte ve haber almaktayız. Hayvanların bile himaye ve
muhafazasını kendilerine bir vazife-i insaniye ve medeniye
add ve telakki eden Avrupa Düvel-i İtilafiyesi’nin pek muhte-

rem mümessillerinin gözleri önünde vukua gelmekte olan şu
harekât-ı vahşiyanenin: Germencik nahiyesine tabi Hamidler
karyesinde ahiren yapılan kıtal-i umumi ve taht-ı tehlikeye
giren canının muhafazası için Balatçık’ta mukim Kemerdereli
Mehmed rüfekasının bu tarafa geçmekten dolayı zeybek el-
bisesi iksa ederek zeybek kıyafetine giren Yunan askerleri
tarafından Balatçık ve Kızılcapınar civarı kurada İslam
hanelerine girilip İslam kadınlarına taarruz edilmek ve
zîkıymet eşya ve mücevheratı ahz ve gasp edilmek ve erkekleri
tutulup telef olunmak suretiyle yapılan ve elyevm yapılmakta
olan mezalim birer şahid-i zîhayatıdır. Bidayet-i mütarekeden
beri kendisine karşı reva görülen bunca mezalime şimdiye
kadar göğüs germiş ve boyun eğmiş ve kendilerine fenalık ya-
panlara daima iyilik yapmakta bulunmuş olan biz Aydın ve
mülhakatı Müslümanlarının artık daha fazla sabır ve sükûta
mecalimiz kalmamıştır. Binaenaleyh bu ana kadar bozul-
mamış olan intizam ve sükûnet-i umumiyenin idamesi matlup
ve mültezim ise şu hal-i mezalim iştimale bir nihayet verilmesi
esbabının temini için keyfiyetin telsiz telgrafla İzmir’deki
Düvel-i İtilafiye mümessillerine tebliğinin teminini istirham
eder ve aksi surette hal-i heyecan ve galeyanda bulunan ahaliyi
daha fazla durdurmak mümkün olamayacağından bilmuka-
bele zuhur edecek fenalıklardan ve akacak kanlardan dolayı
bir gûna mesuliyet kabul edemeyeceğimizin arzına müsaraat
eyleriz efendim.

***

Burhaniye Kaymakamlığından Mutasarrıflığa gelen resmi bir
raporun suretidir:

Bundan iki mah mukaddem Kırtık karyesine on beş dakika
mesafedeki kömür çekmekteler iken Yunan askerleri tarafın-
dan derdestle kaldırılan karye-i mezkûre ahalisinden Osman
oğlu Hasan zevcesi Emine iki yaşlarındaki kerimesiyle Halil
İbrahim zevcesi Örfiye, Molla Nuri zevcesi Fatma, Ballıca
karyesinden Halil Efendi zevcesi Ümmühan ve Kırtık
karyesinden Koca İbrahim oğlu Mustafa ve Kerim oğlu Hüse-
yin’in cesetleri Kırtık karyesine bir saat mesafede Yunan işgali
altında bulunan Kırtık gözlesiyle Sinekli yaylası arasında
Çakırçeşme mevki’indeki çamlık içerisinde bulunmuş ve
mahal-i mezkûre memurin-i lâzıme izam kılınarak bunlardan
Ballıca karyeli Kerim oğlu Hüseyin başından mermi ile vu-
rulup arkası üzere yatmış ve Koca İbrahim oğlu Mustafa sol
kulağı altına giren mermiden yüzü üzeri düşmüş ve Kırtık
karyesinden Osman oğlu Hasan zevcesi Emine ve kerimesi ve
Ballıca’dan Halil Efendi zevcesi Ümmühan’ın kafatasları
alet-i katıa ile tamamen dağılmış ve yalnız ayağındaki ço-
raplarından anlaşılmış olan Kırtık karyesinden Nuri zevcesi
Fatma ile Halil İbrahim zevcesi Örfiye nam kadınların cesetleri
ol civarda taharri edilmiş ise de yalnız kundura ve çorapları ve
giydikleri elbiselerin parçaları bulunarak cesetleri buluna-
mamıştır. Vaka-i mezkûre pek dilsuz ve vahşiyane bir surette
Yunan askerleri tarafından ika olunduğu anlaşılmış ve bu
babda tanzim kılınan evrakı cihet-i adliyeye tevdi edilmiş
olduğu arz olunur ol babda.

30 Mart sene 336 (30 Mart 1920)

Burhaniye Kaymakamı Nurettin
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SON HABERLER

Son haberlerimiz Hâkimiyet-i Milliye ajansı ile hususi
menabi-i mevsukaya müsteneden verilmektedir.

Meclis-i Mebusan Reisimizin Beyannamesi

Ankara’ya muvasalat buyuran Meclis-i Mebusan Reis-i
Muhteremi Celaleddin Arif Bey Efendi tarafından İngiltere,
Fransa, İtalya ve Cemahir-i Müttehide-i Amerika Devletlerinin
İstanbul’daki Fevkalade Komiserliğine ve bîtaraf hükümetler
süferasına berveçh-i zir bir protestoname gönderilmiştir. 

“Meclis-i Mebusan-ı Osmanî reisi sıfatıyla zat-ı asilaneleri
nezdinde İstanbul şehrinin velev ki muvakkat tabiriyle olsun
işgalini ve Kanun-ı esasi ve Osmanî ile milletlerin hâkimiyet-
leri ve düsturları payimal edilmek suretiyle Osmanlı Meclis-i
Mebusanının selamet ve masuniyetine indirilmiş olan darbeyi
kemal-i şiddetle protesto ederim. Hareket-i vakıanın her türlü
hakk-ı adalet fikriyle nifak-ı tam teşkil ettiğini takdir eden mil-
letimiz menafi-i meşruasıyla hakk-ı mevcudiyetini müdafaa
etmek mecburiyetinde bulunuyor. Bütün Anadolu ve Rumeli
Müslümanları İslam’ın makarr-ı ebedisi olan merkez-i hilafete
havale edilmiş olan bu darbe-i meşume neticesinde muhterem
halife ve hakanları İtilaf Devletleri elinde esir ve hâkimiyet-i
milliyelelerinin de lâyüs’el vaziyette kalmış olduğuna kani bu-
lundukları cihetle bu gayr-i muhik hareketi protesto
hususunda benimle tamamen müşarik ve müttehit oldukları
gibi vaziyetin istilzam ettiği tedabir-i ittihat ve teavünede âzim
bulunuyorlar. İşbu protestonamenin mümessili olduğunuz
hükümetin sem-i ıttılaına isali ricasıyla ihtiramat-ı mahsusamı
terdif eylerim efendim. 

6.4.336 (6 Nisan 1920)

Meclis-i Mebusan-ı Osmanî Reisi Celaleddin Arif

Ankara’da İstikbal

Ankara’da Yirminci Kolordu Kumandan-ı Muhteremi Fuat
Paşa hazretlerinden mürud telgrafnamedir:

Geyve’den itibaren trenle gelen mebusan-ı muhteremeden on
iki zat ile Halide Edip Hanım Efendi ve ümera-yı askeriyeden
beş zat 2 Nisan 336’da (2 Nisan 1920) Ankara’ya muvasalat
etmiş ve istasyonda heyet-i muhtereme-i temsiliye-i vilayet
kumandanlık erkânı ve ahali tarafından istikbal edilerek
ikametgâhları olarak tahsis edilen darülmuallimine isal
edilmişlerdir. Dün dahi İstanbul’dan itibaren birçok mezahimi
ihtiyar ile Ankara’ya gelen Meclis-i Mebusan Reisi Celaleddin
Arif Bey Efendi ile rüfeka-yı muhteremesi ve sabık Kolordu
Kumandanlarından Miralay İsmet Bey Efendi vesair güzide
erkân-ı harbiye ümerası ile birlikte Ankara’ya teşrif buyur-
muşlardır. İstihlas-ı vatana çalışmak için her türlü fedakârlığa
katlanarak Anadolu’nun harîm-i pâkine koşan bu güzide ve
muhterem zevatın istikbali Ankara’nın büyük ve tarihi bir gün
yaşamasına bais oldu. Daha erkenden binlerce halk şehrin
medhalinde birikmiş idi. Mustafa Kemal Paşa hazretleriyle be-
raber otomobilden inen Meclis-i Mebusan Reis-i Muhteremi
ahalinin samim kalbinden kopan selam ve ihtiramlara an-

samimülkalp mukabelede bulunmuşlardır. Bilâhare hükümet
dairesinde istirahatleri temin buyrulmuş ve bu sırada hazıruna
çay ve pasta ikram edilmiştir. Halk tarafından yapılan pek
samimi istikbal-i vatanın halâsı uğrunda birleşen milletimizin
mukaddes olan davasını müdrik ve kurtulacağına iman
eylediğine bir delil teşkil ediyordu. 

Hint Müslüman Emirinin Beyanatı

2 Nisan tarihli Progra gazetesinden:

Hint Müslüman Emiri Muhammed Ali Han hazretleri Hint
Müslümanlarını Vuking (?) kasabasındaki cami-i kebirde
toplayarak vaaz ve nasihatte bulunduktan sonra atideki
beyanatta bulunmuştur:

İslamiyet’i ezmeye kalkışan devlet çok dikkat etsin; çünkü
bilâhare kendisi ezilecektir. Müslümanlar hiçbir zaman
ezilmeyecek ve müdafaa edeceklerdir. Müslümanların arzusu
şudur: 

1- Müslümanlar hâkim kalmalıdır.

2- Arabistan Müslümanların kontrolü altında kalmalıdır.

3- Müslümanların mevaki-i mukaddesesi halifenin taht-ı
muhafazasında kalacaktır. Türkiye mağlup oldu ve fakat
bugünkü ittihat-ı İslam hareketi daha büyük muharebelere se-
bebiyet verecektir. İngiltere Türkler aleyhinde hareket ettiği
takdirde bütün Müslümanlar Türklerle birleşerek İngiltere’ye
karşı koyacaktır. 

Anadolu Hareketi

İngilizlerin İzmit ve Derince’deki vaziyetlerinde tebeddül yok-
tur. İzmit şimalinde Kandıra kasabasına bir süvari bölüğü gön-
derdiklerinden Kuva-yı Milliye pişdarlarının Kandıra ve İzmit
civarında İngilizlerle temas peyda etmek üzere hareket ettik-
leri haber alınmıştır.

Ermenilerin Zayiatı

Bin dört yüz kişilik bir Ermeni kuvveti Adana havalisinde Sarı
Çam civarında Kuva-yı Milliye tarafından perişan edilmiş ve
Ermeniler yüz elli maktul bırakmıştır. Sağ kalanlar Adana’ya
doğru firar etmişlerdir. Gökbez Gölü civarında altmış düşman
süvarisine tesadüf eden bir Kuva-yı Milliye keşif kolu
müsademe neticesinde düşman süvarilerinin on dördünü itlaf
ederek bir cephane arabası iğtinam etmiştir. 

Numara: 52
11 Nisan 336 (11 Nisan 1920)

Sayfa: 4

HEYET-İ MERKEZİYE’NİN MUHTIRASI

İzmir Şimal Mıntıkası Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Merkeziye-
si’nden Düvel-i İtilafiye mümessillerine verilen muhtıra sure-
tidir:

Sırf Yunanlıların vahşiyane taarruzlarını def için teşekkür eden
Kuva-yı Milliyenin asayiş-i dâhilîyi temin etmek de vezaif-i
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esasiyesindendir. Nitekim İzmir ve civarında Rumlar tarafın-
dan birçok fecayi ika edilirken mıntıkamız dâhilinde hiçbir
Rum’un burnu kanamadı. Muhtelif tarihlerde gelen İzmir ve
Fransız mümessillerinin meşhudat raporları ile de müsbittir. 

Fransızların taht-ı teftişinde bulunan Jandarma Umum Ku-
mandanlığı’nda resmi malumat da tamik edilirse anlaşılır ki
Karasi livasında bir buçuk sene evvel şekavetten köylerdeki
mürur ve ubur münkatı olmuş iken sırf Kuva-yı Milliyenin
nüfuz ve himmetiyle on aydan beri bu civarda şekavetten eser
kalmamıştır. Bilâhare bir takım haricî ve dâhili tahrikâtın
tesiriyle Anzavur Ahmed tarafından bir irtica hareketi mey-
dana getirilmek istenildi. Altı aydan beri mükerrer tediplerine
rağmen ortaya çıkan bu şaki son günlerde yine faaliyete
başladı ve maatteessüf birtakım muzaheretlere da istinat etti.
Şimdiye kadar seksen masumun katili olan meşhur şaki Şah
İsmail’in Kara Biga’da bir İngiliz torpidosuna alınarak Kale-i
Sultaniye’ye gönderilmesi ve Biga’ya bera-yı tahkikat gelen İn-
giliz mümessillerinin Şah İsmail ile temas etmesi ve son gün-
lerde İngiliz matbuatında Anzavur’un bir büyük şahsiyet gibi
telakki edilmesi yolundaki şayiat bu şakilerin cüretini arttırdı.
Anzavur ,dolaştığı bütün köylerde İngilizler tarafından
Kuva-yı Milliyenin dağıtılması için memur edildiğini propa-
ganda yapmaktadır. Anzavur’u eskiden beri teşci eden bir
takım eşhasın son günlerde meydana getirdikleri hükümetin
de bu şakiyi takviye etmesi muhtemeldir. Sırf Yunanlıların
memleketimizden tardı gayesini istihdaf eden Kuva-yı Milliye
bittabi şakilerin hamisi olacak bir hükümeti kabul edemeye-
cektir. Ve fakat böyle dâhili ve haricî teşviklerle ortaya atılan
Anzavur’un pek çirkin bir takım kıtallere ve yağmalara ve
mahall-i asayiş harekete ictisar etmesi tabiidir. Nitekim
Gönen’e giren Anzavur birçok masumları ve ezcümle dini-
mizin reis-i ruhanisi olan Müftü ile Belediye Reisini şehit etti
ve bütün memleketi yağma etti. Ve nihayet de Kuva-yı Mil-
liyenin tesiriyle şimdiye kadar hiçbir taarruza uğramayan şi-
mendifere de tecavüz vuku buldu. Ve 8 Nisan sene 336
(1920) tarihinde Bandırma’dan gelen tren Aksakal civarında
soyuldu. Emniyet-i dâhiliye ve hariciyeyi ihlal eden bu şakinin
şiddetle tedibine karar vererek mühim kuvveler cem ve sevk
etmekteyiz. Kariben bu asinin katiyen tedip edileceğini temin
ederiz. Binaenaleyh asayiş-i dâhilîyi ve Hıristiyan anasırın ma-
suniyetini temin için icra edeceğimiz bu hareketin hareket-i
tedibiye şeklinde telakki edilmesini Heyet-i Merkeziye
kararıyla rica ve bu vesile ile de ihtiramat-ı faikamızın kabu-
lünü istirham eyleriz.

İZMİR ŞUÛNU

İzmir’de hususi menabiden alınan haberlere göre son günlerde
Yunan askerinde büyük bir yeis ve nevmidî hükümferma ol-
maya başlamıştır. Bilhassa İskeçe taraflarında Müslüman ve
Bulgar komitelerinin müştereken icra-yı faaliyete başlaması ve
Arnavutların Epir taraflarında tecavüzlerde bulunması haber-
leri Yunan askerlerinde yeisi arttırmaktadır. 

Salihli Cephesi’nde isyan eden bir iki Yunan zabitini tecziye
etmek isteyen kumandanlarına zabitler:

“Venizelos’un keyfine bütün Yunanlılık mahvoluyor. Bunu
askerlerimiz de anlıyor. Sen gel de cephede vaziyeti idare ede-
bilirsen et!” cevabını vermiştir.

İzmir’deki Rüsumat Dairesini Fransız ve İtalyanlar işgal et-
miştir.

İzmir’deki kuvvetlerden bir kısmı da Arnavutluk’a ve Bulgar-
lara karşı gönderilmek üzere sevk olunmak için geri alınmıştır.

LİVA ŞUÛNU

Kuva-yı Tedibiye

Anzavur’un teşebbüsat ve harekât-ı ihanetkâranesi katiyen
imha etmek için memleketin her tarafından gelen kuvvetler
tecemmu etmekte ve ilk pişdar kolları sevk olunmaktadır.

Salihli Cephesi’nde pek fedakârane hizmetleri görülen Sarı
Efe’nin maiyetindeki büyük kuvvet evvelkisi gün Balıkesir’e
muvasalat etmiş ve layık olduğu surette istikbal olunmuştur.

Kuva-yı Milliyeye tevcih edilmek istenilen darbe-i hainaneye
icap eden mukabeleyi göstermek üzere uzak diyarlardan gelen
bu kahramanların vürudu milletin vahdet ve imanına en par-
lak bir delildir.

Balıkesir gençliği tarafından gerek Sarı Efe’nin ve gerekse
Akhisar ve Soma’dan gelen mücahit kuvvetlerin rüesa ve zabi-
tanına pek samimi bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Vatanın halâsı uğrunda aylardan beri cephelerde çarpışan
kahramanlardan terekküp eden bu manzara-i samimiyet pek
ulvi ümitbahş idi. 

Ziyafet esnasında Heyet-i Merkeziye reisi Vehbi Bey ve azadan
Vasıf Bey ile gazetemizin sermuharriri Mustafa Necati Beyler
tarafından hitabeler irat edilmiş, Gönen’deki müftü efendiyi
şehit edecek kadar akur bir ihtirasla Müslümanlığa hücum
eden bu hainlerin tepelenmesi esbabı şerh ve izah edilmiş ve
hazırun derin teessür ve ateşîn bir azim içinde gaye-i mukad-
desemize mevani iras ederek Yunanlılığa yardım eden bu se-
fillerin katiyen imhası için ahd ü peyman etmişlerdir. 

Muhterem mutasarrıfımız tarafından da beliğ bir makale
yapılarak bu hareket-i ulviyenin meşruiyeti izah ve mücahidin
için nusret-i ilâhîye tazarru edilmiştir. 

Umum Şimal Cepheleri Kumandan-ı Muhteremi Miralay
Kazım Beyefendi bu lütuflara veciz bir mukabelede bulunarak
inayet-i Hakk’a müsteniden her türlü fedakârlığın ihtiyar
edileceğini beyan buyurmuştur.

Yüz elli med’uvdan teşekkül eden hazırun samimi hasbıhaller-
den sonra kalplerinde bu dâhili düşmanlara karşı ebedi bir
kin ve gayz besleyerek ayrılmışlardır.

Anzavur Ahmed

Anzavur Ahmed Gönen’e girdikten sonra Bandırma’daki
Kolordu Kumandanı İzzet Paşa’nın hiç bir sebep yok iken ma-
hall-i vazifesinden çekilmesi Bandırmalıların kuvve-i
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maneviyesini kırmış olduğundan Anzavur hiçbir müdafaa ter-
tibatı karşısında bulunmamış, binaenaleyh dün Bandırma’ya
girmiştir.

Aynı zamanda Gönen’deki Anzavur’un bazı pişdar kolları Se-
bepli köyüne doğru taarruz etmişler ise de oradaki köylüle-
rimiz tarafından pek şedit bir mukabele görmüşlerdir. 

İki güne kadar bütün kuva-yı külliye kati bir hareket-i tedi-
biyede bulunmak üzere hareket edecektir.

Bugün büyük bir pişdar kuvveti Balya istikametine ve diğer
iki mühim kol da Şamlı ve Yeni Köy istikametlerine hareket
etmişlerdir.

Demirci Mehmed Efe’nin Süvari Zeybek Kuvveti’yle birlikte
Salihli Cephe-i Harp Kumandanı Edhem Bey pek büyük
kuvvetle bir iki güne kadar trenle Balıkesir’e muvasalat ede-
cektir.

Akhisar Cephesi Millî Alay Kumandanı Hafız Hüseyin Bey de
mühim bir süvari kuvvetiyle gelmek üzere hareket etmiştir.

Heyet-i Temsiliyenin emriyle hareket eden Bilecik ve Eskişehir
Kuva-yı Milliyesi de kariben Bursa istikametinden hareket-i
tedibiyeye iştirak etmek üzere vasıl olacaklardır. 

Milletimizin azmi ve imanına bir şahit-i beliğ olan bütün bu
fedakâr kuvvetler Umum Şimal Cepheleri Kumandalığı
idaresinde olarak muhtelif yollardan hareketle hainlerin ceza-
yı sezalarını verecektir.

Hemen Cenab-ı Hakk bu mücahidin-i İslamiye’ye nusret ve
inayetini ihsan buyursun, âmin!

***

Akhisar Türk Ocağından:

Akhisar’ın muhterem ve münevver gençlerinden Behçetzade
Süleyman ve biraderi Musa Sabri Efendilerin ocağımıza lütfen
ihda ettikleri elli adet kıymettar kitaplardan dolayı kendilerine
umum memleket ve Akhisar Türk gençliğini temsil eden ocak
namına beyan-ı teşekkür ve minnetdari ederiz.

İLANAT

Belediye dairesi karşısında Tirelizade Biraderler 

Ticarethanemizde toptan ve perakende satış yapılır.
Mallarımız gayet mükemmel, fiyatlarımız rekabet kabul

etmez derecede ehvendir. Hâsılat-ı safiyemizin yüzde onu
fukaranın kışlık ihtiyacına tahsis edilmiştir. Teşrif edecek

zevat her halde memnun kalacaklardır. 

***

Hükümet Caddesi’nde
Avni İsmail

Sağlık Eczanesi 
Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Emraz-ı Zühreviye Mütehassısı
Doktor Mehmed Ali

Emraz-ı dâhiliye, frengi, bel soğukluğu ve cilt hastalıklarını
son kabul edilen suret-i tedavi ile her gün öğleden sonra

Vatan Eczanesi’nde hastalarını kabul ve tedavi eyler.
***

Doktor Bakteriyolog Ekrem Tok
Dâhili, bulaşıcı ve kan hastalıkları mütehassısı

Kan, balgam, idrar muayeneleri her türlü tahlilatı icra,
dâhili, bulaşıcı ve kan hastalıklarının tedavisini

deruhte eder.
Fukara Perşembe günleri meccanendir.

Nazar-ı Dikkate 

Bank-ı Osmanî karşısında bulunan Ertuğrul Lokantası bu
defa: [Müstecabizade Muzaffer ve Şeriki İbrahim Bey’ler]

tekrar küşat edilmiştir. Bütün yemekler en nefis
tereyağlarıyla pek nazif bir suretle tabh ve ihzar ve ehven
fiyatlarla verilmektedir. Teşrif edecek zevatın memnun

kalacakları ilan olunur.

***

Hükümet Caddesi’nde

Kırtasiye ve Tuhafiyeci Mustafa Fehmi ticarethanesinde her
nevi edevat-ı musikiye tamir ve ud imal olunur. 

***

Meyhane Boğazı’nda Sadakatle Satış Manifatura Mağazası
Bu kere Bursa’dan “Bursa Hamam takımları gelmiştir.
Müşterin-i kiramın bir kere mağazamıza teşriflerini

tavsiye eylerim.” 
Mal Müdürüzade Ömer Rasim

***

Hükümet Caddesi’nde Palamut Hanı karşısında
Şifa Eczanesi

Avrupa’nın en maruf fabrikalarından henüz yeni gelmiş her
nevi ecza ve malzeme-i sıhhiye ve müstahzarat, sürat,

ehveniyet, nezafet ve istikamet mesleğimizdir.
Operatör-Lavta (?) Doktor Mehmed Sabri

Her vakit eczanemizde bulunur ve eczanemizin üstündeki
hanesinde tesis eylediği muayenehanede hastagânı tedavi ve

icap edenlere ameliyat-ı cerrahiye icra eyleriz.
Doğuramayan hanımlara makine tatbik eder. 

Azmi Neşet Kolonya Suyu

***

Fırsattan istifade mevsim-i bahar münasebetiyle

Her keseye elverişli her çeşit ve boyda hazır elbise ve kazmir
vesair manifatura eşyası gelmiştir. Fiyatlar şayan-ı hayret

derecede ucuzdur. Arabacı Ahmed Ağa’ya müracaat oluna.

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 53
Tarih: 14 Nisan 336

Sayfa: 1

MÜCAHEDE-İ MİLLİYEMİZİN SEMERELERİ 

Felaketlerden sonra milletimizin mücahede-i vataniye ve mil-
liyesi bütün cihanın mazhar-ı takdiri olmaktadır. İtalya
başvekilinin Meclis-i Mebusanda irat ettiği nutku bize birçok
hakikatleri vaktinden evvel haber veren bir esas olmak üzere
telakki etmiş ve İtalyan milletinin Fransızlarla müştereken
menafi-i siyasiyemizi muhafaza edeceklerine kani bulunmuş-
tuk. Bu kanaatimizin fiilî eserlerini görmekte olduğumuz için
memnunuz. Cihanın bir gün gelip hakikati kabul edeceğini
düşünerek mücahede-i vataniyeye girişmiş ve Yunan vahşet
ve barbarlığı karşısında namus ve haysiyetimizi, hayat ve şere-
fimizi kurtarmak için bütün kudret ve mevcudiyetimizle her
türlü felaketlere göğüs gererek uğraşmak mecburiyetinde bu-
lunmuştuk. Bu mecburiyetin tevlit ettiği vaziyet itibarıyla mü-
nasebat –ı siyasiye ve iktisadiyede bulunduğumuz milletler
müthiş zararlara giriftar olmuş ve bir seneye yakın devam eden
keşmekeş bilumum iktisadi hayatı darbelemişti. Tabiidir ki
bu gayrı tabi hal uzun müddet devam edemeyecek ve devletler
bir gün gelip menfaatlerini takdir ederek bizim hakkımızı tes-
lim edeceklerdi. 

Gerek Fransız ve İtalyan rical-i siyasiyesinin irat ettikleri nu-
tuklarda ve gerek son günlerde İtalyanların kuvvetine ve
Kuşadası gibi taht-ı işgallerinde bulunan menatıktan ayrıl-
maları ve bilumum işgal sahasından askerlerini çekmeleri
İtalyan dostlarımızın bizim menfaatimizi teslim ettiklerine bir
delil olmak itibarıyla şayan-ı tetkiktir. Cihanın geçirmekte
olduğu devr-i tezebzüb içinde milletlerin yaşamakta bulun-
duğu bu keşmekeş arasında her halde devletlerin yeni bir
takım gaileler çıkararak hak ve hakikati boğmaya kalkışacak-
larını zaten zannetmiyorduk. 

Bolşevik kuvvetleri bütün muhasımlarını ezerek Kafkas’ı işgal
ettiği ve Alman Kuva-yı Milliyesi sulh muahedesini çiğneyerek
işgal mıntıkasına kuva-yı askeriye sevk eylediği ve Amerika
bütün bu vaziyetler karşısında vaziyet-i bîtarafisinde devam
etmekte bulunduğu böyle mühim bir zamanda, Türk mil-
letinin her halde mühim bir rol oynayacağını bütün muhasım-
larımız takdir ederler. Balkan Harbinden yorgun ve bitap
çıkarak “Hasta Adam” diye ölümü beklenen Osmanlı hükü-

metinin bu büyük Harb-i Umumi’de nasıl bir kudret ve
kuvvetle dört sene mukavemet ve fedakârlık ettiğini tabi
bütün Avrupa biliyor. Ve bugün de yine mühim bir amil-i mu-
vaffakiyet olacağına şüphe yoktur.  

Her türlü kuvve-i mukavemeden mahrum bırakıldığı halde
on bir aydan beri yüz binden fazla Yunan askerine bir iki san-
cak ahalisinin mukavemet ettiğini gören Avrupalılarca
Türk’ün kabiliyet-i hayatiyesi meçhul değildir. 

Onun için milletlerin Türk milleti gibi kabiliyetkâr ve hayatın
bütün keşmekeşlerine alışmış bir milleti ve bilhassa hilafetin
yegâne istinadı bulunan bir devleti birçok kuyud ve şurut al-
tında bırakarak hakk-ı hayattan mahrum bırakacağı hiç akıl-
lara gelmiyordu. 

Giriştiğimiz hak mücahedesinde devam ettikçe bir gün
hakikate kavuşacağımıza kanaat-i tamme ile kani idik. Onun
içindir ki göğüslerimizle siperler yaparak vahşet ve cinayetleri
yıkmaya çalıştık. Ve hamdolsun bugün on bir aylık mücahe-
denin semerelerini iktitaf etmekteyiz.

Mütarekeden sonra bütün Avrupa matbuatı aleyhimizde
yazarken bugün bilumum İtalya ve Fransız matbuatı
lehimizde beyan etmekle bu ananevi hukuk-ı tarihiyemizin
itası lehinde mütalaatda bulunmaktadırlar. Bu tabii bir mu-
vaffakiyet olmakla beraber fiilî eserlerini müşahede
edemediğimiz için Avrupa’nın yine aleyhimizde karar vermek
ihtimalini de düşünüyorduk. Fakat İtalyan dostlarımızla
Kuşadası’ndan ayrılması ve Yunanlıların da işgal mıntıkasın-
dan askerlerini çekmesi bize, yakın bir atide gayelerimize eri-
şeceğimiz ümidini vermektedir. Mücahede-i vataniyemizin
bizi eriştirdiği bu muvaffakiyet tetkik edilecek olunursa mil-
letimizin gösterdiği kabiliyet-i hayatiyenin bilcümle milletlerin
mucib-i takdiri olduğunu ispat eder. 

Kuva-yı Milliyemizin bu muvaffakıyeti kalplerimizdeki azmi
artıracak ve büyük bir imanla giriştiğimiz mücahedede de-
vamda bize en mühim bir saik-i manevi olacaktır. Bilcümle
İslam kardeşlerimizin en samimi bir hisle bize zahir olmaları
her halde ati-i hayatımızın müşa’şa olduğunu gösteriyor. 

Azim ve iman rehberimiz; gayret ve fedakârlık gayemiz
oldukça her halde Cenab-ı Hakk bize muin ve zahir olacak ve
muvaffakiyet herhalde bizde kalacaktır. Ümidi kesmemek ve
ölünceye kadar fedakârlıkta devam etmek esas ve dini
mesleğimizdir. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 53
14 Nisan 336 (14 Nisan 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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AVRUPA MATBUATI 

Tan Gazetesinden:

Fransız hükümeti bu defa müttefiklerine bir nota irsal
eylemiştir. Fransa bu notasında Alman militaristlerine Versay
muahedesi ahkâmına muhalif olan hareketlerinden münbais,
Fransa tedabir-i askeriyesi hakkında izahat ita eylemektedir. 

Paris’ten bildirildiğine göre Alman-Fransa vaziyeti hakkında
Fransa başvekili Mösyö Milran (Alexandre Millerand)
Meclis-i Mebusanda beyanatta bulunmuştur: “Fransa hükü-
meti Almanların su-i niyetine karşı Fransa’nın müttefikleri
tarafından mazhar-ı muavenet olacağını ümit eder. Mamafih
Fransa hükümeti ihtiyaç halinde yalnız başına harekete de
karar vermiştir. Çünkü hiçbir Fransız hükümeti Fransa’nın
başı üstünde Alman askerinin bulunmasına karşı izhar-ı sabır
ve tevekkül edemez. İşte bundan dolayı Fransa hükümeti Al-
manya’ya bir nota tebliğ etmiştir. 

Mösyö “Barto” tarafından vuku bulan tenkidat üzerine de
Başvekil Mösyö Milran (Alexandre Millerand) yine kürsüye
çıkarak Türkiye meselesi hakkında demiştir ki: 

Fransa hükümeti Türkiye muahede-i sulhiyesinin müzakeratı
esnasında mülhem bulunduğu efkâr ve hissiyatı salâhiyettar
encümenler huzurunda da yaptığım gibi arz etmekte hiçbir
mahzur görmüyorum. Ümit ederim ki bu, bazı mehafilce izhar
edilen endişeleri teskin edecektir. Fransa evvelemirde yaşaya-
bilecek bir Türkiye’nin teşkil edilmesini elzem addetmektedir.
İşte bu maksat içindir ki Zat-ı Şahane’nin İstanbul’da ibkasına
lüzum görüldü. Bu Türkiye muahede-i sulhiyesinin ifşa edilen
ve Avam Kamarasına tebliğ olunan yegâne neticesidir. Aynı
prensip Türkiye’nin Türkler ile meskûn olan havaliyi ve refah
ve inkişafı için elzem olan iktisadî mahreçleri de ihtiva
etmesini mutazammındır. Bu suretle teşkil edilecek olan bir
Türkiye’de şeref-i ananevisiyle kuvvetli ve galibiyet ve zaferiyle
de tealî etmiş olan Fransa malik bulunduğu cesim menafi-i
maneviye ve maliyesinin kendisine tahmil etmiş olduğu nüfuz
ve tesiri icra edebilecektir. Türkiye’de birinci derecede
menafi-i iktisadiye ve maliyeye malik bulunuyoruz. Bu
menafimizin evvelce muhat olduğu bütün teminatın muhafaza
edilmesi ve istikbalde serbestçe inkişaf etmelerini isteriz. 

Fransızların Mukabelesi 

Tan gazetesine nazaran Reis-i Nuzzar ve Hariciye Nazırı dün
sabah Alman maslahatgüzarı Mösyö Mayer’e bir mektup
yazarak Frankfurt, Hannover, Hamburg, Darmstad, Dillen-
burg şehirlerinin derhal işgali için emir vereceğini bildirmiştir
ve pazartesi günü akşamı Fransız ordusu bu işgale başlamıştır. 

“Antera Bistzan” (?) gazetesi salâhiyettar bir zata atfen diyor
ki: Türkiye muahedenamesi hazırlanmıştır. Yalnız mesail-i
askeriye kalmıştır. 15 Nisan’a doğru murahhasların davet
edileceğini söylüyor. San Remo’da Sulh Konferansı bir hafta
kadar devam edecektir. 

Londra gazetelerinin yazdıklarına göre Cemahir-i Müttefika-i
Amerika gerek San Remo Konferansı’nda ve gerek Rusya
Tahkikat Komisyonunda mümessil bulundurmayacağını
Avrupa hükümatına tebliğ eylemiştir. 

Deyli Telegraf (Daily Telegraph) gazetesinin Washington’dan
istihbaratına nazaran Amerika Bahriye Nazırı “Traybona” (?)
tarafından Karolin ve Marşal ve Marian adalarının tahkim
edildiğini ve hükümet-i müşarünileyhanın bahriye ve tayyare
hususunda vasi projeler istihzarına başladığını söylemiştir.

Washington’dan vürut eden telgrafnamelere nazaran Hariciye
Encümeni Hükûmat-ı Müttehide ile Almanya arasında hal-i
harbe nihayet verildiğini mübeyyen karar lehinde ita-yı rey
etmiştir. Amerika ayanı Almanya’ya beş milyar dolar ikrazını
kabule karar vermiştir.

Almanlar İlerliyorlar

Mesacero (Massagero) gazetesinden:                               

Alman milis efradı Rur (Ruhr) havzasına doğru ilerlemekte
devam ettiği bildirilmektedir. Ruisburg (?), Kartab (?),
Roflikosen (?), Oberhavzen (Oberhausen) şehirleri işgal
edilmiştir. Bugünün en mühim meselesini bu vaziyet meselesi
teşkil etmektedir. Fransız matbuatı Almanların ileri
hareketinden endişe-nâktirler. General Foş (Ferdinand Foch)
idaresinde toplanan generaller vaziyeti tetkik ile meşguldürler.
“Pöti Pariziyen” (Petit Parisien) gazetesi yüz bin Alman
askerinin bu işgalini beynelmilel bir isyan telakki etmektedir.
Bütün müttefikler bu vaziyete karşı icap eden tedabiri ittihaz
etmelidirler, diyor. 

İtalya gazetelerinin neşriyatına nazaran Mösyö “Nitti” son
beyanatında Türkiye için İtalya’nın programında ne Türkiye
ve ne de Asya-yı Suğra’da arazi kazanmak maksadı yoktur.
Yalnız boğazlar meselesine hiçbir surette lakayt kalamaya-
cağız. Sultan’ın İstanbul’da ibkası ve nüfuz-ı hilafetin muha-
fazası bizce meşruttur demiştir.

Numara: 53
Tarih: 14 Nisan 336

Sayfa: 2

SON HABERLER 

Son haberlerimiz: Hâkimiyet-i Milliye ajansı ile hususi
menabi-i mevsukaya müsteniden verilmektedir. 

Yeşil Ordu

Karadeniz sahilindeki Yeşil Ordu, Kırmızı Ordunun taht-ı
idaresine girmiştir. 

Milletçiler 

Gürcistan hükümetine iltica eden otuz bin miktarındaki
Denikin Ordusu döküntülerinin silahları Gürcüler tarafından
alınarak tevkif olunmuşlardır. 

İngilizlerin Mağlubiyeti

İngilizler Artvin kasabasına beş yüz kadar asker, iki top ve
makineli tüfek göndermişlerse de mağlup olarak avdet etmiş
ve Batum’a birçok mecruhlar gelmiştir. 
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Ermenilerle Muharebe

Ermeniler ile Azerbaycanlılar arasında şiddetli muharebeler
devam etmektedir. Bakü havalisinden Karabağ’a gönüllü kıtaat
hareket etmiştir.

Denikin’in Avdeti 

Bolşeviklere karşı harbeden General Denikin mağlup olarak
Batum’a firar etmiş ve Batum’dan bir İngiliz gemisine rakip
olarak Dersaadet’e gelmiş, oradan da Londra’ya gitmiştir. 

Denikin’in Erkân-ı Harp Reisi

General Denikin’in Erkân-ı Harbiye Reisi Papa Sokli’yi (?) iki
Bolşevik Rus zabiti İstanbul’da Rus sefarethanesinde katlede-
rek firar etmişlerdir. 

Hamdullah Suphi ve Bekir Sami Beyler

Sivas mebusu Bekir Sami ve Antalya mebusu Hamdullah
Suphi Beyler Ankara’ya muvasalat etmişlerdir.

Mersin’in Muhasarası

Yirminci Kolordu Kumandanı Mirliva Ali Fuat Paşa hazret-
lerinden 10 Nisan tarihli alınan telgrafnamede Kuva-yı Milliye
Mersin kasabasını kâmilen muhasara ederek Mersin Kuva-yı
İşgaliye kumandanına teslim teklifi yapmıştır. Kasaba elan
muhasaradadır. Bir Fransız zırhlısı Mersin ve Silifke üzerinden
sahile gelerek mezkûr yol şimalindeki tepeleri bombardıman
etmiş ve bu zırhlı himayesinde asker ihracına teşebbüs etmiş
ise de muvaffak olamamış ve Mersin’den çıkmak isteyen bir
bölük Ermeni fedai müfrezesi tekrar şehre tardedilmiştir. Düş-
man Mersin’i takviye etmek üzere tahminen üç dört tabur
asker Mersin’e çıkarmıştır.

6.4.36’da düşman iki tabur piyade, on iki makineli tüfek, üç
zırhlı otomobil, seksen kadar süvariden mürekkep bir kuvvet-
le Mersin şosesinin şimal kısmında denizden ihraç ettiği bir
tabur kadar piyadesiyle de şosenin cenup kısmından Mezitli
Köprüsü civarına tabiye ettiği sekiz sahta topunu ve denizdeki
bir zırhlı ve iki torpidosunun ateşi himayesinde fecirle beraber
baskın tarzında Mezitli ve Şeyh Umuru köylerine taarruza
başlamış, akşama kadar şiddetli muharebe devam ederek
düşman Mezitli karyesine girmeye muvaffak olmuş ise de
Kuva-yı Milliye tarafından yapılan mukabil taarruz üzerine
birçok cephane ve eşya bırakarak köyden çıkarılmış ve tekrar
düşman Mersin’e tıkılmıştır. Düşmanın epeyce telefatı vardır.
Müfrezelerimizin zayiatı ise cüzidir. 

7.4.36’da sabahleyin fecirle Kuva-yı Milliye Haçin’e taarruzla
akşama kadar devam eden muharebe neticesinde Haçin’in
şimal-i garbî mahallesinden beş hane işgal edilmiştir. 

On beşinci kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa’dan alı-
nan telgrafnamelerin hülasasıdır: 

Ermenilerin Mağlubiyeti

Ermeniler Zengezur mıntıkasındaki İslam köylerine ani taar-
ruz ederek İslamlara tasallut ve işkenceye başlamaları Azer-
baycanlı kardeşlerimizin galeyanını mucip olmuş ve başlayan
muharebe muvaffakıyetle neticelenmiştir. Nahçıvan mın-

tıkasında Ordu-abat İslamlarına taarruz eden Ermenilere
oradaki kardeşlerimiz fedakârane mukavemet etmişler ve Er-
meniler iki yüz maktul vermişlerdir. Yedi makineli tüfek, on
iki ester iğtinam etmişlerdir.

Van’ın (Deva-Devi) mıntıkasında Ermeni taarruzuna maruz
kalan İslamlar bu taarruzu tardederek makineli tüfek ve
birçok cephane, eşya iğtinam etmişlerdir. Ermeniler kendi
vahşetleri ve zulüm işkenceleri neticesi olarak uğradıkları bu
müthiş felaketlerden son derece telaş ve heyecan içerisinde
bulunmaktadırlar. 

Denikin Taraftarlarının Tardı 

Gürcistan hükümeti Gürcistan’da bulunan Denikin taraftar-
larını hudut haricine çıkarmaktadırlar. Yalnız çocuk ve kadın-
lar bu mukarrerattan istisna edilmektedir. 

İki Nakliye Gemisinin Tevkifi 

Karadeniz sahillerinden kurtulabilen bazı Denikin Ordusu
enkazı zabitan ve memurin ailelerini hamil Gürcistan sahil-
lerinde dolaşan iki nakliye gemisi Gürcüler tarafından tevkif
edilerek Poti’ye getirilmiş ve ele geçirilen esliha ve mühimmat
kâmilen alınmıştır. 

Ermeni Komitesinin Tevkifi 

Tiflis’te Denikin hesabına çalışan Mıgırdiçyan isminde bir Er-
meni’nin riyasetinde bir Ermeni iğtişaş komitesi Gürcistan
zabıtasınca keşif ve tevkif edilmiştir.  

Bolşeviklerin Beyannameleri

Gürcistan’ın Karadeniz sahillerinde Suhum Kale ve Levce
kasabalarında Bolşevikler tarafından ahaliye beyannameler
dağıtılmış ve sokaklara asılmıştır. Bu kasabalardaki Rum ve
Ermeniler kendi müessesat ve fabrikalarını ve kıymetli
eşyalarını yaklaşan Bolşeviklerden kaçırmak için muvakkaten
İslamlara devir ve teslim etmektedirler. 

Bolşeviklerin Müracaatı 

Bolşevik rüesasından üç kişilik bir heyet Batum’daki İngiliz
Valisi General Forastye’ye müracaatla şehirdeki idare-i ör-
fiyenin kaldırılmasını ve Bolşevik kulübünün küşadıyla be-
raber gazetenin neşrine müsaade edilmesini ve müracaatları
is’af edilmezse taleplerini ahaliye beyannamelerle iblağ ede-
ceklerini bildirmişlerdir. Henüz cevap almadan Batum’da her
tarafa Bolşeviklik beyannameleri yapıştırılmış olduğu haber
alınmıştır. 

Buğday İhracatının Men’i 

İran hükümeti Kafkasya ve Ermenistan’a buğday ihracatını
menetmiştir. 

LİVA ŞUÛNU  

Hareket-i Tedibiye

Anzavur Ahmed ve avenelerinin ve bunları sevk eden  teşki-
lat-ı hainanenin tedibi için cem ve sevk edilmekte olan kuv-
vetler tecemmularını bitirdiklerinden harekete başlamışlardır.   
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Dün Balya’da Danişment köyü istikametinde ilerlemek isteyen
iki yüz kişilik bir düşman süvari kuvveti Pardi (?) Pehlivanın
idaresinde bulunan Kuva-yı Milliye mücahitleri tarafından
perişan edilmiş ve bu hainler Gönen’e doğru firar etmişlerdir.
Eşkıyanın zayiatı otuzu mütecavizdir. Bizden dört mecruh
vardır. 

Anzavur haini bir iki günden beri Bandırma’da bulunuyor,
Bandırma’da Rumlar Anzavur’u alkışlamakta ve bunu bir ha-
laskâr telakki etmektedirler. 

Hatta geçen Pazar günkü Bandırma’da kilisede içtima eden
Rumlar papazları vaaz ederken “Cenab-ı Hakk Hazreti İsa’yı
indirdiği bir zamanda Rumları da Türk barbarlarından halas
edecek olan diğer bir kahramanı, Anzavur Beyi Bandırma’ya
muzafferen ithal ediyor”  hezeyanlarını söyleyerek Cenab-ı
Hakk’a hamd ü senalar etmiştir. 

Bizzat Aydın’da bulunan memur-i mahsusumuz tarafından
verilen bu haber de gösteriyor ki vatanımızın felaket ve
inkırazını arzu eden Rumlar ve Yunanlılar nazarında Anzavur
haini bir münci gibi telakki edilmektedir. Bu hainin iğfalatına
kapılan Müslümanlara ibret olsun… Yunanlılığın ekmeğine
yağ süren bir sefilin melanetlerine kapılıyorlar. 

Salihli Cephe-i Harp Kumandanı fedakâr Edhem Bey de
bugün pek büyük bir kuvvetle Balıkesir’e muvasalat etmiştir.  

Salihli’de Yunanlılığa karşı pek büyük bir mukavemet-i vatan-
perverane gösteren Edhem Bey kardeşimiz ile beraber Sevgili
Demirci Efemizin gönderdiği süvari zeybek kuvveti de
gelmiştir. Bu kuvvetin başında Demirci Efe’nin sağ cenah ku-
mandanı olan ve şimdiye kadar dinin ve vatanın selameti için
pek büyük fedakârlıklar gösteren Danişmentli İsmail Efe bu-
lunmaktadır. 

Kuva-yı Milliyenin kudret ve mehabetini gösterecek olan bu
sevgili arkadaşlara ve mücahitlere arz-ı hoşamedî eyler ve
Cenab-ı Vacibül-Vücud hazretlerinden muvaffakiyet ve nusret
tazarru eyleriz.       

İLANAT

Avni İsmail

Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Emraz-ı Zühreviye Mütehassısı

Doktor

Mehmed Ali 

Emraz-ı dâhiliye, frengi, belsoğukluğu ve cilt hastalıklarını
son kabul edilen suret-i tedavi ile her gün öğleden sonra

Vatan Eczanesi’nde hastalarını kabul ve tedavi eyler.

***

Doktor

Bakteriyolog 

Ekrem Tok

Dâhili, bulaşıcı ve kan hastalıkları mütehassısı. Kan, balgam,
idrar muayeneleri ve her türlü tahlilatı icra, dâhili, bulaşıcı

ve kan hastalıklarının tedavisini deruhte eder.

Fukara Perşembe günleri meccanendir.

***

Meyhane Boğazı’nda Sadakatle Satış

Manifatura Mağazası

Bu kere Bursa’dan “Bursa hamam takımları” gelmiştir.
Müşterin-i kiramın bir kere mağazamıza teşriflerini

tavsiye eylerim. Mal Müdürüzade Ömer Rasim.

***

Hükümet Caddesi’nde

Kırtasiye ve Tuhafiyeci Mustafa Fehmi ticarethanesinde
her nevi edevat-ı musikiye tamir ve ud imal olunur.

***

Fırsattan İstifade

Mevsim-i Bahar Münasebetiyle

Her keseye elverişli her çeşit boyda hazır elbise ve kazmir
ve sair manifatura eşyası gelmiştir. Fiyatlar şayan-ı hayret
derecede ucuzdur. Arpacı Ahmed Ağa’ya müracaat oluna.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 54
18 Nisan 336 (18 Nisan 1920)

Sayfa: 1

LEYLE-İ MİRACU’N-NEBİ

Geçen Cumartesi gecesi Leyle-i Miracu’n-Nebi olmak münase-
bet-i celilesiyle umum Müslümanlar için gayet mübeccel bir
leyle-i mübarekedir. Bu gecenin tebcil ve tes’idi hakkında pek
çok asar varit olmuştur. Sultan-ı enbiya Peygamber-i zîşanımız
işte bu gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya isra buyru-
larak oradan da ila-maşallah semavata uruc eylemişler
ve Cenab-ı Hallak-ı Alîm doğrudan doğruya ve bilâvasıta
telakki-i kelama mazhar buyurmuşlardır. Fahr-ı Rusülün [Sal-
lallahu Aleyhi ve Selem] bu suretle seyranı mucizat-ı nebe-
viyelerinin en büyüklerinden olmakla yenice alelumum
Müslümanlar tarafından bir leyle-i mesude olmak üzere
tanılmış ve Cenab-ı Kadiü’l-Hacat’a müracaat ve tazarruda bil-
hassa diğer gecelerden mümtaz addolunmuştur. Binaenaleyh
diğer emsali bulunan leyali-i mubarekede olduğu gibi bu
gecede dahi akşamdan cevami ve mesacid-i şerife minareler
fevkalade tenvir edilmiş ve bütün ehl-i İslam ta bisabah arz-ı
ubudiyetle kıyam eylemişlerdir. 

Cenab-ı Hakk Mirac-ı Fahr-ı Rüsül hürmetine bütün millet-i
İslamiye’ye reha ve felah-ı ihsan buyursun âmin.

Hareket-i Tedibiye

Milletimizin en felaketli bir zamanda birtakım eşhas-ı sefilenin
ve bunları himaye eden düşman kuvvetlerin vasıta-i melaneti
olarak ortaya atılan Anzavur haininin katiyen tedibi için bu-
rada tecemmu eden kuvvetler Çarşamba günü menakıb-ı
kahramanananesiyle şeref-i milliyi şimdiye kadar daima tetvic
eden umum Şimal Cepheleri Kumandan-ı muhteremi Miralay
Kazım Bey Efendi’nin kumandasında olarak Balıkesir’den
Susurluk ve Kirmasti istikametlerine hareket etmişlerdi.

Salihli Cephesi’nde aylardan beri namus-u milliyi ve vatanı
kurtarmak için bütün fedakârlıklar gösteren Salihli Cephe-i
Harp Kumandanı Edhem Bey kendi kuvve-i mertebesiyle ve
Sevgili Efe’miz Demirci Mehmed Efe’nin vekili olarak gön-
derdiği fedakâr efelerimizden Danişmentli İsmail Efe’nin
kendi süvari Zeybek kuvvetiyle ve Akhisar Cephesi’nde pek
büyük hidemat-ı vataniye ibraz eden Akhisar Cephesi Millî
Alay Kumandanı Hafız Hüseyin Bey müfreze süvari ve piyade

kuvvetiyle ve Balıkesir’in fedakâr ve hamiyetli Belediye Reisi
Keçecizade Hafız Emin Bey ile Heyet-i Merkeziye azasından
Vasıf Bey bu hareket-i milliyeye iştirak etmişler, Perşembe
günü akşamı Yaya Köprü civarında başlayan ve Yayaköy
Köprüsü ile Kosova (?) sırtlarında imtidad etmek şartıyla
devam eden müsademat Cuma günü akşamı kahraman
kuvvetlerimizin muvaffakiyet-i katiyyesiyle neticelenmiştir.
Anzavur haini evvelce elde ettiği iki topu sağlam olarak maa-
teçhizat ve altmış esir bıraktıktan sonra pek perişan ve rezilane
bir surette on beş kişi kadar maiyetiyle Karacabey ve Bandırma
istikametine firar etmiştir.

Eşkıyanın bu esirlerden maada otuz kadar da maktulü vardır.

Zeybek kardeşlerimizden iki şehit ve süvari kuvvetlerimizden
dört mecruhumuz vardır. 

Bu suretle Kirmastı’nın iki saat mesafesinde tecemmu eden ve
beş yüz kişi kadar tahmin edilen Anzavur’un kuvveti tama-
mıyla perişan edilmiş, Kuva-yı Milliyenin kudret ve mehabeti
ispat edilmiştir. 

Makam-ı Sadareti işgal eden hain-i vatan Damat Ferid Paşa da
anlamış oluyor ki Kuva-yı Milliye her zaman kendisi gibi se-
filleri kahr ve tedmire kadirdir. Bu parlak muzafferiyet vatanın
istihlası için çarpışan Kuva-yı Milliyenin inayet-i Hakk’la ve
kariben bütün bu ihanet kitlesini perişan edeceğine ve sevgili
İzmir ve Anadolu’muzu düşmanlardan istirdat edeceğine bir
mukaddime-i hayırdır. Balya ve Havalisi Kuva-yı Tedibiye Ku-
mandanı bulunan fedakâr mücahitlerimizden Sarı Efe dahi
kuvvetiyle dün akşamdan itibaren Gâvur İmam’ın kuvvet-
leriyle müsademeye başlamıştır. Bu cenahta da zafer temin
edildikten sonra sağ ve sol cenah kuvvetleri müştereken
Gönen ve Biga’yı eşkıyanın elinden tahlis için ilerleyeceklerdir. 

Muazzez Anadolu’nun şeref ve himayet-i tarihiyesini bütün
dâhili ve haricî düşmanlara ispata Cenab-ı Zülcelâl’ın
inayet-i Samedanisine istinaden muvaffak olan muhterem
kumandanlarımızı ve sevgili mücahitlerimizi bütün samim
ruhumuzla tebrik ederiz! Düşmanlarımızın altınlarına
kapılarak namus ve vicdanlarını satan sefillere de ihtar ederiz
ki millî kuvvetlerimizin meşruiyet ve kudretinden daima hazer
etsinler!

Bursa ve civarında toplanan millî kuvvetlerimiz de bu harekete
iştirak etmek ve tevhid-i hareket etmek üzere emir al-
malılardır. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 54
18 Nisan 336 (18 Nisan 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Yirminci Kol Ordu Kumandan-ı muhteremi Ali Fuad Paşa
hazretleri de dün Bilecik’ten pek mühim bir kuvvetle Bursa’ya
vasıl olmuştur.

Binlerce senelik pür-şan ve şeref bir tarih-i millînin valid-i aza-
meti olan Anadolu’nun kalb-i millîsi vatanına ihanet eden sefil
kuvvetleri tamamen kahr-ı tedmir için en kati bir azim ve
iman ile pür-darbandır.

Anadolu’nun her tarafından gelen telgraflar ihtiyaç massettiği
takdirde memleketin edbar ve felaketini hazırlamak isteyen
bütün bu melunane ihanetlerin müsebbiplerini mahvetmek
için birçok mücahidinin harekete müheyya bulunduğu
bildirilmektedir.

Altı asırlık bir saltanatın iclalini düşmanlara çiğnetmekten içti-
nap etmeyen Damat Ferid Paşa hükümet-i gayr-ı meşruasının
Anvazur gibi bir hain ve serseriye bina-yı ümit ettiğine hayret
ediyoruz. 

Daha dün ika ettiği binlerce fazayihe rağmen Damat Paşa
hükümeti tarafından bir kahraman gibi telakki edilen Anza-
vur’un maruz kaldığı bu inhizamdan bari sadrazam cenapları
mütenebbih olsa! Fakat nerede? İhtiras uğrunda vatanını
çiğneyen sefillerden vicdani hareketler beklenir mi?

H. (Hüseyin) Vasıf

Mustafa Necati

SON HABERLER

Son haberler: Hâkimiyet-i Milliye Ajansı ile hususi menabi-i
mevsukaya müsteniden verilmektedir.

Meclis-i Millî

Bütün livalardan mebuslar gelmektedirler. Meclis-i Millînin
on gün zarfında inikat edeceği muhakkaktır.

Urfa’nın Tahliyesi

Fransızlar Urfa’dan kâmilen çekilmişlerdir.

Venizelos’un Katli

İstanbul’dan Ereğli’ye gelen bir vapurun kaptan ve yolcuları
tarafından müttefikan bildirildiğine nazaran “Paskalya” mü-
nasebetiyle bütün düşman harp sefineleri donanmış ise de
Venizolus’un katli haberi üzerine matem alameti olarak
bayrakları yarıya indirmişlerdir.

Almanların Vaziyeti

Almanlar Fransız ve İngiliz zabitlerine karşı taarruzlarında
devam ediyorlar. Fransız kıtaatı ile Alman kıtaatı çarpışmak-
tadır.

Teslim Teklifi

Pozantı’da Kuva-yı Milliye tarafından etrafı sarılan Fransız
müfrezesine teslim olmaları teklif edilmiştir.

Adana Civarında

Adana’nın şimalinde Karaisalı kazasında Kuva-yı Milliye
Adana’ya bir saat mesafeye kadar yaklaşmış ve buralarda teş-

kilat-ı mülkiye ve milliyeyi tesis eylemiştir.

Devran-Duran (?) ve Kelebek İstasyonları

Devran-Duran (?) ve Kelebek istasyonları bilmüsademe
Kuva-yı Milliye tarafından işgal edilmiş ve beş makineli tüfek
ile on beş tüfek, gaz ve benzin iğtinam olunmuştur. Kuşçular
istasyonu da ihata edilmiştir.

Almanlar Şerait-i Sulhiyeyi Kabul Etmiyor

Almanlar müttehiden şerait-i sulhiyeyi kabul etmemekte ve
muhasamata başlamak için pek mühim bir surette çalışmak-
tadırlar.

Hintlilerin Protestosu

İstanbul’un işgali üzerine Avrupa’daki Hint heyet-i murah-
hasası sulh kongresine bir protestoname vermiştir.

Hint Hududunda

Hint hududunda çarpışmalar başlamıştır. Hilafeti müdafaa
maksadıyla içtimalar akdolunmaktadır.

Hint Askerleri

Arabistan’da bulunan Hint askerleri zabitleri öldürerek Müs-
lümanlar tarafına geçmişlerdir.

Mısır’da Galeyan

Mısır’da istiklalimiz lehinde galeyan vardır.

Cafer Tayyar Bey’in Kararı

Birinci Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey, Rumeli’deki
teşkilatı tevsi etmekte olup mütarekenameyi feshettiğini ve
Rumeli’ye herhangi bir İtilaf askeri geçecek olursa muharip
addedileceğini beyan ve ilan etmiştir.

Saruhan İntihabatı

Meclis-i Millî için Saruhan sancağında intihabat neticelen-
miştir. Miralay Avni, gazetemiz sermuharriri Mustafa Necati,
dava vekili Ödemişli Refik Şevket, Akhisar kazası İsmail
Hakkı, Alaşehir eşrafından Edhem Beyzade Umur beyler inti-
hap olunmuştur!

Numara: 54
18 Nisan 336 (18 Nisan 1920)

Sayfa: 2

İngiliz Propagandacılarının Dam-ı İğfaline Düşürülmek İste-
nilen 

DİNDAŞLARIMA

Ey Din Kardeşleri!

Bizler İngiliz boyunduruğu altındaki mahkûm ve esir mil-
letimizin dertlerini size hikâye edecek olursak bitmez tüken-
mez bir destan-ı mezalim olur. 

O gaddarların birinci siyaseti, ahali arasında nifak sokup
tefrikadan bilistifade o memleketi gasp etmektir. Siz işittiniz
mi ki İngilizler donanmalar, ordular göndererek Hindistan’a
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hâkim oldular? Hayır! Bu dessas ve hud’akâr millet bir tüccar
kumpanyasının tesis ettiği şebeke-i iktisadiye ve saçtıkları
nifak tohumları sayesinde Hint’te nüfuz ve hâkimiyetlerini
temin ettiler. 

İkinci siyasetleri, nüfuz ettikleri memleketin münevverü’l-
efkâr milliyetçi ve vatanperver adamlarını mahvetmektir bili-
yorsunuz ki İngilizlerden evvel Hindistan’da bir İslamî saltanat
vardı; o sülalenin millet ve vatanperver şehzadelerini birer
birer bin türlü işkenceler ile idama, kalabendliklere mahkûm
ettiler; nesillerini kuruttular, nam ve nişanlarını bile dünyada
bırakmadılar. Tipu Sultan gibi kahraman ve fedakâr bir emirin
ismi şimdi köpeklere tesmiye olunur. Bir münevverü’l-efkâr
magsub memleketi, mazlum ve makhur milleti namına bir söz
söyledimi hemen idam olunur. 

Üçüncü siyasetleri, o memleketi fakir ve sefalette bırakmak...
Mesela her sene milyonlarca ton erzak ve milyonlarca altınlar
Hindistan’dan İngiltere’ye götürülerek biz Hintlileri kaht ve
sefaletten öldürdüler. Hindistan’da veba ve saire gibi sâri bir
hastalık zuhur etse onun önünü insani bir hisle alacak yerde
daha ziyade tevessüüne meydan verir ve milyonlarca Hintliyi
kurban ederler. 

Dördüncü siyasetleri, müstemlekedeki insanlara hayvanca
muamele etmek, hakir ve makhur görmektir. Mesela bir İn-
giliz neferi bir Hintli binbaşıya resm-i selamı ayıp sayar; bir
Hintli Binbaşı, İngiliz mülazamına temanna etmeye mecbur-
dur. En asil muteberan-ı memleket ve mütehayyizan-ı millet,
bir İngiliz sivil kaymakamına karşı oturup görüşemezler.

İşte biz böyle felaketzede ve kahırdide bir millet olup hud’akâr
İngilizlerin mahkûmiyeti altında inlerken makam-ı muallâ-yı
hilafetin, İslam’ın son müstakil hükümdarı olan padişahın, İs-
lamiyet’in son hür diyarı olan Türkiye’nin hürriyet ve istik-
lalini gayetü’l-âmâl biliyoruz. Hâlbuki siz hür ve şerefli
mazinizi, muhteşem tarihinizi unutarak din ve dünyasını satan
birkaç kişinin dedikodusuna kulak verip gaddar İngilizlerin
mahkûmiyetine inkıyatkâr olursanız kıyamet günü Peygam-
ber-i Zîşanımız’a ve büyük Fatihlere karşı mesul olursunuz ve
onların ruhlarını bîzar ve muazzeb edersiniz. Çünkü
Hatemü’l-Enbiya Efendimiz’in beşaret buyurduğu İstanbul
ashab-ı kiram gibi ekâbir-i mücahidine müyesser olmayıp
Türk fatihlerine nasip olmuştu. Acaba onlar kıyamet günü
dedikodulara kulak vererek vahdetinizi ihlal etmeniz yüzün-
den o Belde-i Tayyibe’nin İngiliz işgali altında girmesini sizden
itap ve ikabla sormayacaklar mı? Aynı zamanda dünyada üç
yüz elli milyonluk İslam âlemi hukukunuzun temini için
heyecan ve galeyan içinde İngilizlerle mücadele ederken sizler
sarih hukukunuzu, meşru davanızı müttehiden müdafaa et-
meyip birbirinizle uğraşırsanız onlara karşı mesul olmaz
mısınız? Bize öyle geliyor ki siz İstanbul’un işgalini muvakkat
bir işgal diye kabul ediyorsunuz. Mısır’ın işgali de muvakkat
bir işgal idi. Mısırlılar dava-yı millîlerini müdafaa edemedik-
lerinden, nifak ve şikak içinde birbirleriyle uğraştıklarından
işgal daimi bir mahiyet aldı. Şimdi size de haber verelim ki
aheng-i millîyi bozmayarak propagandalara kanmayarak
vahdetle hukukunuzu müdafaa etmezseniz maazallah elîm
akıbetlerin tahakkukundan korkarım. Bir mühim mesele daha
var ki Kürtlük, Türklük ila-ahir gibi kavmiyet münazaaları

uyandırmak isteyen kimselere inanmayıp uymayınız. Eğer İs-
lamiyet’te ayrı-gayrı olsaydı, Cenab-ı Fatır-ı Hakîm Kuran’ında
“İnneme’l-mü’minine ihvatün” [Mü’minler ancak kardeştirler.
(Hucurat Suresi, Ayet: 10)] buyurmazdı. Ve Server-i Enbiya
Fahr-i Kâinat Efendimiz hazretleri [La-cinsiyyetü fi’l-İslam (İs-
lamiyet’te ırkçılık, kavimcilik, kabilecilik yoktur.)] hitabında
bulunarak vahdet-i İslamiye’yi telkin etmezdi. Acaba hangi
kavm-i İslamî camia-i Osmaniye’den ayrıldı da nail-i istiklal
oldu.

Hepsi haib ve hasir, ecnebi ribka-i esaretine düşmediler mi?
Şimdi sizden soruyoruz: Damat Ferid Paşa ve rüfekası millet
ve vatan uğrunda mı çalışıyorlar? Yoksa İngiliz altınlarının
verdiği menfur ihtirasına, İngilizlerin millî saltanatlar
söndüren hâkimiyetine münkad etmek için mi didiniyorlar?
Niçin Saltanat-ı Osmaniye’nin ab-ı rû-yı iftiharı olan binlerce
milletperveranı ortadan kaldırmak istiyorlar? Acaba bu
adamların hepsi millet haini midirler? Ey kardeşlerim! İşte bu
noktaları ibret ve basiretle muhakeme ederek, kara bulutlarla
boğmak istedikleri hakikati görmek! Nebiyyü Azam “La
yectemiu ümmeti ala’d-dalale. Ümmetim dalalet üzerine iç-
tima etmez” buyurmuşlardır. On aydan beri Anadolu ve
Rumeli’nin müttehiden yürüdükleri gaye pek mukaddes ve
muazzezdir. Ve eminim ki Türkiye’nin dâmen-i istiklali ve
kâfil-i hukuku olacaktır. İngilizlerin dam-ı iğfaline düşen ve
İstanbul’un işgaline sebep olan bir ekalliyet-i kalile herhalde
delalette olup efkâr ve efaline tebaiyyet-i İslam’ın ümid-i haya-
tı olan Türkiye’yi karin-i izmihlal eder.

Şunu hatime-i makal olarak arz edeyim ki: Biz ne Ferid Paşa
ve refikasını tanır, ne de diğerlerini... 

Şahsî ve hususi agrazdan azade olarak size kardeşçe haber
veriyoruz ki İngilizlerin maksadı Hind’de, Mısır’da oynadıkları
oyunu size oynamaktır. Beyninizde fesat ve tefrika, nifak ve
şikak ilka ederek çoktan beri göz diktikleri güzel ve feyyaz
vatanınızı gasp etmektir. Artık son dakikadır; basiretle iyi
düşünün mücahede-i milliyeye, vahdete iyi sarılınız Allah
çalışanları, habl-i İlahiye itisam edenleri meyus etmez. Hilafın-
dan hareket, dalale tebaiyyet muceb-i harman ve hüsran olur
encamkâr nedametin faydası olmaz. Ve’s-Selamu ale
meni’t-tebea’l-Hüda (Selam Hüda’ya tabi olanlara olsun). 

Fi 7 Nisan 336 (7 Nisan 1920)

Hint kardeşlerinizden 

Salihli cephe-i harbinden mücahitler namına 

Abbas Han

KAHRAMAN MÜŞİR FUAD PAŞA

HAZRETLERİNİN ŞEREFLİ AKIBET-İ HAYATI

İngilizler ve onların vasıta-i icraiyesi olan Ferid Paşa ve yaranı
gün geçmiyor ki İslam kalbine bir hançer sokmuş olmasınlar.
Padişahına, milletine şimdiye kadar hizmet ederek büyük bir
takrir ve tebcil gören Fuad Paşa müteaddit harplerde bulu-
narak vatanına cansiperane hizmet etmiş ve Rus muhare-
besinde asker arasında “baba” unvanını kazanmıştı.  Dört
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evladı Balkan ve Harb-i Umumi’de şehit olan bu büyük ihtiyar
seksen beş yaşında Ferid Paşa’nın şeni tecavüzüne maruz
kalmış. Ferid Paşa sırf memleket aşkıyla padişahına hakikati
söylemekten çekinmeyen bu büyük ihtiyarımızdan intikam
almak üzere köşkünü yüz İngiliz neferiyle sardırmış ve dört
büyük rütbeli İngiliz zabitleri de odasına kadar giderek büyük
kalpli fedakâr müşire, millet babasına hapsedileceğini tebliğ
eylemiş ise de iki dakika müsaade talep ve revolverini alarak
dört İngiliz zabitini öldükten sonra İngilizlere teslim-i nefis
etmeyi millî haysiyetine ağır gören Fuad Paşa silahını kendi-
sine çekerek terk-i dağdağa-i hayat etmiş ve İngiliz milletinin
bu pek adi ve gayr-ı insani olan muamele-i cebir ve şiddetine
karşı Türk’ün asalet-i ruh ve necabet-i ahlakına bir numune
göstermiştir. Fuad Paşa’nın bu akıbet-ı hayatı hepimiz için
düşünülecek bir mesele-i mühimmedir. İngilizler ve onun
vasıta-i icraiyesi olan Ferid Paşa ve yaranı bu milletin büyük-
lerini birer birer ifna etmeğe karar vermiş olduklarını görü-
yoruz. Artık buna karşı Anadolu evlatlarının yegâne vazifesi
ölünceye kadar çalışmaktır. Fuad Paşa’nın intikamını almak
hepimiz için bir vazife-i milliyedir. Fedakâr ihtiyarımızın
mazhar-ı eltaf-ı ilâhî olmasını temenni eder ve sevgili ailesiyle
millete beyan-ı taziyet eyleriz.

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

14.4.36 gecesi düşman siperlerinden bomba, piyade ve mit-
ralyöz ateşi yapmış ve gündüz tarafımızdan yapılan keşif taar-
ruzu muvaffakiyetle neticelenmiştir. Bir hafif mecruhumuz
vardır. Yortan civarına gelen bir bölük piyade ve iki makineli
tüfekten ibaret bir Yunan müfrezesi Dereköy istikametine git-
miştir. 

16.4.36’da tarafeyn arasında piyade ve makineli tüfek ve
bomba ateşi olmuştur.

Akhisar Cephesi’nde:

15.4.36’da düşman topçusu Sarıçam, Paşaköy, Adiloba ve
Saruhanlı’ya üç yüzü mütecaviz mermi atmıştır. Cem’an yirmi
kadar hane ile bir cami harap olmuş ve tarlasında çalışmakta
olan üç kadınla bir çocuk yaralanmıştır. Topçumuz tarafından
bilmukabele düşman topçusuna ateş edilmiştir. 

Salihli Cephesi’nde:

14.4.36’da dün saat alafranga dokuzda Sart’ta (Sard) Çiftetelli
mezarlık istikametine gelen düşman nakliye arabalarına fab-
rikadaki sahra topçumuz iki mermi endaht etmiştir. Kırktepesi
Değirmen Boğazı istikametinden ileri keşfiyata giden otuz kişi-
lik bir müfrezemiz bir bölük Yunan askerine tesadüf ederek
piyade ve mitralyöz ateşiyle taarruz etmiş ve müsademe bir
saat kadar devam etmiştir. Zayiatımız yoktur. 

15-4 öğleden sonra mütekabil hafif topçu ateşi teati edilmiş ve
keşif kolu müsademesi olmuştur. Bozdağı ve Gelas mın-
tıkalarında tebeddülat yoktur. 

Payitahtımızın Vaziyeti

İstanbul’da İngiliz kuvvetlerine istinat eden ve İngilizlerin
vasıta-i icraiyesi olan Ferid Paşa ve yaranı memleketin ne
kadar münevver, mütefekkir ve fedakâr evlatları varsa her gün
bir suretle tevkif ettirmek için İngiliz polis ve askerlerinin him-
metlerine arz-ı ihtiyaç etmektedirler. İstanbul’dan on beş
yaşından kırk beş yaşına kadar olan Müslümanların
Anadolu’ya geçmelerine İngilizler mümanaat etmekte ve
vesika vermemektedirler. Bütün İstanbul ahalisi matem içinde
yaşıyor. İngilizler ve Ferid Paşa yaranı karşısında İstanbul
halkı Anadolu’nun feyizkâr himmetlerini dört gözle bekliyor-
lar. Bütün İstanbullular Ferid Paşa hükümetinden gayr-ı mem-
nundurlar. Hükümet İngilizler vasıtasıyla Meclis-i Mebusanı
feshetmiş ve mebusları mebusan binasından çıkarmıştır. İs-
tanbul’dan emin bir vasıta ile Ankara’ya verilen malumatta İs-
tanbul ulema ve vatanperverleri, bütün bir tazyik altında
olduklarını ve Ferid Paşa’nın millî ittifak ve itimada karşı aldığı
vaziyetten son derece müşteki ve müteessir olduklarını ve
bütün vatanperverlerin cebir ve tazyik altında kaldığı ve mil-
letin bu tazyiki düşünerek el birliğiyle çalışması lazım
geldiğini bildirmektedirler. Beyoğlu’nda her akşam İngiliz
zabitlerine Kuva-yı Milliye muhalifleri tarafından ziyafetler
verilmektedir. Ali Kemal ve hempalarıyla Ferid Paşa taraf-
tarının her birine mahsus otomobilleri vardır. Her gün oto-
mobillerle İstanbul sokaklarında ferih ve fahur dolaşıyorlar. 

Milletin kan ağladığı böyle bir günde ziyafetlerle vakit geçiren
ve otomobillerin aguş-ı debdebesinde etrafa handeler savu-
rarak koşan Ferid Paşa ve yaranının şu vaziyetlerini milletin
nazar-ı dikkatine vazederiz.

Yunanlıların Mezalim ve Vahşeti

İzmir’e girdikleri günden beri akla sığmaz cinayet ve
vahşetlerde bulunan Yunanlılar Paskalya yortularında bilu-
mum İslam mahallerine dağılarak ve resmigeçitler yaparak
[İstavroz yukarı, yıkılsın camiler] şarkılarını teganni etmişler.
Ve köylerde, ıssız yerlerde buldukları İslamları keserek icra-yı
şadmani eylemişlerdir. Hükümet Konağı içinde Yunan nefer-
leri işret ettikleri gibi bu arsız ve namussuz milletin efradından
birkaçı da bazı karakollarımıza giderek komiser ve polis-
lerimizin muvacehesinde tebevvül etmekten utanmamışlardır.
Nif kazasında ve Torbalı’daki cami-i şerife ateş ederek
minarelerinin muhtelif yerleri delik deşik olmuştur. Yunanlılar
mütemadiyen mekabir ve meabid-i İslamiye’ye hücum etmek-
tedirler.  

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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KUVA-YI MİLLİYENİN AZİMETİ ÖNÜNDE

Bütün İslam mukadderatının taayyün ve takarrür edeceği bu
hengâm-ı keşmekeşte Anadolu evlatlarının uhde-i besalet ve
hamasetlerine birçok vazifeler terettüp ettiği içindir ki
mütarekenin akabinde İslam haysiyet ve şerefine vuku bulan
tecavüz ve tahkirat önünde Anadolu evlatları silahlarına istinat
ederek şeref-i tarihi ve haysiyet-i dinilerini müdafaaya karar
verdiler. İzmir’in işgaliyle başlayan fecayi-i müessife karşısında
bütün Avrupa’nın sükûnet-i amiki İslam ve Türk için
müdafaa-i hayat ve namus yolunda fedakârlıktan başka
çare-i felahı olmadığını gösteriyordu. Binaenaleyh namus,
hayat ve şeref ezen Yunan Efzunlarının silahları altında
hemşirelerinin namuslarını kurtarmak ve bir seyl-i felaket gibi
Anadolu’ya akmağa çalışan Yunan vahşet ve zulmüne
mukavemet etmek her İslam için hayati bir vazife, vatani bir
borç olmuştu. Onun üzerinedir ki milletin kalbinden kopan
bir aşkla Kuva-yı Milliye teşekkül ve Anadolu’nun mukadde-
ratına hâkim olmağa başladı. Ve çok şükür ki tarih-i
teşekkülünden beri Yunan barbarları bir adım ilerleyemedik-
leri gibi birçok telefat vererek bugün hacil ve zelil bir mevkide
kaldılar.

Üç Sancak halkı bir devletin resmi ordusu önünde her türlü
muavenet ve silahtan mahrum iken mukavemet etmiş ve
Yunan ordularını birer birer ezmişti. Çünkü avn ve inayet-i
Rabbaniyeye istinat eden İslam ve Türkler muhafaza-i hayat ve
namus müdafaa-i şeref ve vakar için çarpışıyorlardı. Aynı za-
manda Kuva-yı Milliyenin zir-i hâkiminde kalan her yerde
bütün anasır-ı ecnebiye ve Hıristiyaniye büyük bir refah ve
saadetle imrar-ı hayat  etmiş ve etmekte bulunmuşlardır. Fakat
işgal ordularının mesaha-i harekâtında kalan bilcümle İslam-
ların hukuk ve şerefleri ezilmiş, servetleri yağma edilmiş her
tarafta kan dökülmüştü. Kuva-yı Milliyenin ise adilane
harekâtına karşı memleketimizi ziyaret eden bilcümle ec-
nebiler bile takdirhan olmuşlardı.

Binaenaleyh Kuva-yı Milliye milletin namusunu kurtarmış,
Yunan vahşetini mukavemet etmiş memleketin esasiyet-i mut-
lakasını temin eylemiş İslamiyet’in şerefini muhafaza etmiş

iken ve etmeğe ahd ü peyman eylemiş bulunurken İslam
namını taşıyan beş on serseri milletin bu azim ve celadeti
önünde İngiliz altınlarıyla ceplerini doldurarak İslam kalbine
zehir akıtmağa, Kuva-yı Milliyenin kudret ve şehametini
ezmeğe çalıştılar. Ve İngilizlerin pek adice vuku bulan taarruz
ve tazyikleriyle millet meclisini dağıtmağa ve milletin büyük-
lerini birer birer mahv ve ifna etmeğe Fuat Paşa gibi millet
babası ihtiyar bir müşiri hapis ve tevkif etmeğe ve Esad Paşa
gibi sıfat-ı namı cihanda büyük bir haysiyet ve şöhret kazanan
bir üstadı da mahveylemeye başladılar. Ve zannettiler ki İn-
giliz tazyiki altında bu millet susacak ve Anadolu halkı din ve
vatan namına başladıkları mücadeleden vazgeçecek. 

Bu zavallılar bilmiyorlar ki: Kuva-yı Milliye İslam ve Türk na-
musunun muhafız ve müdafi’idir. Ve milletin kabiliyet ve
kudret-i amikasının muhassalasından mürekkep bir kuvve-i
âliyedir. Onun için Anzavur gibi şimdiye kadar öldürdüğü
binlerce Müslüman’ın ah ve feryadı henüz kulaklardan git-
meyen ve bugün ağlaşan yetimlerin enin-i tazallüm ve şikâ-
yeti bütün muhiti yeis ve eleme gark eden ve birbirinin
kabiliyet-i vahşiyanesine istinat ederek Kuva-yı Milliyenin
hayat ve kudretini ezmeğe yeltendiler. Fakat Anadolu’nun her
tarafından kopup gelen azametli bir ordusu önünde bu adi ve
alçak herif bütün istinatlarına rağmen bir gün mukavemet
edemeyerek utanmadan ar-ı firarı irtikâp etti. Ve milletin azim
ve celadeti önünde hiçbir kuvvetin hakk-ı hayatı olmadı-
ğına pek açık bir delil olan bu vaka bütün düşmanlarımıza
Kuva-yı Milliyenin kudretini tekrar gösterdi. Ne kadar sefil
kuvvetlere istinat ederse etsin, bugün milletin azim ve kararı
layetegayyerdir. O da Türk İzmir içinde Yunan kaldıkça her
Türk olan yerin üzerinde bayrağımızın sallanmasına müsaade
edilmedikçe, tamami-i hukukumuz tasdik edilmedikçe Kuva-
yı Milliye dağılmayacaktır. Buna her Kuva-yı Milliye muarızı
olan hainler iman etmelidirler. Kuva-yı Milliye İslam ve Türk
hukukunun bitamamiha tasdik edildiğini görmedikçe silahını
bırakamaz ve ona hiçbir kuvvet silahını bırak, Yunana esir ol
diyemez.

Allah’tan korkan, peygamberden hayâ eden hiçbir Müslüman
düşünülemez ki: Ey millet; sen silahı bırak, Yunan vahşilerinin
memlekete girerek namusuna, hukukuna göz yum diyebilsin.
Kuva-yı Milliyenin dağılmasını istemek doğrudan doğruya na-
musunu Yunan’a teslim etmek demektir ki buna hiçbir Müs-
lüman razı olamaz ve Anzavur ve hempaları, Ferid Paşa ve

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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yaranının millete Yunan esiri olacaksın diye haber etmeye de
salahiyet ve hakkı olamaz. Ferid Paşa ve yaranı bu millet
içinde bir lekedir, bu milletin hayatını zehirleyen hain bir
kuvvettir. 

Yunan kadar milletin namusuna, izzet-i nefsine, saltanatına,
dinine düşmandır. Çünkü millete silahını bırakmayı, namus
ve servetini Yunana teslim etmek teklifini ancak düşmanlar
yapar. Müslüman için yegâne şart, namusu ve dini uğrunda
ölmektir. 

Onun için Ferid Paşa ve yaranı İslamiyet’in hukuk ve şeraitine
taarruz etmekle birer hain-i vatan ve dindir.

Elbette adalet-i ilâhîye din ve vatan için Yunan’a karşı silahına
dayanan Müslümanların intikamını bu hainlerden alacaktır.
Kuva-yı Milliye hakların bütün azamet ve şanını cihana
gösterecek ve cihan Anadolu’nun bu kuvveti önünde
hayretlere düşecektir. 

Mustafa Necati

CİHAN ŞUÛNU

Nihayet Almanya’da Harekât-ı Milliye Başladı

Almanya’da büyük Mareşal Hindenburg seferberlik ilan ede-
rek harekâta başladığı İtalya menabi’inden anlaşılmıştır.

Japonya’nın İstihzaratı

Bahriye Nazırı Mösyö Vatyali(?) Ayan Meclisi encümeninde
vuku bulan beyanatı esnasında aldığı rapora göre Japonya’nın
sulh muahedesi ahkamına tevfikan ahiren temas eylemiş
olduğu Karolin, Marşal, ve Marian Adaları’nda kuvvetli tahki-
matta bulunduğunu söylemiştir. Bundan başka Japonya,
büyük inşaat-ı bahriye ve havaiyeyi havi bir program tanzim
etmiştir.

Amerika Gazeteleri

Amerika Reis-i Cumhuru Wilson Düvel-i Mutelifeye verdiği
muhtırada şimdilik İzmir hakkında bir şey söylenmiyorsa da
Amerika gazeteleri İzmir’in Türk hâkimiyetinde ibkasının Wil-
son prensiplerine muvafık olduğunu yazıyorlar.

Macarlar Müsalahayı Reddetmişler

Macarlar memleketlerinden ayrılacak olan arazide ara-yı umu-
miyeye müracaatı kabul etmediklerinden ihzar edilmekte olan
muahede-i sulhiyeyi reddetmişlerdir.

Trablusgarplılar

Trablusgarplılar Osmanlı sulhunun adilane yapılmasını İtalya
devletinden rica ve camilerde biliçtima ümmet-i İslamiyenin
selameti namına dualar etmişlerdir.

Alman Milisleri Rur’a (Ruhr) Doğru İlerliyor

Mayans’tan (?) Tan gazetesine vürut eden bir haberde Alman
milis efradının Rur (Ruhr) havzasına doğru ilerlemekte devam
ettiği bildiriliyor.

Yeni Bir Muharebe mi?

Ahiren Peru konsoloshanesine karşı yapılan husumetkârane
nümayişler üzerine Peru ile Bolivya arasında münasebat pek
ziyade gerginleşmiştir. Son haberlere nazaran her iki mem-
leket arasında muharebe vuku’u ihtimalinden endişe edilmek-
tedir. Bolivya’da seferberlik ilan edildiği ve kıtaatın Peru’nun
Cenup kısmını istilaya başladığı Amerika mahafilinden an-
laşılmıştır.

Bolşevikler Türkiye Toprağına Girdiler

Dün İstanbul’dan gelen bir zatın beyanına göre Şuralar
Cumhuriyetinin muzaffer orduları Batum ile Rize arasında
“Hopa-Erhoy” iskelelerini işgal ve o civarda şuralar teşkil et-
meğe başladıklarını ve mahalli ahali-i İslamiyesinin Bolşe-
vikleri büyük bir meserretle kabul ve onlara iltihak ettiklerini
yeniden Trabzon vilayetinden İstanbul’a gelen zevat
bildirmişlerdir.

“Eskişehir Gazetesi’nden”

Hint Askerleri

Dersaadet’ten alınan haberlere nazaran İngiliz ordusunda bu-
lunan Hintli Müslüman askerleri isyan eder korkusuyla silah-
tan tecrit edilerek muhafaza altına alınmışlardır.

“Eskişehir Gazetesi’nden”

Berlin’de Ecnebilerin Tevkifi

Frankfurt gazetesine nazaran dünkü gün Mevki Başkuman-
danının emriyle pek çok ecnebi tevkif olunmuş ve Rosen
Üsera Karargâhına hapsedilmiştir. Tevkif olunan bu eşhas
ikamet ruhsatını gayr-ı haiz ve sahte isimlerle maznun idiler.
Tevkifat mezhep ve mevki-i içtimaı nazar-ı itibara alınmayarak
icra edilmiştir.

27 Mart tarihli Tan Gazetesi’nden:

Münih birası hamuleli bir vapur derununda mitralyözler,
tüfekler ve İrlandalıları teslih edecek mühimmat-i saire-i har-
biye bulunduğu halde keşfolunmuştur. Bu vapur mühimmatı
ile Paskalya Yortusuna tesadüf eden Pazartesi günü bütün İr-
landalılar İngiltere aleyhine kıyam edeceklermiş.
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BEYANNAME

Makam-ı hilafetimizin her türlü kavaid-i adl ve hakka muhalif
olarak İtilaf Hükümatı tarafından işgal ve milletimiz hakkında
hiçbir tarihin kaydetmediği tahkirat ve tecavüzata cüret
edilmesi üzerine tekmil Anadolu ve Rumeli’de bir vahdet-i
iman ve vicdan ile feveran eden ve hukuk-ı hilafet ve
istiklal-i milleti tahlisi gayesine inhisar eden azm-i millîyi ihlal
için düşmanlarımızın en evvel tevessül etmek istedikleri çare
nifak dâhilîdir. İşte sırf bu maksad-ı hainanenin tatbikatı cüm-
lesinden olmak üzere gerek İstanbul’da düşmanlarımızın ama-
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lini tatmin için teşkil eyledikleri Ferid Paşa hükümetini ve
gerekse bizzat Anzavur’u teşvik etmişler ve bunun neticesi
olarak Gönen, Biga havalisinde ika-ı fesada teşebbüs et-
mişlerdir. 

Aydın Cephesi’nde Yunanlıların taarruzları püskürtülerek bu
cephe vaziyeti emin bir şekle girdiği ve Kilikya havalisindeki
işgal kuvvetleri de Urfa’yı tahliye ettikleri; Mersin, Tarsus,
Adana, Haçin mevaki’indeki işgal kuvvetlerinin de kâmilen
muhasara edildikleri bir zamanda Anzavur’un Gönen havali-
sindeki teşebbüsleri doğrudan doğruya Yunanlıların menfaa-
tine hizmet ve menafi-i âliye-i milliyeye sarih ve faal bir
hıyanettir. Bu teşebbüs-i caniyane düşmanlarımızın istihdaf
eyledikleri gayeyi teminden pek uzak olup hiçbir kuvvetle
tezelzüle uğratılamayacak derecede kavi olan azm-i millî
karşısında pek yakında imha ve caniler müstahak oldukları
ceza-yı adle giriftar edileceklerdir.

Binaberin meclis-i fevkalade-i millî azasından Ankara’da iç-
tima etmiş olan murahhaslar ve mebusların da rey ve kararı
inzimam ederek 67’nci Fırka Kumandanı Miralay Kazım Bey’e
Karesi livası ve 56’ncı Fırka Kumandanı Bekir Sami Bey’e de
Hudavendigâr vilayeti dâhilindeki tekmil kuva-yı mülkiye ve
askeriye ve milliyeyi deruhte eyleyerek dâhil-i memlekette
ihdas etmek istedikleri tefrikaya mani olmak için her tedbire
teşebbüs edebilmeleri ve vahdet ve istiklal-i millîyi ihlale
teşebbüs edecek veya idame-i vahdet için ibraz-ı mesai et-
meyecek veya edemeyecek olan bilumum memurin-i mülkiye
ve askeriye hakkında cürmün derecesine göre azil, hapis, idam
gibi her nev-i cezaları tatbik için salahiyet-i fevkalade veril-
miştir.

İstiklal-i millî uğrundaki mücahede-i katiyemizde her zaman
olduğu gibi bundan sonra dahi tevkifat-ı Sübhaniyeye
mazhariyetimizden eminiz. Cenab-ı Hakk bizimle beraberdir.

Heyet-i Temsiliye namına 

Mustafa Kemal

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Hâkimiyet-i Milliye ajansı ile hususi
menabi-i mevsukaya müsteniden verilmektedir. 

Yunanlılar İzmir’den Taşınıyorlar

Yunanlıların İzmir’den bir fırka askerinin Makedonya’ya sevk
edilmekte olduğu gelen yolcuların ifadesinden anlaşılmak-
tadır. 

Yunanlıların Makedonya’ya kırk bin kişilik kuvvet sevk etmek
mecburiyetinde oldukları haber alınmıştır. Telgraf ve tele-
foncu takımlarıyla 1 Nisan’da ilk kafile olarak Alabey’e iki
tabur sevk edilmiştir.

Fransız Kumandanının Teşekkürü

Pozantı’da Fransız Müfrezesi Kumandanı Kuva-yı Milliye
tarafından zevcesiyle yaralılara yapılan hüsn-i muameleden
dolayı beyan-ı teşekkür etmiştir.

Kelebek ve Birecik’te

Kelebek muhasara altına alınmış ve bugün yarın sukut etmek
üzere bulunmaktadır. Birecik’te Fransızlardan bir zabit, yirmi
beş nefer esir alınmıştır.

Irak’ta Vaziyet

İngilizler tarafından kazanılmış olan bazı şeyhler bile İngiliz-
lere karşı vuku bulacak kıyama iştirake ahdeylemişlerdir.

Almanlarla Fransızlar Arasında Muhabere

Ren nehri (Rehn) boyunda Almanlarla Fransızlar arasında
muharebe olduğu mevsukan bildirilmektedir.

Lehistan’da Grev

Lehistan’da şimendifer dâhil olduğu halde amele umumi grev
ilan etmiştir.

İngiliz Aleyhtarı Cereyanı

Sosyalist rüesasından Zitof; Bulgaristan, Romanya, Sırbistan
ve Trakya ahalisine hitaben bir beyanname neşrederek İngiliz
hükümetine karşı harp için tedabir ve teşkilat-ı mahsusa al-
maya davet etmiştir.

Şarkî Trakya Kongresi

Payitahtın düşman işgaline geçmesini müteakip Anadolu gibi
derhal İstanbul ile alakasını kat eden Şarkî Trakya, akdettiği
umumi bir kongre ile vaziyet-i hususiyenin istilzam ettiği ted-
biri almıştır. Heyet-i temsiliye ile irtibatın kemakân
muhafazası vatanın bu muazzez ve fevkalade meclis-i millîde
bulunduracağı azalar meyanından intihabını takarrür ettir-
miştir. Garbî Trakya’ya gelince nisanın dördüncü günü res-
men Trakya meclis-i millîsini küşat edilmiştir. Bu meclis
atiyen intihap ile yapılacak ve Trakya meclis-i mebusanından
madud addedilecektir.

Bulgarların Kararı

Bulgar gazeteleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetleri Teşkilat-ı Milliye ve tevhid-i harekât etmeyi men-
faatlerine muvafık bulduklarını yazıyorlar. Trakya’nın Yunan-
lılar tarafından işgali halinde Müslümanlar ile beraber Yunan
ordusu aleyhine harp etmeğe karar vermiş olduklarını mezkûr
gazeteler münderecatından anlaşılmıştır.

***

Konya’ya gelen Konya Mebusu fazıl-ı muhterem
Vehbi Efendinin İstanbul işgali hakkında beyanatı:

Müttefikler İstanbul’u Mart’ın on altıncı günü işgal edecekle-
rine dair bir nota verdiler. Notanın meali şudur:

“Meclis-i âlinin kararı veçhile Mart’ın on altısında İstanbul
işgal-i askeri altına alınacak Harbiye, Bahriye ve Posta Telgraf
Nezaretleri dahi işgal edilecektir”

On altıncı gece Şehzadebaşı’nda alaturka saat 6-7 raddelerinde
ansızın bir karakolu basarak yatakta bulunan efrattan 9’unu
şehit 6’sını mecruh ettiler. Bu basılan karakoldaki neferler
müzika efradı olup cümlesi esasen silahsızdı. Sabahleyin
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erkenden İstanbul’un birçok noktalarına mitralyöz ve bazı yer-
lere de top koydukları gibi zırhlıların topları da İstanbul ci-
hetine tevcih edilmişti. Üsküdar cihetiyle Haydar Paşa’dan
Alemdağı’na kadar karakollar ve mitralyözler dizmişlerdi. İşte
keyfiyet-i işgal bu suretle olmuştur. O gün mecliste mebu-
sanın ekserisi içtima etmişlerdi. Saat alaturka on ikide refakat-
lerinde fesli bir Ermeni tercüman olduğu halde üç İngiliz
polisi meclise gelerek Hüseyin Rauf ve Kara Vasıf Beyleri iste-
diler şayet verilmezse cebren alacaklarını söylemeleri üzerine
bu arkadaşlarımızı çarnaçar feda ettik. Bir gün sonra yine
mecliste şubelerde içtima edildi. Tam içtima esnasında Edirne
Mebusu Şeref ve Faik Beylerle Amele Mebusu Numan
Efendi’yi istediler ve alıp götürdüler. Bu taarruzlar üzerine
meclis hürriyet-i vicdan üzerine devam-ı içtimaa imkân
göremediğinden Düvel-i Müttefika’ya karşı bir protesto
makamında; zaman ve mekân müsait oluncaya kadar müza-
kerat-ı umumiyenin tehirine karar verdi. Fakat ben oradan
ayrılıncaya kadar kırk elli mebus mebusan dairesine gidip
geliyordu. Ben, Yusuf Kemal, Rıza Nur, Abdullah Azmi
Beylerle meclisin tensibi ve heyet-i vükelanın gördüğü lüzum
ve Salih Paşa kabinesinin Müttefik Devletler mümessillerinden
bin türlü müşkilatla istihsal edebildikleri müsaade üzerine
Ankara’da Mustafa Kemal Paşa ile bazı hususat-ı mühimme
hakkında görüşmek için İstanbul’dan müfarekat etmiştik.
Gelirken yollarda halkın kuvve-i maneviyesini pek yerinde
buldum. Her fert devlet ve milletin maruz kaldığı tecavüzü
nefretle karşılayıp silahına sarılmıştır. Kuva-yı Milliye
muntazam ve kesir olan kuvvetleri sayesinde İzmit’ten itibaren
her noktada vaziyete tamamıyla hâkimdir.

İngilizler işgalin muvakkat olduğunu söylüyorlar fakat İngiliz-
lerin evvelden beri meşhur olan hilekârlıkları ve gaddarlıkları
onların her girdikleri yere muvakkat dedikleri halde müebbet
kalmalarını intaç etmiştir. Mısır, Hindistan ve Kıbrıs göz
önündedir. İstanbul işgalinde pek çok kişi tevkif edilmiştir.
Fakat bunların kimler ve kaç kişi olduklarını bilen yok. Hatta
hükümetin bile doğru dürüst haberi yoktur. Bizim polislere
tahkikat ve tetkikat yaptırmıyorlar. Dilediklerinin evine zorla
girerek gece yarıları alıp götürüyorlar. Esad Paşa’yı tevkif edip
pek çok dövmüşler ve işkence etmişlerdir.

Şehzadelere de tevkifat esnasında pek çok hakaretler yapıldı.
Tevkif için Sapancalı Hakkı Bey’i aramak bahanesiyle tüccar-
dan İlyas Bey’in kapısı kırılarak evine girilmiş pek çok fenalık
yapıldıktan sonra sütninesi olan genç bir kadınında alenen
ırzına geçilmiştir.

Şehzadelerin kapıları kırılmış hakaretlerle odalarından
çıkarılarak sevk edilmişlerdir.

Daha pek çok tadadı kabil olmayan fecayi vardır. Ankara
meclis-i millîsine çağrıldığım zaman icabet edeceğim.

HAREKET-İ TEDİBİYYE

Milletin azim ve imanı karşısında dikiş tutturamayarak Kir-
masti’den zelil ve sefil bir surette kaçıp Bandırma’da soluk alan
millet düşmanı, din düşmanı Anzavur şekavetinin, melane-
tinin cezasını orada da çekti. Ruh-ı milletten doğan Kuva-yı
Milliyenin savletine orada dahi dayanamadı. Milletin
cigergâhına hançer saplamak ister iken kendi kalpgâhına
çevrileceğini anladı. Bîar ve bîhaya oradan dahi firara koyuldu.
Kendisinden pek çok ümitler bekleyen Millet haini Ferid
Paşa’nın midesini bulandırdı. Ümitlerini söndürdü. İhtimal ki
onunda kalbine havf ve halecan saldı.  Fakat ne gariptir ki An-
zavur’un Bandırma’ya melunane duhulü Rumların hoşuna git-
miş, kiliselerinde Anzavur şerefine ayinler yapılmış, dualar
edilmiş! Hatta Anzavur’un duhulünden cüret alan Rumlar,
Müslümanlara karşı dürüşt muamele etmeğe başlamışlar
mütecaviz bir vaziyet almışlar! Vakıa Anzavur’un Yunan âmâ-
line, düşman menfaatine çalıştığı tabii. Fakat Rumların Kuva-
yı Milliyeden iyilikten başka hiçbir şey görmedikleri halde bir
asi ve baginin muvakkat bir duhulünden istifadeye kalkmaları
şayan-ı teessüftür. Bu gibi vaziyetlerden dolayıdır ki herkes
Kuva-yı Milliyenin, şanlı aslanların vürudunu dört gözle bek-
lemiş idi.

Her birinin kalbinde bir aslan yatan mücahitlerimizin Bandır-
ma’ya duhulü pek şanlı bir suretle karşılanmış; İslamların
yüzünü güldürmüştür. Yapılan tezahürat her türlü tasvirin
fevkinde olmuştur. Kuvvetlerimizin önünden kaçamayıp
yakayı ele veren Kızıl Hançercilerden birkaç hissizler derdest
edilerek pençe-i adalete verilmiştir. Fransız Şimendifer
Kumpanyası Anzavur’un teklifini şiddetle reddederek trenin
kaldırılmaması hakkındaki nokta-i nazarlarını kabul eyle-
memiş ve tren hareket eylemiştir. Gizlenmek için fare deliği
arayan şaki Anzavur’un yakında, hem de pek yakında yakayı
ele vereceği inayet-i Hakk ve imdad-ı ruhaniyet-i Peygamberî-
den memuldur. Bu taraflarda makhur ve perişan düşen düş-
man Gönen taraflarında da aynı akıbete uğramıştır. Oralarda
icra-yı şekavet ve melanete memur edilen Gâvur İmam dahi
fena halde sıkışmış ve başına evvelce toplamış olduğu kimseler
birer birer dağılarak kuvveti azalmakta bulunmuştur. O tarafta
harekât eden kuvvetlerimiz Koyuneli ve Fındıklı’ya girerek
düşmanı takip etmektedir. Agonya cihetindeki usat da firar
etmeğe başlamıştır.

***

Geçen ki nüshamızda hareket-i tedibiye serlevhası altında
yazılan yazılar havadis kabilinden bir bent iken mürettipler
sehv eseri olarak baş makale zannetmişler ve zirine gazete-
mizin sahibinin imzasını atmışlardır. Binaenaleyh tashih-i key-
fiyet olunur.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 56
25 Nisan 336 (25 Nisan 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�

Numara: 56
25 Nisan 336 (25 Nisan 1920)

Sayfa: 1

HAK VE HAKİKAT DAİMA HÂKİMDİR.

Binlerce senelik fahr ve gurur bir tarih-i millisine rağmen pek
zelilane bir surette öldürülmek istenilen milletimizin dâhili ve
haricî hücum ve salvetlere karşı gösterdiği tecellüd-i vatan-
pervarane ve fedakâriyi istikbal daima takdis ve hayret ile yâd
edecektir. Hadisat-ı tarihiyenin en harika-amiz cereyanları
arasında Anadolu’nun bu son feveran-ı millîsi lâyemut bir tim-
sal-i hamiyettir.

Mütarekenin ferda-yı ilanında her türlü vesait mukavemeti
kesredilerek birçok ihtirasların zebunu bırakılan asil Türk mil-
leti şanlı ecdadı varis hamaseti olduğunu pek parlak bir surette
ispat etti. Avrupa âlem-i medeniyetinde artık zerre kadar insaf
ve vicdan kalmış ise Türk milletinin bu kudret ve zindegi-i
hayatının takdir edilmesi lazımdır.

Muazzez Anadolu’nun temiz topraklarını telvis etmek isteyen
düşman ayakları da artık anlamalıdır ki Türkün imanlı sinesi
fesat ve ihanete karşı daima bir hail-i metin olacaktır

Düvel-i Muazzama-i Fahime Şark’ta sulhun ve asayişin ihlalin-
den müctenib iseler artık tevessül edecekleri tek bir tarik
kalmıştır. Kuva-yı Milliyenin hissiyat ve emeline riayet etmek!
Hudud-ı millîmiz dâhilinde tamamiyat ve istiklali temin et-
meyi nuhbe-i âmâl edinen Kuva-yı Milliyenin zahir olamaya-
cağı hükümet, tesisat ve teşkilat daima yıkılmaya ve ezilmeye
mahkûmdur. On bir aydan beri husule gelen mükerrer
tecarüb ve vakayi de ispat ediyor ki Teşkilat-ı Milliyeye istinat
etmeyen bir kuvvet ne kadar muallâ olursa olsun her halde
mağlup ve bîtesir kalacaktır. Bu hakikat-ı mahza pek bahir
iken birtakım sefiller ve bunları tahrik eden haricî ve dâhili
kuvvetler makasıd-ı melanetkâranelerini temin zımnında son
günlerde tekrar pek elim bir tecrübeye giriştiler.

Düvel-i İtilafiye’nin izzet-i nefsine hürmet etmeyi bir şiar edi-
nen ve meşru tanıdığı hükümetin nüfuz ve haysiyetini ila et-
meyi bir esas telakki eden Kuva-yı Milliyenin son aylarda
gösterdiği vaziyet sükûnpervarane bedhahan nazarında bir acz
ve bir mukaddeme-i inhilal şeklinde zannedildi. 

Vicdanları kara üç dört sefilin teşkil ettikleri birkaç bin kişilik
bir kuvvetle aylardan beri ruh-i milletten doğarak din ve
vatanının harisi olduğunu ispat eden Kuva-yı Milliyenin
dağılacağı tevehhüm olundu.

Padişah’ımız iğfal edilerek Damat Ferid Paşa hükümeti
mevki-i iktidara getirildi. Abdülmecid zamanında en adi bir
hafiye olan bir adam şeyhülislam oldu. Nihayet bu teşekkül
eden hükümet bir milletten terekküp eden Kuva-yı Milliyeye
ilan-ı harp etti. Vasıta-yı icra olan Anzavur gibi Şah İsmail gibi
bir takım zalim şakileri ileri sürdü. Bunlara utanmadan rüt-
beler verdi. Hudutlarda en şeni bir düşmanın cansız tecavüz-
lerine karşı ilan-ı din ve istihlas-ı vatan için çarpışan
mücahitleri arkadan vurmak arzusuyla bir süvari eşkıya
güruhu musallat etti. 

İstanbul’da vicdanlarını satmış hainler olan Peyam ve Alemdar
paçavraları Şah İsmailleri mukaddes kahraman diye ilana ve
Kuva-yı Milliyenin tamamen perişan olarak rüesanın Balıke-
sir’den firara başladıklarını yazmaya başladılar. 

Bazı ecnebi gazeteleri ya cehaletlerinden veya kasd-ı mahsus-
larından “Anzavur orduları” serlevhalarıyla bendler neşrettiler.
Damad Ferid Paşa budalası da bütün o rüfeka-yı melanetiyle
Anzavur’un muvafakiyyat-ı kahramananesine mutmain
caniyane ihtiraslarının teskinininden mütezevvik olarak
birçok adi beyannameler neşrine başladı.

Filhakika Anzavur bidayette başına topladığı bir takım serse-
rileriyle vazifesini billüzum bir surette terk eden Yusuf İzzet
Paşa’nın azimetiyle boş kalan Bandırma’ya ve bunu müteakip
Karacabey ve Kirmasti’ye girdi.

Ve fakat bütün o kanlı avanesi bu girdikleri yerlerde yap-
madıkları mezalim ve şenaat kalmadı. Birçok ırzlara tasallut
edildi Ve hatta vesait-i mahsusa ile elde ettiğimiz Anzavur’un
muhaberelerini icabında neşredeceğimiz zaman muhterem
karilerimiz Gönen’de bir takım kadınların ırzına geçilecek
kadar ihtiras ve denaet gösterildiğini anlayacaklardır. 

Vatanı pek feci bir girdab-ı izmihlale sürüklemeye müstaid
olan bu hareket-i ilticaiye nihayet layık olduğu cezayı buldu. 

Anadolu’nun her tarafından gelen mücahidlerimizin piş-i
celadetlerinde bütün bu sefiller perişan oldular. Rezilane
kaçtılar ve mahvoldular.
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Sersem Damat Paşa’nın şaki paşası Anzavur, toplarını ve
kuvvetlerini terk ederek kaçtı. Ve hâlâ büyük bir rezaletle kaç-
makta devam ediyor. 

Kalplerinde en hakiki bir iman ve aşk-ı vataniyi taşıyan müca-
hitlerimiz Cenab-ı Hakk’ın inayeti ve Peygamberimiz efendi-
mizin ruhaniyeti sayesinde Karacabey, Kirmasti, Bandırma,
Gönen’i tahlis ettiler. Bütün eşkıyayı perişan ettiler. Bir iki
güne kadar Biga’ya muzafferen dâhil olacaklardır. 

Bu netice-i zaferde bu son hainane tecrübenin ne kadar boş
olduğuna en kati bir delildir.

Millleti tefrikaya düşererek âmâl-i muhterisanelerine vasıl
olmak isteyen haricî düşmanlarımız artık hakikati anlamalıdır-
lar. Bu millet hâkim ve hür yaşamaya azim etmiştir. Tarik-i
mesaisinde meydana gelecek her mâniayı kahır ve mahvede-
cektir. Anzavur ve hempalıları gibi bir takım vesait-i sefilâne
ile bu milletin ateşli azim ve kararına mümanaat edileceğini
zannetmek gaflettir. Ve cinayet-i insaniyedir. 

Mukadderatımızı tayin ve tespit edecek olan kuva-yı hariceyi
bu gibi şaibelerden daima tenzih etmek isteriz ve fakat artık
Türk’ün de hakkına daha fazla riayet edilmesini bekleriz. 

İstanbul’un muhitini dolduran esafil ve edaniye gelince bun-
lara hitap etmeye tenezzül etmiyoruz. 

Vatanlarının mevcudiyet ve şerefini beş on düşman altınına
satacak kadar vicdan ve imandan mahrum olan bu reziller el-
bette yakında kahr-ı ilâhî ve intikam-ı millî ile makhur ola-
caklardır. Millet-i İslamiye’yi yekdiğerine kırdırmaya sevk
eden hain Damat Paşa hükümeti de yakında anlayacaktır ki
Kuva-yı Milliye meşruiyet ve kuvvetini doğrudan doğruya mil-
letten iktisap etmiştir. Bu kadar esaslı bir teşkilatı mahv ve if-
naya çalışmak hem vatana ihanettir ve hem de budalalıktır.
Milletin layetezelzel azmi karşısında Damat Paşa ve hempaları
sukut etmeye mahkûmdur. 

Bütün samim ruhumuzla temenni ederiz ki milletin ateşîn bir
fedakârlık ile kurtarmağa çalıştığı tac-ı Osmanî’nin sahib-i
hakikisi olan muhterem padişahımız pek yakında Damat Paşa
gibi hainlerin iğfalatından düşmanların tazyikinden halas ol-
sunlar ancak bu suretle sadık milletinin mecruh kalbinden
yükselen enin-i tazarru bir makes kabul bulabilecektir.

Balya: 23.4.36

H. (Hüseyin) Vasıf

CİHANDA NELER OLUYOR?

Anadolu Ajanslarının Hulasasıdır:

İngilizlerin Tasniâtı 

İngiliz Royter (Reuter) Ajansı’nın Hindistan’a verdiği
malumata nazaran İngiltere İstanbul’da ve memalik-i Os-
maniye’de hilafet ve saltanatın parçalanmasını isteyen bir
takım Rum ve Ermenileri tevkif ederek Müslümanları tahliye
ettirdiklerini ve payitahtı işgalden maksatları hilafetin ve
saltanatın kuvvet ve miknetini takviye etmek olduğunu

bildirerek bu suretle İslamların galeyanını teskine çalışmak-
tadır. Fakat İngilizlerin mezalim ve vahşeti bugün cihan-ı
İslam duymuştur. Âlem-i İslam bütün vakayiden haberdar bu-
lunması hasebiyle bu gibi propagandaların tesiri olamaya-
cağına kanidir.

Mersin Havalisi

Mersin havalisini işgal eden Kuva-yı Milliye ahali-i beldeye
karşı gösterdikleri hüsn-i muameleden dolayı teşekkür et-
mişler ve Ermeni Katolik milletinden ve Fransız tebaasından
bulunan birçok zevat “Yaşasın Müslümanlar ve İslam adaleti!”
diye bağırmışlardır.

Fransızların Zayiatı 

Kilis’ten Ayntab’a (Gaziantep) giden bir tabur miktarı Fransız
askeri ahali-i mahalliyenin mümanaatı üzerine bir top, dört
makineli tüfek terk ederek avdet etmiştir.

İrlanda İhtilali

İrlanda ihtilali gittikçe şiddetli bir surette devam etmektedir.
Yollarda İngiliz polisleri katledilmekte ve postalar zapt olun-
maktadır. İngiltere hükümeti muhtariyet-i idare vermek is-
tiyor. İrlanda bankalarının mütemadiyen ihtilalcilerle münase-
batta bulunduğu anlaşılmakta ve İngilizler bankaları taharri
etmektedirler.

Maraş Ermeni’lerinin İstirhamları

Maraş Ermeni Katolik murahhasası şadisi ve cemaat-ı mezkure
muteberanı tarafından mahall-i hükümete tahriren müracaat
edilerek husule gelmiş olan nifak ve şikakın tesirat-ı hariciyeye
kaplan Ermeniler tarafından vukua getirildiği itiraf ve Osmanlı
hükümdar-ı zîşanına olan rabıta-i kaviyyelerini muhafaza ede-
rek İslam vatandaşlarıyla birlikte yaşamaktan başka matlupları
olmadıklarını beyan etmişlerdir. Pazarcık Ermenileri tarafın-
dan aynı mealde müracaat vaki olmuştur.

Adana’da İnfilak

Adana Ermeni Sabık Murahhası Mersinçi’nin hanesi bir infilak
neticesinde berhava olmuştur. Hane mahallinde yapılan tahar-
riyatta elli kadar bomba ve birçok esliha zuhur etmiştir. 

İngilizlerin Tazyikatı

İngilizler kendi emellerine hizmet etmeyen birçok zabitanı
tevkif etmektedirler. Şimdiye kadar mütefekkir zabitan ve
gençlerden beş bin kadar zevat tevkif edilmiştir. Ulema ve
şeyhlerden on iki zat tevkif edilmiştir. İngilizler her şeyi
idareleri altına almaya ve istedikleri emirleri vermektedirler. 

Mösyö Tak’ın Beyanatı

Samsun’a Mösyö Tak isminde bir Amerikan mümessili
gelmiştir. Mümessil beyanatında Amerika efkârı umu-
miyesinin lehimizde olduğunu bildirmiştir. 

Hindistan Müslümanlarının isyanı

İstanbul’un işgali üzerine Hint Müslümanları Pencap şehrinde
büyük bir miting akdederek hararetli nutuklar söylemişler ve
üç heyet intihapla derhal yola çıkmışlardır. Bu heyetlerden
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birisi İstanbul, birisi Londra birisi de Nivyork’a (Newyork)
gitmek üzere yola çıkmışlardır. Bu heyetler İslam hukukunu
müdafaa ve Hint Müslümanlarının nokta-i nazarlarını cihana
arz edeceklerdir.

Numara: 56
25 Nisan 336 (25 Nisan 1920)

Sayfa: 2

İngilizlerin Mefsedeti 

İngilizler Eskişehir’den çekilmezden evvel Geyve İstasyonu
haricinde bulunan ve bu boğazın tenhalık bir yerinde bir
marşandiz trenini durdurup bin beş yüze karib haneden
mürekkep ve Rum köyü olan Ortaköy’e esliha ve cephane ver-
miş oldukları mevsukan haber alınmış idi. Öteden beri
hükümete vergi vermeyerek daima serkeşlik gösteren mezkûr
karyede ve Yunanlı zabitin idaresinde bir Rum eşkıya çetesi
tahassun edip etrafa sarkıntılık etmeye başlamış ve ahiren
Teşkilat-ı Milliye müfreze yerine taarruza cüret etmiş olduk-
larından üzerlerine varılarak efradı telef, kısmen elde edilmek
suretiyle bu çete tamamen imha edilmiştir.

İtalya Asakiri 

İtalya hükümeti Anadolu’da bulunan asakirini Trablusgarp’a
sevk etmektedir.

Makedonya ve Arnavutluk Meselesi

Makedonya ve Arnavutluk’taki harekât-ı ihtilafiye Atina’da
büyük bir millî kuvvet teşekkül ederek o taraflara asker sevki
için müzakere cereyan ettiğini bildirilmektedir.

İtalya Sosyalist Gazetelerinin Takdiri

İtalya Başvekil Mösyö Nitti’nin Türkiye’ye bir nefer bile sevk
edemeyeceği hakkındaki beyanatı bilumum sosyalist gazeteler
tarafından takdir edilmektedir.

Suriye İsyanı

Suriye’deki isyan gittikçe tevessü etmektedir. Fransız kuman-
danlığı bu vaziyet karşısında büyük ümitsizliklere düşmüştür.

Bir İngiliz Zabitinin Beyanatı

Büyük rütbeli bir İngiliz zabiti beyanatında bir tek İngiliz ne-
ferinin Anadolu’ya sevk edilemeyeceğini bildirmiştir.

Millî Arap Kongresi

Millî Arap Kongresi hiçbir manda ve himayeyi ecnebi müda-
halesinin herhangi bir şekline tabi olmaksızın Tur-ı Sina’dan
Toros dağlarına ve Suriye civarından merkeze kadar bütün
Suriye’nin tam bir istiklal dâhilinde kalmasına karar vermiştir.

Bulgarların Asker Tedariki

Bulgarlar 99 tevellütlü efradı silâhaltına almışlardır. Tayms
(Times) gazetesi bunun muahede-i sulhiye ahkâmına mugayir
olduğunu yazmaktadır.

MECLİS-İ MİLLÎ-İ KEBİRİMİZİN KÜŞADI

İngilizlerin ve Ferid Paşa hükümetinin zulüm ve tazyiki eseri
olarak kapatılan Meclis-i Mebusanımız üzerine millî hâkimi-
yetimizin mümessili olmak üzere Ankara’da teşekkül eden ve
bütün vilayat ve liva murahhaslarından mürekkep olan Büyük
Millet Meclisimiz evvelki gün küşat edilerek ifa-yı vazifeye
ibtidar eylemiştir. Bu hususta Mustafa Kemal Paşa hazret-
lerinden alınan telgrafı dercediyoruz. Bitevaffakahu Teâlâ
vazife-i vataniyesine ibtidar eden meclisimizin muvaffak ola-
cağını ümit eyleriz.

Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal Paşa
hazretlerinden alınan telgrafnamedir.

Karesi Müdafaa-i Hukuk Riyasetine

Biyümnihi’l-Kerim (Allah’ın yardımıyla) Nisan’ın yirmi
üçüncü Cuma günü, Cuma namazını müteakip Ankara’da
Büyük Millet Meclisi küşat edilecek ve vatanın istiklalini,
makam-ı hilafet ve saltanatın istihlası gibi en mühim ve hayatî
vezaifi deruhte edecek olan Büyük Millet Meclisinin yevm-i
küşadını Cuma’ya tesadüf ettirmekle yevm-i mezkûrun meb-
rukiyetinden istifade kablelküşat bilumum mebusin-i kiram
hazeratıyla Hacı Bayram-ı Veli Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı
eda olunarak envar-ı Kur’an ve salâttan istifaza olunacaktır.
Bade’s-salât Lihye-i Saadet Sancak-ı Şerifi de hamilen daire-i
mahsusaya gidilecektir. Daire-i mahsusaya dâhil olmadan bir
dua kıraatiyle kurbanlar zebh olunacaktır. İşbu merasimde
Cami-i Şerif’ten bed’ ile daire-i mahsusaya kadar Kolordu Ku-
mandanlığınca kıtaat-ı askeri ile tertibat-ı mahsusa alınacaktır.
Yevm-i mezkûrun teyid-i kudsiyeti için bugünden itibaren
merkez-i vilayetten Vali Beyefendinin tertibiyle hatm-i şerif
tilavetine başlanacak ve hatm-i şerifin son aksamı teberrüken
Cuma namazından sonra daire-i mahsusa önünde ikmal edile-
cek mukaddes ve mecruh vatanımızın her köşesinde aynı
suretle bugünden itibaren hatm-i şerif edilerek Cuma günü
ezandan sonra minarelerde salâvat-ı şerife okunacak ve esna-
yı hutbede hilafetmeabımız padişahımız efendimiz hazret-
lerinin nam-ı nami-i hümayunu zikredilirken zat-ı
şevketsimat-ı padişahîlerinin memalik-i şahaneleriyle bilu-
mum tebaa-i mülükânelerinin bir an evvel nail-i felah ve
saadet olmaları duası ilaveten tezkâr olunacak ve Cuma na-
mazının edasından sonra ikmal-i hatim edilerek makam-ı
muallâ-yı hilafet ve saltanatın bilumum aksam-ı vatanın halâsı
maksadıyla vukubulan mesai-i milliyenin ehemmiyet ve
kudsiyeti ve her ferd-i milletin kendi vekillerinden mürekkep
olan Büyük Millet Meclisinin tevdi edeceği vezaif-i vataniyeyi
ifaya mecburiyeti hakkında selis mevizalar irad olunacak.
Halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve mil-
letimizin halâsı, selameti ve istiklali için dua edilecek ve bu
merasim-i diniye ve vataniyenin ifasından ve camilerden
çıkıldıktan sonra bilâd-ı Osmaniye’nin her tarafından
makam-ı hükümete gelerek meclisin küşadından dolayı res-
men tebrikât icra edilecektir. Her tarafta Cuma namazından
evvel münasip surette mevlüd-i şerif okunacaktır. İşbu
tebliğin hemen neşir ve tamimi için her vasıtaya müracaat ol-
unacaktır. Ve serian en küçük köylere, en küçük kıtaat-ı
askerîden bilumum teşkilat-ı vataniyeye iblağı temin edilecek-
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tir. Cenab-ı Hakk’tan muvaffakiyet-i kâmile tazarru olunur.

Heyet-i Temsiliye namına

Mustafa Kemal

***

Memleketimizde merasim-i fevkalade icrasıyla bu millî ve
mukaddes gün takdis edilmiştir. Paşa Cami’inde toplanan bin-
lerce halk safvet-i kalp ve hulus-ı niyetiyle memleketin se-
lametine duahan olmuşlar ve tilavet edilen hatm-i şerifin duası
bilâhare mevlüd-i şerif kıraat edilmiş ve Cuma namazından
sonra Heyet-i Merkeziye Reis-i muhteremi Vehbi Beyefendi
tarafından vaziyet-i hazıra açık bir ifade ile izah ve teşrih
edilmiş, millî vahdet ve emelin lüzumu birçok delail ile an-
ladıktan sonra Kuva-yı Milliyenin meşruiyeti hakkında izahat
verilmiştir. Namazdan sonra hükümet dairesinde Mutasarrıf
Beyefendiyi ziyaret ve arz-ı tebrikât edildikden sonra makam
kumandanına giderek Miralay Avni Bey efendiye arz-ı tebrikât
edilmiş ve akşama kadar musika ve davullar çalınarak ilan-ı
şadımani edilmiştir. Ahalimiz vahdet-i millîyi temin edecek
olan meclis-i millîmizden çok ümidvar olduklarını bu suretle
ibraz etmiş oluyorlardı. Mebusan-ı aza-yı kiramın muvafakat-
lerini temenni eyleriz.

Bilumum kaza ve nahiyelerde köylere varıncaya kadar ahali-
mizin bu meserrete iştirak ettikleri almakta olduğumuz tel-
graflardan anlıyoruz. Milletimizin şu suretle vahdeti hüsn-i
emel uğrunda gayret ve fedakârlıkları hakikaten şayan-ı
takdirdir. Şimdi Bursa Vali Vekili Bekir Sami imzasıyla
Heyet-i Merkeziyeye varit olan telgraflardan da Bursa’da
cami-i kebirde salât-ı Cuma’nın edasından sonra hatm-i şerif
kıraat ve kemal-i ihtiram ile merasim-i tebrikiye icra olun-
duğunu bildirilmektedir. Anadolu’nun bu keşmekeş-i cihan
içinde gösterdiği şu harikulade vahdet-i milliyemiz fazilet-i ir-
fanı namına en büyük bir delildir. 

HAREKET-İ TEDİBİYE 

Pek feci bir surette Bandırma ve Gönen ve Karacabey’de Mi-
haliç’i işgal eden Anzavur ve mahiyeti hainlere binlerce şenaat
ve mezalim icrasından sonra kudretli ve fedakâr kuvvetlerim-
izin vusulü üzerine darmadağınık bir halde firar ederek
kıymettar kuvvetlerimiz Bandırma ve Gönen’e girmişlerdir.
Kuvvetlerimiz derhal inzibat ve asayişi temin etmekle beraber
halkın istihrahat-ı umumisini izale eden bilcümle avamili or-
tadan kaldırmış icap eden tahkikat ve tetkikata ibtidar
eylemişlerdir. Ahali kuvvetlerimizi samimi bir surette der-aguş
etmiş ve hainlerden tahlis-i hayat ettikleri için minnettarlık-
larını bildirmişlerdir. 

Gönen’e dâhil olan kuvvetlerimiz orada da sükûn ve sükûneti
tesis ettikten sonra Biga’ya müteveccihen hareket etmişler ve
on saat devam eden fasılalı müsademeden sonra Biga’ya dâhil
olmuşlar ve Bigalılar kuvvetlerimizi hürmetle karşılamışlardır.

Balya cihetinde bir iki defa vuku bulan çarpışmalarda Pardi
(Parti) Pehlivan kuvvetleri düşmandan birçok hayvan, esliha
iğtinam etmişler ve Boşnak Hamza kuvveti de eşkıyadan iki
makineli tüfek birçok silah ve miktar-ı kâfi hayvan almışlardır.

Agonya’dan uzaklaşan düşman şimdi iki ateş arasında kalmış
bulunuyor. Yakında eşkıyaların tenkil edilerek memleke-
timizin sükûn-ı metaneti temin edilecektir. Cenab-ı Hakk’ın
kuvvetlerimize zahir olmasını temenni ederiz.

ANZAVUR MELUNUNUN ŞEKAVET VE
MELANETLERİ

İnsanların pek garip halleri vardır. Tarih sayfaları tetkik edile-
cek olursa neler görülmez. Zaman zaman zuhur eden mehdi-
ler vakit vakit meydana çıkan sahte peygamberler suret-i
Hakk’tan görünerek din perdesi altına gizlenip birçok mela-
netler yapmak üzere meydana çıkanlar daha neler ne mela-
netler.

İşte her zamanın kendine mahsus bir sahte mehdisi, bir sahte
peygamberi olduğu gibi bu vaktin de bir melunu din-i celil-i
Muhammedi’yi hasis menfaatine alet ittihaz etmek isteyen bir
Anzavur’u vardır. 

Bu din düşmanı, millet düşmanı melun saf köylüyü zavallı,
ahaliyi idlal ve iğfal edebilmek için Müslümanlık perdesi
arkasına gizlenmiş icra-yı şekavet ve melanete o yolda revaç
vermeyi kendine muvafık bulmuştur. 

Vaktiyle mukaddes dini kendine alet-i ittihaz eden Vahdeti,
sahib-i şeriatın, o Nebiy-yi zîşan hazretlerinin nasıl sille-i tedi-
bine uğradı ise bunun da aynı akıbete uğrayacağı muhakkak-
tır. Bunun takip eylediği yol şeytan yoludur, melanet yoludur.
Bu melun şaki başına topladığı birçok girev bilseniz ne reza-
letler yaptı. Karacabey’de dindaşlarımızın zavallı millet-
taşlarımızı ne kadar soydu, mallarını aldı, hayvanlarını aşırdı.
Pâk ve namuslu kızların ırzlarına tecavüz eyledi! Oranın en
pâk ve namuslu eşrafından Edhem Ağayı ve oğlunu pek feci
ve şeni bir tarzda baltalar, bıçaklarla öldürmeye ve zavallı şe-
hitler inler sızlanırken başına bütün eşraf-ı memleketi çağıra-
rak para vermedikleri takdirde bu suretle mahvedileceklerini
tebliğ etmeye cüret ve binlerce lira gasp ettikten sonra evlere
taarruz ederek kadınlara taarruz ve boyunlarındaki altınları
cebren gasp etmişlerdir. 

Her gittiği yerlerde bu suretle melanet ve şekavet yapan bu
alçak güruhunun bütün menakıp ve mezalimini birer birer
neşretmeyi millet-i İslamiye’nin selamet-i atisi ve vahdeti
namına vazife bildiğimizden gelecek nüshadan itibaren meza-
lim-i vakayi’ini neşredeceğiz. 

***

Hükümet Caddesi’nde Avni İsmail Sağlık Eczanesi
Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye

***

Doktor Bakteriyolog Doktor Ekrem Tok
Dâhili, bulaşıcı ve kan hastalıkları mütehassısı

Kan, balgam, idrar muayeneleri ve her türlü tahlilatı icra,
dâhili, bulaşıcı ve kan hastalıklarının tedavisini deruhte

eder. Fukara Perşembe günleri meccanendir.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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ANZAVUR VE HEMPALARININ ŞEKAVET VE

MELANETLERİ 

Kirmasti kazasından Anzavur ve hempalarının icra ettikleri
mezalim hakkında varit olan mazbatadır: 

Anzavur melununun Kirmasti’ye vürudundan makhuren ve
münhezimen mufarakata değin gerek devair-i resmiyeden ve
gerekse efrad-ı ahaliden cebren ve tehdîden alınıp şimdiye
kadar tahakkuk eden iğtisabat berveçh-i atidir: 

Guruş
600.000 Ahaliden tehdit suretiyle alınan
530.000 Kazadan alınan bargir bedeli
160.000 Kazadan alınan sekiz araba bedeli

26.055 Belediye sandığı mevcudu olarak
385.400 Muhtarlar vasıtasıyla dört saat zarfında

ahaliye tarh ve tenzil olunan
99.498 Aşçılardan yenilip cebren bedeli

belediyeye kabul ettirilen
250.000 Yaptıkları masarifat olup cebren

belediyeye kabul ettirilen
2.050.953

Bugüne kadar tahakkuk ettirilen zarar ve ziyan miktarı
berveçh-i bala iki milyon elli bin dokuz yüz elli üç guruş rad-
desinde olup bunların haricinde başkaca iaşe ambarlarından
henüz miktar-ı sahihi gayr-ı muayyen arpa ve hububat-ı saire
sarf ve istihlâk edildiğini ve buna mukabil daha birçok zarar-
ların mevcut olması muhtemel bulunduğunu mübeyyen işbu
zabıtname bittanzim tasdik kılındı. 

Kaymakam Vekili Kadı Mehmed, Müftü Osman, Ceza Reisi
Hüseyin Hüsnü, Müddei-i Umumi Rüştü, Mal Müdürü
Mehmed, Belediye Reisi Ahmed Hamdi, Müstantik Talat, Jan-
darma Kumandanı namına İbrahim Feridun, Polis Komiseri
Remzi Fettah, Ziraat Bank Memuru Mehmed Emin, Eytam
Müdürü Abdullah, Muhasebe-i Hususiye Memuru Ahmed
Şükrü, Orman Memuru Macid Salih, Katib-i Adl Muavini
Sadık, Reji Müdürü, Divan-ı Umumiye Memuru, Telgraf

Müdürü Mustafa, Polis Memuru Hasan Basri, Ulemadan Hafız
Davud, Ulemadan Ahmed Hıfzı, Ulemadan Süleyman Sami,
Ulemadan Salih, Ulemadan Halil İbrahim, Eşraftan Mehmed
Şükrü, Eşraftan Mehmed Emin, Eşraftan Mustafa, Eşraftan
Mevlüd, Eşraftan Ahmed Hamdi, Musevi Muteberanından
Haim, Musevi Muteberanından Nesim, Haham, Rum Tüccar-
larından Niko, Rum Muteberanından Dimitri, Metropolit Pa-
patnaş, Belediye Azasından Mehmed Sabri, Belediye
Azasından Mehmed, Belediye Azasından Yusuf, Belediye Aza-
sından Halil, Ermeni Azasından Serkes, Ermeni Azasından
Agop, Ermeni Azasından Agop Karabetyan, Ermeni Muhtar-
ları.

Gönen’den gelen telgraf suretidir:

Vicdanlarını birkaç İngiliz altınına satan beş on esafilin Der-
saadet’te teşkil ettikleri cemiyet-i fesadiyenin bir hunhar aleti
olan Anzavur Ahmed ve şimdiye kadar yüzlerce Müslüman
kanı içmiş ve binlerle muhadderat-ı İslamiye’nin ırzını hetk
etmiş olan Şah İsmail, Kel Aziz, Gâvur İmam, Mehmed Çavuş,
Kanlı Mustafa, Kanlı Ali gibi daha bir takım eşkıya çeteleri
rüesanın başında topladıkları hırsız, uğursuzlar ile Biga kaza-
sının cahil ahalisini cebr ve şiddet ve zulüm ile önlerine
katarak Gönen hududunu tecavüz ve önüne gelen kurayı
yağma ve tahrip etmek suretiyle şehr-i halin ikinci günü
kasabamıza taarruz başlamıştır. Ahali hamiyetmendan ile kaza
muhafazasına memur ancak yüz, yüz elli nefer mevcut olan
kıta-yı askeriye müdafaa vaziyetine geçerek nevmidane bir
müdafaa-i dilirane ile kırk sekiz saat müdafaadan sonra kadın
ve erkek yüzlerce şehit vererek maattessüf kasaba ahalisinin
mal ve mülk ve haysiyetlerini kendilerine mübah kılmak üzere
teşci ve teşvik edilen usat Cumartesi günü saat sekiz rad-
delerinde Gönen’e duhul ederek hemen yağma ve tahribe
başlamışlardır. Henüz şüheda ve yaralılar yerden kaldırma-
dan ellerinde çuvallar ile gelen hazele şehrin içine dalarak
emakin-i askeriye ile devair-i hükümette mevcut evrak ve
mefruşat namına her ne var ise tamamıyla kaldırılmış, eytam
kasası kırılarak binlerce yetimin parası olan on bir bin lirası ile
Ziraat bankası ve maliye kasaları mevcudu gasp ve garet
edildiği, gözlerinin gördükleri hanelere duhul ederek kız  ci-
hazlarını keçe ve kilim, nükud ve hayvanat olarak ekalli bir
tahmin ile iki yüz bin liralık bir eşya, çoluk çocuğun gözyaşları
arasında kaldırılmış ve bu da kâfi gelmemiş gibi hemen mem-
leketin hamiyetmendanını taharriyata başlayarak ilk hamlede
ele geçen müftümüz füzeladan Şevket Efendi ile Belediye Reisi

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Hüseyin ve şiban-ı memleketten Ramiz Efendiler ile altı yüz
seneden beri bu devlet-i ebed müddetin hadimi bulunan Gazi
Mihal Bey ahfadından Mehmed Beyleri yakalayarak derdest
ve feci bir surette şehit eylemişlerdir. İşte bu suretle işe
başlayan bu şakiler silah tehdidi ile hemen bir cemiyet teşkil
ederek emanet suretiyle Eşraftan üçer, beşer yüz lira toplamak
suretiyle memleketi bir defa daha soyarak on sekiz gün
zarfında güzel memleketimizi bir mezarlık haline çevir-
mişlerdir. Gönen’de icra ettikleri tahribatı kâfi görmeyen
canavarlar sahne-i tahribatlarını Bandırma, Karacabey, Kir-
masti’ye uzattıkları bir esnada Anadolu’nun her tarafından
yıldırım gibi koşan Kuva-yı Milliye fedakâranı imdadımıza
yetişerek işbu hazeleyi perişan etmek suretiyle cellâda teslim
edilen yirmi üç kişinin hayatıyla ahalinin mal ve can ırzımızı
kurtarmışlardır. Allah aşkına olsun hiçbir cemiyet-i fe-
sadiyenin tesvilat ve teşvikat-ı melunanesine kapılmayarak
memleketin saadet ve selametinden başka düşüncesi olmayan
Kuva-yı Milliyeye bütün maddi ve manevi kuvvetleriniz ile
hizmet etmenizi kendinizden bilumum âlem-i İslam namına
rica ederiz.

Belediye Reisi Ahmed, Aza İsmail, Aza Ahmed, Hafız Hüda,
Meclis-i İdare Azasından Ali, Eşraftan Hacı Abdullah, Eşraftan
Hacı Ahmed, Eşraftan Mehmed, Eşraftan Hacı Ali, Mollazade
Osman, Eşraftan Papuşçu İsmail, Eşraftan Hacı Ali, Eşraftan
Hakkı, Eşraftan Hüseyin Hilmi, Eşraftan Kurşunlu Mahallesi
İmamı Ahmed, Reşadiye Mahallesi Muhtarı Ahmed, Eşraftan
Mahmud, Eşraftan Hacı Osman, Eşraftan Ahmed, Eşraftan
Hacı Hüseyin, Eşraftan Hasan, Plevne Mahallesi Muhtarı Halil,
Çarşı Mahallesi Muhtarı Ömer, Eşraftan Ahmed, Eşraftan
Hakkı, Eşraftan Hacı Ali, Eşraftan Ahmed, Eşraftan Köroğlu
Hasan, Osman Pazarı Mahallesi Muhtarı Mustafa, Tıranda Ma-
hallesi Muhtarı İbrahim, Akçaali Mahallesi Muhtarı Mehmed,
Çarşı Muhtarı Hacı Ömer, Eşraftan Hacı Osman, Eşraftan Ali
Zeki, Eşraftan İsmal Eyüp Usta.

Gönen’den alınan diğer bir telgraf:

Bütün memleket silaha sarılarak otuz saat müthiş surette
devam eden mühim müdafaattan sonra Anzavur haininin
iyadi-i itisafına düşen Gönenimize dünkü gün Kuvve-i Tedi-
biye-i Milliye muvasalatla haftalardan beri Anzavur ve
hempaları tarafından taht-ı işgalde bulunan memleketimizde
esafil-i merkume tarafından hükümet ve devair-i hükümete
ve umum halka vaki olan vicdan-hıraş ve mahi-i emniyet ve
hayat ve elim bin türlü taarruzat ve tahribattan tahlis-i giribane
nailiyyet elvermiş olmakla kendi namımıza asaleten ve umum
namına vekalaten bütün memleketin hissiyat, teşekkürat ve
tazimat-ı bînihayesini arza cüret eyleriz. Hadise-i işgal es-
nasında muhterem müftü-i beldemiz Şevket ve Belediye
Müdafaa-i Hukuk Heyetleri Reisi Hüseyin ve memleketin
münevver-şiban Nur Seyidgânından Ramiz Efendiler ve bir
hayli jandarma ve asker ve Kuva-yı Milliye efradı şehiden idam
ve imha olunmuşlardır. Bütün saha-i vatan-ı mukaddesi
aşiyane-i bum ve gırab edercesine baştanbaşa yekpare bir
harabezara kalp ile sine-i vatanda bînihaye yaralar açan fe-
laketlere gark eyleyen Ferid Paşa’nın tekrar cebren mevki-i ik-
tidara getirilerek kendisinin hevesat-ı gayr-ı meşrua ve
ihtirasat-ı bînihaye müstebiddane ve menfaatperestanesini tat-

minen adeta millet ve vatan-ı mukaddesimizin hayat-ı istiklal
ve mevcudiyetine hitame vermeğe ve bu suretle ada-yı bedha-
hın iyadi-i zulüm ve itisafat ve esaretine ilka etmeye mesai-i
bilfesad olan bu şahsın ve teşkil eyledikleri kabinenin bilcümle
ef’al ve harekâtını hayat-ı mevcudiyet ve menafi-i vataniyeyi
münafi gördüğümüzden geçenlerde şakî Anzavur’un mem-
leketimiz Gönen namına kendi kendine cebren teşkil ve izam
eylediği heyetin memleketimiz namına söz söyleyecek ve
arzı-ı âmâl eyleyecek hiçbir salahiyet ve haysiyet-i kanuniyesi
olmadığından kendilerini şiddetle protesto eder ve işbu
protestomuzun merkez-i devlete iblağına vesatet-i celilerinin
ibzalını istirham eyleriz ferman.

Meclis Azasından Ali Rıza, Belediye Azasından Mehmed,
Belediye Azasından Hüseyin, Ulemadan Sadık Sıdkı, Gönen
Kaymakamı Ali, Belediye Reisi Ahmed, Eşraftan Hakkı,
Eşraftan Mehmed Ali, Eşraftan Hasan Basri, Eşraftan Hasan
Eşref, Eşraftan Mahmud Eşref, Eşraftan Ömer Lütfü, Eşraftan
Hasan Hüseyin, Ulemadan Hasan, Eşraftan Ahmed, Eşraftan
Hüsnü, Eşraftan Mehmed Kâzım, Eşraftan İsmail.

Karacabey’den alınan telgraf:

Ahmed Anzavur Beyin kim olduğunu bilmiyor idik.
Hukuk-i padişahîye ve menafi-i memlekete vakıf-ı vücut etmiş
dindar, fedakâr bir mücahit olduğu şayiası her tarafa yayılmış
idi. Buraya halâskâr sıfatıyla geleceğini haber alır almaz şöhret
şayiasına layık merasim-i istikbaliye icrası için beş bin lira sarf
edildi. Pişdarı gelip jandarmaların silahını alıp terhis ettiler.
Ahalideki silahları dahi topladıktan ve birimizde de kudret ve
kuvvet bırakmadıktan sonra evvelce hafiyen infak etmiş
oldukları eşraf-ı mahalliye ile birleşip soygunculuğa başladılar.
Cebren ahz ve emval ve nukud için katl-i nefsî ırz ve işkence
şenaatleri icra ettiler. Neye uğradığımızı anladık. Fakat iş işten
geçmiş idi. Kimsemiz başına geleni diğerine söylemiyor idi.
Bu vahşiyane mezalimin cereyanı esnasında mir-i mumaileyh
mücahidane mücahidane bir tavırla gelip umum muvace-
hesinde başında Kur’an, göğsünde iman, elinde ferman bu-
lunduğu ihtarıyla Kuva-yı Milliye aleyhindeki beyannameyi
okudu ve kendisine mir-i miranlık rütbesi verildiğini ilan
eyledi. Herkes şaşırdı. Oynanan fecayi’in sonu neye varacağını
dehşet ve heyecanlarla düşünmeye başladı. Vahşet ve mezalim
devam ediyor idi. Hamile kadınlarımız havf ve dehşetten
çocuklarını düşürdüğü gibi kasabada para namına bir şey
kalmadı. Burada yapılacak bir iş kalmadığından kafile-i eşkıya
Kirmasti kasabasına gitmişler ise de faaliyet-i melunanelerini
icraya vakit bulamadılar. Yıldırım süratiyle İzmir Cephesi’n-
den, Balıkesir’den yetişen fedakâr mücahitler karşılarına çıkıp
kahr ve tenkil ettiler. Fakat firar etmekte iken kasabamızı ve
yollarda rast geldiklerini kere =>
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=> daha soyup savuşarak elimizde mal ve nakit namında bir
şey kalmadı. Şimdiye kadar tespit olunan meşhudat yüz bin li-
rayı mütecavizdir. Buraya gelip gözünüz ile görmedikçe, ku-
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laklarınızla işitmedikçe fecainin derecesini takdir edemeziniz.
Ey din kardeşleri bize imdat ediniz. Feryad-ı mazlumanemizi
her tarafta bîtaraf ve insaniyet namına tutunuz. Aynı zamanda
son yurdumuz Anadolu’nun ve hassaten düşman entrikalarına
daha müsait sahil mahallerinin içimizden satılmış vatansız ve
hain eller vasıtasıyla ne kadar büyük tehlikelere maruz bulun-
duğunu anlayarak hain ve hunhar Yunanilerin vesair düşman-
ların entrikalarına beş on guruş mukabilinde hadim olan hain,
vatansız ve dinsizlerin iğfalat ve tesvilatına kapılmayınız.
Müdafaa-i vatan uğrunda yekvücut olunuz. Biz aldandık siz
aldanmayınız, biz yandık siz yanmayınız. Biz kuru hayatın hiç
hükmü olmadığını şimdi anlıyoruz.

Karacabey Müdafaa-i Hukuk Heyeti Muvakkat Reisi 

Hüseyin Hüsnü

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Hâkimiyet-i Milliye Ajansı ile hususi
menabi-i mevsukaya müsteniden verilmektedir.

İtalya ve Yunanistan Münasebatı

İtalyanların Arnavutlara silah vererek bugünkü Arnavut
kıyamına sebep olduklarını iddia ile Yunanlılar İtalyanlara
karşı vaziyet-i hasmane almışlardır.

İzmir Rumları

Yunanistan hükümeti tarafından taht-ı silaha alınan İzmir
Rumlarında adem-i hoşnudî asarı görülmektedir. Rumlar her
gün firar etmekte olduklarından Yunan jandarmaları şiddetli
tazyikatta bulunmaktadırlar.

İzmir Metropoliti’nin Beyanatı

19 Nisan 336 tarihinde Ayafotini Kilisesi’nde vukubulan bir
içtima-ı umumide Metropolit Krisnofos Efendi büyük bir
Venizelos’un resmine dayanarak “Müttefiklerimiz bugünlerde
aleyhimize hareket etmeye başladılar ve İzmir’i elimizden
almak istiyorlar. Biz Asya-yı Suğra’dan çıkmayacağız.”
demiştir.

Rur (Ruhr) Havzasına Asker Sevki

Almanlar mütemadiyen Rur havzasına asker sevk etmektedir.
Hükümet-i İtilafiyenin tahliye teklifi karşısında Almanlar bi-
lakis asker göndermeye devam etmektedirler.

Yunan Askerlerinin Nakli

İzmir civarında bulunan Yunan askerleri Makedonya’ya
nakledilmeye başlanmıştır. 

***

Trabzon Müdafaa-i Hukuk Reisi Ahmed imzasıyla aldığımız
telgraf mündericatı bilumum İslamlar için mucib-i mem-
nuniyet olduğundan dercediyoruz:

Belucistan ve Sina kabaili dahi Afganistan ile birlikte İngilizlere
ilan-ı harp etmiştir. Hindistan dâhilinde hayli ilerlemişler ve
yedi fırkadan ibaret olan İngilizleri inhizama dûçar etmiştir.

Bunu müteakip Hintlilerin iştirakiyle Afganlar, İngilizlere
berveçh-i ati teklifatta bulunmuşlardır:

Hindistan parasıyla alınan harp nakliye sefaininin Hint liman-
larında ibkası, Hindistan parasıyla alınan esliha ve mühim-
mat-ı harbiyenin Hindistan’da ibkası, Hindistan’daki evrak-ı
nakdiyeye mukabil madeni paraların Hindistan bankalarına
teslimi, bir İngiliz neferinin dahi Hindistan’da kalmamak
şartıyla Hindistan istiklalinin ve hükümet-i Osmaniye’den alı-
nan havali-i mukaddesenin tamamen iadesi ve İstanbul’un
makarr-ı hilafet ve saltanat olarak kalması ve ecnebi müda-
halesine hitam verilmesi, halifeye karşı isyan eden şerifin ter-
biye ve tecziye edilip edilmemesini hususunun hilafetin reyine
tevdi’i, Mekke ve Medine’ye halife tarafından birer şerif tayini,
baladaki şerait yapılmazsa Hindistan ve Afganistan’dan felah
bulamayacaklarını bildirmişlerdir. Bir yandan bir İngiliz gene-
rali Londra’ya telsiz telgrafla İngiltere’nin bugüne kadar
kazandığı nam ve şöhreti muhafaza etmek istiyorsa Hindistan
Müslümanlarının tekliflerini kabul etmelerini yazmıştır.
Hindistan, gayr-ı Müslim Hintlileri dahi İslamlarla ittihat ve it-
tifak etmişler ve İslamlarla birlikte Hindistan’ın halâsı için
çalışmaktadırlar. Iraklılar da Şiîlerle İngilizlerin mesaisine rağ-
men ittihat etmiş Irak’ın istihlası için çalışmaya başlamışlardır.
Irak’taki müçtehitler Müslümanların İngilizlerle müsademe
etmedikleri için iki senedir nikâhları gayr-ı meşru olduğunu
ilan etmişlerdir. Müntefik aşairi İngilizlere isyan etmişlerdir.

Bandırma Rum Metropoliti’nin Beyanatı

Bandırma Rum Metropoliti Vekili İkonomos Nikolavs
aldığımız bir tahriratta deniliyor ki “Anzavur’un vürudunu bu-
rada Rum unsurunun alkışla kabul ve kilisede namına ayin
icra edildiği hakkındaki neşriyat nazar-ı istiğrab ile
görülmüştür. Böyle bir ayin katiyen yapılmadığı gibi hiçbir
muameleye dahi unsurumuz tarafından iştirak olunmamıştır.
Öteden beri vatandaşlık hasebiyle kardeş gibi geçindiğimiz
Müslümanlardan hiçbir kimse de unsurumuz taraflarından
rencide edilmemiş olduğundan ve siyasetle katiyen bir
alakamız olmadığından bu husustaki neşriyatın tashihi rica
olunur.” 

Gazetemiz Bandırma Rumlarının bu hususta tezahüratı mem-
nuniyetle telakki eyler. 

Nazar-ı Dikkate

Gönen Müdafaa-i Hukuk Meclisi Reis-i Muhteremi merhum
Hüseyin Çavuş’un hin-i şehadetinde üzerinde bulunan ce-
maate ait mühür zayi olmuş ve diğeri hâk ettirilmiş olmakla
diğerinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Heyet-i Merkeziye Reisi Mehmed Vehbi

LİVA ŞUÛNU

Meclis-i Kebir-i Millî 

Meclis-i Kebir-i Millîmiz bir haftadan beri hal-i içtima da bu-
lunmaktadır. Makamat-ı âliye ve milliyeye şerefvürud olan
tahrirat ve telgraflarda icap eden evamir ita edilmekte ve
Meclis-i Kebir-i Millîmiz salahiyet-i tamme ile kuva-yı icraiye
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vazifesini ifa etmektedir. Meclis-i Kebir-i Milliyemiz riyasetine
Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin intihap edildiği anlaşılmış
ve Anadolu’nun vahdet-i his ve emelini temin eden Meclis-i
Kebir-i Millîmiz milletimiz vezaif-i umumisini biavnillah-i
Teâlâ deruhte ederek vazife-i vataniyesine ibtidar eylemiştir.
Milletimizin bilumum itimadını haiz zevattan mürekkep olan
bu kuvve-i âliye ile inşallah hayırlı işlere muvaffak olunur. 

İntihabat 

Meclis-i Kebir-i Millî azaları için livamızdan da beş aza talep
edilmesi üzerine dünkü gün belediye dairesinde pek parlak
bir surette icra edilen intihabat neticesinde şimal Cepheleri
Umum Kumandan-ı Muhteremi Miralay Kazım Beyefendi
hazretleri ve Heyet-i Merkeziye Reisi Vehbi Bey bilittifak ve
kolordu kumandanlarından Kazım Karabekir Paşa hazret-
leriyle Heyet-i Merkeziye azasından Müftüzade Abdulgafur
Efendi ve Çantayzade Basri Bey ekseriyle intihap olun-
muşlardır. Memleketimizin saadet ve refahını istiklal-i hayat
ve saltanatını temin edecek olan Meclis-i Kebir-i Millîmizde
pek parlak hizmet ifa edeceklerine kani’iz. Memleketimiz
azalarının muvaffak olmalarını ve Cenab-ı Hakk’ın kendilerine
zahir olmasını temenni eyleriz.

Gazetemiz sermuharriri Mustafa Necati Bey, Saruhan azası
olarak Meclis-i Kebir-i Milliye iştirak edeceğinden yarın ki
Perşembe günü treniyle Ankara’ya müteveccihen memleke-
timizden mufarakat edeceklerdir. Muvaffakiyet temenni ey-
leriz.

HAREKET-İ TEDİBİYE 

Biga’ya vasıl olan kuvvetlerimiz orada lazım gelen tertibatı
ahzettikten sonra memleketin sükûn ve asayişini temin etmiş
ve Anzavur’un vekil-i umumisi ile bazı faal uzuvları yapılan
müsademe neticesinde maktul ve esir düşmüşlerdir. Tevfik
Bey kumandasında sevk edilen kıymetli ve kudretli bir müfre-
zemizin Karabiga’yı işgal ederek bir top ve külliyetli cephane
ve birçok makineli tüfek istirdat etmişlerdir. Karabiga’dan İs-
tanbul’dan gelen vapurlara iltica eden usat, efradımız üzerine
ateş açmış ise mukabele etmemiştir. Yalnız limanda bulunan
İngiliz amiraline bir nota vererek usat limandan çekilmediği
takdirde ateş edileceği ve mümkün ise İngiliz filosunun liman-
dan uzaklaşmasını ve mukabele ateşimizin İngiliz aleyhine
telakki edilmemesini bildirmesi üzerine amiral tarafından usat
gemilerine limanı terk etmeleri için emir verilmiş ve usat
gemileri ateşi keserek hareket etmişlerdir. Bütün Biga ve mül-
hakatında kuvvetlerimiz samimiyetle karşılanmış ve Bigalılar
büyük bir meserretle kuvvetlerimizin sükûn ve sükûnet-i mut-
lakayı iade hususunda gösterdikleri fedakârlık ve intizamı
takdir etmişlerdir. Agonya cihetinde bulunan kuvvetlerimiz
de Yenice’ye duhul olmuşlardır. Usat bozgun bir halde firar
etmiş ve dağılmıştır. O taraflarda da kuvvetlerimiz rehakâr bir
hami gibi telakki olunmaktadırlar. Çan nahiyesine kadar
ilerleyen kuvvetlerimiz orada Biga’daki kuvvetlerimizle irtibat
tesis eylemişlerdir. Beş on gün zarfında bu melun tertibatın
nihayet bularak düşmanlarımızın kahrolacağını ümit eyler
ve Cenab-ı Hakk’ın kuvvetlerimize zahir olmasını temenni
eyleriz.

İLANAT

Emraz-ı Zühreviye Mütehassısı Doktor Mehmed Ali

Emraz-ı dâhiliye, frengi, bel soğukluğu ve cilt hastalıkları
sevk-i kabul edilen suret-i tedavi ile her gün öğleden sonra

Vatan Eczanesi’nde hastalarını kabul ve tedavi eyler.

***

Doktor Bakteriyolog Ekrem Tok

Dâhili, bulaşıcı ve kan hastalıkları mütehassısı 

Kan, balgam, idrar muayeneleri ve her türlü tahlilatı icra,
dâhili, bulaşıcı ve kan hastalıklarının tedavisini deruhte

eder. 

Fukara Perşembe günleri meccanendir.

***

Hükümet Caddesi’nde

Avni İsmail Sağlık Eczanesi

Her nevi edviye-i kimyeviye ve müstahzarat-ı tıbbiye 

***

Hükümet Caddesi’nde Palamut Hanı karşısında 

Şifa Eczanesi

Avrupa’nın en maruf fabrikalarından henüz yeni gelmiş her
nevi ecza ve malzeme-i sıhhiye ve müstahzarat sürat,

ehveniyet, nezafet ve istikamet-i mesleğimizdir.

Operatör-Lavta

Doktor Mehmed Sabri

Her vakit eczanemizde bulunur ve eczanemizin üstündeki
hanesinde tesis eylediği muayene hastagânı tedavi ve icap

edenlere ameliyat-ı cerrahiye icra eyleriz. Doğurmayan
hanımlara makine tatbik eder.

Azmi Neşet Kolonya suyu

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Altı asırlık mefahir ve iclali çiğnemekten daima bir zevk duyan
İngilizler mütarekeden sonra bizleri mahvetmek için el-
lerinden gelen her türlü fenalığı icradan ihtiras etmediler.
Akur bir tahakküm hırsıyla her türlü esasat-ı insaniye ve
medeniyeyi ihmal eden İngilizler son asrın milliyet cereyan-
larından tahasül edecek inkılabattan o kadar mütevahhişdirler
ki üç yüz elli milyon İslam’ı şuûrsuz bırakmak için her türlü
vesait-i tazyikkâranaye tevessülü bir esas-i siyaset kabul et-
mektedirler. Hindistan’da ve diğer memalik-i İslamiye’de
esaret-i zelilaneye karşı vaki olan pek meşru ve heyecanlı
hareketler daima diğer milletlerin enkaz-ı hayatı üstünde bina-
yı azimetlerini tesis etmek isteyen İngilizleri müşkül
vaziyetlere ilka etmektedir. 

Bu vaziyet-i mühlikeye karşı İngiliz müdiran-ı umurunun bul-
dukları çare bütün âlem-i İslam’ı mihrab-ı teveccühü olan
makarr-ı hilafeti yed-i iğtisablarına geçirmek ve bu suretle
bütün Müslümanları dimağ-ı mütefekkirlerinden mahrum
bırakmaktır. Fazla bir kemal ve ihtişamın mevlûdu olan gurur
ve azamet ile bütün cihana tahakküm etmek isteyen bu gafiller
Müslüman âlemini hâlâ elli sene evvelki bîhis ve idrak kitle
gibi telakki ediyorlar. 

Takdir edemiyorlar ki müşriklere esir olmaktan ise ila-yı din
için cihadın farz olduğunu emreden İslamiyet’in ruh-ı
maneviyatı bu kadar zalimane bir tecebbürün mahkûmu ola-
maz. Nitekim son senelerde bütün Müslüman âleminde
zulüm ve udvana karşı şedit ve bir feveran-ı dini ve millî
husule geldi.

Müslümanlar mukaddes dinlerini evamiri dairesinde şeref ve
hâkimiyetle yaşamak için her türlü fedakârlıkları iktihama ahd
ü peymanettiler.

Bu umumi manzara-i vifak ve fedakârı mağrur ve mütehakkim
İngilizler için pek melalaver bir saik-i endişe oluyor.

İşte bu saikın taht-ı tesirinde İngiliz hançer-i zulmü nihayet
makarr-ı kudsî-i hilafete saplandı. Milyonlarca İslam’ın
muhterem halifesi İngiliz süngülerinin gadri altında esir
bırakıldı.

Peygamberimiz efendimiz hazretlerinin ümmetine tevdi ettiği
emanat-ı mukaddesinin şu dakikada düşman sada-yı
hâkimiyetine makes olan bir muhitte kalması bittabi bütün
kulub-ı İslam’ı cerihadar etti. 

Fakat İngilizlerin zan ve ümit ettikleri veçhile Türklük ve
Müslümanlık nevmid-i mefluç olmadı. Bilakis darbenin ilk
tesirat-ı şedidesine maruz kalan Anadolu hemen ulvi bir
vahdet-i metin ile şeref-i dinini ve istiklalini kurtarmak için
mücadelata başladı. Düşmanlarımız İstanbul’un işgaliyle
Anadolu’nun bir tufan-ı yeis içinde müthiş keşmekeşlere ve
binaenaleyh inidama maruz kalacağını tevehhüm ediyorlardı. 

Hâlbuki bin seneden beri hilal-i İslam’ın nurlarıyla meşbu
olan muazzez Anadolu bütün mukaddesat-ı milliyesini payi-
mal eden düşmanlara vahdet ve azmin parlak bir numunesini
ibraz etti. 

Şu dakikada; bütün Anadolu hayat ve istikbali için bir tek
sakf-ı vahdet ve celadetin etrafında toplanmıştır. 

23 Nisan tarih-i milliyesinde Anadolu’nun salâhiyettar
mümessillerinden terekküp ederek müzakeratına başlayan
Büyük Millet Meclisi artık bütün milletin yegâne istinatgâhı
ve dimağıdır. 

Tarihin daima hayret ve takdisi ile yâd edeceği bu numune-i
vahdet de ispat ediyor ki İstanbul’u işgal ile Müslümanlığı
mefluç bırakmak ümidi bir hayal-i hamdır. 

Nitekim makarr-ı hilafetin işgaliyle yapılan binlerce mezalime;
tertip edilen caniyane irtica hareketlerine rağmen Anadolu
bütün hainleri kahır ve tedmir ettikten sonra şimdi de haricî
düşmanlarının hücum ve iftirasına karşı mevcudiyet ve şere-
fini müdafaaya başladı.

Bizleri başsız ve ruhsuz bırakmak istediler. Fakat karşılarında
müteheyyiç ve azimkâr bir kalp; Büyük Millet Meclisi’ni bul-
dular. Bu pür daraban kalb-i millîden beyan edecek olan
zeval-i hayat hiç şüphesizdir ki İslamiyet’in istihlas-ı mevcu-
diyet ve hukukunu kâfil olacaktır. 

Büyük Millet Meclisi’nin etrafında umum milletin düşman-
larına açtığı mücadelenin Müslümanlık âleminde aksi tesirler
ve muvaceheler meydana getireceğine kaniyiz. O zaman biz-
leri mahvetmeyi bir umde-i siyaset kabul eden İngilizler artık
tarih-i şevketlerinin son fasıllarını görmekle dilhun olacak-
lardır. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Biz hakkın ve hakikatin zulüm ve cinayete ram olmayacağına
iman edenlerdeniz. Hafız-ı hakiki-i İslam müşir-i dinin bu
kadar hakir bırakılmasına tahammül edemez. İnayet-i Hakk
elbette bu millet ve mazlumeyi mansur eyleyecek ve tarih-i
millîmizin en ulvi bir abidesi olan Büyük Millet Meclisi
vatanın halâsından mütevellit neşaid-i zafer ile son sada-yı
millîsini yükseltmeye muvaffak olacaktır.

Vatanımızın her köşesinden kopup gelen bu feveranın kudret
ve samimiyetini düşmanlarımız bile takdir etmeye mecburdur.
Zira dünyada en meşru ve rasin hak; hakk-ı müdafaa ve ha-
yattır. 

Bîaman darbeler altında son zerre-i hayat mevcudiyetimizi de
mahvetmek isteyen düşmanların savletleri bundan sonra millî
azim ve imanımız ile tasadüm edecek ve hiç şüphesiz zulüm
ve cinayet olan hak ve hakikatin daima zebunu kalacaktır. 

Vatanımızın her tarafından rey-i amm derecesinde bir inti-
hap-ı hakiki ile salahiyet-i temsiliyeyi ihraz eden ve her livanın
en namuskâr eşraf ve münevveranından müteşekkil olan
Büyük Millet Meclisi’nin mukarreri bütün efrad-ı millet
tarafından daima meta olacaktır. Artık Anadolu’muzun bir
memba-ı ilham ve harekâtı vardır ki bu kıymettar memba;
feyyaz ve mebdedir.

H. (Hüseyin) Vasıf

FETVA-YI ŞERİFE

1- Nizam-ı âlem olan Halife-i Müslimîn -Edamallahu teâlâ hi-
lafetehu ve şevketehu ila yevmiddin (Allah hilafetini ve
gücünü daim etsin, din gününe talip kılsın)- hazretlerinin
makam-ı saltanat ve makarr-ı hilafeti olan İstanbul Emirül-
müslimîninin hilafet-i marzisi olarak a’da-yı Müslimîn olan
düvel-i muhasama tarafından fiilen işgal edilerek asakir-i İs-
lamiye’ye eslihasından tecrit ve bazıları bigayr-i hak katl ve
makar-ı hilafetin muhafazasını kâfil bilcümle istihkâmat ve
kıla ve vesait-i saire-i harbiye zapt ve muamelat-ı resmiyeyi
tedvire cüyuş-ı Müslimîni teçhize memur olan Bab-ı Ali
ve Harbiye Nezaretine vaz-ı yed edilerek halifeyi menafi-i
hakika-i milleti damen-i tedabir ittihazından fiilen men ve
idare-i örfiye ilan ve divan-ı harpler teşkil ile İngiliz kavaninini
tatbiken muhakeme ve tecziye etmek suretiyle halifenin
hakk-ı kazasına müdahale ve kezalik hilaf-ı marzi-i hilafetpe-
nahi olarak ecza-yı Memalik-i Osmaniye’den İzmir, Adana,
Maraş, Ayntab, Urfa ve havalisine düşmanlar tarafından
tecavüz edilerek tebaa-i gayr-i Müslîme ile biliştirak İslamları
katliam ve mallarını nehb ve garet ve muhadderata tecavüz ve
mukaddesat-ı Müslimîni tahkir eder olduklarında berveçh-i
meşruh maruz-ı hakaret ve esaret olan halife-i Müslimînin is-
tihlası hususunda kudret-i mümkinelerini sarf etmek bilu-
mum Müslimîne farz olur mu?

El cevap: Olur

Ve'l Cihadu farzu aynin in heceme'l-adüvvü ve fetahrucu'l-
abdü bila izni zevciha ve Seyyidihi (Keza fi'l-Kenzi ve fi'l-Bez-
zaziye) İmraetün müslimetün sübiyet bi'l-meşrıkı vecebe alâ
ehli'l-mağribi tahlîsuhâ min'el-esâreti keza fi’l-bahri’r-raik

2- Bu suretle hukuk-ı meşruasını ve hilafetin kudret-i
maneviyesini istirdat ve bilfiil maruz-ı tecavüz olan mema-
lik-i mezbureyi düşmandan tathir için mücahede eden
cumhur-ı Müslimîn şeran bagi olurlar mı?

El-cevap: Olmazlar

El-Buğâtü kavmün müslimûne, haracû an tâati'l-İman'il Hakkı
bi gayr-i hakkın (Keza fi Mecmâul Enhur)

3- Bu suretle düşmanlara karşı açılan mücadelede vefat eden-
ler şehit ve berhayat olanlar gazi olurlar mı?

El-cevap: Olurlar 

Eş-Şehidü men katelehû ehlü'l-harbi evi'l-bağyü ev kutta-ut-
tarikı ev vucide fi'l-ma'reketi ve bihi eserü'l-cirahati ev
katelehû müslim zulmen ve lem tecib bikatlihi diyetün ve keza
katelehû zımmi ve lem tecib bi katlihi diyetun keza fi'l aynî.

4- Bu suretle mücahede ve vazife-i diniyesini ifa eden Müs-
limîne karşı düşman tarafını bililtizam ifa-ı fitne ederek isti-
mal-i silah eden Müslimîn, şer’an ekber-i kebairi mürtekib ve
bagi olurlar mı?

El-cevap: Olurlar

Kâle'l-lâhu Teâlâ; Ve'l fitnetu eşeddü mine'l katl (el ayet), El-
Fitnetu yesreu ileyha ehlü'l fesad keza fi Fethu'l-Kadir

Bu suretle düvel-i muhasamanın ikrah ve ifaliyle vakıa ve
hakikate gayr-ı muvafık olarak sadır olan fetvalar cumhur-ı
Müslimîn için şeran meta ve mamulün-bih olur mu? 

El-cevap: Olmaz

El-ikrahu yu’dime'r-rıda Keza fi'l-velvaliciyye el-emri kâ ifta
bihi ihvana Mehmed Rıf’at El-Fakir bi-Medineti’l-Kurra 

Balada derc-i sütun-ı mefharet kıldığımız fetva-yı şerife ve
bilumum Anadolu ve Rumeli ve Balıkesir müftü ve ulama-yı
kiramı canibinden müttefikan kabul ve tasdik edilmiştir.

Numara: 58
3 Mayıs 336 (3 Mayıs 1920)

Sayfa: 2

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa
Hazretlerinden Mevrut Telgrafnameler

Anadolu’nun her köşesinden gelen vekillerinizin teşkil ettiği
Büyük Millet Meclisi olan biteni dinleyip anladıktan sonra mil-
lete hakikati söylemeğe lüzum gördü. İngilizler tarafından
satın alınan ve milleti birbirine düşürmek maksadını güden
bazı hainler sizi aldatmak için türlü türlü yalanlar söylüyorlar.
İzmir Vilayeti’nin, Antalya’nın, Adana’nın, Ayntab
(Gaziantep), Maraş ve Urfa havalisinin düşmanlar tarafından
işgali üzerine, silâha sarılmış millettaş ve dindaşlarınızı yine
size mahvettirmek için padişah ve halifeye isyan sözünü ortaya
atıyorlar. Millet Meclisi halife ve padişahımızı düşman
tazyikinden kurtarmak, Anadolu’nun parça parça şunun
bunun elinde kalmasına mâni olmak, payitahtımızı yine ana-
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vatana bağlamak için çalışıyor.  Biz vekilleriniz Cenab-ı Hakk
ve Resul-i Ekrem’i namına yemin ederiz ki padişaha halifeye
isyan sözü bir yalandan ibarettir ve bundan maksat vatanı
müdafaa eden kuvvetleri, aldatılan Müslümanların elleriyle
mahvetmek ve memleketi sahipsiz, müdafaasız bırakarak elde
etmektir. Hint’in, Mısır’ın başına gelen halden mübarek
vatanımızı kurtarmak için İngiliz casuslarının sizi aldatmak
üzere uydurdukları yalana inanmayınız! İzmir’ini, Adana’sını,
Urfa ve Maraş’ını elhasıl vatanın düşman istilasına uğramış
kısımlarını müdafaa edenleri, din ve milletlerinin şerefi için
kan döken kardeşlerinizi arkadan size vurdurmak isteyen
alçakları dinlemeyin ve onları Millet Meclisi’nin kararı üzerine
cezalandıracak olanlara yardım edin, ta din son yurdunu kay-
betmesin, ta ki milletimiz köle olmasın. Biz birlik oldukça
düşman üzerimize gelmeyeceğini resmen ilan etti. Onun can-
dan özlediği aramızda nifak ve şikak sokmaktır. Allahın lâneti
düşmana yardım eden hainlerin üzerine olsun ve rahmet ve
tevfiki halife ve padişahımızı, millet ve vatanı kurtarmak için
çalışanların üzerinden eksik olmasın. Âmin. 25-26.4.336

-İstanbul’un vaziyet-i elîmesi karşısında orada her hangi suret-
le vatan ve millete hizmet ihtimalinin kalmadığını gören Har-
biye Nazır-ı Sabıkı Ferik Fevzi Paşa hazretlerinin milletin
istihlâsı mevcudiyeti emrindeki mücahedatına fimabad
Anadolu’da iştirak eylemek üzere bütün mezahim ve mehalik
ihtiyariyle Dersaadet’ten (İstanbul) mütenekkiren mufarakatla
salimen Ankara’ya muvasalat buyurdukları tamimen tebşir
olunur. 27.4.336

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 

27.4.36’da Çal Dağı siperlerimizin ilerisinde düşman siper-
lerinden çıkan iki düşman neferi ezan-ı Muhammedî okumaya
başlamıştır. Siper nöbetçimizin taassub-ı dînî ve millîsine
dokunarak ezan okuyan düşman neferini bir kuruşunda
öldürmüştür. Vaziyette tebeddül yoktur.

19 Nisan sene 36 günkü Yölcek müsademesinde düşmanın
maktul ve mecruh zayiatı elli nefer ve bir zabitten ibaret
olduğu tahakkuk etmiştir.

29 Nisan’da bir düşman tayyaresi sağ cenah siperleri üzerinde
ve Giresun mıntıkasına doğru tayeran ederek keşif yapmıştır.

Salihli Cephesi’nde:

28.4.36 zevaline kadar tebeddülat olmamıştır. Düşmanın bu
cephede bazı mahalli tel örgüleriyle yollar üzerine lağım ya-
parken keşif kolumuzun ateşi üzerine düşmana üç maktul ve
bir mecruh verdirilmiştir. 

30.4.36’da bir düşman tayyaresi Belen taraflarından gelerek
bir müddet istikşafatta bulunduktan sonra geldiği istikamete
gitmiştir.

Aydın Cephesi’nde:

28.4.36’da alessabah bir seyyar müfrezemiz Adagide Cep-
hesi’nde kuvvetli bir Yunan karakoluna muvaffakiyetli baskın

yapmıştır. İşbu baskında Yunanlılardan bir zabitle otuz nefer
itlaf edilmiştir ve üç bomba tüfekli olmak üzere on üç silah
ve teçhizat-ı saire iğtinam edilmiştir. Mücahidinden yalnız iki
nefer şehit vardır. Diğer cephelerde şayan-ı işar vukuat yoktur.

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Anadolu Ajansıyla hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir.

İsmet Beyefendi 

Büyük Millet Meclisi’nin 25 Nisan celsesinde Edirne mebusu
esbak Harbiye Nezareti Müsteşarı Miralay İsmet Beyefendi
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’ne intihap edilmiş ve
müşarünileyh ifa-yı vazifeye mübaşeret eylemiştir.

Damat Paşa Hükümeti Gayr-ı Meşrudur

Bandırma’daki Laskarp sefine-i harbiyesi kumandanının
beyanatına nazaran Avrupa parlamentoları millete istinat et-
meyen Damat Paşa hükümetini gayr-i meşru olarak add ve
itibar etmekte ve böyle bir hükümetin sulh akdedemeyeceği
nokta-i nazarını kabul etmektedirler

General Franşa de Sipre

Fransız Şark Orduları Başkumandanı General Franşa de Sipre
İstanbul’a vuku bulan tecavüzü haksız telakki ederek istifasını
verdiği yine aynı kumandanın cümle-i ifadatındandır. 

Fransa Başvekili Milran (Alexandre Millerand)

25 Nisan tarihli Yunan gazeteleri Fransa Başvekili Milran’ın
(Millerand) İngilizlerin Fransız menafi’ine mugayir hareket et-
melerinden dolayı San Remo Konferansı’nı terkle Paris’e avdet
ettiğini yazıyorlar.

İngiltere’nin Talebi

Yine aynı Yunan gazetelerinin istihbaratına nazaran İngiltere
hükümeti Alman muahede-i sulhiyesinin Alman murah-
haslarının huzuruyla yeniden tetkikini talep etmiştir.

İngiltere’nin İmtinaı

10 Nisan tarihli Tan gazetesi bu serlevha ile atideki bendi
neşretmektedir: 

Resmi İngiltere Ren (Rennes) sahil-i yesarında Fransa ile be-
raber hareket etmeyi vazifeden addetmiyor. Bu noktada İngiliz
hükümeti bizden ayrılıyorsa İngilizler de hükümetlerinden
ayrılıyor. Bu hususta Londra matbuatının lisanı şüphe götür-
müyor. Elyevm Loyd Corc (Lloyd George) Rekas’ın cihet-i
sakimesinde bulunuyor. Tayms (Times) Deyli Meyl (Daily
Mail) efkârın diğer tercümanları bu Rekas’ın ivicacanıyla itilaf
etmiyor. Onlar, bir defa daha doğruyu ve hakikati söylüyorlar:
Deyli Meyl (Daily Mail) gazetesi reis-i nüzzardan daha kavi
bir kimse vardır. O da efkâr-ı umumiyedir” diyor. İngiliz
sevk-i tabiisi tehlike hakkında aldanmıyor. Binnihaye İngiliz
efkâr-ı umumiyesi resmi İngiltere’nin İngilizlere 1914’te pek
pahalıya mal olan hatayı, Liberallerle Gladston’un (Gladstone)
1871’deki azim hatasını tekrar işlemesini kabul etmeyecektir.



- 282 -

Benim resmî bir mevki’i haiz bir İngiliz recul-i siyasi şimdilik
Alman şehirlerinden hiçbirinin işgaline iştirak etmeyecektir.
Fakat bu, herhalde son söz sayılamaz. Siyasiyatta hiç bir vakit
“asla” kelimesini telaffuz etmemelidir. Aynı zamanda kabine
içinde bile imtina kararının ittifak-ı arayı temin edemediği
zannolunabilir. 

İtalyan Kuvvetleri

Çine’deki İtalyan işgal kuvveti tamamen çekilmiş ve yalnız
mümessil-i askeri olarak bir yüzbaşı kalmıştır.

Konferans Müzakereleri

Ajans İstifani’nin (Stephanie) işaratına nazaran konferansı son
içtimaında Türkiye hududu ve Kürdistan meselesini müzakere
ve ikmal etmiş ve Boğazlar hakkında heyet-i fenniye tarafın-
dan verilen proje kabul olunmamıştır. Ermenistan’ın Fele-
menk mandası altına vazı takarrür etmek üzere imiş. 

LİVA ŞUÛNU

Hacim Beyefendi

Karesi Mebus-ı muhteremi Hacim Beyefendi kardeşimizin
Millet Meclisi tarafından Bursa Vilayeti valiliğine tayin buyrul-
duğu memnuniyetle istibşar ettik. 

Milletin reha ve selameti uğrunda daima fedakârane çalışan
bu kıymetli arkadaşımızın Bursa muhitinde de muvaf-
fakiyetlerle mütetevvic bir hayat-ı mesai geçireceği tabiidir.
Müşarünileyhe en samimi tebriklerimizi ithaf ve tevali-i mu-
vaffakiyetlerini temenni eyleriz.

HAREKET-İ TEDİBİYE

Biga'ya muzafferen dâhil olarak hareket-i tedibiyenin son
hedefine vasıl olan mücahitlerimiz şimdi ıslahat-ı esasiyeye ve
şakilerin ellerinden silahları toplamağa ibtidar etmişlerdir.
Biga livasının bütün asi köyleri arz-ı dehalet etmekte ve
silahlarını teslim etmektedirler. Lâpseki eşraf ve uleması tel-
graf başında Heyet-i Merkeziyemiz ile muhabere ederek An-
zavur melununun bütün milleti iğfal ettiğini ve nihayet
cezasını bulduğunu ve bütün milletin Kuva-yı Milliyeye tama-
men sadık olduğunu bildirmişlerdir. 

Biga’da derdest edilen hainlerin bir kısmı idam edilmiş ve bu
suretle ceza-yı sezalarını bulmuşlardır. Gâvur İmam’a tabi olan
bütün köyler teslim olmuşlardır. Gâvur İmam da arz-ı dehalet
etmiştir.

Gâvur İmam’ın elinde kalan yedi buçukluk sahra toplarıyla
iki mitralyöz de istirdat edilmiştir. Bu suretle Anzavur’un ve
Gâvur İmam’ın evvelce ele geçirdikleri iki cebel obüsü ve iki
sahrayla ceman dört topumuz geri alınmış oluyor

Muhterem mücahitlerimizin himmetiyle kariben bütün o ifsat
edilen muhit tathir ve ıslah edilecek ve bu suretle milletin en
felaketli bir zamanında din ve milletin halâsı uğrunda çarpışan
millî kuvvetlerimizi arkadan vurmak ihanetini irtikâptan

çekinmeyen şerirlerin melanetlerine tamamiyle hatime verile-
cektir.

Kahraman Zeybeklerimiz

Aydın Cephesi’ndeki kahraman Demirci Mehmed Efemizin
hareket-i tedibiyeye iştirak etmek üzere gönderdiği kahraman
zeybeklerimiz evvelkisi gün fedakâr reisleri Danişmentli İsmail
Efe’nin kumandasında olarak Biga’dan Balıkesir’e avdet et-
mişlerdir. Kendileri cephede din ve namusu kurtarmak için
çarpışırken arkadan memlekete ihanet eden şerirleri tepele-
mekten mütevellit neşe-i zaferle beşuş olan bu kahramanlar
pek samimi bir surette istikbal edilmişlerdir. Dün ihzar edilen
bir tren-i mahsus ile ve gayet parlak bir teşyi merasimi ile
memleketlerine azimet etmişlerdir. 

Uzak diyarlardan bizlere kardeş muhabbeti ve fedakârlığını
ithaf eden bu sevgili zeybeklerimizin gazasını tebrik eder,
uğurlar ve vatan uğrunda daima ibraz ettikleri fedakârlıkların
tevalisini tazarru eyleriz. 

***

Doktor Bakteriyolog Ekrem Tok

Dâhili, bulaşıcı ve kan hastalıkları mütehassısı kan, balgam,
idrar muayeneleri ve her türlü tahlilatı icra, dâhili, bulaşıcı

ve kan hastalıklarının tedavisini deruhte eder. 

Fukaran perşembe günleri meccanendir.

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 59
5 Mayıs 336 (5 Mayıs 1920)

Sayfa: 1

LEYLE-İ BERAT MAĞFİRET-İ GÂYÂT

Şeref-i idrakiyle müşerref olduğumuz işbu şehr-i Şaban-ı
şerifin on beşinci salı gecesi leyali-i mübareke-i İslamiye’den
Leyle-i Berat mağfiret-i gayatı olmakla umum Müslümanlar
tarafından samimi sürurlarla karşılanmıştır. Adat-ı müstah-
sene-i İslamiye’mizden bulunduğu veçhile o gece şehrimizde
dahi bütün minarat ve cevami ve mesacid-i şerife daha akşam-
dan kandiller ikadıyla tenvir ve tebcil ve ehl-i tevhit tarafından
sabaha kadar Cenab-ı Halık-ı Kâinata arz-ı ubudiyetle tesrir-i
vicdan edilmiştir. Bin üç yüz bu kadar seneden beri bu
mübarek gecenin füyuzat-ı ruhaniyesinden müstefiz olagelen
müvahhidin bu münasebet-i celile ile de vehhab-ı kerimin
dergâh-ı Samedaniyesineyüzler sürerek duçar bulunduğumuz
sademat-ı zamaniyeden hayırlı neticelere isal buyrulmalarını
rica ve istirham etmişlerdir. “İzmir’e Doğru” bu leyle-i
mesudeyi bilcümle din kardeşlerine tebrik eder ve ada-i
diniyenin ikaına çalıştıkları fitne-i tefrikaya meydan verme-
yerek bilcümle İslam kardeşlerimizi keennehum bünyan-ı
mersus mücahede-i diniyelerine sabit ve âmâl-i halisanelerine
nail olmakla bekam buyurmasını Cenab-ı Erhamurrahi-
min’den tazarru ve niyaz eyler. 

SAN REMO KONFERANSI

Harbin esna-yı devamında ilan ettikleri desatir-i insaniyeye
muhalif olarak zulüm ve tecebbürle mağluplara gayet ağır
şerait-i sulhiye imza ettirmek isteyen Düvel-i İtilafiye hâlâ
sulh-i umumi-i cihan için bir karar-ı kati veremiyorlar.

Beşeriyetin bir kısm-ı mühimmini en bîaman bir tahakküm
içinde her türlü hukuk-ı hayatiyesinden mahrum bırakmak
isteyen bir siyaset-i gaddarane herkesin teşne bulunduğu
nimet-i sulhun bütün milletlere nasip olmasına mani teşkil
ediyor.  

Düvel-i İtilafiye’nin iki seneye karip bir zamandan beri
mütemadi sarf ettikleri mesai, muhtelif mahallerde akdettikleri
konferanslar hep gayr-i müsmir ve bîsud kalmaktadır. Her

mağlup millet en son nefha-i hayatını da mahvetmek isteyen
düşmanların pençe-i zulmünden kurtulmak için kabiliyet-i
hayatiyesi nispetinde müsellah bir cidal-i müdafaaya başlamak
mecburiyetini hissediyor. Bu suretle konferans masalarında
galip kalemlerin tersim ettiği hudut mukarrerat-ı millî, aşk ve
imanların yegâne timsal-i tezahürü olan silahların ateşleriyle
her zaman rahnedar olarak zavallı beşeriyet beş on haris ve
mütehakkim diplomatın bazice-i hevesatı olmaya mahkûm
kalıyor.

En basit bir hiss-i insanî ile mütehassis olan bir kalbin bu
vaziyet-i müellime karşısında meyus olmaması mümkün
değildir. 

Milletler yekdiğerlerini boğazlamaktan artık usandılar. Hâl-
buki milletlerin umumi arzuları hilafında mukadderat ve ati
için tespit edilen esaslar son hakk-ı hayatın da insilabını
mucip olacak bir tarzda oldukça mateessüf insan kanlarının
dökülmesi gayr-i kabil-i içtinap bir emr-i zaruri olacaktır.

Bu asırda hiç bir millet artık esir ve mahkûm yaşayamaz;
mukaddesat-ı diniye ve milliyesini vahşiyane bir surette payi-
mal edilmesine sükût edemez; mezarları tahkir edilen ec-
dadımın nuhat-ı âlâmı karşısında bîhis ve hareket kalamaz.

Binaenaleyh ölür, öldürür ve fakat her halde hakk-ı mevcu-
diyet ve hürriyetini istihsal eder. Binlerce senelik bir tarih-i
medeniye malik olan Türkler için de başka bir çare-i halâs ve
hareket yoktur.

Şimdiye kadar dinî taassupların, caniyane ihtirasların mevludu
olan hücumlar Türkleri daima kanlar içinde hale-i şeref ve
mevcudiyetlerini kurtarmaya icbar etti. 

Bugün de düşmanların tahammülsüz zulüm ve itisafları Türk-
lüğü aynı saik-i halâsa doğru sevk ediyor. Şeref ve fedakârî-i
ecdattan daima mülhem olan Türkler vatanlarını ölmeden tes-
lim etmeyeceklerdir.

Bunun için dökülecek kanların huzurullah ve tarihte yegâne
mesulü düşmanlarımız ve bilhassa addüvv-i kahirimiz olan
İngilizlerdir. 

Varsın bu mücadele-i milliyenin sonu bizler için helak olsun.
Hiç olmazsa istikbal takdis ile yâd etmeye mecbur kalacaktır
ki Türk milleti sine-i tarihisinde meknuz olan abidat-ı şerefini
zelilane çiğnetmemiştir...

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 59
5 Mayıs 336 (5 Mayıs 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Bilmiyoruz; San Remo Konferansı ne kararlar vermiştir! Fransa
ve İtalya efkâr-ı umumiyesinin son aylardaki hakperestisi biz-
lere çok ümitler telkin ediyor. 

Fakat zavallı efkâr-ı umumiyelerin diplomatlar nazarındaki
kıymetini bildiğimiz için bu konferansın mukarreratından bit-
tabi yine şüpheliyiz. 

Bilhassa bütün Müslümanları pay-i hakaretleri altında esir
bırakmak için her türlü melaneti irtikâptan çekinmeyecek
olan İngilizlerin tazyiki altında San Remo Konferansı ne dere-
ceye kadar ihkak ve tayin-i hakka muvaffak olmuştur? Bu
hususta bittabi mütereddidiz.

Fransız ve İtalyan matbuatının son günlerdeki neşriyat-ı
hakgûyaneleri bizler için daima medar-ı inşirah oluyor;
Latin medeniyeti gayet hodbin olan ve kendisinden başkasına
hakk-ı hayat tanımayan İngiliz medeniyeti gibi değildir; bil-
hassa diğerkâm sıfatı ile mümtazdır. 

Nitekim en refik hissiyat-ı insaniyeyi her zaman izhar etmekle
bir enmuzec-i fazilet olan büyük dostumuz Piyer (Pierre)
Loti’nin milletdaşları mazur-ı milletimizin sada-yı hakkını is-
timaa başladılar. 

Ta Süleyman-ı Kanuni devrinden beri her Türkün kalbinde
layetezelzel tesirat ve hatırat-ı muhabbetkârane bırakan Fran-
sız dostluğunun muvakkat ve muğfel arizalardan sonra bu son
tezahürünü minnetle kaydederiz. Türklerin hayat ve mukad-
desatına daima hürmet etmekle çok kalp kazanan İtalyanların
başvekili Sinyor Nitti (Francesco Saverio Nitti) cenaplarının
Türk vahdet ve istiklali uğrunda son günlerde sarf ettiği me-
saiyi ve irat ettiği nutuklarını en kıymetli bir amil-i meveddet
telakki ederiz. 

Fakat bütün bu ümit rişaşeleri İngiliz ihanetleri karşısında
yine mübeddel-i elem oluyor?

Nitekim San Remo Konferansı mukarreratı hakkında muhtelif
menabiden alınan haberler hiç bais-i memnuniyet değildir. 

Anadolu’nun vahdet-i tammesi esasına makrun olmayan
mukarrerat bizler için kabil-i kabul değildir.

Binaenaleyh çok endişenâkız ki konferansın hitam-ı me-
saisinde kabul ettiği esaslarına silahların şakırtısı altında yıkıla-
cak Türkler sırf kendi süngüleri üstünde bina-yı saltanatlarını
tesis etmek mecburiyetinde kalacaklardır. 

Âlem-i medeniyet artık biraz utansın. Senelerden beri kan
döken Türkler de bir hakk-ı hayata maliktir.

Vatanlarının en güzel parçalarını ırkî ve şenî düşmanlarına
teslim etmek isteyen bir vicdan pek zalim ve mülevvestir.

Alınan haberlere göre Mayıs’ın onunda Paris’te bulunmak
üzere bizim sulh murahhasları davet edilmiş ve Damat Paşa
hükümeti de bir heyet-i murahhasa intihap etmiştir.

Düvel-i İtilafiye’ye şunu katiyen anlatmak isteriz ki Anadolu,
Damat Paşa hükümetini gayr-i meşru ve hain bir hükümet
olarak telakki etmektedir. Damat Paşa hempalarının ne kadar
sefil vicdansızlar olduğuna ve milleti İngilizlere nasıl ve niçin

çiğnettiklerine bu millet tamamen agâhtır. Binaenaleyh iha-
net-i vataniyesine fail olduğu bir hükümetin imzası millet
nazarında hiç bir kıymeti ihtiva etmeyecektir.

Bütün Anadolu şu dakikada Büyük Millet Meclisi’nin idare ve
hâkimiyeti altında vahdet ve istiklalini kurtarmak için sonuna
kadar mücadeleye ahd ü peyman etmiştir.

Bu arzu-yı umuminin timsal-i celadeti olan Kuva-yı Milliyeye
istinat etmeyen bir hükümet hiçbir muahede-i sulhiye yapa-
maz. 

Avrupa’nın en ciddi ve mühim bir gazetesi olan Tan gazetesi
de bu hâkimiyeti mükerreren ilan ve ispat etmiştir. 

Zannederiz son vakayide Kuva-yı Milliyenin gösterdiği kudret
ve hâkimiyet Tan gazetesinin iddia-yı muhikki için en kati bir
delildir.

Fakat hayret ediyoruz ki; Avrupa zimamdan-ı umuru hâlâ
hakikati görmekten ihtiraz ediyorlar.

Anadolu vahdeti ve istiklali kabul edilmelidir. Ekseriyet-i
kahiresi Türk olan İzmir, Adana, Maraş ve havalisi tamamen
Türklerde kalmalıdır. Makarr-ı hilafette hiç bir ecnebi
hâkimiyeti bulunmamalıdır.

Bu layetegayyer esasat kabul edildikten sonra Türkler
Düvel-i İtilafiye’nin her türlü medeni müzaheretlerini
kemal-i memnuniyetle talep edecektir. Başka türlü bir karar
kimin tarafından ve ne suretle verilirse verilsin katiyen kabul
edilmeyecek ve silahla karşılanacaktır. 

Çünkü Türk, sevgili İzmir’inde en basit bir Yunan hak ve
imtiyazının kabul edildiğini görecek olursa tevessül edeceği
tek bir çare-i halâsı kalır: 

Bütün Yunanlığı kökünden mahvedinceye kadar çarpışmak.

H. (Hüseyin) Vasıf

CEPHELERDE VAZİYET

Bergama Cephesi’nde:

1.5.36’da düşman Soma Cephesi’nde iki yüz piyade, dört
makineli tüfekle Kırcalar’a gelerek cephemiz kuvveti hakkında
köylülerden tahkikat yapmışlarsa da hiçbir malumat alamadan
avdet etmişlerdir.

Salihli Cephesi’nde:

1.5.36’da gündüz keşif kolumuz Çamurlu ilerisindeki Tepe
civarında iki manga düşman kuvveti üzerine muvaffakiyetli
bir baskın yaparak kâmilen imha edilmiş ve müfrezemiz üze-
rine düşman tarafından şiddetli top ve mitralyöz ateşi açıldığı
halde bilâzayiat avdet eylemiştir.

3.5.36’da geceleyin Çifttepeler istikametine gelmekte olan
sekiz kişilik düşman süvari keşif koluna pusumuz tarafından
ateş açılarak Kendirli’ye doğru firara mecbur olmuşlardır.
Başkaca vaziyette tebeddül yoktur. Diğer cephelerde sükûnet
vardır.
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CİHAN ŞUÛNU

İstanbul matbuatının verdikleri haberlere göre San Remo Kon-
feransı Türkiye muahede-i sulhiyesini tetkike devam etmekte
imiş. 21 Nisan’da Boğazlar’ın usul-i idaresi ve Trakya meselesi
müzakere edilmiş. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun
yeni usul-i idaresini temine matuf mali ve askeri hususâtın tat-
biki çareleri tezekkür olunmuştur. Amerika sefiri iştirak et-
memek şartıyla sami sıfatıyla konferansta bulunmaktaymış.
22 Nisan müzakeratında Osmanlı teşkilat-ı dâhiliyesi
hakkında mütehassıslar istima olunmuştur. Çanakkale boğaz-
ları üzerinde üç devlet-i muazzama tarafından müsavat-ı
hukuk dairesinde murakabe icrası düyun-ı umumiye-i Os-
maniye hakkında beynelmilel bir murakabe tesisi takarrür
etmiş. 23 Nisan’da Zat-ı Şahane’nin İstanbul’da ibkası ve Er-
menistan’ın müstakil bir devlet halinde teşkili mukarrer
olmuş. 25 Nisan’da İzmir’in Türk hâkimiyeti altında kalması
ve fakat Yunanistan’ın da idarekeye iştiraki ve iki üç sene
sonra ara-yı umumiyeye müracaat edilerek İzmir meselesinin
suret-i kat’iyede halli kararlaşmış. Suriye ve Adana’nın ati-i
katisi bilâhare Fransız ve İngiliz hükümetleri arasında icra olu-
nacak müzakerata talik olunmuş. 

Muahedede münderiç ahkâma göre Türkiye arazisi dâhilinde
itikadat-ı diniyeye riayet edecekmiş. Cemiyet-i Akvam
ekalliyetlerin şikayâtını istima için İstanbul’da daima bir
mümessil bulunduracakmış.

Mamafih bütün bu haberlere itimat haiz değildir. Zira San
Remo Konferansı’nın mukarreratı fevkalade mektum tutul-
muştur. Bu haberler ise Yunan ve düşman menabi’inden
tereşşuh etmektedir. 

- San Remo Konferansı’nın mukarreratına göre Ermenistan’ın
vekâleti Cemiyet-i Akvam’a havale edilmiştir. Cemiyet-i Ak-
vam’da kendisine vekil olarak İspanya, Hollanda veyahut
İskandinavya’yı memur edecektir. Ermenistan için lazım gelen
memurlar bîtaraf devletlerden tedarik edilecek ve Amerika
muavenet-i nakdiyede bulunacaktır. 

- Alman heyet-i murahhasası Sulh Konferansı kâtib-i umumi-
sine bir nota tevdi ederek ordusunun ve topçularının tez-
yid-i miktarının kabul olunmasını talep etmiştir.

- San Remo’da üç reis-i vükela tarafından akdedilen hususi bir
içtimada Mösyö Milran (Alexandre Millerand) Versay mua-
hedesinin tamamen ve kâmilen tatbikine devam edilmesini
talep etmiştir. Mösyö Nitti (Francesco Saverio Nitti) muahe-
denin yeniden tetkiki muvafık olacağı fikrini müdafaa etmiş ve
Mösyö Loyd Corc da bu nazara iştirak etmiştir. 

- Yirmi iki Nisan tarihiyle Selanik’ten varit olan telgrafnameye
nazaran Yunanistan’ın muhtelif aksamından olan Makedonya,
Epir, Girit ve Adalar cemaat-i İslamiyesi murahhasları Se-
lanik’te bir içtima akdederek Yunan Müslümanları arasında
maarifin inkişafı hakkında bazı tedabir-i mahsusa ve mukar-
rerat kabul etmişlerdir. 

- Sabık Fransa Maliye Nazırı Kayyo’nun (Joseph Caillaux)
Divan-ı Âli huzurundaki muhakemesi hitam bulmuştur.
Divan-ı Âli ekseriyet-i arayla Kayyo’ya isnat olunan ihanet-i
vataniye cürümünü ret ve yalnız düşman devletlerinin
tebalarıyla muhaberede bulunmakla itham etmiştir. Tayin-i
ceza hususunda uzun bir müzakereden sonra Kayyo üç sene
hapis ve beş sene Fransa’da ikamet etmemeye mahkûm ol-
muştur. 

- Kars ve havalisinde iğtişaşat zuhur etmiştir. Hududa yakın
mahallerde Türk ve Kürt anasırın tavır hareketleri dolayısıyla
Kars vilayetinde idare-i örfiye ilan edilmiştir.

- Fransız gazetelerinin verdikleri malumata göre Türkiye’de
Fransız menafi’inin müdafaası maksadıyla ve Türkler lehinde
çalışmak üzere bir cemiyet teşekkül etmiştir. Bu cemiyet iki
hafta evvel Paris’te mühim bir içtima akdetmiş ve Ayandan
Lui Martin (Lois Martine), Klod Farer ve Zabitandan Kokonne
Pilof gibi meşhur hatipler Türkler lehinde birçok mühim
beyanatta bulunmuşlardır. Birçok mebuslar ve ayan bu içti-
mada hazır bulunmuşlardır.

- Tan gazetesinin istihbaratına nazaran Fransız süvarileri
Alman arazisi dâhilinde “Hatov”a muvasalat ettikleri zaman
azim miktarda esliha, mühimmat ve erzak depoları keşfet-
mişler ve Alman milis askerinin talim ve terbiyesi ve
Amerikalılar tarafından işgal edilen mıntıka tarikiyle Fransa’ya
karşı hücum tasavvuratı ve tertibatı hakkında bazı vesaik elde
etmişlerdir.

- Fransız gazetelerinin verdiği malumata göre Alman milis kı-
taatı Fransız arasında Teçen mıntıkasında pek şiddetli
müsademeler olmuştur.

- Varşova’dan gelen haberlere nazaran Bolşevikler Lehistan’a
hücumlara başlamışlardır. Bolşevikler Polezya (Polyesiye)
havalisinde Masilki-İstiraçderih (?) mıntıkasına hücum et-
mişlerdir.

- San Remo Konferansı Batum’un serbest liman olmasına karar
vermiştir.

LİVA ŞUÛNU

Hareket-i Tedibiye ve Islâhiye

Mücahitlerimiz Biga ve havalisinde kati ıslahat yapmaktadır-
lar. Ahalinin elinden toplanan silahlar külliyetli miktara baliğ
olmuştur. Ahaliyi iğfal ve idlal eden müşevvik ve hainler birer
birer derdest edilerek imha olunmuştur. 

Kuvvetlerimizin muhtelif kolları Lâpseki, Çardak, Bayramiç
ve Ayvacık kazalarına bilâhadise dâhil olmuş ve ahali tarafın-
dan şevk-i memnuniyetle karşılanmıştır.

Biga ve havalisinde intihab-ı umumi ile teşekkül eden
Müdafaa-i Hukuk heyetlerinden Heyet-i Merkeziyeye pek
samimi ve vaat-amiz telgraflar gelmektedir. 

Her yerde teşkilat muvaffakiyetle yapılmaktadır. Şimdiye
kadar Hüdâpesendane birçok fedakârlıklarıyla herkesin
kalbinde bir hiss-i muhabbet ve takdir bırakan Salihli Cep-
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he-i Harp Ve Mürettep Kuva-yı Tedibiye Kumandanı Edhem
Bey kardeşimizden mevrut iki telgrafı memnuniyetle neşredi-
yoruz.

1- Lâpseki ve Çardak kaza ve nahiyeleri 3.5.336 sabahı kuva-
yı mürettebe ve tedibiyenin Tevfik Bey kumandasındaki
kuvvetlerimizle işgal edilerek usat da tathir edildi. 

2- Tevfik Bey Edirne’deki Birinci Kolordu Kumandanı Cafer
Tayyar Beyle muhabere etti. 

3- Hükümet-i merkeziye tarafından Edirne’ye gönderilen vali
Kuva-yı Milliye tarafından Uzun Köprü’de tevkif edilmiştir.
Mumaileyh Kuva-yı Milliye ile teşrik-i mesai eylediği takdirde
memuriyeti kabul edileceği ve aksi takdirde memuriyeti kabul
edilmeyerek İstanbul’a iade edileceği gibi hükümetle kat-ı
alaka edileceği Cafer Tayyar Bey tarafından bildirilmiştir.

- Harekât-ı tedibiyenin bidayetinden beri en fedakâr
arkadaşlarıyla rekabet edercesine sa’y ve gayret ve cemiyeti
sebkat eden Balıkesir Belediye Reisi Hafız Emin Bey’e mem-
leket namına vaki teşekkür etmek ilanına müsaadeniz müte-
mennadır.

Akhisar Millî Alay Kumandanı fedakâr ve kıymettar
arkadaşlarımızdan Hafız Hüseyin Bey’den mevrut diğer bir tel-
grafta müfrezesinden Lehülhamd şimdiye kadar hiçbir zayiatı
olmadığı ve mücahitlerimizin ahali tarafından şevk-i şadi ile is-
tikbal edildiği bildirilmektedir.

Lâpseki’den Müdafaa-ı Hukuk Reisi Mehmed Rıza, azadan
Müftü Süleyman Rüştü, aza-i eşraftan Rıza, aza-i eşraftan Hacı
Kâmil, azadan Eyüp Sabri imzalarıyla Heyet-i Merkeziyeye
berveçh-i ati bir telgraf gelmiştir.

“Biminnehu Teâlâ dünden itibaren kazamız namına Müdafaa-
i Hukuk Cemiyeti teşekkül etmiş ve zirde imzaları muharrer
bizler, riyaset ve azalığa intihap olunmuştur. İçimizden Eyüp
Sabri Efendi Teşkilat-ı Merkeziyede malumat-ı kâmile istihsal
etmek üzere Merkez-i Umumiye derdest-i izamdır. Cemiye-
timiz vezaife ait talimatın müsareten irsalini ve mütevali emir-
lerinizle cemiyetimizin irşat buyrulmasını rica eder ve
hıdemat-ı vatanperveranelerimizin meşkûr olmasını Cenab-ı
Hakk’tan temenni eyleriz”.

Yenice ve havalisinde harekât-ı tedibiyeyi ve ıslahiyeyi muvaf-
fakıyetle bitiren kıymetli ve sevgili efemiz Sarı Efe şimdi Çan
nahiyesinin Hazar köyünde bulunmaktadır. Efemizin
topladığı silah ve cephane miktarı yetmiş dört arabalık bir
hamuleyi mütecaviz olup Balıkesir’e sevk edilmiştir. 

Hülasa muhterem kumandanlarımız dirayet ve fedakârlığı ve
mücahitlerimizin gayret ve hamiyeti nusret-i ilâhîyeye mazhar
olarak pek ulvi neticeler hâsıl olmuş ve bütün usat mıntıkası
hainlerden ve fesatlarından tathir olunmuştur. 

- Yenice havalisindeki harekât-ı tedibiyeye iştirak eden
Merkez-i Nizamiye Müfrezesi dün akşam Balıkesir’e avdet et-
mişlerdir. Vatanlarının selameti uğrunda fedakârane çarpışan
bu aslanların ve fedakâr zabitlerinin gazalarını tebrik ederiz. 

Bu taburu mükemmel bir surette teşkil-i idare eden ve aylar-
dan beri fedakârane çalışan Merkez Kumandan-ı gayyuru
Salim Bey kardeşimizi de bütün samim ruhumuzla takdir
ederiz. 

Manisalılar

Dün gelen haberlere göre Manisa’da Yeniköylü Kazım ve şaki
Davut, başına cebren topladıkları bazı serserilerle şekavet ve
harekâta başlamıştır. Umum Şimal Cepheleri Kumandanlığı
ile mürettep Kuva-yı Tedibiye Kumandanlığı tarafından icap
eden tedabir ittihaz olunduğu gibi lazım gelen kuvvetlerimiz
de sevk olunmuştur

İnayet-i Hakk’la ve mücahitlerimizin gayret ve hamiyetiyle
Manisa’daki şakilere de hakiki bir ders-i tedip verileceğine
eminiz. 

Vehbi Beyefendi

Heyet-i Merkeziye Reis-i Muhteremi Vehbi Beyefendi
Bandırma ve havalisinde icap eden Teşkilat-ı Milliyeyi yapmak
üzere Pazar günkü posta ile azimet buyurmuşlardır. Muvaf-
fakiyetler temenni eyleriz. 

Büyük Millet Meclisi Azalarımız

Büyük Millet Meclisi azalıklarına intihap olunan Heyet-i
Merkeziye azasından Müftüzade Abdulgafur Efendi hazret-
leriyle Ses gazetesi sahibi Basri Bey Akhisar ve Salihli tarikiyle
Ankara’ya mütevecihhen hareket buyurmuşlardır. 

Memleketimizin kıymettar iki sima-yı irfan ve hamiyeti olan
bu arkadaşlarımızın Büyük Millet Meclisi’nde mazhar-ı mu-
vaffakiyet olmalarını tazarru eyler ve kendilerini bütün samim
ruhumuzla uğurlarız.

Mutasarrıf Beyefendi

Kıymetli ve hamiyetli mutasarrıfımız İzzet Beyefendi evvelkisi
gün Bandırma’dan avdet buyurmuşlardır.

Mühim Bir Eser

Çantayzade Basri Efendi tarafından “Cihad” isminde ilmi, dini,
tarihi, içtimai bir kitap neşrine başlanmıştır. Ayat-ı celile ile
ahadis-i sahiha-i nebeviyeye ve en mühim vaka-i tarihiyeye
istinat eden ve medid bir tetebbu mahsulü olan bu eserinizin
şimdiden abone kaydına ibtidar edilmiş, kâğıt ve masarif-i
tabiyesi olmak üzere bir kitap için yalnız 50 Guruş fiyat kon-
muştur. Abone yazılanlara her forma çıktıkça muntazaman
gönderilecektir. Binaenaleyh bilhassa şu zamanda bütün din-
daşlarımıza lazım olan bu eser-i mühimin kayıt ve irsali için
Encümen-i Liva Kâtibi Niyazi Bey’e müracaat edilmesini
tavsiye ederiz.

Abonelerimize abone bedellerinin bir haftaya kadar irsal
edilmesi ehemmiyetle rica olunur.

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: Hüseyin Vasıf
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HAREKET-İ TEDİBİYE VE ISLAHİYE

Mücahitlerimiz artık bütün Biga livasına tamamıyla hâkim bir
vaziyette olup silah toplamak ve ıslahat ve teşkilat yapmak
vazifeleriyle meşguldürler.

Biga, Lâpseki, Bayramiç, Ezine ve Ayvacık kazaları ahalisi eşir-
ranın elinden halâslarını temin eden Kuva-yı Milliyeye karşı
fevkalade samimi teşekkürnameler göndermektedirler.
Lâpseki’den Kuva-yı Milliye kumandanı fedakâr arkadaş-
larımızdan Tevfik Bey’e tevdi edilip bir sureti bize bildirilen
teşekkürnameyi aynen ilan ediyoruz.

“Senelerden beri kazamız asayişini ihlal, yollarda emniyet-i
mürur ve uburu selb köylü ve şehirli pek çok zevatın
nükudunu ve hayvanatını gasp ve külliyetleri hanelerine zevce
giderken çevirerek kendileri tezvic-i mahsulât-ı memlekete
narh-ı vazederek mübayaatı taht-ı inhisarlarına ahz iki yüz bin
guruşluk aşarı başkalarını ölümle tehdit ederek otuz bin gu-
ruşa iltizam suretiyle hazineyi de ızrara kıyam velhasıl kazada
nüfuz-ı hükümeti külliyen izare ile halkı tamamıyla taht-ı nü-
fuzlarına alarak bin türlü zulüm ve itisaf ile zebun ve peri-
şan eden ve bilâhare Ahmed Anzavur çetesine iltihak ile
harekât-ı itisafkâranelerinde son cesaretlerini gösteren eşkıya-
yı şerireden Arnavut İzzet ve rüfeka-yı melanetinin izale-i vü-
cutlarından dolayı zükûr ve inas bütün kaza halkının zat-ı
âlilerine karşı layezal ve amik bir hissi minnet ve şükranla
mütehassis olduklarımızın bir hatıra-yı şükranı olmak üzere iş
bu arizamızı arz ve takdim eyleriz”

Filhakika bütün halk ahalinin binlerce liralık servetini gasp
ve ırzlara tasallut edecek kadar vahşet ve iftirası icradan içti-
nap etmeyen Anzavur melunu ile hempalarının zulmünden
kurtulmakla geniş bir nefes almaktadır. 

Anzavur Gönen’e girdiği zaman efradı hanelerdeki süprüntü
tenekelerini, devair-i hükümetin sandalyelerini ve hatta
hükümet kahvecisinin yirmi beş dirhemlik şekerini çalacak
kadar adilik göstermiştir. Bu şerirlerin bilhassa Karacabey’de
yaptıkları mezalim pek tahammülsüzdür.

Karacabey Belediye Reisi İbrahim Edhem ve eşraftan doksan
sekiz mühürlü gelen bir mazbatayı da tebeyyün-i hakikat için
aynen neşrediyoruz.

“Kuva-yı Muhammediye ismini takınıp şeriat-ı Ahmediye
namına hareket ettiğini iddia ve ilan eden Ahmed Anzavur ve
avanesinin seyl-i bela gibi kazamıza gelip hükümetle tel-
grafhaneyi işgal ve jandarma ve nizamiye zabitan ve efradının
silah ve cephanelerini alarak efradını terhis ve kura ve
kasabadan hizmet-i şeririnden istihdam etmek üzere müsellah
adamları vasıtasıyla cebren efrat celp ve sevk ve Kuva-yı Mil-
liyenin şitab-ı diliranesi üzerine firar ettiği güne kadar
hükümetsiz ve inzibatsız kalan kasabamız ahali-i İslamiyesinin
kendisinin kuva-yı Muhammediye ve şeriat-ı Ahmediye
sözünü takındığı halde gece ve gündüz hane ve mağazalarını
basarak ve sahiplerini belediye, çarşı ve hanelerinden alarak
maktelhane ittihaz ettikleri Galib Paşa’nın küçük hanına getir-
erek katl, işkence ve darp ile cebren yüz elli bin lira mik-
tarında para ve müzeyyinat altını, eşya-yı beytiye vesaire ne
var ise silip süpürdüğü gibi belediyeden cebren iki bin lira
ahz, birçok kadınları bile tüfek dipçiğiyle darp ve tehdit ve
bunlardan ikisinin vefat ettiği ve birkaç kişinin suret-i
sibaanede katl ve muhadderat-ı İslamiye’den bazılarının
damen-i iffetleri telvis edildiği, kaymakam-ı kaza ile memurin
ve zabitan azil ve tahkir olundukları ve o sırada şerir-i merku-
mun Kuva-yı Milliye ile vukua gelen muharebeden külliyen
münhezim ve mağlup olarak kazanın bu suretle tahlis-i
giriban edebilmiş olduğu hakkında zabıtnamedir.”

İşbu zabıtnamenin memhur nüsha-yı asliyesi Heyet-i
Merkeziyede mahfuzdur. 

Bu suretle düşman ile uğraşıldığı bir zamanda gerimizi daima
tehdit eden eşirranın faaliyet ve melanetlerine kâmilen nihayet
verilecektir. 

Manisa’da son günlerde cebren topladıkları bir takım kesan
ile icra-yı melanet etmek isteyen eşirra tekrar arz-ı dehalet et-
mekle yaptıkları cinayetlerin cezasından kurtulmak istiyor-
larsa da Kuva-yı Milliyenin gaye-i ulviyesine darbe vurmak
isteyen eşirranın kâmilen imhasını layetegayyer bir esas kabul
eden Kuva-yı Tedibiye Kumandan-ı Fedakârı Edhem Bey
kardeşimiz bu teklifleri reddetmiş ve berveçh-i zir şeraiti her
halde tatbik ettireceğini beyan etmiştir.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 60
9 Mayıs 336 (9 Mayıs 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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1- Esliha kâmilen teslim edilecektir. 

2- Emval-i magzube bir komisyon-ı mahsus marifetiyle tespit
edilerek sahiplerine tamamen iade edilecektir.

3- Manisa’daki eşirranın vücutları her halde imha edilecektir. 

Filhakika bundan sonra emniyet-i umumiyenin tekrar
münselib olmaması için lazimüttatbik olan salifüzzikr
hususatın temin edileceği Edhem Bey’in ve arkadaşlarının
hissiyat-ı vatanperveraneleri ve azimleri kâfildir. 

CİHAN ŞUÛNU

Fransa Başvekili Mösyö Milran (Alexandre Millerand) ajans-ı
havas Royter (Reuters) muhabirlerine Almanya’nın iki yüz
bine iblağ hususundaki talebinin pek müfrit olduğunu ve
müttefikîn komisyonlarının şimdiye kadar Almanya’nın su-i
niyetine şahit olduklarını söylemiştir.

- San Remo Konferansı Batum’un karibülvuku olan Bolşevik
taarruzlarına karşı müttefikan müdafaasını kabul etmiştir. 

- Tan gazetesi Türkiye muahedesinin ne suretle tatbik edile-
ceğini tetkik ettiği sırada Trakya boğaz sahillerinin muhtelif
şekillerde Türklerden nez’ edilmesi netice itibarıyla bir takım
müşkülatın zuhuruna bais olacağını yazıyor ve böyle bir hal
vuku’unda Fransız kuvvetlerinin hiçbir şeye karışmayacakları
ümidini izhar eylemektedir.

- Almanya’da Köngsburg’da (Königsburg) gizli silah depoları
keşfedilmiştir. Düvel-i İtilafiye komisyonu şehr-i mezkûrda
yüz elli top bulmuştur.

- İngiltere Başvekili Loyd Corc Fransız gazetecilerini huzuruna
kabul ederek berveçh-i ati beyanatta bulunmuştur: “Bilumum
nikatta itilaf-ı tam olmuştur. Muallâkta hiçbir şey bırakmı-
yoruz Versay (Versailles) muahedesinin tatbikini ihlal edilecek
her türlü teşebbüse mümanaat edilecek ve teşebbüsün va-
hameti nispetinde tedabir-i zecriyeye müracaat edilecektir.
Yazıldığı veçhile hiçbir zaman tedabir-i zecriyeye tevessül
edilmesine muhalefet etmedim. İcap ederse bu tedbire müra-
caata hazırım. Fakat aynı derecede müessir bulunduğu
takdirde başka bir takım vesaite müracaatı tercih ederim.

- Alman matbuatı San Remo’dan aldıkları haberlere göre
Fransa Ren (Rehn) eyaletleri üzerindeki âmâlinden sarf-ı nazar
edecektir. Alman fırkaları bunu İngiltere ve İtalya tarafından
vuku bulan tazyikata hamletmektedirler.

- Fransa Maliye Nazır-ı Sabıkı Kayyo (Caillaux) tahliye
edilmiştir. Mumaileyh kariben Sart’a (Sard) gidecek ve orada
yerleşecektir.

- San Remo Konferansı neticesinde müttefikler tarafından
berveçh-i zir müşterek bir beyanname neşredilmiştir:

“Düvel-i Müttefika Almanya hükümetinin Versay (Versailles)
muahede-i sulhiyesinde irae edilen yüz bin kişi yerine iki yüz
bin kişilik bir ordu muhafaza etmesi lüzumuna dair tevdi et-
tiği 20 Nisan tarihli mektuba ıttıla hâsıl etmiştir. Almanya
muahede-i sulhiyede münderiç en mühim taahhüdatı ifa ve

cihan sulhunun tabi bulunduğu terk-i teslihata tevessül
etmedikçe Müttefikler böyle bir teklifi kabul edemeyeceklerini
beyan ederler. Almanya malzeme-i harbiyenin tahribi, kuva-
yı mevcudenin tenkisi, kömür itası, işgal ordularının masarifi,
mücrimlerin tecziyesi hususunda taahhüdatını ifa etmemiştir.
Müttefikler Almanya hükümetinin tesadüf ettiği müşkülata
vakıf bulunduklarından muahedeyi daha ağır bir surette
tefsire teşebbüs etmemekle beraber Versay (Versailles) mua-
hede-i sulhiyesinin devam-ı ihlaline müsamaha edemeyecek-
lerini müttefikan beyan ederler. Almanya müttefiklerin icap
ettiği takdirde muahede-i sulhiyenin tatbikini temin için
Alman arazisinden bir kısmını tekrar işgal etmek üzere her
türlü tedabir ittihazına azmetmiş olduklarına muttali ol-
malıdır. Düvel-i Müttefika Alman rüesa-yı hükümetini mütte-
fikîn hükümetleri rüesasıyla doğrudan doğruya mülakatta
bulunmaya davet ile mutasavver olan içtimada anifülbeyan
hususata dair Alman hükümetinin izahat ve teklifat-ı sarihada
bulunmasını talep eder. Bütün mesailde şayan-ı memnuniyet
bir suret-i tesviye bulunduğu takdirde Düvel-i Müttefika
dâhili intizama ve Almanya’nın iktisaden saadet ve refahına
taalluk eden mesaili Alman mümessilleriyle müzakereye
amade bulunduğunu beyan eylerim”

Bu müşterek beyannamenin kabulü mühim münakaşata se-
bebiyet vermiştir. İtalya Başvekili Mösyö Nitti (Francesco
Saverio Nitti) tedabir-i askeriye fıkrasına itiraz etmiştir.

-Tan gazetesinin Berlin’den istihbaratına nazaran Almanya
hükümeti “Rur” (Ruhr) Havzası’ndaki kıtaatının miktarını
tenkis edildiği cihetle Frankfurt ve Darmştad’ın (Darmstadt)
tahliyesini talep etmek üzere bir nota hazırlamaktadır. 

Mösyö Milran’ın (Alexandre Millerand) Beyanatı

Fransa Başvekili Mösyö Milran Paris’e avdet eder etmez Elize
(Elysees) Sarayı’na azimet etmiş ve Reis-i Cumhur Mösyö “De
Şanel”e San Remo Konferansı müzakerat ve netayici hakkında
arz-ı malumat etmiştir. Müşarünileyh meclis-i mebusanda San
Remo Konferansı’na daima vuku bulan beyanatında evvel
emirde Türkiye muahedesini mevzubahis etmiş ve Türklerin
İstanbul’da ibka edildiklerini ve muahedenin hutut-ı azimesi
itibarıyla 26 Mart’ta bildirilen esasata tevafuk eylediğini ve
aynı zamanda Türklerin ekseriyeti haiz bulundukları arazide
dahi ibka edildiğini beyan ile demiştir ki “Türkiye murah-
hasları muahedeye ıttıla hâsıl etmeden evvel teferruatına ifşa
edemem. Fakat ekalliyetlere teminat bahşedildiğini temin ede-
bilirim. Konferansı Cemahir-i Müttehide’den (Amerika Bir-
leşik Devletleri) gerek Ermenistan üzerinde bir manda kabul
ve gerek yeni hükümetin hududunu tayin etmesini talep et-
miştir. Büyük Britanya Irak ve Filistin’de, Fransa da Suriye’de
bir manda kabul etmişlerdir. 

Loyd Corc (Lloyd George)’un Beyanatı

İngiltere Başvekili Loyd Corc Perşembe günü Avam Kama-
rasında San Remo Konferansı’nın netayici hakkında izahat ve-
rerek demiştir ki:

“Bu konferans mütarekeden beri akdedilenlerin en mühi-
midir. Herkes istihsal edilen netayiçten memnun olarak San
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Remo’dan müfarakat etmiştir. Paris’te efkâr-ı umumiye takar-
rüp eden iyiliğe kani bulunmaktadır. İtalya’da da aynı kanaat
mevcuttur.” Badehu Fransız ve İngiliz ihtilafına nakl-i kelam
ederek San Remo’da ittihaz edilen karar üzerine bütün ihti-
lafların zail olduğunu ve İngiltere ile müttefiklerinin Avrupa
siyasetinin istinat etmesi lazım gelen Versay (Versailles) mua-
hedesinin suret-i katiyyede tatbikini temin etmek tasavvu-
runda bulunduklarını dermeyan eylemiştir. 

- San Remo Konferansı Adriyatik meselesini Wilson’un da
kabul ettiği Kânunusani muhtırası dâhilinde halletmektedir.
Bu vesile ile İtalya gazeteleri İtalya’nın menafi-i hayatiyesine
müteallik mesailde sulh-i âlemi vikaye için gösterdiği fedakâr-
lığı numune-i imtisal olarak kaydetmektedirler. 

- Fransa matbuatı San Remo Konferansı’nda istihsal edilen ne-
tayic-i katiyyeden dolayı müttefikan izhar-ı memnuniyet et-
mekte ve kiyasetle azmi nefsinde cem eden Mösyö Milran’ın
(Alexandre Millerand) muhaleset ve faaliyeti sayesinde Fransız
mutalaatının meşruiyeti teslim edildiğini beyan etmektedirler.

- Macaristan, Lehistan ve Çekoslovakya arasında bir ittifak
akdi gayet karib olduğu Viyana’dan bildirilmektedir.

- İtalyan gazeteleri Türkiye sulhuna dair bazı menabi’in işaa et-
tiği havadisleri külliyen tekzip ederek =>

Numara:60
9 Mayıs 336 (9 Mayıs 1920)

Sayfa: 2

=> diyorlar ki “Hakiki haberleri ancak muahede-i sulhiyenin
Osmanlı murahhaslarına tebliğinden sonra öğreneceğiz; ma-
mafih sulhun Türkiye lehinde olduğuna kani’iz.”

Sinyor Nitti’nin Beyanatı

İtalya Başvekili Sinyor Nitti (Francesco Saverio Nitti) cenapları
Tan gazetesinin Roma muhabirine atideki beyanatta bulun-
muştur:

“San Remo Konferansı netayicinden tamamiyle memnunum.
Türkiye sulhunu Türkleri gücendirmeyecek bir surette halle
muvaffak oldum.” 

- Fransız Reis-i Nazırı Mösyö Milran (Alexandre Millerand)
Pöti Jurnal (Le Petit Journal) gazetesi muhabirini kabul ederek
Osmanlı heyet-i murahhasının müddeiatı istima edileceğini
beyan etmiştir.

- İngiltere Harbiye Nazırının beyanat-ı ahiresine göre Almanya
sulh muahedesi ahkâmı hilafına olarak 14 bin top ve 248 tay-
yareye malik olunmaktadır.

- Son alınan haberlere göre İspanya’da umumi tatil-i işgal ilan
edilmiştir. Tatil-i işgal komitesi azasından on beşinin tevkifi
üzerine bazı suikastlar vuku bulmuştur. 

- Paris’ten bildirildiğine göre Rusya ile iade-i münasebat için
Mösyö Milran (Alexandre Millerand) ve Loyd Corc arasında
itilaf hâsıl olmuştur.

- Sırbistan payitahtı ile sair birçok şehirlerde iğtişaşlar zuhur
etmiş ve bu münasebetle pek çok kişi tevkif olunmuştur.
Tevkif edilenler meyanında Macaristan ümera-yı askeriyesin-
den biri de mevcuttur.

- Paris’te çıkan “Maten” (Matin) gazetesi Almanya’nın mütte-
fikleri için elan büyük bir tehlike teşkil ettiğini yazdığı sırada
İngiltere Harbiye Nazırı Mösyö Çörçil(Churchill) tarafından
hâlâ Almanya’da mebzul bir surette mevcut esliha ve mühim-
mat-ı harbiyenin tadat edildiğini beyan ediyor.

SON HABERLER

Son haberlerimiz Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir.

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa hazretlerinden
varit olan telgrafnamedir:

Mütarekeyi takip eden günlerde bigayr-i hak ecnebi işgaline
maruz kalan bütün aksam-ı memleketimizde muhafaza-i ırz
ve vatan için hidematı sebkat eyleyen bilumum rüesa ve ku-
mandanlarla zabitan ve memurîn ve efrad-ı ahali ile millî
kahramanlara Büyük Millet Meclisi’nin teşekkürat-ı mah-
susasını arz etmeğe meclis tarafından memur edildim. Bu vazi-
feyi ifa ederken yüksek bir haz-ı ruh ile mütehassis olacağımı
ilaveten arz eylerim.

Büyük Millet Meclisi

Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 336 Cuma günü merasim-i
fevkalade ile küşat edilmiştir. Ezan-ı Muhammedî’den iki saat
evvel Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Cami-i Şerifi’nde halk
toplanmaya başlamıştı. Eda-yı salâttan sonra meşayih ve
ulema-yı kiram kırmızı atlastan sırmalı bohça içinde baştan-
başa dolaşan lihye-i saadeti hamilen önde gittiler. Ve mebu-
san-ı muhtereme bu kitle-i maneviyeti takip ettiler. Heyet,
safbeste-i ihtiram olan kahraman askerlerimiz arasından geçip
Büyük Millet Meclisi binasının önünde durdu. Bursa Vekili
Mustafa Fehmi Efendi’nin irticalî ve müessir bir duasından
sonra heyet salona dâhil oldu. Lihye-i saadet evvelce hazır-
lanan yüksek ve muvakkat bir yere vazedildi. Huffaz tarafın-
dan Kur’an-ı Kerim ve Buhara-yı Şerif hatimleri ikmal olundu.
Bolu azası Abdullah Efendi tarafından bir dua-yı beliğ tilavet
edildikten sonra meclis azasından Sinop Mebusu Şeref Bey
azanın en müsinni sıfatıyla mevki-i riyaseti işgal ve atideki
nutku irat etmiştir.

“Huzzar-ı kiram! İstanbul’un muvakkat kaydıyla kuva-yı
ecnebiye tarafından işgal olunduğu ve bütün esasatıyla
makam-ı hilafetin ve merkez-i hükümetin istiklali iptal
edildiği malumunuzdur. Bu vaziyete serfüru etmek mil-
letimizin teklif olunan ecnebi esaretini kabul etmesi demekti.
Ancak istiklal-i tam ile yaşamak azm-i katisinde olan minelezel
hür ve serazad milletimiz esaret vaziyetini kemal-i şiddet ve
katiyetle reddetmiş ve derhal vekillerini toplamağa başlayarak
meclis-i âlinizi vücuda getirmiştir. Bu meclis-i âlinin reis-i
müsinni sıfatıyla tevfik-i ilâhî ile milletimizin dâhili ve haricî
istiklal-i tam dâhilinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare
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etmeğe başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet
Meclisi’ni küşat eyliyorum. Metbu-ı akdesimiz olan bütün
Müslümanların halifesi ve Osmanlıların padişahı Sultan
Mehmed Han-ı Sadis hazretlerinin kuyud-ı ecnebiyeden tahli-
sine ve ebedi payitaht-ı saltanat-ı seniyye olan İstanbul’umuz
ile işgal altında ve enva-i mezalim ve fecayi içinde madde-
ten ve manen bilâinsaf imha edilmekte bulunan bilcümle vi-
layat-ı mazlumemiz istihlasına muvaffakıyet ihsan buyur-
masını Cenab-ı Allah’tan niyaz eylerim.”

Bu suretle muhterem meclisimiz müzakeratına ibtidar et-
miştir. Cenab-ı Vahibülamal hazretleri muvaffakıyetler ihsan
buyursun Âmin.

Büyük Millet Meclisi’nin Mukarreratı

Büyük Millet Meclisi kuva-yi teşri’iye ve icraiyeyi kendinde
cem ederek mukadderat-ı millet ve memlekete bizzat vaz-ı
yed etmiştir. Makam-ı muallâ-yı hilafet ve saltanata merbutiyet
ve sadakatini ilan etmiş olan Büyük Millet Meclisi’ni riyasetine
Mustafa Kemal Paşa hazretleri, riyaset-i saniliğe Meclis-i
Mebusan Reisi Celaleddin Beyefendi, birinci reis vekâletine
Dergâh-ı Mevlana postnişini Çelebi Abdulhalim Efendi ve
ikinci reis vekâletine Hacı Bektaş-ı Veli Cemaleddin Efendi
hazeratı intihap olunmuşlardır.

Büyük Millet Meclisi vazife-i icraiyeyi Reis Mustafa Kemal
Paşa’nın taht-ı riyasetinde vekiller heyetine tevdi etmiştir. Bu
vekillerin her biri meclis tarafından ayrı ayrı ara-yı umumiye
ile intihap ve tavzif edilmiştir. Bu suretle intihap olunan
vekiller berveçh-i atidir:

Umur-ı Şeriye Vekili Müftü Mustafa Fehmi Efendi, Müda-
faa-i Milliye Vekâletine Harbiye Nazır-ı Sabıkı Ferik Fevzi
Paşa, Dâhiliye Vekâletine Aydın Mebusu Cami Bey, Hariciye
Vekâletine Bekir Sami Bey, Adliye Vekâletine Reis-i Sani
Celaleddin Arif Bey, Maliye Vekâletine Hakkı Behiç Bey,
Maarif Vekâletine Doktor Rıza Nur Bey, Umur-ı İktisadiye
Vekâletine Adliye Nezareti Müsteşar-ı Sabıkı Yusuf Kemal Bey,
Sıhhiye ve Muavenet-i Hayriye Vekâletine Doktor Adnan Bey,
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine Edirne Mebusu Mir
Alay İsmet Bey.

Meclis müttefikan kabul ve her tarafa neşr ve tamim eylediği
Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile dahi makam-ı muallâ-yı hilafet
ve memalik-i mahrusa-i şahaneyi yedd-i ecanipten tahlis ve
taarruzatı def maksadına matuf olarak teşekkül eden Büyük
Millet Meclisinin meşruiyetine kavlen veya fiilen ve tahriren
muhalefet veya ifsadatda bulunan kesanı hain-i vatan add ile
bilfiil hıyanet-i vataniyede bulunanları salben idam ve fer’an
zimedhâl olanlarla müteşebbisleri kanun-ı cezanın 45 ve
47’inci maddeleri mucibince tecziye etmeyi takarrür ettir-
miştir. 

Mütarekeden beri akdedilmiş ve edilecek olan bilumum uhud
ve mukavelat ve imtiyazatı ke’el-lemyekûn telakki etmek için
lazım gelen kararı Büyük Millet Meclisi ita eylemiştir. 

Sulh Konferansı kendi murahhaslarından maada herhangi bir
yerden gönderilecek herhangi bir kimseye milletin mukad-
deratı hakkında karar itası salahiyetini reddeylediğini ilan
eylemiştir.

Büyük Millet Meclisi vaziyeti ve mukarreratını Avrupa ve
Amerika hükümatıyla Rusya Sovyetler Cumhuriyeti’ni iblağ
etmiştir.

Hainlerin Kahr ve Tedmiri

Geyve’de bulunan Yirminci Kolordu Kumandanı Mirliva Ali
Fuat Paşa hazretlerinden varit olan telgrafnamedir: 

1- Kaymakam Arif Bey kumandasındaki müfrezemiz dünkü
2 Mayıs 336 tarihinde Bolu’ya kadar sürüp getirdiği beş yüz
kadar asiyi Bolu civarında bir daha yakalamış ve bilmüsademe
Hendek civarında askerimizden aldıkları bir cebel topuyla yüz
mermisini ve iki makineli tüfek ile hayli esliha ve cephane zapt
ve iğtinam etmiş ve usata yüz kadar maktul verdirilmiş ve
birçok esir alınmış ve usat perişan bir surette Düzce’ye
kaçmıştır.

2- Mudurnu Eşref Bey müfrezesi tarafından işgal edilmiştir. 

3- Yetmişinci Alay zabitan ve efrad-ı şecaat-i nihadi bugün
kâmilen Akhisar’a dâhil oldular. 

4- Birkaç gün zarfında Düzce ve Hendek usatını temizlemek
üzere memleketin her tarafından koşup gelen Kuva-yı Milliye
cidden tahminin fevkindedir. 

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

4.5.336: Hafif piyade ateşi teati edilmiştir.

Cephemizde iki Yunan topçu neferi silah ve cephaneleriyle
teslim olmuşlardır. Bunların ifadesine nazaran:

1- Yunanlılar iki nefere bir ekmek veriyorlarmış. Üç aydan
beri suda kaynamış yağsız nohut ve hele ara sıra fasulye veri-
yorlarmış. Kıyafetleri pek ziyade sefil bir halde imiş.

2- Gece ve gündüz cephemizdeki kıtaatımız tarafından vaki
olan ve olacak taarruzlara karşı daima müteyakkız bulunmak
mecburiyetinde bulunduklarından pek yorgun bir halde imiş.
Bilhassa topçu ateşimizden fevkalade korkuyorlarmış.

3- Yunan ordusunda efradın kısm-ı azamı kral taraftarı imiş.
Zabitanın kısm-ı azamı da Venizelos taraftarı imiş.

4- Bu esbabdan dolayı Yunan ordusunda firar ziyadeleşmiştir.

5.5.336: Bir düşman tayyaresi tayeran ederek çadırlı or-
dugâhımıza makineli tüfek ateşi açmış ise de tarafımızdan
yapılan ateşle defedilmiştir. Bir Yunan Erkân-ı Harb Zabiti bir
müfreze ile Soma mıntıkasında Yunan işgali altında bulunan
Bölcek köyüne gelerek Kuva-yı Milliye aleyhine verilen fet-
vaları merasim-i mahsusa ile ahali-i İslamiye’ye kıraat ve Kuva-
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yı Milliye aleyhine hareketin Şeyhülislam tarafından emir ver-
ildiğini beyan eylediği bir sırada bir keşif kolumuz karyeyi
basmış ve Yunan müfrezesini perişan bir halde dağıtmış ve
birkaç hayvan iğtinam edilmiştir.

İzmir’e Doğru

Düşman-ı din ve vatan olan Yunanlılar verilen fetvalardan
nasıl istifade etmek istediklerini karilerimiz okuyacakları
zaman kani’iz ki en şeni bir düşmana karşı memleketin na-
musunu muhafaza için kan döken mücahitler aleyhinde fet-
valar neşretmekle Yunanlılara yardım eden hainlerin ne kadar
imansız sefiller olduğunu takdir edeceklerdir. 

Salihli Cephesi’nde:

1.5.336’da sol cenahımızdan ilerleyen bir baskın müfrezemiz
öğleden sonra iki mangalı düşman piyadesine ateş baskını
yapmış ve iki manga efradını kâmilen itlaf etmiştir.
Müfrezemiz salimen avdet etmiştir.

Aydın Cephesi’nde:

1.5.336 Balyanbolu Cephesi’nde keşif kolu müsademesi ol-
muştur. Bir düşman tayyaresi Ödemiş’ten kalkarak Balyanbolu
mevazi’i üzerinde bir müddet dolaştıktan sonra avdet etmiştir.

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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BU MİLLET ARTIK

SİZİ AFFETMEYECEKTİR!

Damat Paşa ve Hempalarına:

Altı asırlık bir şan ve şeref bir saltanatın indiras-ı müellimi
karşısında zerre kadar titremeyen sefil vicdanlar gerek
muhit-i safımıza saçtığı mülevvesatın netayic-i seyyiatı vatanı-
mızı en feci bir hafre-i inkıraza sürüklüyor. 

Ruhlarınıza hâkim olan ihtirasat ve ağraz bütün manevi-
yetinizi melun bir reda-yı süfliyet ile setretmiş; hep melanet ve
habasete menba olan dimağlarınızda yalnız ağraz ve menafi-i
şahsiyenizin vesait-i husul ve temini düşünceleri hâkim
kalmıştır.

Elîm bir enin-i matem içinde inleyen bütün bir milletin ve
evliya-yı istimdadı; hazin bir nevha-i ekdar ile ağlayan bed-
baht vatanın nida-yı istitafı sizin kara vicdanlarınızda artık
hiçbir ihtizaz meydana getirmiyor. 

Vatanın enkaz-ı felaketi üstünde gurur ve tahakkümünüzün
bir abide-i itisafını tesis ederek dökülecek binlerce
kardeşkanının manzara-i hunini ile mütezevvik olmak istiyor-
sunuz.

Diliyorsunuz ki asırlardan beri zerrin bir taç-ı hamaseti daima
nasiye-i celadetinde taşımakla marur olan milletimiz zelilane
bir itaatle cinayetkar emirlerinize münkad olsun.

Bu suretle sadmeli hülyalar içinde tahayyül ettiğiniz düş-
man süngülerinin hâkimiyet-i zîkudreti sizleri tahakkümün
zirve-i balasına is’ad etsin. Ve artık hainane emirleriniz daima
muta ve gayr-i kabil-i itiraz kalsın…

Zihi tasavvur-ı batıl! Düşünmüyor musunuz ki; ey sefil
gafiller, senelerden beri hür ve hâkim yaşamış bir milletin ser-
mukadderatında ancak namuskâr şahsiyetler yaşayabilir. Unu-
tuyorsunuz ki daha dün muazzez Anadolu’nun ebedi bir
misal-i şehamet olan Kudüs’ü bir feveranı karşısında aciz ve
na-tuvan kaçmaya ve terk-i mevkiye mecbur kaldınız.

Hak ve hakikat daima ulvi ve hâkimdir; zulüm ve ihanet ise
daima süfli ve acizdir. Sizlerin esas hayat ve hareketi hep

amak-ı milletten yükselen sada-yı hak ve mevcudiyeti;
televvüs etmiş vicdanlarınızdan inikâs-ı gadr ve hıyanet sesleri
arasında boğmaktadır.

Binaenaleyh tecelli-i karibiniz yine hüsran ve mahkûmiyet ola-
caktır! 

Yaptığınız bütün hainâne tertibata ve iğfalata rağmen bu millet
hakikati tamamıyla anlamış ve artık muazzez ecdadının bir
vedia-ı celadeti olan kıymetli Anadolu’yu sizlerin şebeke-i fesat
ve ihanetinden kurtarmaya katiyen azmetmiştir.

Hudutlarda mübarek Kur’an’ın kudsiyetini düşman ayakları
altından kurtarmak için can veren kardeşlerimiz Yunanlı
zabitlerin neşretmekten utanmadığınız o yalan fetvalarınızdan
nasıl istifade etmek istediklerini kendi gözleriyle görüyorlar.

Şeni Yunanlıların pay-ı vahşeti altında namusları çiğnenen
hemşirelerimizin nuhat-ı âlâmı ile her gün titreyen kalb-i mil-
let cephelerde dövüşen mücahitlerimizin arkalarını vurmak
için Şah İsmail gibi seksen Müslüman’ın katili olan bir
canavarı vasıta-i melanetiniz olarak istimal ettiğinizi görmekle
müteezzidir.

Müdrik ve hassas olan efkâr-ı umumiyemiz gayet iyi anlıyor ki
bütün düşman kuvvetleri hep sizlere istinat ederek mader-i
vatana hançerler saplıyor. 

Müslümanlığı esasından mahvetmek isteyen İngilizlerin
vesait-i icraiyeleri Yunan gazetelerinin medh ü sena ve
müdafaa ettiği Türk büyükleri hep sizlersiniz; bu itibarla en
bîaman ve akur düşmanlarımızın arzu ve müdafaa ettiği sizler
vatan hainisiniz! Vicdanları satılmış melunlarsınız!

Sizler gibi hep levs-ı ihanet ile alude olan esafil için bir mem-
lekette artık hakk-ı hayat ve mevcudiyet kalmamıştır.

Bugün bu milletin usare-i hayatiyesini massederek kazandık-
ları rütbelerle ortaya atılan bazı sersem paşalarımızın kuman-
daları altında kardeşkanı döküyorsunuz!

Fakat yarın intikam-ı ilâhî karşısında lerzan titreyeceğiniz
zaman emin olunuz; millet artık sizi affetmeyecektir. 

İbzal ettiğiniz kardeşkanlarının kefaret-i zünubu dimağ-ı
müstekrihiniz olacakdır!

H. (Hüseyin) Vasıf

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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ANKARA MEKTUPLARI

Akhisar’dan Salihli’ye

1

5 Mayıs sabahı arabaya râkiben Akhisar’dan ayrıldık. Akşam
yorgunluklarının mahmurluğu içinde henüz kimse evlerinden
çıkamamıştı. Yalnız buranın pazarı olmak münasebetiyle
çalışkan köylüler ve bilhassa zavallı ve cefakâr köylü kadınları
fazlaca göze çarpıyordu. Akhisar’ın bağ mıntıkasını iyice
temaşa ve latif bahar sabahının verdiği neşelerle bir hayli
mesafe kat ettikten sonra, iki buçukta Göl Marmara nahiyesi
merkezine vardık. Bu nahiye Akhisar’a merbut, dairen medar,
bağ ve palamutluklarla muhatt şirin bir yerdir. Fakat
arkasında Yunan askerini saklayan dağların eteğini tulani bir
şekilde bezeyen evler, binalar maalesef boş, ticarethaneler ka-
palıdır. Çünkü herkes burada rezil ve akur düşmanı kovmak
hizmet ve hamiyeti ile meşguldür. Namus ve şerefini çiğnet-
memek isteyen bir milletin yapacağı en tabii iş de budur. Her
gün komşu köyleri bin türlü şenaatler ile imha ve tezlil eden,
ekilmiş yüzlerce dönüm arazinin yeşil mahsullerini süvari hay-
vanlarına teptiren, yediren Yunan canavarları buralardan çe-
kilmedikçe Türkler için bittabi huzur ve saadet müyesser
değildir. Binaenaleyh bu huzur ve refahı ya dünyevi haya-
tımızda veya uhrevi ve baki hayatımızda temin için şimdiden
şerefle, hamiyetle çalışmaya ve bütün vazifelerimizi bu esasi
vazife yanında adeta ertelemeye mecburuz.

Dünya zulüm ve fecaatle yanarken buna seyirci kalmak, yalnız
kendi ihtirası ve menfaatimizle yaşamak insanlıktan, Müslü-
manlıktan tecerrüt etmek demektir.

Göl Marmara halkının müdafaa-i din ve vatan uğrunda göster-
diği hakiki hamiyetler, fedakârlıklar şayan-ı hayret ve
takdirdir. Bunu yakın bir ati veya bilhassa hamaset-i tarihimiz
büyük iftiharlarla ve bütün safahatıyla kâinata karşı ilan ve
ispat edecektir.

Bütün varlıkları ile çalışan bu güzel nahiye dokuz köy ile
küçük bir merkezden ibarettir. Nüfus-ı umumiyesi 8000
kadardır. Merkez-i nahiyede takriben 800 hanede 4000 nüfus
vardır bunun 150 hanede 400’ü Rumlara aittir. 

Başlarında papazları olduğu halde bütün teşkilatlarıyla hâlâ
Türk’ün ulüvv-i cenap ve merhameti karşısında yaşayan, hatta
bir kılına dokunulmayan bura Rumları bile Yunanlıların yap-
tığı vahşetleri muaheze ve şiddetle telin etmektedir.

Yunanlılar taht-ı işgaline aldıkları köyler ahalisini tarlaları
başına gitmekten bile men ederken, Göl Marmara Rumlarının
burada nail olduğu şu hürriyet ve saadet; hangi milletin daha
mütimmden ve kabiliyet-i idareye malik olduğunu vazıh ve
canlı bir surette irae eder. 

Mamafih medeni devletler başımıza dünyanın olanca mesai-
bini yağdırsın: Biz Türkler vakar ve şefkat düsturundan yine
ayrılmayacağız, şanlı ve parlak tarihimizi daima böyle nezih
bir halde yaşayacağız. Şimdiki vicdanlar susarsa sussun fakat
beşeriyet-i müstakbele-i adile en doğru hükmünü vermekte
elbette tereddüt etmeyecektir.

Marmara merkezinde üçer sınıflı, zükûr ve inasa mahsus iki
iptidai mektebi vardır. Bu mektepler bina ve tahsil itibarıyla
muntazam ise de istihlas-ı vatan uğrunda çalışan en küçük
yavrularımız bile bu gaye ile alakadar oldukları için devam
meselesi intizama tabi olamamıştır. Mamafih kendilerini her
türlü endişelerden azade gören, en şamil bir hürriyete mazhar
olan Rum vatandaşlarımız; kiliseleri ittisalindeki mektep-
lerinde bütün çocuklarını gürül gürül okutturmaktadır.

Marmara’nın vakıfları meşhurdur. Üçüncü Sultan Mehmed
hazretlerinin sütanası Halime Hatun tarafından burada kârgir
medrese, imaret, hamam, misafirhane gibi müessesat-ı vakfiye
inşa ettirilmiş, bunlara birçok karşılıklar gösterilmiştir. Fakat
zaman geçtikçe bu meşrutelerin şekilleri değişmiş, bugün
maalesef şayan-ı tetkik vaziyetler tahaddüs etmiştir.

Bizde evkaf meselesi esasen en mehel ve güçlükle kabil-i hal
mesaildendir. Büyük Millet Meclisi bu mesele ile iştigale vakit
bulur da hem şer’i, hem de asri bir zihniyetle bunu tetkike
himmet ederse memlekette pek hayırlı bir inkılâp yapmış ola-
cağı şüphesizdir.

Marmara’da kadim Türk tarz-ı mimarisinde meydana getiril-
miş tek kubbeli bir cami-i şerif vardır. Vakfı Şah Huban
olduğu öteden beri rivayet edilen bu güzel müessese hakkında
tarihi tetkikat yapılmaya maalesef vakit bulunamamıştır.

***

Nahiye ahalisi vaziyeti tamamiyle müdriktir. Aralarında Lehül-
hamd en ufak bir ihtilaf bile baş göstermemiştir. Bura ahalisi
de Ferid Paşa’nın ve rüfeka-yı dellalın hainane teşebbüsatı nef-
retle telakki etmekte, bilhassa kendilerini arkalarından vur-
mak isteyen Anzavur’a lanetler savurmaktadır. 

Mamafih evvelki mektubumuzda da yazdığımız veçhile millî
vahdet avn-ı ilâhî ile katiyen haleldar edilmeyecek, bu vahdet
yaşayacak ve yaşadıkça da düşmanlar kahrolacaktır.

***

Göl Marmara’da yarım saat kadar kaldıktan sonra Salihli’ye
doğru yollandık. Gittiğimiz yerler oldukça sa’bülmürurdur.
Düşmanın kahpece kurduğu pusu yerlerini mevkilerini karşı-
dan seyrettik. Millî Müdafaa kahramanlıklarına sahne olan,
Bintepeler, Bozdağlar enzar-ı =>
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=> fahr ve gururumuz önünde mütebessimane ve hakimane
yükseliyor. Marmara’nın meşhur gölü de artık göründü. Bu
göl; muhiti seyr-i seri ile ancak bir günde dolaşılabilecek dere-
cede vasi ve sahilleri i’vicaçlıdır.  Suyu tuzludur. Burada her
nevi balık seddedilir. Sandal ve kayıklarla gezilir. Etrafındaki
köyler ahalisinin sıtmadan fazlaca muzdarip olduğunu söylü-
yorlar.
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Arabamız göl civarından kurtulduktan sonra, zümrüdîn ovalar
içinde kat-ı merahil etmeye başladı. Bu ovalar ne kadar müm-
bit ve feyizkâr araziyi kucaklıyor! Yeşil mahsulâtın her nevi
kemale yaklaşmış, bizi vaziyet-i ziraiye ve iktisadiyemiz
hakkında nikbin etmiştir.

Salihli hududunda Kemerdamları köyü karşısındaki latif bir
meşcereye indik. Orada taze bir kahve içtikten, biraz din-
lendikten sonra Salihli’ye doğru ilerledik. Bu kazanın ovası
cidden vasi, arazisi bereketlidir. Mezruat ise pek mükem-
meldir.

Artık ufuk kararmaya başladı: Önümüze Gediz çayı çattı!

Gediz; (Gedüs) kurbunda Murad Dağı teferruatından olan
Şabhane eteğinden nebean, şimalden cenuba doğru cereyan
ile Uşak’tan yirmi kilometre mesafede Derbend köyünden
geçerek Uşak’ın otuz kilometre garbında Aydın vilayetine
dâhil olur ve Alaşehir Çayı ile birleştikten sonra, bütün Salihli,
Kasaba, Manisa ve Menemen kazalarına uğrayarak, İzmir kör-
fezine dökülür. Bu vilayetçe Gediz en mühim bir nehirdir.

Gediz’in yaptığı cereyan tahavvülatı bizi Salihli’ye varabilmek
için beyhude saatlerce dolaştırdı. Nehrin üstünde köprü yok-
tur. Cereyana karşı durmak ise şimdiye kadar belki hatıra
gelmemiş, binaenaleyh yolcular onun imkân-ı mürur bahşet-
tiği geçitleri bulmak için hep dolaşmaya, mantıksız ve zikzak
yürümeye mecbur kalmıştır. 

Kış mevsiminde daha büyük bir mesele halini alan Gediz’den
biz bu sefer binnisbe ucuz kurtulabildik. Fakat bizi takip eden
araba tam çayın ortasında kumladı! 

Refik-i fazlımın “Teavenu...” [Yardımlaşın... (Maide Suresi,
Ayet: 2)] ihtarı olmasaydı zavallı kenar-ı selamete çıkamaya-
cak idi. 

Akşam saat bir buçukta Salihli kasabasına girdik.

Salihli: 5-6 Mayıs 336 (1920) Muvahhit

CİHAN ŞUÛNU

Halife-i Müslimînin İstanbul’da ibkası ve Türk milletinin
muhafaza-i hukuku için Bingazi’de yeniden mühim tezahürat
icra edilmiştir. İçtimada söz alan hatipler İslam hukukunun
teminini talep etmişlerdir.

- Eko dö Pari (L’Écho De Paris) gazetesinin muhabiri
Mayns’tan (Mains) gazetesine bildiriyor, Almanya’nın sabık
müzakerat-ı sulhiye murahhaslarından Baron Fon Lesner
ahkâm-ı muahede hakkında heyecan-engiz bir konferans ver-
miştir. Mümaileyh Almanya’nın bu muahedeyi yalnız Alman
esirlerini kurtarmak için imzaladığından bahs ile “Versay mua-
hedesi Almanya’nın duçar olduğu bütün felaketlerin sebep ve
membaıdır. Şiddet üzerine müessesî müsalaha kabil-i tatbik
olamaz. Lakin bu muahedeyi yeni baştan geçirmek için mey-
danda müttehit ve kuvvetli bir Almanya bulunmak lazımdır.
Alman ittihadı sayesinde Versay muahedenamesinin yırtılması
mümkün olabilir.” demiş ve samiîn tarafından şiddetle
alkışlanmıştır.

- Berlin’den İtalya gazetelerine vaki olan ihbarat-ı telgrafiyeye
nazaran evvelce tahmin edildiği komünist ihtilalatı saha-i fiile
gelmeye başlamıştır. Elberfild (Elberfeld)’de müsallah çeteler
şehri işgal ve hükümeti ilgaya tasaddi etmişlerdir. Cumhuriyet
kıtaatı ile Ispartaküsler arasında müteaddit müsademeler vuku
bulmuştur. Ispartaküsler şehrin istasyonunu zapt etmişlerdir.
Diğer taraftan hükümetin Lehistan hududunu sedd eylediği
beyan olunuyor. Bunun da sebebi Şarkî Prusya’da Alman kı-
taatı arasında ihtilal zuhur eylemiş olmasıdır... Kayzer taraftar-
lığı mahiyetinde görünüyor. Aynı zamanda Bahr-i Baltık’ta
(Baltık Denizi) bulunan adaların birinde Kayserlik ihtirasında
sarf ve istimal edilmek üzere mühim miktarda esliha ve
mühimmatı havi bir depo keşfedilmiştir.

Saks (Saksonya) memalikinde de aynı harekât görülmektedir.

- Tan gazetesinin yazdığına göre Hauk’da bulunan Fransız kı-
taatı “Garb kıtaatına mahsustur” ibareleri muharrer pek çok
mühimmat ve tayyare kasaları keşf eylemiştir. Aynı zamanda
bazı askeri manevraları dosyaları elde etmişlerdir ki bunların
mefadına nazaran Alman kıtaatı Koplenc (Coblence) etrafın-
daki Amerika askeri tarafından işgal edilen araziden geçerek
Fransızlara hücum edecekler idi.

- Viyana’dan telgrafla bildirildiğine göre San Remo Konferansı
münasebetiyle Avusturya ve İtalya arasında bazı müzakerat
başlamıştır.

- Deyli Nivz (Daily News) gazetesinin istihbaratına nazaran
Afganistan ile Belucistan hükümetleri arasında bir ittifak
akdedilmiştir. 

- Alman muahede-i sulhiyesi hakkında husule gelen ihtilafat
ve mesaili halletmek üzere Alman murahhasları da iştirak
etmek ve aynı hak ve imtiyaz-ı kelama malik olmak şartıyla
Spa’da büyük bir konferans akdedilecektir. 

- San Remo Konferansı’nda tertip edilen muahede-i sul-
hiyesinden bahseden Amerika gazeteleri eğer Wilson Prensi-
pleri tatbik olunmamış ise Mister Wilson’un iş bu muahede-i
sulhiyeyi imzadan imtina edeceğini yazıyorlar. 

- Lehistan’a hücum eden Bolşeviklerle Lehistan kıtaatı
arasında vukua gelen muharebeler pek şiddetli olmakta ve
tarafeynden zayiat-ı azime vuku bulduğu bildirilmektedir.

SON HABERLER

Son Haberlerimiz: Anadolu ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir.

Bolşevik Harekâtı

On Beşinci Kol Ordu Kumandan-ı muhteremi Kazım
Karabekir Paşa hazretlerinden varit olan telgrafnamelerdir:

3 Mayıs’ta Denikin (Anton Denikin) ordusu bakiyyesinden
olup Sohi (Soçi) mıntıkasını müdafaaya çalışan altmış bin kişi
Bolşevik kıtaatına teslim olmuştur. Teslim olanların başında
General Ukrenyof ile General Morusof vardır. Teslim olanlara
hayat ve hürriyetleri iade edilmiştir. 30 Nisan tarihinde Bolşe-
vik kıtaatı Şahmay nehrine vasıl olmuştur. Kırgız Türkle-
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rinden mürekkep olan Bolşevik kıtaatı da Ermenistan
hududunda toplanmaktadır. Kırım havalisinde her iki taraf
filosu arasında bombardıman vardır. Azak Denizi mın-
tıkasında düşman sefain-i harbiyesi 2 Mayıs’ta Martiyon li-
manını bombardıman etmiştir.

1- 2.5.336 tarihinde Trabzon’daki Fransız mümessilinin
verdiği malumata nazaran Bolşevik kıtaatı Azerbaycan şehrine
dâhil olmuşlardır. Kuvvetli Bolşevik kıtaatı her taraftan
Gürcistan hududuna takarrüp etmiştir. Tiflis’e doğru da bir
kuvvet ilerlemektedir. Gürcistan hükümetinin Bolşeviklere
karşı seferberlik ilan ettiği ayrıca haber alınmıştır.

2- Sulh Konferansı’nda İtalya murahhası Batum’un tahliyesini
teklif etmiş Lord Kurzon (Curzon) bu teklife karşı Batum’un
müdafaası lüzumunu iddia etmiştir.

3- İngilizler Şavşat ve Ardanuş kasabalarını tahliye ederek Ba-
tum’a çekilmişlerdir. Batum’dan Ermenistan’a sevk edilmek
üzere vagonlara yükledikleri cephaneleri tekrar indirmişlerdir.

Yunanlıların Telaşı

Makedonya’da külliyetli miktarda Bulgar komitecilerinin
faaliyete geçmesinden dolayı Yunan hükümeti telaş içerisinde
Makedonya’ya sevkiyata mecbur kalmaktadır. Yunanlılar Der-
saadet’te de Rumları askere almaktadırlar. Fakat bunların
kısm-ı azamı firar etmekte ve firar her gün devam etmektedir.

Bolşevikler Erivan’da

Ankara’da Saruhan Mebusu Mustafa Necati Bey’den aldığımız
bir telgrafta Bolşeviklerin Erivan şehrine dâhil oldukları
bildirilmektedir.

Yunanlılar Sahtekârlığa Başladılar

Zirde numaraları muharrer kavaim-i nakdiyemiz Yunanlılar
tarafından taklit edilerek pazar-ı istimale çıkarıldığından ahali-
mizin mutabassır davranması lazımdır. 

On liralık (43953), (43955), (50291) elli liralık (32577),
(50487), (5326) yirmi beş liralık, (4735,17640).

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde:

8.5.336’da düşmanın on beş atlıdan mürekkep bir süvari
kuvveti cephemizin merkezi ilerisinde bulunan Bölcek köyüne
girmek istemiş ve bunu men için gönderilen kuvvetlerimiz
üzerine düşman top ateşi açmıştır. Kıtatımız bilâperva köye
varmış ve düşmanın köye duhulünü men etmiştir. Cephe-
mizin sol cenahına düşman top ve mitralyöz ateşi açmıştır.
Lehülhamd zaiyatımız yoktur. Vaziyette tebeddül yoktur. 

Akhisar Cephesi’nde:

9.5.336: Saruhan’ın ilerisinde keşif kolu müsademesi olmuş-
tur. Bilâhare tarafeyn arasında piyade ve makineli tüfek ateşi
vukua gelmiştir. 

Salihli Cephesi’nde:

6.5.336 gecesi bir müfrezemiz düşmana Tabak Çay ilerisinde
Kulegediği’nde baskın yaparak yarım saat müsademeden

sonra avdet etmiştir. Gece münasebetiyle düşmanın zayiatı an-
laşılamamıştır. Sağ cenahımıza takarrüp etmek isteyen bir düş-
man keşif müfrezesi tardedilmiştir. İşbu müsademede bir
neferimiz şehit olmuştur.

7.5.336 gecesi Salihli Alayının ikinci taburundan Mülazım
Şükrü Efendi kumandasında ileri sürülen 20 kişilik bir
müfrezemiz Sart (Sard) istasyonu istikametinde keşif taarruzu
yapmak üzere hareket etmiş ise de düşman Sart (Sard) istas-
yonunun garb-ı cenubundan müfrezemizi yan ateşine alarak
bilâzayiat avdet etmiştir. Başkaca şayan-ı işar bir hadise vuku
bulmamıştır.

Aydın Cephesi’nde:

4.5.336’da düşman cepheye muhtelif bataryaların iştirakiyle
ateş yapmıştır. Mıntıkanın diğer aksamında keşif kolu
müsademesi olmuştur.

LİVA ŞUÛNU

Avni Bey Efendi

Kıymetli arkadaşlarımızdan Büyük Millet Meclisi Saruhan
mebusu Avni Bey Efendi Biga mutasarrıflığına tayin buyrul-
muş ve müşarünileyh Hazar postasıyla ve Bandırma tarikiyle
mahal-i memuriyetine müteveccihen azimet buyurmuştur.

Avni Bey kuvvetli bir teşkilatçıya lazım olan birçok evsaf ve
hasaili cami bir vatanperverdir. Muhtaç-ı ıslah ve irşat olan
Biga’da muvaffakiyetler göstereceğine eminiz. Kendisini tebrik
ve mazhar-ı muvaffakiyât olmasını temenni eyleriz. 

Harekât-ı Islahiye ve Tedibiye

Geçenki nüshamızda yazdığımız veçhile Manyas’ı eşirra-yı
malumeden tathir için hareket-i tedibiye başlamıştır. Gönen
civarındaki Muradlar köyü kuvvetlerimize mukavemet ettiğin-
den kısmen ihrak edilmiştir. Usatın on iki maktulü vardır. Biz-
den Lehülhamd zayiat yoktur. 

Mücahitlerimiz bütün Manyas’a dâhil olmuşlardır. Manyaslılar
eslihanın ve emval-i mazubenin kâmilen teslimine karar ver-
mişlerdir.

Hilal-i Ahmer Aşhanesi

Akhisar Hilal-i Ahmer İmdad-ı Sıhhi Heyeti tarafından Balıke-
sir’deki muhacirinden yevmiye bin nüfuza her gün sıcak
yemek verilmek üzere bir aşhane küşat edilmiştir. Hilal-i Ah-
mer’in bu husustaki mesaisini şükran ile yâd eder ve gayyur ve
müteşebbis reisi Doktor Şemseddin Bey kardeşimizi tebrik ey-
leriz.

Yeni Refikimiz

Bandırma’da “Hak Yolunda” adıyla şimdilik haftada üç defa
olmak üzere bir gazetenin intişarı başladığını memnuniyetle
gördük. Bu yeni refikimizin uzun ömürlü olmasını temenni
ve kendisini bütün samimiyetimizle tebrik ederiz

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 62
16 Mayıs 336 (16 Mayıs 1920)

Sayfa: 1

15 MAYIS

Dün, 15 Mayıs tarih-i meşumu; bütün Türklüğün en şeni ve
zehirli hançerler altında mukaddesat-ı diniye ve mevcudiyetin
payimal edildiğini görmek ve müttezi olduğu kara bir gün idi. 

Anadolu’nun mecruh kalbinden kopan eninlerin hazin akis-
lerini daima hatırlatacak olan bugünde; Avrupa âlem-i
medeniyetinin fazilet ve şerefi namına hareket eden hunhar
Yunanlılar, sevgili İzmir’imizin rakid ve temiz ufuklarını kan
ve vahşetten müteressim lekelerle telvis etmişlerdir. 

Hukuk-ı milel namına hareket ettiklerini iddia eden Düvel-i
İtilafiye; Türklüğün müteheyyic ve meyus ruhundan yükselen
sada-yı istimdada rağmen; Yunan vahşilerinin kadın iffeti
payimal etmek, ihtiyarları boğazlamak gibi tarih-i medeniyet
için ebedi bir şeyn olan zulüm ve iftirasları karşısında
bîhareket ve samit kalmışlardı. 

Masum çocukların parçalanmış cesetleri üstünde Yunan
canavarları Avrupa abide-i medeniyetini kuruyorlardı. İzmir
limanındaki muazzam dretnotların kumandanı ve İngiliz’in
büyük amiralleri Galtrop (Calthorpe) da sel gibi dökülen kan-
ların manzara-i fecaati karşısında Türkün ve Müslüman’ın
mahv ve tebahından mütevellit bir zevk-i vahşiyane ile bütün
bu felaketlerin bir şahid-i mesruruolmuştu.

Hıristiyan taassubu galip ve hâkim kalmıştı. Çiğnenen iffetler,
en akur bir iftiras ile parçalanan dimağlar, ezilen şeref ve izzet
hep Türkün malıydı. Binaenaleyh Hıristiyan medeniyeti için
badi-yi iftihar bir hareket-i temdiniye idi!

Yangın harabelerine çevrilen zümrüdîn ovaların enkaz-ı fecaati
Hıristiyan iktisadiyatı için bir nimet idi. Aç ve bîilaç şedait-i
havaiyenin bîaman kamçıları altında inleyen binlerce muha-
cirin rikkat-engiz manzara-i fecaati Hıristiyan muhaceret-i
temdiniyesi için bulunmaz bir mazhariyet idi.

Hulasa Türklük ve Müslümanlık tarihinin şimdiye kadar kay-
dettiği pek melunane savletler altında eriyor ve fakat Ortodoks
Yunanlılığın inkişaf ve ittisa-yı istikbali büyük devletlerin
kanlı kılıçlarının himayesi altında temin olunuyordu. 

Samimiyetle itiraf ederiz ki İzmir’de Türk’ün necabet ve
ulüvv-i cenabına bizzat şahit olan birçok ecnebi dostlarımız
Yunan sel-i vahşetinin bu istila-yı müellemi karşısında mü-
teessir ve nalân idiler.

Fakat Avrupa âlem-i medeniyetinin resmi şahsiyetleri Türk-
lüğün bu indıras-ı müelleminden beşûş ve handan kalıyor-
lardı. 

Nihayet medeniyetin cenah müzahereti altında Yunan salibi
İzmir’in muhit-i safında hâkim kaldı. Yunan vahşileri bir taun
gibi dâhillere ilerlemeye başladılar. Her geçtikleri yerden
öldürülen ak saçlı ninelerin yükselttiği nevhalar asumanı
titretiyor, her bastıkları yerlerden semalara fışkıran yangın
alevleri ağlayan kalpleri yakıyordu. 

Öldürülen masumlar yirmi bini, kanlı Yunan süngülerinden
kaçabilen bedbaht muhacirler yüz yirmi bini, mahv ve gasb
edilen servet-i milliye iki buçuk milyonu aşmıştı. İzmir’e gelen
heyet-i tahkikiye bu numune-i vahşetin karşısında derin bir
azab-ı vicdani duymuş ve zalim Yunan işgal kuvvetlerinin geri
çekilmesini talep etmişti.

Fakat Avrupa’nın muhteris diplomatları bu sada-yı hakkı da
dinlemediler.

Cani Venizelos’un sihirbazlıkları karşısında tarih-i medeniyet-
lerinin Yunan hançerlerinden dökülen masum kanlarıyla
televvüsüne igmaz-ı ayn ettiler. 

Heyhat ki; bu vahşet ve zulüm devresi hâlâ devam ediyor; hâlâ
hapishanelerde işkenceler altında öldürülen kardeşlerin
vaveyla-yı hüsranı kulaklarda hazin akisler meydana getiriyor;
hâlâ çâk çâk edilen ismet perdelerinin altındaki enkaz-ı iffetin
manzara-i dehşetaveri ruhlarda elim buhranlar husule ge-
tiriyor.

Bedbaht Türklük ise bu müteakip felaketlerin esir-i matem-
nâki!..

Fakat hayır; garbın kandan zevk alan efendileri! Milletimin
sada-yı celadetine tercüman olarak haykırıyorum; 

Türklüğü artık boğamayacaksınız! Sevgili İzmir’i Yunan yapa-
mayacaksınız!

Büyük hakan Yıldırım’ın bir vedia-i hamaseti olan İzmir’i
ufuklarında ruhani in’ikaslar meydana getiren sada-yı tevhidi
nakus-ı vahşetle susturamayacaksınız!

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 62
16 Mayıs 336 (16 Mayıs 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Bütün ateş ve kan saçan toplarınızı, tüfeklerinizi getiriniz; se-
malardan yıldırımlar yağdırsanız, bütün Anadolu mahvol-
madan İzmir’imizin nurani ufuklarında Yunan paçavrası
dalgalanamayacaktır. O ufuklar daha dün mezarlarının altında
inleyen ecdadımızın zafer teranelerine ma’kes oluyordu. 

Binaenaleyh bugün de yarın da şanlı baba kanlarının bir tim-
sal-i celadeti olan hilalimiz ile daima pür nur kalacaktır. 

15 Mayıs tarih-i matemnâkinin velvele-i hicranı Türkün
ruh-ı azminde ebedi ihtizazlar meydana getirmiştir. Bu ihti-
zazların uzun müveccihleri yakında Anadolu’nun nasiye-i
celadetini yüksek bir misal-i şehamet ile tetevvüc edecek ve
her Türk mukaddes yeminini huzurullahta tekrar edecektir:
İzmir’i kurtarıncaya kadar kan ve ölüm!...

H. (Hüseyin) Vasıf

CİHAN ŞUÛNU

- Zürih’ten gelen haberlere göre bütün Almanya’da vasi bir
sosyalist ve komünist teşkilatı vücuda getirildiği teyit ediyor.
Hükümet bu husus için tedabir-i fevkalade ittihaz etmiştir. 

- Bir Mayıs’ta İsviçre’de icra edilen nümayişlerde Sovyetlik
lehinde müteaddit nümayişler yapılmış ve darülfünun
talebesinin iştirakiyle vuku bulan bu nümayişlerde halk
“Yaşasın Sovyet hükümeti, kahrolsun burjuvazi” yazılı bayrak-
lar dolaştırılmıştır. 

- Loyd Corc “Sen Ceyms (Saint James)” sarayından çıktığı
sırada San Remo Konferansı’nın İngiltere, Fransa ve İtalya
arasındaki ittifakı takviye ettiğini gazetecilere beyan ile
demiştir ki: “Size bir şey söyleyebilirim müttefikler Almanya
karşısında dağılmaz bir kütle teşkil ediyorlar.”

- Alman murahhaslarının iştirakiyle de akdedilecek olan
Prespa Konferansı Mayıs’ın yirmi beşinde müzakeratına
başlayacaktır.

- Londra’da çıkan Deyli Telegraf (Daily Telegraph) gazetesi
İzmir meselesinden bahsederken “İzmir’i Yunanistan’a ilhak
etmek gerek Şark-ı Karib (Yakın Doğu) sulhu için ve gerekse
İzmir ticareti için pek meşum olacaktır.” diyor.

- Deyli Nivs (Daily News) gazetesinin San Remo’daki muhabiri
Türk muahade-i sulhiyesi mevaddını tetkik ederken diyor ki
“Kilikya ile Kürdistan doğrudan doğruya Türkiye’nin
hâkimiyeti altında kalacaktır. Fransa yalnız Suriye üzerindeki
mandayı alacaktır.”

- Felemenk hükümeti müttefiklere karşı sabık kayserin
muhafazası mesuliyetini deruhte etmiştir. Mahal-i ikameti
“Torn” olarak tayin edilen sabık imparator sakin bir hayat
geçirmekte ve bahçıvanlıkla meşgul olmaktadır. 

- Tan gazetesi Sulh Konferansı’nın Hicaz’ın müstakil bir devlet
olarak ilanına karar verdiğini ve fakat haccacın ziyaretlerini
temin edecek kavaid-i tayin eylediğini yazıyor.

- Paris’te münteşir Pöti Parizyen (Petit Parisien) gazetesi
Bakü’nün Rus ve Türk Bolşevikleri tarafından işgal edildiğini
ve Enver Paşa’nın da o havalide olduğunu yazıyor.

- İtalya Başvekili Nitti Adriyatik meselesinin halli için doğru-
dan doğruya Yugoslav hükümetiyle müzakereye girişilmeye
karar vermiştir. Belgrat’ta akdedilen meclis-i kralîde de bu esas
kabul edilmiş ve bir Yugoslav heyeti İtalya’ya müteveccihen
hareket etmiştir.

- Fransızlar tarafından işgal edilen Frankfurt mıntıkasının
tahliye edileceğini yazan bir İngiliz gazetesine cevaben Pöti
Parizyen gazetesi diyor ki “San Remo’da akdedilen itilaflara
nazaran Fransa Frankfurt ve Darmştad (Darmstadt) şehirlerini
ancak Alman kıtaatı fazlasının bîtaraf mıntıkadan kâmilen çe-
kilmesini müteakip tahliye edecektir. Hâlbuki mezkûr kıtaat
elyevm bîtaraf mıntıkada bulunmakla beraber “Rur” (Ruhr)
havzasında daha ziyade ilerlemiş ve “Ruseldorf’u (Duesseldorf)
işgal etmiştir. Binaenaleyh Frankfurt şehrinin emr-i tahliyesi
daha uzaktır.” 

- Macaristan muahedesi hakkında kati bir karar verilmek
üzere musalahaname Meclis-i Millîye tevdi edilmiştir. Kont
Aponi tarafından idare edilen Hıristiyan Radikal Fırkası mua-
hedenin tasdiki aleyhindedir. Macaristan efkâr-ı umumiyesi
de muahedeyi ağır görmekte ve adem-i tasdikini talep etmek-
tedir. Berlin’den varid olan son haberlere göre Macaristan
hükümeti neşretmiş olduğu bir beyanname ile Macaristan mu-
rahhaslarına tevdi olunan muahedenin kabul edilemeyeceğini
bildirmiştir.

- Azarbeycan kabinesi reisi Yusuf Bey istifa ederek Mehmed
Hasan Bey Haçneski’nin (Hachinski) yeni kabineyi teşkil ettiği
haber alınmıştır. Yeni kabine kâmilen sosyalistlerden
mürekkeptir. Müzakerat-ı iktisadiyede bulunmak üzere bir
Azerbeycan heyeti Moskova’ya gitmiştir.

- Tan gazetesi Trakya’nın atisinden bahsederken “Trakya için
en iyi vasıta bütün Trakya’nın Müttefik Devletler namına idare
edilecek muhtar bir vilayet haline ifrağıdır” diyor.

- Sofya’dan alınan haberlere göre Bulgarlar Gümülcine’de
büyük bir miting akdederken Trakya’nın Yunanistan’a il-
hakına müsaade etmeyeceklerini takarrür ettirmişler ve
Trakya’nın muhtariyeti lehinde nutuklar irat etmişlerdir.

- Morning Post gazetesi yazıyor: Anklo (Anglo) Otoman
Cemiyeti Türkiye’nin hakk-ı hayatını müdafaa zımnında
Londra’da bir miting akdetmiştir. Mitinge Sir Grambaver
(Grambauer) riyaset etmiş ve şu sözleri söylemiştir. “Türkiye
müstakil kalmalıdır. Düvel-i İtilafiye bu zaruri esası kabul et-
tikleri takdirde İzmir’in Türkiye’nin mevcudiyet-i iktisadiyesi
için can evi olduğunu tasdik etmelidirler.” 

- Fransız matbuatı Ayntab (Gaziantep) da İngiliz istihbarat
reisi Mister Volen’in (Wolen) yerli ahaliyi Fransızlar aleyhine
sevkettiklerini ve Fransa aleyhine yapılan bütün harekâtta İn-
gilizlerin müşevvik ve amil olduğunu ve vesaikin Fransa Hari-
ciye Nezaretinde mevcut olduğunu yazıyorlar.

- 28 Nisan tarihli Tan gazetesinden: Kahire’den muhabir-i
mahsusumuzdan aldığımız haberlere göre Filistin’de İngilizler
ile garb asakir-i milliyesi arasında şiddetli müsademeler
başlamıştır. İki bin kadar bir garb süvari kuvveti “Semâk-
Simâk”taki (?) İngiliz kuvvetlerine hücum etmiş ve İngilizler
zayiat-ı külliye verdirterek tardetmiştir. 



- 298 -

- 28 Nisan tarihli Tan gazetesinden: Gümülcine’deki Fransız
mümessiline Trakya’nın Müslüman ve Bulgar eşraf ve ileri ge-
lenlerinin imzasını muhtevi bir muhtıra tevdi edilmiştir. Bu
muhtırada Garbî ve Şarkî Trakya’nın Fransa veya cemiyet hi-
mayesinde muhtar bir hükümet olarak kabulü talep edilmekte
ve aksi bir suret-i halin birçok vukuat-ı müessifeye badi ola-
cağı bildirilmektedir. Bu muhtıra Sulh Konferansı reisine de
takdim olunmuştur.

- 27 Nisan tarihli Tan gazetesinden: İtalya Başvekili Sinyor
Nitti Amerika matbuatının ajansı olan “Asosiyetıdpiresi (Asso-
ciated Press)” ile yaptığı mülakatta “Sulh muahedenamesi
Asya-yı Suğra’da (Küçük Asya) yeni bir muharebeyi intaç ede-
cektir. Fakat Avrupa devletleri bilmelidir ki İtalya bu harp için
bir nefer vermeyecektir. İyi bilinmelidir ki beş Türk murah-
hasının imzalayacağı bir sulh hiçbir zaman Türk Millet Mecli-
sine ve Türk ahalisine kabul ettirilemeyecektir.”

Numara: 62
16 Mayıs 336 (16 Mayıs 1920)

Sayfa: 2 

İZMİR TÜRK’TÜR

Son kabul edilen desatire nazaran bir mahaldeki millî
hâkimiyetin gayr-i kabil-i itiraz delaili nüfus ve asar-ı
medeniye ve sanaiyenin çokluğu da İzmir’imiz üzerinde Türk-
lüğün hakk-ı tasarrufunu pek kati bir surette gösteren bu ek-
seriyetleri dost ve düşman nazarında bir kat daha tecsim
etmek için berveçh-i zir istatistikleri neşrediyoruz: 

Duyun-ı Umumiye İdaresi tarafından Anadolu’nun nüfus ve
ahvalini tetkike memur edilen Mösyö Küniye-Küinye’nin (?)
tespit ettiği miktar: 

Aydın Vilayetinde: 

Müslüman 1.100.000
Rum 210.000

1912’de Rum hicretinden evvel tespit edilen nüfus

Müslüman 1.239.792
Rum 298.373

Yalnız İzmir kasabasının 1917 istatistikîndeki nüfus 

Müslüman 111.486
Rum 87.497

Müessesat-ı diniye itibarıyla istatistik İzmir Sancağı’nda:

553 cami

518 mescit

354 Rum kilisesi 

Bütün Aydın vilayetinde:

2148 cami

1276 mescit 

472 Rum kilisesi

İzmir kazasında müessesat-ı sanaiye itibarıyla istatistik

Sahipleri Müslüman olan fabrika ve destgâhları: 202

Sahipleri Rum olan fabrika ve destgâhları: 114

İzmir kazasında arazi-i mezrua itibarıyla istatistik

533.694 dönüm arazi-i mezrua Müslümanların

176.874 dönüm arazi-i mezrua Rumların 

Bu erkamın belagatına bir şey ilave etmeye lüzum görmü-
yoruz. Avrupa zimamdârân-ı umuru İzmir’imiz için Yunan
imtiyaz ve hukukundan bahsetmelerinden artık sıkılmalıdır-
lar! 

CEPHELERDE VAZİYET

Ayvalık Cephesi’nde: 12.5.336 Gömeç’in şimalinde keşif kolu
müsademeleri olmuştur. 

Soma Cephesi’nde:

12.5.336 hafif piyade ateşi icra edilmiştir.

Akhisar Cephesi’nde: 10-11.05.336’da düşman Saruhanlı
ilerisindeki siperlerimize takarrüple bomba, makineli tüfek ve
piyade ateşi açmış ve baskın teşebbüsünde bulunmuş ise de
bir saat süren müsademeden sonra eski siperlerine
tardedilmiştir. Aynı günde Marmara Cephesi’nde keşif kolu
müsademesi olmuştur.

Salihli Cephesi’nde:

8.5.336 gecesi kuvvetli bir müfrezemiz düşman mevzi’in bir
kısmına baskın yaparak düşmana zayiat verdirmiş ve salimen
avdet etmiştir. Sağ cenahımıza takarrüb etmek isteyen bir düş-
man keşif kolu tardedilmiştir. Bir nefer şehidimiz vardır.
9.5.336’da öğleden sonra düşman tesirsiz topçu ateşi etmiştir.
11.5.336 sabahı da düşman bir müddet topçu mermisi endaht
etmiştir. 

Aydın Cephesi’nde:

11.5.336’da Balyanbolu Cephesi’nde keşif kolu müsademesi
olmuştur. Bir nefer mecruhumuz vardır. 

Yunan Vahşetleri

10 Mayıs tarihiyle Soma Cephesi Kumandan-ı muhteremi
Kemal Bey’den mevrut raporun bazı kısımlarıdır:
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1- Bergama hükümetindeki süvari koğuşunda Dikili an-
garyasına gönderilmek bahanesiyle birçok gençler
hapsedilmekte ve bilâhare itlaf olunmaktadır. Mezkûr süvari
koğuşunun içindeki kanları temizlemek için gidenler müşa-
hede etmektedirler.

6- İslamlardan çete diye yakalananların gençleriyle orta
yaşlılarını hapsediyorlar. Ve kanlarını yine Müslümanlara
zorla temizlettiriyorlar.

7- Casus diye yakalanan Kürt Ahmed, Kınık’ta mevkuf iken ta-
banca ağzına sokularak ve bir bıçak boğazına dayanarak sağ ve
sol böğürlerine odunlarla vurmak suretiyle isticvap edilmiştir.

9- Bergama’da Parmaksız Hasan namında birisini işkencelerle
kan kusturarak telef etmişlerdir. 

LİVA ŞUÛNU

Hareket-i Tedibiye ve Islahiye

Mücahitlerimiz hareket-i tedibiye ve ıslahiyenin icap ettirdiği
icraatı itmama muvaffak olmuşlar ve bu suretle bir menba-ı
fesat şekline sokulan Biga, Gönen ve Manyas mıntıkasını
tamamen tathir etmişlerdir. 

Kuva-yı Tedibiye Kumandan-ı Fedakârı Edhem Bey ile birlik-
te Umum Şimal Cepheleri namına harekâta iştirak eden
Erkân-ı Harp Reisi Binbaşı Derviş Bey dün Balıkesir’e avdet
buyurmuşlardır. Kalbinde hakiki bir iman-ı millî saklayan bu
kıymettar arkadaşımızın verdiği haberler pek memnuniyet-
bahşdır. Biga ve havalisi şimdiye kadar asayiş-i mahalliyi
daima ihlal ederek birçok mezalim ika eden bir takım
eşırra-i meşhurenin ifna-yı vücudlarından dolayı fevkalade
müsterih olmuşlardır. Ve ahali elindeki silahlarını can-ı
gönülden kuva-yı takibiyeye teslim etmiştir. Toplanan silahlar
külliyetli bir miktara baliğ olmuşlar. Her yerde muntazam ve
esaslı müdafaa-i hukuk teşkilatı yapılmış ve ahali Kuva-yı Mil-
liyeye karşı derin bir merbutiyet izhar etmiştir. 

Geçen nüshalarımızda mahalli eşrafı imzalarıyla Heyet-i
Merkeziyeye gelip neşrettiğimiz samimi teşekkürnameler de
buna bir delildir. 

Kuvvetlerimiz Biga’dan ayrıldığı zaman bütün ahali müteessir
olmuş ve kumandanlığa müracaat ederek iaşe ve ihtiyaçlarını
tesviye ve temin edeceklerini ve binaenaleyh uzun bir müddet
Biga’da kalmalarını rica etmişlerdir. 

Dün akşam da Çanpazar köyünden Heyet-i Merkeziyeye Çan
nahiyesi Müdafaa-i Hukuk Heyeti Reisi Hamdi imzasıyla
berveçh-i ati telgrafname gelmiştir:

“Çan nahiyesinde taht-ı riyaset-i acizide merkez-i nahiye olan
Pazarköy eşrafından ihtiyat zabitlerinden Kazım ve Hurma
karyesi eşrafından Ali ve Hacılar karyesi eşrafından Hacı
Ahmed Efendilerden mürekkep olmak üzere bir Müdafaa-i
Hukuk Heyeti teşekkül ederek icra-yı vazifeye mübaşeret
olundu. Öteden beri hiçbir sebeple lekedar olmayan na-
muskâr eşraf memleketimizden olup mesele-i zailede firar ile

iki buçuk ay Gelibolu şehrinde imrar-ı vakit etmeye mecbur
kalan Osman Bey kumandan-ı muhterem Sarı Efe’nin Küçük
Agonya’ya vürudu üzerine hal-i firardan avdetle nahiyemiz
hududunda mir-i mümaileyhle görüşerek nahiyemiz havali-
sine sürülen lekeyi temizlemeye muvafık olmuştur. Muhterem
Sarı Efe’nin nahiyemize teşrifinden beri gösterdiği adalet ve
insaniyet-i fevkaladesinden ahalimiz kendisine medyun-ı
şükrandır. Sarı Efemizin daima muvaffakiyetlerini eltaf-ı süb-
haniyeden dileriz efendim.”

Filhakika millî kuvvetlerin her yerde gösterdiği ulüvv-ı cenap
ve adalet kılıp milleti teshir etmiştir. Manyas ve havalisinde
mühim miktarda silah toplanmış ve kati icraat yapılmıştır.
Eşırradan on beş kadarı idam edilmiş. Ve pek çok kişinin
haneleri ihrak edilmiştir. Kuvvetlerimize mukavemete cüret
eden Muradlar köyü dört hane müstesna olmak üzere kâmilen
ihrak olunmuştur.

Bu suretle adalet ve şiddeti mezcederek yapılan icraat neticesi
Lehülhamd asayiş-i umuminin bir daha ihlaline meydan veril-
meyecek bir surette takarrürünü temin etmiştir.

Bayramiç ve Ezine taraflarındaki kuvvetlerin kumandan-ı
gayyuru Celal Bey’den varit olan raporlarda da o havalideki
bilumum eşkiyanın hayyen ve meyyiten elde edildiği ve her
tarafta sükûnun takarrür ettiği bildirilmektedir. Kale-i Sul-
taniye’ye (Çanakkale) iltica bazı şerirler, başında eşkıya hamisi
olan rezil mutasarrıfları olduğu halde İstanbul’a kaçmaya
mecbur kalmışlardır. Zaten evvelce Lâpseki’ye giren
müfrezemiz hemen Kale-i Sultaniye İngiliz kumandanlığına
tebligat yaparak İngiliz kuvvetleri mevcut olduğundan dolayı
Kale-i Sultaniye’ye bir hareket yapılmayacağı fakat mutasarrıf
ile etrafında toplanan eşirranın tard ve tebidi talep edilmişti.
Dün akşam da Lâpseki Müdafaa-i Hukuk Heyeti’nden
Heyet-i Merkeziyeye gelen bir telgrafta “bugün saat 3’te 48 nu-
maralı bir İngiliz torpidosu iskelemize gelerek içinden
muhtelif rütbede 4 zabit çıktı. Doğruca jandarma dairesine
gelerek Jandarma Kumandanı Cemil Bey’den mülakat talep
etti. Mülakat neticesinde asayiş-i mahalliyenin fevkalade
mükemmeliyetini görerek memnunen ayrıldılar. Ve ayrılırken
“Biz İngilizler esasen Türklerin ne kadar âlicenap olduklarını
takdir ederiz. Sözlerini ilave ettiler.” denilmektedir.

Bu mühim hareket-i ıslahiye ve tedibiyenin muvaffakiyetle
neticelenmesinden dolayı Cenab-ı Hakk’a hamd ü senalar eder
ve muhterem mücahitlerimizi bütün samim ruhumuzla tebrik
ederiz.

Belediye Reisimizin Avdeti

Balıkesir Belediye Reis-i muhteremi Keçecizade Hafız Emin
Bey dün maiyeti kahramanlarıyla kasabaya avdet etmişler ve
pek parlak samimi merasim ile istikbal olunmuşlardır.

Milletinin mukaddes mefkûresi uğrunda harekât-ı tedibiyeye
iştirak ederek pek büyük fedakârlıklar gösteren bu hamiyetli
arkadaşımıza arz-ı hoşamedi eyler ve Balıkesir’in şerefini a’la
etmiş olması itibarıyla da ayrıca tebrik ve takdir etmeyi bir
vecibe telakki ederiz.
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Liva Muhacirin Müdüriyetinden:

Rumeli’de duçar oldukları hakaret, Aydın vilayetinde gör-
dükleri zulüm ve vahşet üzerine Balıkesirîye dindaşlarının
cenah-ı refetine sığınmış muhacirlerden ibaret Amele ile
Muhacirin Müdüriyeti tarafından açılmış imalathanede pamuk
ve yün ipliklerinden fanila, don, gömlek, hırka, buluz, başlık,
boyun atkısı, çorap ve emsali mensucatın nesc edilmekte
olduğu ve ahali-i muhtereme tarafından ipliği verilmek şartıyla
edilecek siparişlerin dahi kabul ve pek az bir ücret muka-
bilinde imal olunmakta bulunduğu ve imaliye ücuratının
ehveniyeti gösterilmek için zîre dercedildiği ilan olunur.

Ücret-ı İmâliye

Guruş Para Nev’i
22 Selanik örgü-yi ten fanilası ince ve kalın
31 10 Büyük ve küçük boy spor fanilası
43 10 Çocuk kostümü ceket ve pantolon ve başlık
28 Alâ kadın kaşkorsesi
120 Fevkalade kadın hırkası
100 Fevkalade kadın ceketi
45 Eteklik “job”
13 Kız çocukları için başlık
8 Erkek çocukları için başlık
50 Şarpe (Boyun atkısı)
100 Kadın bluzu 
20 Spor çorabı
43 Don
7 20 Erkek çorabı 
13 Kadın çorabı

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara:63
19 Mayıs 336 (19 Mayıs 1920)

Sayfa: 1 

RAMAZAN-I GUFRAN-I NİŞAN

“İzmir’e Doğru” şeref hululüyle bütün muvahhidini lebriz-i
sürur eyleyen Ramazan-ı mağfiret nişanı muhterem karilerine
tebrik ve bu gibi eyyam-ı mukaddese hürmetine âlem-i İs-
lam’ın eyadi-i adadan halas olması dua-yı halisanesini ref-i
bargâh-ı ehadiyet eyler.

Zat-ı Şahane’ye

Büyük Millet Meclisi tarafından zat-ı akdes-i hilafetpenahiye
takdim kılınan arızadır.

Halife ve hakan-ı akdesimiz efendimiz: 

İstanbul’un işgali ve bunu takip eden fecayi üzerine vaziyeti
tetkik ve hukuk-ı saltanat-ı seniyyelerini ve istiklal-i millîmizin
müdafaa ve temin etmek maksadıyla bu defa Ankara’da Büyük
Millet Meclisi halinde içtima ettik. Anadolu’nun düşman isti-
lası altında bulunan her köşesinden gelen ve millet tarafından
salahiyet-i fevkalade ile intihap edilen mebuslar müttefikan it-
tihaz ettikleri bir karar ile südde-i seniyyelerine bazı hakayıkı
arz etmeyi kendilerine bir vecibe-i sadakat ve ubudiyet
bildiler. Padişahımız, malum-ı seniyyeleridir ki hanedan-ı
saltanat-ı hümayunlarının cedd-i mübarek ve mübecceli olan
Sultan Osman tarih-i millîmizin mesut ve müteyemmen bir
gecesinde hatırası nesilden nesile intikal eden bir rüya gör-
müştü. O rüyanın üç kıta üstüne gölgesini salan ve altında yüz
milyonluk bir âlem barındıran kudsî ağacından artık bütün
dallar kesilmiş ve ortada yalnız muazzam bir gövde kalmıştı.
O gövde Anadolu’dur. Ve onun kökleri çok derin gitmek
üzere bizim kalbimizin içindedir. Ecdad-ı kiramınız Rumeli’de
kendi başına bir cihan olan kıtaları fetih ve istila ederken or-
dularını bu Anadolu topraklarından davet eder, uzak mem-
leketlerin büyük ana hatları askeri yollarını muhafaza ettirmek
üzere yine Anadolu’dan ahali celp ve en mühim noktalara
iskân ederlerdi. Bu halk kitleleri Bosna, Hersek ve Mora içeri-
lerine kadar yayıldı Basra Körfezi’ne kadar indirildi. Sur, Filis-
tin yollarında taraf taraf yerleştirildi. 

Padişahımız, tahtgah-ı seniyelerinin şeref ve bekası için
Anadolu halkı asırlardan beri baba ocaklarından çok uzak

harp yerlerinde ifna-yı hayat etmeyi kendine en kudsî bir borç
bilmiştir. Anadolu boşaldı. Anadolu viran oldu. Fakat iklim-
lere uzanan hakanlığınızın şevket ve kudreti için mihneti ve
her felaketi cana minnet bildi. O bir topraktır ki Macaristan
içerilerinden Yemen çöllerine kadar, Kafkas eteklerinden Basra
yalılarına kadar kuşak kuşak uzayıp giden namütenahi
meşhetlerle muhattır. O meşhetleri her yerden fazla şimdi
hürriyet ve istiklali için yeni bir halk mücahedesi yapan bu
eski Anadolu verdi. 

Şevketli padişahımız İslam’ın her tarafta duçar-ı hezimet olan
bayrakları gelip onun ufuklarında toplandı. Onun ufuklarında
kendine en son penahı ve necatı aradı.

İzmir istilası üzerine memalik-i şahanelerinin en mamur ve en
mesut bir kısmı nasıl ateşle yağma ve kıtal ile baştanbaşa harap
oldu bilirsiniz. Hiçbir hakka istinat etmeyen ve milletinizi son
yurdunda duçar-ı esaret etmeyi emel edinen bu vahşi akın
üzerine kalb-i hümayunlarının duyduğu acı tesirleri cihan
matbuatına bizzat tevdi buyurmuştunuz. İzmir işgalini Adana
ve bu fecayi’i Maraş, Ayntab (Gaziantep) kıtalleri ve onu da
felaketlerimizin en büyüğü olmak üzere İstanbul işgali takip
etti. Soyundan yetiştiğimiz millet, binlerce seneden beri ci-
hanın en muhterem tahtlarına sultanlar yetiştirmiş ve hür
yaşamış olan bir millet sıfatıyla bu hal karşısında ne yapa-
bilirdi. Padişahını elim bir harp neticesinde ordularını kullan-
maktan memnu ve mahrum gördüğü için kendi, kendine
silaha sarıldı. Ve nerede ana vatanı tecavüze uğradıysa oraya
dini ve millî namusunu kurtarmak için koştu.

Padişahımız, Kafkasya’nın İslam kahramanları babalarının
ocaklarını kendilerinden yüz kere kavi bir düşmana karşı otuz
sene kadın, erkek müdafaa ettiler. Zavallı Fas on senedir ki
Fransız işgalini tanımıyor ve silahını teslim etmiyor. Trablus
bir avuç kahramanıyla aynı cidal içindedir. Bugün İslam âle-
minin her köşesi silahtan tamamıyla mahrum bir halde iken
zulüm ve hıyanetin boyunduruğunu atmak için kıyam ve
isyan ederken, Abbasi ve Fatımi hilafetlerinden, Selçuk
Türklerinden biri hemen bin yüz seneyi mütecaviz bir za-
mandır istiklal ve hürriyet ve din için gaza eden büyük mil-
letiniz, Asya’nın ve İslam’ın alemdarı diye cihanşümul bir
şöhreti olan milletiniz halâsını canına susamış düşmanlarının
merhametinden bekler mi?

Şevketpenah efendimiz! Millî müdafaamızı mübarek
makam-ı hümayunlarına karşı bir isyan suretinde göstermek

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 63
19 Mayıs 336 (19 Mayıs 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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ve halkı iğfal etmek için mütemadi çalışan hainler var: onlar
milleti birbirine kırdırmak ve düşman fütuhatına yolu açık
bırakmak istiyorlar. Hâlbuki vuran da vurulan da hepsi
sizindir. Hepsi aynı derecede sadık evladınızdır. Millî
müdafaamızı düşmanların bayrakları babalarımızın ocakları
üstünden çekilinceye kadar terk edemeyiz. Her biri bir büyük
hakanımızın aşk-ı dinî ve ilâhîsine mutantan ve mehib bir
delil olan İstanbul mabetleri etrafında düşman askerleri
gezdikçe, öz vatanın toprakları üstünden yad adamların ayak-
ları çekilmedikçe biz mücahedemizde devam etmeğe mecbu-
ruz. Cenab-ı Hakk analarının yurdunu koruyan, halife ve
hakanının şeref ve istiklali için uğraşan evlatlarınızla bera-
berdir. Kendi hükümetimizin idaresi altında bedbaht ve fakir
yaşamak, ecnebi esareti bahasına nail olacağımız huzur ve
saadete bin kere müreccahtır.

Padişahımız! Kalbimiz hiss-i sadakat ve ubudiyetle dolu,
tahtınızın etrafında her zamandan daha sıkı bir rabıta ile
toplanmış bulunuyoruz. İçtimanın ilk sözü halife ve padi-
şahına sadakat olan Büyük Millet Meclisi son sözünün yine
bundan ibaret olacağını südde-i seniyyelerine en büyük tazim
ve huşu ile arz eder. 27 Nisan 336 (27 Nisan 1920)

Büyük Millet Meclisi emriyle

Mustafa Kemal

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 15.5.336’da öğleden evvel düşman bir
tabur piyade, yüz süvariden mürekkep bir kuvvetle merkez
ilerimizde ovada ve düşmanla aramızda bulunan Bölcek
köyüne gelmiştir. Düşmanın işbu vürudu haberi üzerine üç
koldan çıkarılan baskın kuvvetlerimiz düşmanı sarmış ve
topçularımızın muvaffakiyetle ateşe iştiraki sayesinde düş-
mana telefat-ı külliye verdirilerek ricata mecbur edilmiştir.
Evvelce düşman içerilerine gönderdiğimiz salgın müfre-
zemizin ricat eden düşmanı arkasından vurması düşmanın
kuvve-i maneviyesini büsbütün kırmış ve perişan bir surette
ricatını mucip olmuştur. Düşman Bölcek köyünü terk ederken
ancak bir Müslüman hanesini yıkabilmiştir.

Düşman topçusunun keşif ateşlerine rağmen piyade kuvvet-
lerimiz düşmanı takip ederek bilâfütur ve kemal-i intizam ile
köye girmiş ve düşmanın köye getirdiği vesait-i nakliyesinden
dört araba iğtinam ederek muzafferen avdet etmişlerdir. Düş-
man bu darbenin intikamını almak maksadıyla akşama kadar
bütün cephe imtidadınca mitralyöz ve topçusuyla mecnunane
bir surette ateş etmiş ve beş yüz kadar top mermisi sarf et-
miştir. Düşman altı araba ile cenazelerini taşımıştır. Köy
etrafında müşahede edilen kandan ve alınan haberlerden elliyi
mütecaviz zayiatı olduğu anlaşılmıştır. Lehülhamd iki hafif
yaralı ile kurşundan parçalanmış bir silahtan başka zayiatımız
yoktur. Akşama düşman piyadesiyle sağ cenahımıza taarruz
etmek teşebbüsünde bulunmuş ise de tardedilmiştir. 

Akhisar Cephesi’nde: 14-15.5.336 gecesi düşman bir tabur
piyade, bir makineli tüfek bölüğü ve müteaddit otomatik tüfek
ve bir cebel topundan mürekkep kuvvetiyle Kınık’ın cenub-ı
şarkîsindeki Büyükoba, Arpadere ve Karadere mevzilerimize

taarruz etmiştir. Bu mevakideki ileri karakollarımız iki saat
kadar müsademe ile düşmanı tevkif ederek bir hayli telefat
verdikten sonra geri çekilmiş ve biraz sonra yetişen takviye
kıtaatımızla düşmana kahramanane bir mukabil taarruz
yapılarak eski mevzilerine kadar kovalanmıştır. Bu muhare-
bede düşmanın telefatı pek çoktur. Düşman içinde bir saat
kalabildiği Arpadere’de on beş evli bir köyü yıkmış Arpadere
ve Karadere köyleri hayvanatının kısm-ı azamını sürüp götür-
müştür.

Salihli Cephesi’nde: 15.5.336’da Kedam-Gedam (?) Nehri’nin
şimalinde düşmanın elli neferlik bir kuvvetini ve Gediz’in
cenubunda bir mangalık kuvveti siperlerimize takarrüp etmek
istemişlerse de üç mecruh verdirilerek ateş ile tard olunmuş-
tur.

Salihli ve Bozdağ’da ve Gelas mıntıkasında 16 Mayıs zevaline
kadar tebeddülat olmamıştır.

Mayıs’ın ikinci gecesi bir akıncı müfrezemiz Manisa Boğazı’n-
dan Yamanlar Dağı tarafına geçerek İzmir’e üç saat mesafede
Tahtacı Köy yakınında seksen kişilik Yunan müfrezesini
pusuya düşürerek musademe neticesinde Yunanlılara bir zabit
ve altı nefer maktul ve sekiz mecruh verdirilmiştir. Müfreze-
mizden üç şehit vardır.

İvrindi Cephesi’nde: Bergama civarına giden akıncı müfre-
zemiz vazifeden avdette Kıranlı civarında düşman süvari
müfrezesi tarafından takip edilerek müsademe ede ede hudu-
dumuza salimen iltihak edebilmişlerdir.

Düşman Bergama’ya getirdiği bir alay askerini 15.5.336 tari-
hinde Soma Cephesi’ne sevk etmek istemiş ise de bu alay
cepheye gitmemek için isyan etmiştir ve Yukarıbey köyüne
getirdiği bir bölük kadar kuvveti dahi zabitleri tabanca ile
tehdit ederek getirebilmişlerdir. Bütün Bergama ve civarındaki
kıtaatının hal-i igtişaşta olduğu istihbar edilmiştir.

Başkaca şayan-ı işar bir hadise vuku bulmamıştır.

Ayvalık Cephesi’nde: 17.5.336’da Kozak istikametinden iki
bin metreyi mütecaviz bir irtifada çıkan bir düşman tayyaresi
Karaağaç, Burhaniye, Havran ve Edremit civarında dolaştıktan
sonra tekrar Karaağaç üzerinden Ayvalık istikametine” ve Ay-
valık üzerinden de Midilli’ye doğru tebdil-i istikamet ederek
gözden kaybolmuştur.

Numara: 63
19 Mayıs 336 (19 Mayıs 1920)

Sayfa: 2

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNİN
NOTASI

Hükmet-i Mutelife Hariciye Nezaretiyle Amerika hükümeti
hariciye nazırlarına Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Paşa tarafından verilen nota suretidir:

“Nazır efendi! İstanbul şehrinin İtilaf Kuvvetleri tarafından
bilâmucip haksız işgali üzerine Osmanlı milletinin halife ve
hükümeti esir telakki ederek Büyük Millet Meclisi’nin cemine
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tevessül ve vasi mikyasta intihabat icra etmiş olduğunu zat-ı
âlilerine arz ile kesb-i şeref ederim. Büyük Millet Meclisi 23
Nisan’da vuku bulan bir resm-i küşatta halife ve saltanatı ve
abide-i payitahtı ecnebi işgalinde ve hâkimiyetinde kaldıkça
vatanın halen, istikbalen mukadderatını ele almış olduğunu
alkışla taht-ı karara almışlardır. Büyük Millet Meclisi mütareke
ahkâmına mugayir olan ve Sulh Konferansı netayici hakkında
millet-i Osmaniyenin bedbinliği mukayyet bulunan bu keyfi
hareketin bilcümle azası tarafından şiddetle protesto edildiği
zat-ı âlilerine arz ve iblağa bendenizi memur etti. Bilcümle
milel-i müttehide tarafından mukaddes addolunan parla-
mento hal-i içtimada iken duçar-ı tecavüz olmuş mebusanın
şiddetli protestosuna rağmen milletvekilleri meclisin içinde
İngiliz polisi tarafından mahpuslar gibi tevkif edilmiş Ayan ve
Mebusan azası, askeri kumandanları, muharrirler hanelerinde
tevkif olunarak ellerine kelepçe vurulmuş ve tevkif edil-
mişlerdir. Elhasıl resmi hususi müessesatımız cebir ve tahak-
küme istinat olunarak süngü kuvvetiyle işgal edilmiştir.
Bilcümle hukukuna vaki olan tecavüze ve hâkimiyetine in-
dirilen darbeye binaen Osmanlı milleti vekillerinin emriyle
mecliste intihap ettiği bir icra heyeti memleketin idaresini ele
almıştır. Zat-ı âlilerine baladaki mevaddı arz ve millet tarafın-
dan 29 Nisan 1920 senesinde kabul ve beyan olunan nikat-ı
nazarını iblağ ile kesb-i mübahat ederim.

a) Makarr-ı hilafet ve saltanat olan İstanbul ile İstanbul
hükümeti Osmanlı milleti tarafından müttefiklerin esiri ve bi-
naenaleyh İstanbul’dan sadır olacak emirler, fetvalar keellem-
yekûn addedilmektedir.

b) Sükûn-ı dem ve itidalini muhafaza ederek müstakil ve hür
bir millet halinde hukuk-ı mukaddesini müdafaaya azmetmiş
olan Osmanlı milleti haklı ve şerefli bir sulh akdi üzerinde
olduğunu beyan eder. Kendi namına taahhüdat akdi hakkı
ancak kendi milletlerine bahşeder. Osmanlı Hıristiyan ana-
sırıyla memleket dâhilinde mukim anasır-ı ecnebiye milletin
himayesi altındadır. Mamafih bunlar vatanın emniyet ve asayi-
şi aleyhinde hiçbir harekâtta bulunmamalıdırlar. Osmanlı mil-
letinin mutalebat-ı muhikkası hüsn-i kabul buyrulacağı ümi-
diyle teyit-i ihtiram eylerim.

SON HABERLER

Son Haberlerimiz: Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir.

Hükümetin Teşebbüsat-ı İhanetkâranesi

Damat Ferid Paşa hükümet-i rezilesi tarafından Kuva-yı Mil-
liyeyi tenkil etmek üzere sevk edilen kuva-yı askeriye Türk
kardeşlerine silah atmaktan imtina ve İngiliz amaline hadim
olmayacaklarını beyan eylediklerinden İngilizler tarafından
silahları alınarak Derince Üsera Garnizonu’na nakledil-
mişlerdir. Bu kahramanlar beş yüzü mütecaviz idi. Bu vaka
üzerine Müslümanları öldürmek için hain-i vatan Damat
Paşa’nın tertip edip gönderdiği Rum ve Ermeni efradı da firar
etmişlerdir. 

İstanbul’da yeni gelmekte olan üseramızı Kuva-yı Milliyeye
karşı sevk etmek için hükümet ve İngilizler uğraşmakta iseler

de kalplerinde vatan tahassür ve acısı bulunan bu kardeşleri-
miz bu teklifleri hakaretle reddetmektedirler.

İngiliz torpidoları Bahr-ı Siyah’ta (Karadeniz) muhtelif iske-
lelere uğrayarak yalan fetvaları dağıtmakta ve ahaliyi Kuva-yı
Milliye aleyhinde tahrik etmektedirler.

Bu maksat için İnebolu’ya gönderilen ve Damat Paşa’nın hayli
propaganda evrakını hamil olan eski mebuslardan biri sahile
çıkmış ve fakat hemen tevkif olunmuştur.

Arabistan Harekâtı

Söke’den Anadolu’ya avdet eden bir İtalyan yüzbaşısının
verdiği malumata göre Suriye’de ve Arabistan’da mühim
harekât-ı milliye başlamıştır.

İngilizler bidayette Fransa aleyhine kıyamları için Araplara es-
liha tevzi etmişti. Araplar bu eslihalarla şimdi hem İngilizlere
ve hem Fransızlara kıyam etmişlerdir. Emir Faysal Irak ve Hi-
caz’daki bütün kabailin ecnebileri memleketten tardetmek için
kendisine muavenet edeceklerini “Şikago Tiribün (Chicago
Tribun)” gazetesi muhabirine söylemiştir. Emir Faysal’ın bi-
raderi de İngilizleri Bağdat’tan tardetmek için istihsaratta bu-
lunmaktadır. Şam ve Beyrut’ta Türk Kuva-yı Milliyesi için de
ianeler dercolunmaktadır. 

Kuva-yı Milliyemizin Muvaffakiyetleri

Bolu ve havalisinde Kuva-yı Milliye aleyhinde bazı esafilin
meydana getirdiği hareket-i irticaiye üzerine o havalide iki haf-
tadan beri millî kuvvetlerimiz ile asiler arasında müsademeler
olmaktadır. Bidayette usat Bolu’yu işgale muvaffak olmuşlardı.
Fakat bilâhare kaymakam Arif Bey’in kumandasında Kuva-yı
Milliye müfrezesi asileri tedmir ederek Bolu, Gerede ve havali-
sini eşkıyadan tathir etmiştir. Son gelen haberlere göre üç yüz
kadar asi ile Şahinköy ve Boğazköy taraflarında vukua gelen
şiddetli müsademede usat elli kadar maktul ve mecruh vere-
rek perişan olmuş ve mezkûr havali işgal olunmuştur. Gerede,
Çerkeş, Mudurnu ve Geyve mevâki’i şu dakikada kuvvetleri-
miz taht-ı işgalindedir. Diğer bir müfrezemiz Karamürsel ve
havalisini de işgal etmiştir. İngilizlerin adamı olan kaymakam
İsmail müsademede maktul olmuştur. 

İnayet-i hakla kariben İzmit ve havalisindeki bütün hainlerin
kahr ve tedmir edileceğine eminiz.

Macaristan’da Vaziyet

Belgrat’tan bildirildiğine göre Macaristan hükümet-i askeriyesi
Çeti-Budapeşte istikametlerinde tahşidat-ı mühimmede bu-
lunmaktadır. 86’ncı ve 25’inci Macar fırkaları Hölç (Holch)
mevki’inde bulunmaktadır. Muahede-i sulhiye aleyhine
Macaristan’da vasi tezahürat yapılmaktadır. Macar niyabet-i
hükümeti tarafından isdar olunan emirname ile yeniden dört
sınıf efrad-ı ihtiyatiye silaha davet olunmuştur. Meclis-i mil-
lîde muahede-i sulhiye aleyhinde gayet gürültülü müzakereler
yapılmış ve müheyyiç nutuklar söylenmiştir. Kont Sigrabi
meclisin umumi ve sürekli alkışları arasında “Macar milleti
memleketin istihlası uğrunda maksadına vusul için mümkün
olan her türlü mücahedatdan geri durmayacaktır.” demiştir.



- 304 -

Türklerin Vahdeti

Batum, Ardahan ve Oltu Ankara’daki Büyük Millet Meclisi’ne
mebuslar intihap etmiş ve göndermişlerdir. İntihap mazbata-
ları Millet Meclisinde samimi alkışlarla kabul olunmuştur. 

CİHAN ŞUÛNU

- Loyd Corc’un (Lloyd George) Almanya ve Bolşeviklere karşı
gösterdiği temayül İngiliz gazetelerinin bilhassa Tayms’ın
(Times) şiddetli tenkidini mucip oluyor. Loyd Corc parlamen-
todan ve milletinden Rusya ile münasebatın hakiki esbabını
ketm etmiştir. 

- Paris’te bilumum amele ile şimendifer müstahdemini grev
ilan etmişlerdir. Şimendiferler asker tarafından idare olunmak-
tadır.

- İngilizlerin Almanlarla münakid Versay (Versailles) Sulh
Muahedesi’nin Alman murahhasları muvacehesinde ve Spa’da
tekrar tetkike lüzum göstermesi Fransa’da su-i tefsiratı mucib
olmaktadır. Muhalif-i siyasiyede İngilizlerin Avrupa ser-
mayedarları masuniyeti namına Kayser Vilhem’in (Wilhelm)
nüfuzundan istifadeye karar verdiklerine dair bir şayia vardır.

- İstanbul’dan Niv York’ta (New York) Asosiyete Presi (Asso-
ciated Press) gazetesine varit olan bir telgrafa nazaran
Sivastopol’de Bolşevik generallerinden Veranzel ile mülakat
ile İngiliz generali Keyes Londra’ya müteveccihen Kırım’dan
hareket etmiştir. Keyes’in mütareke müzakeratında bulunmak
üzere Moskova’ya avdetine intizar olunuyor.

- Moskova’dan çekilen bir telsiz telgrafa göre Umur-ı Hariciye
Komiseri Çiçerin (Georgiy Vasilyeviç Çiçerin) Etna namındaki
bir İtalyan kruvazörünü Norusiksi’ye (Novrosiski) vasıl
olduğunu ve bu kruvazörün kaptanı Sovyetler hükümeti ile
müzakerat-ı ibtidaiyede bulunmağa salâhiyettar olduğunu ve
münasebat-ı siyasiyenin iadeten tesisini temine memur
olduğunu bildirmiştir. Tan gazetesinin Londra muhabiri bu
telgraf üzerine Londra efkâr-ı umumiyesinin pek ziyade heye-
can ve telaşa düştüğünü bildirmektedir.

- Fransız matbuatı Loyd Corc’un aleyhinde neşriyata devam
etmektedirler. Eko dö Pari (L’Écho De Paris) gazetesi: “Fransa
ile İngiltere dostluklarını tehdit eden vakalar karşısında bu-
lunuyoruz. Loyd Corc bir defa daha kendisinin sersem bir
diplomat olduğunu ispat etmiştir.” diyor. Deba gazetesi ise:
“Mösyö Loyd Corc muharebede kazandığı nüfuzu kaybet-
mekte olduğunu acaba farkında mıdır?” diyor. 

- Rus Teavün Şirketleri Sibirya Şubesi Reisi Mösyö Mazuref
Rusya ile cihan arasında münasebat-ı ticariyenin tekrar tesis
maksadıyla müzakerata iştirak etmek üzere Kopenhag’a vasıl
olmuştur. Müttefikîn Meclis-i Âlisi tarafından da aynı mahalle
bir heyet-i murahhasa gönderilmektedir.

- Paris’ten telgrafla bildirildiğine göre Bulgaristan’ın Paris’teki
mümessili Gonef Trakya’nın Yunanistan’a terki halinde Bul-
garistan’ın buna mani olacağını Düvel-i İtilafiye’ye tebliğ et-
miştir.

- Londra gazetelerine varit olan haberlere göre Azerbaycan
Bolşevikleri Ermenistan’a duhul ile Sovyet idaresini tesis et-
mişlerdir. 

- Fransız matbuatı ve bilhassa Tan gazetesi muahede-i sul-
hiyemizin murahhaslara tevdi’i münasebetiyle fevkalade
lehimizde neşriyatta bulunmaktadırlar.

- Roma’dan telgrafla bildirildiğine göre Nitti (Francesco Save-
rio Nitti) kabinesi umum İtalya’da tesirat-ı mühimme icra
eyleyen posta ve telgraf grevi meselesinden dolayı istifasını
vermiştir.

- Çitne’de sabık Karadağ Kralı Nikita’nın (Nikola) adamları
General Markodiç’in kumandası altında oldukları halde
Çitne’deki harp kuvve-i işgaliyesine taarruz etmişler ve şiddetli
bir müsademe yapmışlardır. Bir Karadağ heyeti Paris’e giderek
Karadağ-Sırbistan tahtına rabtı hususunda verilen kararın
tadilini talep etmiştir.

Anzavur’un Bir Vesika-i İhaneti

Bandırma’da Anzavur’un kendi el yazısıyla yazmış olduğu bir
kâğıt ele geçmiştir. Bu sefilin mahiyet-i melunanesini ve İn-
gilizlerle nasıl teşrik-i mesai ettiğini göstermek için imla ve
ibare hatalarını aynen muhafaza ederek neşrediyoruz:

“Evvela nereden hareket etmek icap eder. Muvakkaten ve
mecburen tadil edilen İttihatçıların muhasamasında mevcut
bulunan ve bulunmayıp da iştirak edecek olan Manyas ve
Gönen Çerkes ve Laz ve Gürcü ve sair akvamı hemen cem
edip miktar-ı kâfi silah ve cephane ve hanelerinin idaresi için
biraz maaş tevzi edip hemen Balıkesir’i işgal ettikten sonra
Soma ve Kırkağaç cihetlerini dolaştığın vakit bütün benimle
beraber olmak için söz veren ahaliden de miktar-ı kâfi işe
yararlarını alarak Kara Reşid ile biraderleri Dişanlı Sarı Yusuf
işgal ettikleri Salihli’ye yürüyüp Allah’ın lütuf ve keremiyle
bunlar perişan ettikten sonra Kuva-yı Milliye namını lisanına
alacak Bursa ve Kala-i Sultaniye ve Karesi havalisine kimse
kalmayacağı gibi umumide bana ilhak edeceklerinden İn-
giltere hükümetinin Anadolu’ya karşı yapmak istediği harekâtı
beraber müzakere edildikten sonra Samsun, Amasya ve
Çorum ve Yozgat’ta taallukatlarımda hazır olduklarından o ci-
hete miktar-ı kâfi cephane ve silah ile mahdumum Sivas’a
doğru gelmek ve bizzat benim kolumda Kala-i Sultaniye
sahilinden Nazilli’ye kadar temizledikten sonra Konya’ya
doğru yürümek oradan Kuva-yı Milliyenin rüesalarının top-
landığı Ankara’dan mahdumun koluyla birleşmek üzere
Sivas’a bu harekâta İngiliz kuvvetleri takip edecek ve kuvve-i
zahire olacaktır. Derdest edilen bu melunları İngiliz ordusuna
ve kanununa teslim edilecektir.

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 64
23 Mayıs 336 (23 Mayıs 1920)

Sayfa: 1

MUAHEDE-İ SULHİYE

İngilizlerin ihanetkâr siyasetleri taht-ı tesirinde San Remo’da
tespit edilen muahede-i sulhiyemiz 11 Mayıs tarihinde
Paris’teki hariciye nezaretinin saatli salonunda heyet-i murah-
hasaya tevdiye olundu.

Muahedenin ihtiva ettiği şerait hakkında kati bir vüsuka
müstenit malumata daha malik değil isek de muhtelif
menabiden mütereşşih tafsilata nazaran San Remo Konferansı
tarih-i beşeriyetin hiç bir fasl-ı hunininde misali bulunmayan
feci bir zulüm ve udvan numunesi göstermiş oldu.

Aylardan beri cansız intizarlar içinde mukadderatlarının son
şekl-i mukarrerini görmek için didişen Türkler nihayet en
mukaddes topraklarının ırkî ve şenî düşmanlarına teslim
edilmek istenildiğini görüyorlar. 

Sinesinde asar ve mefahir-i maziyemizin en kıymetli abidâtını
saklayan sevgili Edirne’miz ve Trakya Yunanistan’a verilmiş...
Aylardan beri bütün Anadolu evlatlarının uğrunda kan dök-
tükleri kıymetli İzmir Yunan işgal kuvvetleri altında
bırakılmış... Niçin ve ne hakla? 

Çünkü İslamiyet’in son penahı olan Anadolu’yu tamamen
mahvetmek İngilizler için bir esas ve gaye! Binaenaleyh
Anadolu’yu boğmak için Türklüğün bîaman bir düşmanı olan
hunhar Yunanlıları kalpgâhımızda hâkim bırakmak lazımdır. 

Yoksa İngilizler de pekiyi takdir eder ki Yunan ırkının ka-
biliyet-i ittisaiye ve medeniyesi bu kadar vasi yerleri hazmet-
meye müsait değildir. İngilizler de pekiyi bilir ki bu kadar
kıymettar mükâfatlara istihkak kesbetmeye değer ne bir
Yunan zafer ve muvaffakiyeti ne de bir Yunan medeniyet ve
fazileti vardır!

Ruh-ı İslam’dan doğan son kudsî galeyanlar ve hareketler İn-
giliz bina-yı azametinin artık köhnelenmiş olan temellerini
sarsmaya başladı. Hindistan’da, Mısır’da, Sudan’da, Afganis-
tan’da İngiliz zulüm ve tecebbürüne karşı kıyam eden müca-
hidin-i İslamiye’nin azim ve imanları İngiliz tarih-i tahakkü-
münün son fasıllarını kaydediyor.

İngiliz hodbinliğini ve adavetini yıkmak isteyen Kızıl Ordular
Türkistan’ın feyyaz sinesinden doğan hak ve hakikat ordu-
larıyla teşrik-i mesai ediyor;

Altay’ın zümrüdîn eteklerinden fışkıran Türk iman-ı millîsi
Yeşil Ordular meydana getiriyor!

Ve bu kardeş ordunun ilk pişdarları Anadolu evlatlarıyla ku-
caklaşmak için Tiflis ovalarında şanlı kılıçlarını sallıyorlar.

Bu ittihat-ı millî ve dinî İngiliz heykel-i istibdadı için korkunç
bir tehlike: Binaenaleyh Tan gazetesinin de itiraf ettiği veçhile
Alman işleriyle çok meşgul olan, müttefikinin ihanetine maruz
kalan Fransa’nın son zaaf-ı siyasisinden bilistifade İngiliz düş-
manımız San Remo’da sırf Türklüğün ve Müslümanlığın en
sağlam bir istinatgâhı olan Anadolu’yu mahvedecek bir sulhu
cebren tespit ettirdi.

Her firaz-ı azimetin bir neşib-i inhitat ve mezelleti vardır. İn-
giliz gurur ve kemali son demlerine yaklaşmış olacak ki bu
zalim milletin diplomatları akıl ve mantığı elden bıraktılar.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali müsellah bir Anadolu
hareketi meydana getirdi. İzmir’in Yunan işgaline terki ise bu
hareketi mutaarrrız ve mütecaviz bir şekle sokacaktır. 

Evet, garbın siyasi efendileri! Açık söylüyorum. 

Şu dakikada Ankara’daki Büyük Millet Meclisi’nin sakf-ı
maneviyet ve ulviyeti altında derin bir vahdet ve azm ile vatan-
larını kurtarmaya ahd ü peyman eden Anadolu Türkleri zan-
nettiğiniz gibi silahsız ve vasıtasız değildir.

Şimdiye kadar hep siyasi düşüncelerle yalnız tedafüî bir
vaziyet almıştık.  Fakat sevgili İzmir’imizi ruhumuzdan kopar-
mak isteyen hain karardan sonra artık Türkün tek lâyete-
gayyer bir kararı vardır. 

Bütün silahlarını vasıtalarını istimal etmek; ruh-ı kudsî-i
İslam’dan doğan kardeş hareketleriyle birleşmek; ulvi bir
mefkûreyi kalplerinde saklayarak ilerleyen yeşil ırk muhab-
betinin uzattığı elleri sıkmak... Ve bütün bu din ve millet
vahdetinin husule getireceği lâyemut kuvvetlerle vatanımızın
mübarek sinesinde vahşet ve zulüm ile hâkim olmak isteyen
düşman ayaklarını kırmak!

Bu ateşîn kararın karşısında San Remo muahedesi bîmânâdır,
gülünçtür; ve nihayet bir saik-i şuriş ve ihtilaldir!...

H. (Hüseyin) Vasıf

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 64
23 Mayıs 336 (23 Mayıs 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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CİHAN ŞUÛNU

San Remo’da takrir edilen muahede-i sulhiyemiz 11 Mayıs Salı
günü Paris’te Hariciye Nezaretinde saatli salonunda heyet-i
murahhasamıza tevdi edilmiştir. Merasime Mösyö Milran
(Alexandre Millerand) riyaset etmiş ve atideki nutku irat et-
miştir: “Türkiye haricin tazyiki altında 1914’te Müttefik Dev-
letlere karşı muhasamata başladı. Türkiye’nin kabahati eseri
olarak Müttefik Devletler feci bir harbin bir kaç sene uza-
masına tahammüle mecbur oldular. Binaenaleyh böyle müthiş
bir tehlikenin bir daha avdet etmemesi için Müttefikler mües-
sir tedabir-i ihtiyatiye ittihazı mecburiyetindedirler. Boğazların
serbestîsini temin ile beraber Müttefik Devletler Zat-ı Şa-
hane’nin hâkimiyetini İstanbul’da ibkaya karar verdiler. Bu
suretle Müttefik Devletler Türkiye’de gayesi için mücadele et-
tikleri hak, hürriyet, adalet esasları üzerine müessis bir sulh
yapmak hususundaki azimlerini göstermiş oldular.” 

Heyet-i murahhasa reisi sadr-ı esbak Tevfik Paşa tayin edilen
bir ay müddet tarafında cevap verileceğini tebliğ etmiştir.

- Deyli Telegraf (Daily Telegraph) gazetesinin muhabir-i mah-
susu Mister Persival Landon’un Londra’dan kablo vasıtasıyla
aldığı malumata göre muahede-i sulhiyemiz şeraiti berveçh-i
zirdir:

Terkos dâhil olduğu halde Çatalca hatlarından itibaren Trakya
Yunanistan’a isabet etmektedir. İzmir etrafındaki mıntıka-i
hususiyenin idaresi Yunanistan’a tevdi edilmiştir. Nefs-i
İzmir’de Zat-ı Şahane’nin hâkimiyet-i lafziyesi ibka edilmek
şartıyla Yunanistan mahalli bir parlamento tesis edecek ve bu
parlamento beş sene sonra arzu ettiği takdirde havali-i
mezkûrenin Yunanistan’a ilhakını talep edebilecektir. Er-
menistan’a istiklal bahşedilmiştir. Suriye ve Irak mandaterlerin
mazhar-ı muaveneti olacaktır ve muvakkaten hükümet-i müs-
takile olarak tanınmıştır. Filistin ise mandaterlik altına vazol-
unmuştur. Hicaz müstakildir, Kürdistan’a mahalli bir
muhtariyet bahşedilmiştir. Boğazlar bîtaraf bir hale ifrağ
edilmiş olup harp ve sulh zamanlarında bilcümle sefain-i har-
biyeye ve ticariyeye küşade bulunacaktır. Türkiye ordusu
mülgadır, dâhilde intizam ve asayişin temini için otuz bin kişi-
lik bir jandarma kuvvetiyle on beş bin kişilik kuvve-i askeriye
istihdam olunabilecektir. Zat-ı Şahane’nin asker-i hassası yedi
yüz neferi tecavüz etmeyecektir. Donanma mülgadır. Yalnız
bazı balıkçı ve polis merakib-i bahriye-i sagiresi ibka edile-
cektir. İngiltere, Fransa ve İtalya mümessillerini ihtiva edecek
bir komisyon memleketin umur-ı maliyesini mürakabe ve
ıslah edecektir. 

Türkiye kendisinden muahede-i sulhiye ile nez edilen arazi
üzerinde serbest transit hakkına malik olduğu gibi limanların-
dan da istifade edebilecektir. 

- Venizelos Atina parlamentosunda irad-ı nutuk ederken “Biz
Aydın’ı terk ediyoruz. Fakat buna mukabil bütün İzmir san-
cağını ve Manisa’nın bazı kasabalarını muhafaza ediyoruz. Bu
ayrı Yunan devletinin şerait-i teşekkülü berveçh-i atidir: “İzmir
ile havalisi Türkiye’den ayrılan arazi ile aynı şeraite tabi tutul-
makta ve Zat-ı Şahane’nin hâkimiyet-i lafziyesi altında
kalmaktadır. Yunan hükümeti sükûn ve asayişin temini için
İzmir ve havalisinde icap eden kuva-yı askeriyeyi bulundura-

caktır. Mahalli diyet meclisi intihabı akalliyetler de dâhil
olduğu halde bütün ahalinin iştirakini temin edecek bir
temsil-i nisbî kanunu ile icra olunacaktır. Muahede-i sul-
hiyenin tatbikinden altı ay sonra Yunanistan bu şeraite muta-
bık bir intihap kanunu Cemiyet-i Akvamın nazar-ı tasvibine
arz edecektir. Yunanistan İzmir’de ve havalisinde gümrük
hududunu teşkil etmek ve bu havaliyi rüsumat muamelatı
nokta-i nazarından Yunanistan gümrük kanunlarına tabi tut-
mak hakkını haiz olacaktır. Türkiye’nin İzmir limanında bir
gümrük mıntıkası bulundurmak hakkını haizdir. Türkiye bu
mıntıkaya ithalat ve ihracatını bir şey tediye etmeksizin
serbestçe icra edebilecektir. Yunanistan Türkiye’yi istihlaf et-
tiği yerlere isabet eden Düyun-ı Umumiye hissesini deruhte
eylemektedir.” 

- Tan gazetesinin 8 Mayıs tarihli nüshası Türk muahede-i sul-
hiyesi münasebetiyle yazdığı bir makalede diyor ki: “Türkiye
murahhasları gelecek hafta kendilerine tevdi olunacak sulh
muahedenamesine intizaren ve Versay’da bulunuyorlar. Her
ne kadar bu merasim Fransız toprağında vukua gelecek ise de
muahede malum olduğu üzere Fransa’nın şark işleri üzerinde
hakkı olan nüfuzunu istimal edemeyecek derecede Almanya
ahvaliyle meşgul olduğu sıralarda Londra’da ve San Remo’da
tanzim edilmiştir. Türk murahhaslarına cevaplarını vermek
üzere uzun bir mühlet izah edileceğini ümit ederiz. Adalet ve
İtilaf Devletlerinin yekdiğerine karşı beslemek mecburiyetinde
oldukları hissî hürmet ve hakikat bunu istilzam etmektedir.
Türk murahhasları cevaplarını ancak Spa Konferansı’ndan
sonra vermeye davet edilmelidirler. Çünkü Almanya işleri ile
şark meselelerinin aynı zamanda müzakeresi karışıklığa ve
yanlış tefsirlere sebebiyet veriyor. Bu esnada Türkiye’nin
vaziyet-i dâhiliyesi de tenevvür eder. Bu esnada filhakika Ver-
say’da Türk murahhasları bulunuyor. Fakat bu murahhaslar
tarafından temsil edilen hükümetin Anadolu’da kudret ve nü-
fuzu hakkında henüz kâfi derecede malumâtdâr değiliz.”

Bolşevik Muvaffakiyetleri

Maten (Matin) gazetesi 28 Nisan’da Azerbaycan hükümetinin
Bolşeviklere teslim olduğu ve Bolşeviklerin elyevm Bakü’ye
hâkim olduğunu ve zengin petrol madenlerine vaz-ı yed et-
meleri dolayısıyla Bolşeviklerin bundan sonraki şimendifer
münakalatında büyük muvaffakiyetler göstereceğini yazmak-
tadır. İstanbul’daki Yergir ve Çadagamared Ermeni gazetele-
rinin Kafkasya’dan firar eden Ermeni rüesasından ve İstanbul’a
avdete mecbur kalan Amerika muavenet heyeti azalarından
aldıkları malumata atfen ve pek acı bir lisanla Bolşeviklerin
Ermenistan’ı da istila ettikleri ve Bolşevik ihtilali neticesi
olarak Ermeni Hükümeti Reisi Hadisyan ile birlikte Gence’ye
firar ettiklerini yazmakta ve Ermeni ahvali dolayısıyla izhar-ı
teessür etmektedirler. İstanbul’a Amerika komisyon azasından
biri de Jögovorti Zayen gazetesi muharririne Kafkasya ahvali
hakkında şu malumatı vermiştir: “28 Nisan’da Bakü’de bir
darbe-i hükümet vukua geldi. Türk ve Tatar Bolşevikleri Türk
zabitlerinin idaresi altında ihtilal yaparak hükümeti devirdiler.
Ve Bakü ve Azerbaycan’da Bolşevik hükümeti ilan ettiler. Er-
menistan hükümetine de bir nota vererek Anadolu ile irtibat
temin etmelerine mümanaat edilmemesini ve Karabağ ile Şoşi
(Soçi) tahliyesini talep ettiler. Bu vaziyet karşısında Ermeni
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hükümeti de sukut ederek Ermenistan’da Bolşeviklik ilan
edilmişti.” Şu sahih ve kati malumata nazaran elyevm Bolşe-
vikler Azerbaycan ve Ermenistan’a tamamen hâkimdirler.

Numara: 64
23 Mayıs 336 (23 Mayıs 1920)

Sayfa: 2

BİR SAFHA-İ TARİH

Büyük Millet Meclisi’nde Mustafa Kemal Paşa hazretleri
tarafından irat edilen mühim nutk-ı tarihîyi bu nüshamızdan
itibaren aynen neşrine başlıyoruz:

Muhterem milletvekilleri! Bugün içinde bulunduğumuz
vaziyeti meclis-i âlinizin nazarında tamamıyla tecelli ettire-
bilmek için bazı beyanatta bulunmak istiyorum. Vuku bulacak
maruzatım bir kaç devreye ayrılabilir. Birincisi; Mütareke’den
Erzurum Kongresi'ne kadar geçen zaman zarfındaki ahvale
dairdir. İkincisi: Erzurum Kongresi’nden 16 Mart tarihine
kadar yani İstanbul'un düşmanlar tarafından işgal edildiği
güne kadar, üçüncü safhası da 16 Mart’tan bu dakikaya kadar
olan ahvale dair olacaktır.

Maruzatım bir takım vesaike müstenittir ki müsaade buyu-
rurlarsa o vesaiki icap ettikçe burada okuyacağım. Yalnız bi-
rinci safhaya ait olacak maruzatım belki biraz şahsi olacaktır.
Fakat vaziyeti tamamıyla tenvir edebilmek için ondan bahset-
meyi lüzum görüyorum. 

Malum-ı âlileridir ki Ahmed İzzet Paşa hükümeti milliyetler
esasına müstenit adilane bir sulha nail olmak emeliyle müta-
rekeye talip oldu. İstiklali uğrunda namus ve şehametle
dövüşen milletimiz 30 Teşrinievvel 334 tarihinde imza olunan
müterekaname ile silahı elinden bıraktı. 

İtilaf donanmaları İstanbul’a girdikten sonra mütarekename
ahkâmı bir tarafa bırakıldı. Ve gün geçtikçe artan bir şiddetle,
hukuk-ı saltanat, haysiyet-i hükümet, izzet-i nefs-i millîmiz
taaddiyata uğradı. Heyet-i İtilafiyeden gördükleri teşvik ve faal
himaye sayesinde tebaa-i Osmaniye’den olan anasırı gayr-i
Müslime her yerde küstahane tecavüze başladılar. 

Meclisi Mebusanın feshi, kuvvetini milletten almayan
hükümet-i merkeziyenin sık sık değişmesi ve halkın vicdanın-
dan doğan millî birlik uğrundaki teşebbüsatın maalesef ihti-
rasat-ı siyasiyeye kurban edilmesi yüzünden âleme karşı
mevcudiyet-i milliyemiz ihsas edilemedi.

Ecnebi kuvvetlerinin işgali altında inleyen payitahtımızda kan
ağlayan bilumum erbab-ı hamiyet, münevverân-ı millet ve din
ve devlete hizmetleri mesbuk zevat-ı âliye, makam-ı hilafet ve
saltanatın, istiklal-i millînin bu hatarnâk vaziyetten kurtarıl-
ması ancak vicdan-ı millîden doğan birliğin azim ve iradesine
müftekir bulunduğuna iman getirdiler. Fakat İstanbul'un
taht-ı tazyik ve muhasarada bulunan muhitinde icâbât-ı
hamiyeti ifaya maddeten imkân kalmamıştır. İşte bu sırada idi
ki Anadolu'ya mülki ve askeri hususata muvazzaf olmak üzere
ordu müfettişliğine tayin edilmiştim ve bu teveccühü din ve
millete hizmet etmek için en büyük bir mazhariyet-i ilâhîye
addeyledim. 

Vicdan-ı millînin irade-i aliyyesine tabi olarak milleti müstakil,
vatanımızı masun görünceye kadar çalışmak ahdiyle 16 Mayıs
335 günü Dersaadet’i terk eyledim. Samsun'da işe başladım. 

İlk düşündüğüm, memleketimizde asayişin istikrarına kendi
vesaitimiz ile muktedir bulunduğumuzu görmek oldu. Esasen
Canik livasının vaziyet-i hususiyesi de bu babda en seri
davranmayı müstelzim bulunmakta idi. Filhakika Rumların
hâkimiyetini ve İslam unsurunun esaretini istihdaf eden ve
Atina ve Dersaadet komiteleri tarafından idare olunan Pontus
hükümeti amali, Karadeniz sahili ile kısmen Amasya ve
Tokat'ın şimal kazalarında mukim Osmanlı Rumlarının hayal-
hanelerini çılgınca bürümüştü. İttihaz olunan tedabir
sayesinde muvaffakıyetli netayiç istihsal edildi. Fakat ittihaz
olunan tedabir ve muvaffakıyet, yalnız Pontus havalisine ait
ve mevzi’i idi. Hâlbuki her gün haksızlıklarını arttıran, İtilaf
Devletleri’ne mevcudiyet-i milliyetimizi siyaseten ispat etmek
ve fiilî tecavüzler karşısında milletin namus ve istiklalini bilfiil
müdafaa etmek pek mühim idi. 

Esasen şarkta ve garpta hemen memleketimizin her tarafında
müdafaa ve muhafaza-i hukuk-ı millet ve memleket için
cemiyetler teşkil edilmişti. Bu cemiyetler düşmanların esaret
boyunduruğuna girmemek kastiyle millî vicdanın azim ve
iradesinden doğmuş yegâne teşkilat idi. 

Bu sıralarda idi ki, umum belediye riyasetlerine, Dersaadet'te
(İstanbul) İngiliz Muhipleri Cemiyeti teşekkül ettiğini ve her
tarafta bu cemiyete iştirak ile İngiltere müzaheretinin talep
edilmesi lüzumu hakkında “Sait Molla” imzasıyla bir telgraf
geldi. Bu meselede Hükümetin alaka derecesini anlamak için
sadrazam olan Ferid Paşa'dan keyfiyeti istilam ettim. Hiç bir
cevap alamadım. Kendisinin eşhas-ı meçhule tarafından böyle
gayr-i muttarit ve muhtelif siyasi maceralara teveccühündeki
teşebbüsatın azim fekaletlere sebep olacağını takdir eden mil-
let, Sait Molla'nın tebliğine havale-i sem ve itibar etmedi. 

Binlerce tecavüz ve haksızlılar altında inleyen ve İzmir vaka-i
feciası karşısında kan ağlayan millet, hükümet-i merkeziye ve
İtilaf Devletleri mümessillerinden ağlayarak istimdat ve istida-
yı hak ederken, müteaddit belediye riyasetleri ve birçok
Müdafaa-i Hukuk-i Milliye cemiyetleri marifetiyle aldığım tel-
grafnamelerde hakkımda itimat beyan olunarak benden bu
hususta hizmet ve fedakârlık talep ediliyordu. Hayat ve şah-
siyetim kendi malı olan necip ve mazlum milletimizin bu haklı
talebi üzerine artık benim için en mukaddes vazife, irade-i
milliyeye mutavaatı her şeyin fevkinde görmekti. [Sürekli
alkışlar.]

Bunun üzerine yaptığım bir tamîmle kati sözümü verdim. İşbu
tamîmin son cümleleri şu idi: “Geçirdiğimiz şu hayat ve
memat günlerinde umum milletçe her taraftaki âmâl ve teza-
hürat ile temine azmedilen istiklal-i millîmiz uğrunda bütün
mevcudiyetimle çalıştığımı temin eylerim. Bu emel-i mukad-
des uğrunda milletle beraber nihayete kadar çalışacağıma da
mukaddesatım namına söz veririm.” 

Mabadı var.
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SON HABERLER

Son Haberlerimiz: Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir.

Büyük Millet Meclisi’nde Batum, Ardahan ve Oltu mebus-
larının mazbataları alkışlarla kabul olunmuştur. Oltu mebusu
hararetli alkışlar içinde bir nutuk irat ederek kırk seneden beri
Rus istibdadı altında inleyen seksen bin dindaşın İslam
kardeşliği dairesine girdiğini beyan etmiş ve Mustafa Kemal
Paşa hazretleri ile vahdet ve uhuvvet-i İslamiye müsafahası
yapmıştır. Elviye-i Selase’nin(üç sancak; Kars, Batum Arda-
han) anavatana ilhakı teklifi alkışlarla kabul edilmiş ve müca-
hidinden Yusuf Ziya Bey Oltu mutasarrıflığına tayin olun-
muştur.

- Halep’in şimal-i şarkîsi istikametindeki Fransızlarla ahali
kuvvetleri arasında müsademat devam ediyor. Arappınarı
civarında Fransızlar atmış kadar maktul ve bir miktar mecruh
vermişlerdir. Anze aşairi Fransızlardan üç otomatik tüfek ve
külliyetli cephane iğtinam etmişlerdir. Harapnas istasyonun
garbında bulunan şimendifer köprüsü tahrip edilmiştir.

Pozantı’da ahali kuvvetleri tarafından mahsur Fransızların im-
dadına gelmek üzere geçen gün Tarsus’tan hareket eden kıtaat
Bayramlı civarında duçar-ı ricat edilmiş ve esna-yı ricatında
birçok maktul, esliha ve cephane bırakmıştır.

Ayntab’ın cenubundaki Kurbanbaba Tepesi ahiren ahali
kuvvetleri tarafından bilhücum zapt edilmiştir. Düşman bir
zabit olmak üzere kırk maktul ve bir hayli otomatik tüfek
bırakmıştır. Ayntab ahali tarafında tamamen muhasara altına
alınmıştır. Bizden iki şehit ve on iki mecruh zayiat vardır.

- Musavva tarikiyle alınan son haberlere göre İmam Yahya İn-
gilizlere karşı cihat ilan etmiş ve kuvvetleri Aden civarında İn-
gilizlerle müsademeye başlamıştır. Asir kıtasında meskûn
Aiziler hilafet-i İslamiye’nin temin-i masuniyeti için bir cihat
fetvası neşr ve ilan etmişlerdir. Ve öteden beri İmam Yahya’nın
muhasımı bulunan “Sahbani” de bu harekete iştirak etmiştir.

Bağdat civarında da Arap kabaili ile İngilizler arasında şiddetli
müsademeler başlamıştır. Külli Arap kuvvetleri Bağdat is-
tikametine doğru harekete başlamışlardır.

- Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi Paşa [Uceymi Sadun Paşa
(Acemi Paşa)] Resülayn’dan Millet Meclisi’ne geçtiği bir tebrik
telgrafında  “Hilafet-i İslamiye ve saltanat-ı Osmaniye ile bilu-
mum evtanımızın istiklaliyeti ve milletin hüsn-i istikbal ve is-
tirahat ve hukuklarının muhafazasını” temin edecek olan
Millet Meclisini tesid etmiştir.

- Orenburg ve havalisi Türkleri 14 kanton dâhilinde olmak
üzere istiklallerini ilan etmişlerdir. Bu yeni teşekkül eden
kardeş hükümeti Rus Bolşevik hükümeti tarafından tasdik
edilmiş ve Bolşevikler azami muavenet göstermişlerdir.

Orenburg, Ev’a (?), Kazan, Tize (?), Balaşebel (?) bu kardeş
devletin meşhur şehirleridir. Denikin ordusunun mahvına
sebeb-i aslî olan bu kahraman Türk kardeşlerimizin altı yüz
bin kişilik gayet muntazam ve müsellah bir orduları vardır.

- Afganistan hükümeti İngiltere’ye ilan-ı harp etmiş ve Belucis-
tan ve Sind kabaili ile ittifak etmişlerdir. Afgan ordusu İngiliz
kıtaatını perişan ederek Peşaver’e kadar ilerlemiştir.

- Batum’da münteşir İslam-Gürcistan gazetesinin dört Mayıs
tarihli nüshasında yazılıyor. Azerbaycan Hükümet-i cedidesi
Azarbaycan Kızıl Ordusu’nun Ermenistan üzerine yürümek
ve Anadolu’daki Osmanlı Türkleri Kuva-yı Milliyesiyle bir-
leşmek üzere harekete başladığını ilan etmiştir.

- Moskova telsiz telgrafının 12 Mayıs tarihli istihbaratına
nazaran Edirne’de kolordu kumandanı bulunan Cafer Tayyar
Bey başında olduğu halde bütün Edirne Vilayeti ahalisi
Türkiye’nin Yunan tarafından işgaline karşı Kuva-yı Milliye ve
askeriye ile müştereken son damla kanlarına kadar müdafaada
bulunmaya ahd ve misak etmişlerdir.

- Batum mıntıkasındaki İslam orduları teşkilatı hitam bulmuş-
tur. Çoruh su mıntıkasının silahlı kuvvetleri yirmi bini tecavüz
etmiştir. Askerler kırmızı ve beyaz bayraklar taşımaktadırlar.
Gürcistan’dan gelen trenler Çoruh Suda Cemiyet-i İslamiye
tarafından muayeneye tabi tutulmaktadır.

- Damat Ferid Paşa melunu ahali-i İslamiye’nin iane ve
fedakârlıklarıyla yapılan Hicaz hatt-ı mukaddesini İngilizlere
yetmiş milyon lira evrak-ı nakdiyeye satmıştır. İlk taksit olarak
yedi milyon lira almıştır.

- Damat Ferid Paşa tarafından İzmit ve Havalisi Kumandan-
lığına tayin edilen Süleyman Şefik Paşa bu kere azledilerek
İzmir ve havalisini Yunanlılara pek miskinane bir surette tes-
lim eden sabık on Yedinci Kolordu Kumandanı Nadir Paşa
tayin olunmuştur.

- Adapazarı’nda bulunan İzmir mutasarrıfı İbrahim vukua
gelen bir ihtilal-i dâhilîden dolayı geceleyin İzmit’e firar et-
miştir. Damat Paşa haininin Kuva-yı Milliyeyi tenkil için teşkil
ettiği 700 neferden mürekkep inzibat alayı efradı tamamen
isyan ederek Türk kardeşlerine silah atmayacaklarını beyan
etmişler ve bir kısmı Kuva-yı Milliyeye iltihaka muvaffak ol-
muşlardır. Bunun üzerine hain hükümet bin iki yüz kadar
silahı Adapazarı şimalindeki Rumlara dağıtmıştır.

[İzmir’e Doğru: vatanın halâsı için kan döken Kuva-yı Milliye
mücahitlerini tedip etmek üzere Rumlara silah tevzi etmeye
cüret eden ve Hicaz hattı gibi milyonlarca Müslüman’ın
fedakârlıklarıyla yapılan bir hatt-ı mukaddesi İngilizlere sata-
cak kadar denaet gösteren Damat Paşa ve hempalarını gebert-
mek artık her Müslim için farz olmuştur.]

***

Sular İdaresi Heyet-i Umumiye Riyasetinden:

Devralınmakta olan Şadırvanlar Nukud-ı Mevkufesi hakkında
karar-ı sabık veçhile içtima akd ve müzakerat icra edilmek
üzere belediye ve mahallat azasının 23 Mayıs 336 Pazar
akşamı Pazartesi gecesi behemehâl Mekteb-i Sultaniye’yi teşrif
buyurmaları rica olunur.
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Numara:65
26 Mayıs 336 (26 Mayıs 1920)

Sayfa: 1

TÜRKİYE TÜRK’TÜR

Bütün cihanı pay-ı zulüm ve tahakkümleri altında esir bırak-
mak isteyen İngilizlerin tespit ettirdikleri San Remo Mua-
hedesi Trakya’yı Yunanlılar gibi her türlü hasais-i medeni-
yeden mahrum şeni bir millete terk ediyor; asırlardan beri en
yüksek zafer ve şehamet menkıbelerinin timsali olan muazzez
Edirne’miz mukaddes abidatıyla birlikte en vahşi bir millete
teslim ediliyor.

Bu udvan da milletleri saadete, hakka mazhar için en yüksek
desatir-i insaniyeyi ilan eden milletlerin kararlarından inbias
ediyor. Artık tasavvur edilsin ki; garbın fazıl da neylini mede-
niyeti çirkâb-ı ihtiras içinde ne kadar sukut etmiş! İslamiyet’in
bütün mevcudiyetini imha etmeyi bir siyaset-i sabite olarak
kabul eden İngilizlerin bu i’tisafkâr kararlarına hayret etmiyor
ve belki kalb-i İslam’da ebedi intikamların validi olmak
itibarıyla memnun kalıyoruz.

Fakat hukuk-ı insaniyenin ve faziletin timsali zannettiğimiz
Fransız medeniyetinin bu kadar çirkin fecayi ile lekedar ol-
masına karşı mütehayyir olmamak mümkün değildir.

Bir parça Alsas Loren (Alsace-Lorraine) kıtası için senelerden
beri inleyen Fransız kalbi nasıl oluyor da Türkün tarihi bir
payitahtı ve kıymetli bir tac-ı mefahiri olan aziz Edirne’mizin
nurlu ufuklarında mavi beyaz renklerinin irtisam edebile-
ceğine karar veriyor?

Maten (Matin) gazetesi Fransız hükümet-i askeriyesinin icra
ettiği tahrir-i nüfusu ilan etmiştir. Bu istatistiğe nazaran
Trakya’da 86 bin Müslüman, 56 bin Rum vardır. 

Bu ekseriyet-i nüfus pek bariz ve kati iken sırf Venizelos gibi
bir caninin dam-ı iğfalatına kapılarak Edirne’yi Türkün ruhun-
dan koparmak, en feci bir zulüm ve iftiras değil midir?

Fakat heyhat; bu sual kime teveccüh edebilir ki garbın
sımah-ı insaniyetinde akisler meydana getiren sesler artık birer
sagir gayz ve ihanettir; zalim İngiltere’nin kabzası altında garp-
tan doğacak bütün kararlar hep birer misal-i ittisaftır.

Binaenaleyh ruhumuzun bütün heyecan ve samimiyeti ile
ancak Trakya’nın fedakâr evlatlarına hitap edebiliriz!

Mukaddesatınızı, namusunuzu, muazzez vatanımızı en bir
hunhar düşman olan Yunanlılara teslim etmekten ise haya-
tınızı son bir hale-i şeref ile tetvic ederek topraklara gömü-
lünüz. 

İzmir’imize saplanan Yunan hançer-i vahşetinin döktüğü
masum kanları hep duydunuz; Yunanın girdiği yer bir yangın
ve harabedir. Yunan çarığının bastığı yer de mukaddesat ve
namus unutulan mefhumlardır.

İffetleri payimal edilen hemşirelerimizin zedelenmiş ruhların-
dan yükselen eninler Trakya evlatları için bir saik-i fedakârı
olsun. Düşününüz ki maazallah sevgili topraklarınıza bu sefil
düşman hâkim olduğu günden beri sizin de ufuklarınız hep
namusları çiğnenen kardeşlerinizin vaveyla-yı matemi ile
inleyecektir. 

Sırp Sındığı zafer-i ulvisinin menakıb-ı haşmetnümunu ruh-
larınızda celadetkâr heyecanlar meydana getirsin. Hacı İlbey’in
bu büyük kahramanın bir avuç aslan ile binlerce düşmanı
mahvederek gösterdiği misal-i kahramanînin bir şekl-i
diğerini de fedakâr ahlakı tespit etsin. 

Buradaki kardeşleriniz vatanınızı, şerefinizi müdafaa hususun-
daki ahd ü peymanlarınızı duymakla müftehir ve mütesellidir.
Nusret-i ilâhîye sizinledir, ruh-ı peygamberi ancak mübarek
Sultan Selim Cami’inin münezzeh kalması ile şad olabilir. Bu
emr-i ilâhîye, bu arzu-yı nebeviyi icabet ediniz... Cihan kani
olsun ki Türklüğün feyyaz ruhu daima harikalar ibda eder...

H. (Hüseyin) Vasıf

CEPHELERDE VAZİYET

Soma Cephesi’nde: 

16-17 Mayıs gecesi düşman piyade ve mitralyöz ateşi baskını
yapmak istemiş ise de hiç bir tesir yapamamıştır. Gündüz hafif
topçu ateşi olmuştur. Sabah bir düşman tayyaresi dolaşmak
istemiş ise de ateşimizle def edilmiştir.

18 ve 19’da sükûnet vardır.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 65
26 Mayıs 336 (26 Mayıs 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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Akhisar Cephesi’nde:

16.5.336 düşman tarafından evvelce işgal edilen Arpadere
karyesi düşmana zayiat-ı külliye verdirtilerek istirdat olun-
muştur.

Aydın Cephesi’nde:

18.5.336: Yunanlılar kuva-yı faika ile Gediz’in sol cenahında
Gâvur Gediği’ne şiddetli bir taarruz yapmıştır, hedefleri
Mağaratepe’yi zapt etmek idi ise de müdafilerin fedakârlığı ile
muvaffak olamamışlardır. Yalnız Gürdaltepesi’ni işgale mu-
vaffak olmuşlardır.

CİHAN ŞUÛNU

İngiliz Deyli Telegraf (Daily Telegraph) gazetesi San Remo
Konferansı münasebetiyle yazdığı bir baş makalede Türkiye
muahadenamesi metninde icrası muhtemel olan tadilattan
bahsederek diyor ki: “Zat-ı Şahane’nin hükümeti Anadolu’nun
temin-i asayişi için bizimle samimane teşrik-i mesai edeceğini
ispat ederse o zaman Türkiye’ye karşı mülayim bir tavır ve
hareketin ittihazı kabil olacaktır. İzmir, Cezair-i İsnaaşer (On
İki Ada) ve Kürdistan’a vazolunacak ecnebi idareye rağmen
hissiyat-ı Osmaniye’yi rencide etmemek için memalik-i
mezkurenin Zat-ı Şahane’nin zir-i hâkimiyetinde ibkası
hususu karargir olması ve hatta Avrupa-yı Osmanî’nin
hududunun tebdili ihtimali mevcuttur.”

Diğer İngiliz gazeteleri, sulhun Türkler tarafından imza
edilmesi kabul edildiği takdirde bile böyle bir sulhun ka-
biliyet-i tatbikiyesi nasıl olacağını soruyorlar ve Asya-yı Sugra
ve Kafkas mesailinin son aldıkları vaziyetten dolayı muzlim
görüyorlar. Tayms (Times) gazetesi Ermenistan’ın da Bolşe-
viklere tabi olduğundan ve Mustafa Kemal Paşa’nın yeni ve
kuvvetli bir ordu teşkiline çalıştığından bahisle ahvali müşkül
gösteriyor. 

- Berlin’deki Kontrol Komisyonu Reisi Fransız Generali
“Nolle” elyevm Almanya’nın silâhaltında muhtelif sınıflara ait
olmak üzere (644.000) altı yüz kırk dört bin askeri mevcut
olduğunu haber veriyor.

- Ahali Fırkası’nın mutalebat-ı iktisadiyeye ait takriri
dolayısıyla istifa eden İtalyan kabinesinin husule getirdiği
kabine buhranı hâlâ devam etmektedir. İtalya Kralı (Victor
Emmanuel III), Sinyor Ciyolitti (Giovanni Giolitti) de dâhil
olduğu halde muhtelif fırka-i siyasiye rüesasını nezdine da-
vetle yeni kabinenin teşkilini teklif etmekte ise de hiçbiri kabul
etmemektedir. Teklifi kabule mütemayil görünen Sinyor Yu-
muni (?) de mütemadi mesaisine rağmen bir kabine teşkil ede-
memektedir.

- Breslav’dan bildirildiğine göre Bolşeviklere yardım etmek
üzere Almanlar Lehistan’ı harekât-ı askeriye ile tehdidata
başlamışlardır. General Ludendorf tarafından tertip edilen
plana tevfikan elyevm Almanlar Şimal Silezya, Şarkî Prusya’da
tahşidat-ı askeriyede bulunmaktadırlar.

- Paris’ten Atina gazetelerine gönderilen bir telgrafnameye
nazaran Tan gazetesi Türkiye’ye şerait-i sulhiyeyi kabul et-

tirmek lazım geldiği takdirde Fransa hükümetinin Türkiye’ye
hiçbir asker göndermeyeceğini bir baş makalede yazmaktadır. 

- Berlin’den alınan son haberlere göre Fransız asâkir-i iş-
galiyesi altında bulunan Frankfurt ve Darmştad (Darmstadt)
şehirleri 22 Nisan Pazartesi gününden itibaren tahliyeye
başlanacaktır.

- Viyana’da varit olan haberlere göre Macaristan’ın bazı şe-
hirlerinde şiddetli Bolşevik hareketleri meşhut olmaktadır.

- Almanya’dan tamirat mesarifatı olarak istenilen altı milyar
İngiliz lirasının Almanya hükümeti tarafından katiyen tediye
edilmeyeceğini Berlin’de münteşir Berliz Tagıblat (Berlitz Tag-
blatt) gazetesi yazmaktadır.

- Tayms (Times) gazetesinin verdiği haberlere göre Enver Paşa
Bakü’ye altmış bin kişi ile muvasalat etmiş ve orada da kendi-
sine elli bin kişi iltihak ettiğinden mecmu kuvveti yüz on bine
baliğ olmuştur. Atina gazetelerine Londra’dan vaki olan istih-
barlarına nazaran Enver Paşa Tiflis’e doğru ilerlemektedir.

- Mebus Sisterig Avam Kamarasında İngiltere’de bir Kızıl Ordu
teşkilatı yapıldığından ve bu teşkilat hariçten İngiltere’ye para
getirdiğinden ve Gal eyaletinin merkez ittihaz edildiğinden
hükümetin haberdar olup olmadığını sormuştur.

- Amerika Reis-i Cumhuru Wilson’un sol koluna nüzul isabet
etmiştir.

- Kilis’ten Ayntab’ı istirdat etmek üzere hareket eden 800
piyade ve 4 toptan ibaret bir Fransız kuvveti Ayntab’a üç saat
mesafede millî kuvvetler tarafından taarruza uğrayarak mün-
hezimen Kilis’e doğru firar etmişlerdir.

- Tan gazetesinin verdiği haberlere nazaran İrlanda ihtilali çok
tevessü etmekte ve ihtilalciler Amerika ve Almanya’dan kül-
liyetli silah ve cephane getirmektedirler.

Trakyalıların Celadeti

Trakya’nın Yunanistan’a terk edilmesinden dolayı
Türkiye’deki kardeşimiz büyük bir heyecan ve azim ile vatan-
larını müdafaaya karar vermişlerdir.

Türkiye’deki Fransız kuvvetleri kumandanı General Şarpek
Türkiye’nin Yunan kuvvetleri tarafından işgal edileceğini ihbar
eden beyannamesi üzerine 10 Mayıs Çarşamba günü sevgili
Edirne’mizdeki Sultan Selim Cami-i Şerifi’nde bir miting
akdedilmiştir. Milletin şeref ve mevcudiyetini hakikî bir iman
ile müdafaaya azmeden ve Türkiyeli kardeşlerimizin celade-
tine istinat eden Kolordu Kuman-ı muhteremi Miralay Cafer
Tayyar Bey bu mitingde müessir bir nutuk irat ve Yunanlılar
gibi şeni bir düşmana vatanımızı teslim etmeyeceğimizi millî
ve askeri kuvvetlerle muhafaza ve müdafaa edeceğini ve Bul-
garlar da bu hususta fevkalade müzaheret edeceklerini
söylemiştir. Aynı günde badezzuhr Edirne mektebinde 218
kişiden mürekkep büyük bir kongre akdeylemiştir. Atina
gazetelerinin istihbaratına nazaran Bulgarlar Cafer Tayyar
Bey’e külliyetli miktarda top ve silah göndermektedirler.

Bulgar gazeteleri Bulgaristan’da kariben resmi ve umumi sefer-
berlik ilan edeceğini yazıyorlar.
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Dâhil Şuûn

Şehzade Osman Fuad Efendi hazretleri Dersaadet’ten firar
ederek Anadolu’ya geçmiştir. İngilizler takip etmişlerse de
maksad-ı hainanelerine muvaffak olamamışlardır. 

- Zat-ı Hazret-i Padişahî muahede şeraitine ıttıla hâsıl buyu-
runca fevkalade müteessir ve dilhun olmuşlardır.

- Damat Ferid Paşa Düvel-i İtilafiye mümessillerine verdiği bir
muhtırada şerait-i sulhiye tadil edilecek olur ise istifaya muz-
tar kalacağını beyan etmiştir.

- Damat Ferid Paşa haininin Kuva-yı Milliyeyi tenkil etmek
için gönderdiği yedi yüz kişiden mürekkep inzibat alayı
silahlarıyla birlikte Kuva-yı Milliye kardeşlerine iltihak et-
mişlerdir. Bunun üzerine Sadrazam neticenin vehametini an-
layarak İzmir’de tebliğ ettiği emirde Kuva-yı Milliyeye karşı
muhasamatın tatili lüzumunu bildirmiştir.

[İzmir’e Doğru: El-hakku ya’lu ve lâ yu’la aleyh! (Hak en yük-
sek değerdir ve hiçbir şey onun üstünde olamaz!)]

Numara:65
26 Mayıs 336 (26 Mayıs 1920)

Sayfa: 2

BİR SAFHA-İ TARİH

Büyük Millet Meclisi’nde Mustafa Kemal Paşa hazretleri
tarafından irat edilen mühim nutk-ı tarihînin mabadı:

27 Mayıs sene 335 “Türkiye Havas Royter (Reuter)” namında
İtilaf Devletlerinin tesis ettikleri ajansı malum olduğu veçhile
inikad eden şura-yı saltanat hakkındaki tafsilatta “Heyet-i
umumiyenin fikri Türkiye’nin Düvel-i Muazzama’dan birinin
müzaheretini temin merkezindedir” kaydını neşr ve tamim
eylemişti. Bu tamimin derece-i mevsukiyeti hakkında bütün
millette büyük bir şüphe ve tereddüt uyandı. Ajansı, ih-
baratının tamamıyla bir sania olduğu ve şura-yı saltanatın hiç
bir şeye karar vermediği ve ekseriyetin hükümete adem-i iti-
madı ve mukadderat meselesinin bir şura-yı milliye tevdi’ini
mutazammın ifadâtta bulunduğu ve binaenaleyh herkesin is-
tiklal-i millî taraftarı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine
makam-ı Sadarete berveçh-i ati maruzatta bulundum ve key-
fiyetten umumu haberdar eyledim.

Makam-ı Celil-i Sadaret-i Uzmaya

27 Mayıs sene 35 tarihli (Türkiye, Havas, Royter) ajansı Şura-
yı Saltanatta heyet-i umumiyenin fikri Türkiye’nin
tamamiyet-i mülkiyesini muhafaza şartıyla Düvel-i Muaz-
zama’dan birinin müzaheretini temin merkezinde olduğunu
kayıt ve ihbar ediyordu. Şura-yı Saltanat müzakeratını aynen
neşreden 27 Mayıs sene 35 tarihli İstanbul gazetelerinin tev-
zihatına nazaran yalnız Sadık Beyin ifade-i taharriyesinde İn-
giltere himayesinin teklif olunduğu ve bunun Heyet-i
Umumiyenin fikri bulunmadığı anlaşılıyor. Ajans ile
gazetelerin neşriyatı arasındaki tezat bazı taraflarca nazar-ı
dikkati celp ve ajansın tahrif-i hakikat salahiyetine cüreti

cay-ı sual görülmüştür. İçinde bulunduğumuz bu mühim dev-
rede artık her hakikati kemaliyle müdrik ve bütün avakıb-ı
meşu-meye karşı en son fedakârlığı göze aldırarak
muhafaza-i istiklaliyet-i milliyeye azim olan milletin
mazhar-ı sükûnet ve teselliyet olması merkez-i hilafet ve
Saltanattan vasıl olacak iş’arat sahiha ve samimiyeye vabeste
olduğu kanaatindeyim. Vicdan-ı millîyi temsil etmeyen ih-
baratın şayan-ı endişe akisler tevlit edebileceği cihetle bu
babda tenvir ve irşat buyurmaklığımı hassaten istirham ey-
lerim.

Bu sıralarda, İzmir ve Aydın’daki fecayi-i müessirenin tesiriyle
de milletin uyanıklığı ve heyecanı nazar-ı dikkati calip bir
dereceye varmıştır. Efkâr-ı milleti muvakkaten uyuşturmak
emeliyle olacak, Sadrazam Ferid Paşa Paris’e davet olundu.
Ferid Paşa’nın riyaseti altında giden heyete milletin itimadı
taalluk etmedi. Ben de şahsen milletin bu musib şüphesine
iştirake ettim. Millet giden heyetin programını istizah etti. Bu
pek nazik zamanda idi ki harbiye nazırından atideki telgrafı
aldım:

“Maiyet-i âlinizdeki istimbotlardan biriyle hemen buraya
teşrifiniz rica olunur.” 

Bu davetin mana ve mahiyetini anlayamadım, istizah ettim;
bir taraftan Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi olan Cevad
Paşa’dan da sordum, müşarünileyhten 11 Haziran 335 aldığım
cevapta “Kıymetli bir generalin Anadolu’da seyahati efkâr-ı
umumiyeye iyi bir tesir yapmayacağı cihetle İngilizlerin beni
talep eylediği” bildiriliyordu. Bu hakikate vakıf olunca doğru-
dan doğruya zat-ı hazret-i padişahîye şu maruzatta bulundum. 

Mabeyn-i Hümayun Cenab-ı Mülûkane Baş Vekâlet-i Celilesi
Vasıtasıyla Atebe-i Hümayun-ı Cenab-ı Padişahîye 

Büyük milletin ve mukaddes hilafetin imad-ı sahih ve yegânesi
bulunan saltanat-ı hümayunlarını Cenab-ı Hakk masun-ı afat
buyursun Şevketpenahım! Memleketin bugün uğradığı afat-ı
tazyik ve tehlike-i inkısam karşısında ancak zat-ı Hümayunları
başta olmak üzere millî ve mukaddes bir kudretin sahihe-i
mevcudiyeti vatanı ve istiklal-i devlet ve millleti ve
ha-nedan-ı celilüşşanınızın altı buçuk asırlık mübeccel tarihini
kurtarabiliyor. Her tarafça bu içtihat ve kanaat yektadır. En
son huzur-ı şahanelerinde şeref-müsulle mazhar buyrul-
duğunda İzmir vaka-i müellimesinden pek mahzun olan
kalb-i hümayunlarının bu nokta-i necata ait ilhamatı bu anda
dahi hafıza ara-yı intibahımdır.

Bu ilhamatı izah etmek isterim. İstanbul’dan en son müfarakat
edeceğim gün şeref-müsule olmuştum. Bu esnada zat-ı
Hazret-i Padişahî Boğaziçi'nde bulunan İngiliz zırhlılarını,
saraya müteveccih olan toplarını göstererek görüyorsun dedi,
ben artık memleket ve milleti na¬sıl kurtarmak lâzım gele-
ceğini tasavvurda tered¬düde dûçar oluyorum. Ellerini
kaldırarak, inşallah millet mütenebbih ve müteyakkız olur, bu
vaziyet-i elîmeden gerek beni gerekse kendisini tahlis eder
buyurmuşlardı. Binaenaleyh: maruzatımda arz etmek iste-
diğim bu ifade-i hümayunlarıdır.

Dilhah-ı mülkdarilerinden mülhem azim ve iman
olarak vazife-i âcizanede müdavim bulunuyorum. İrade-i
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mülûkâneleri veçhile Sadrazam Paşa kulunuzu daima
mehamm umurda tenvir ve icabatını arz ve tatbik etmekteyim.
Şu bir ay zarfında hemen tekmil Anadolu-i şahanelerinin
vilâyat, elviye ve kazalarına ve hudut boylarına kadar olan
efkâr ve âmâl-i millete ve tekmil kumandanların ve tabakat-ı
memurînin hissiyat ve icraatına vukuf ve nüfuz hâsıl ettim.
Binnetice bariz bir surette tahakkuk ediyor ki: millet baştan
aşağı uyanık olup istiklâl-i devlet ve milleti ve hukuk-ı    âliye-
i saltanat ve hilâfeti teyit için kavi bir azim ve iman ile müceh-
hez bulunuyor. İstanbul'da iken milletin bu kadar kuvvetli ve
az vakitte felâketlerden bu derece müteyakkız olduğunu
tahayyül edemezdim.

Şevketpenahım! Bu evsaf ve vaziyette ve zat-ı akdes-i hü-
mayunlarına revabıtı lâyezal olan millet-i necibelerine
tamamıyla istinad ve bilmukabele bütün mânasıyla bu millî
ve vicdanî kuvvete müzaheret olunur. Son hatt-ı hümayunları
umum milletin azim ve celâdetini artırmıştır. Yalnız şayanı
dikkat ve teessürdür ki: bu nezih Anadolu halkı bugünkü has-
sas devirde bile İstanbul'da cari tehalüf ve münaferet-i efkâr-
dan ve ihtirasat-ı fitnekâriden pek müteezzi bulunuyorlar.
Filhakika İstanbul muhitinin tefessühe müsait ahlâkı ve bun-
dan istifadeyi bilen ecnebiler devlet ve milletin imhası ve dev-
let ve millet ve padişahına sadakat ve fedakâriyle hizmet
kabiliyetinde olanların ortadan kaldırılması için pek ileri git-
mek cüretini gösteriyorlar.

Şevketpenahım! Hatır-ı nişan-ı mülkdarileri olacaktır ki:
vezaif-i mevduanın ifası sırasında ecnebilerin ve bazı erbab-ı
mefsedetin mutlaka tezvirat ve mümanaatı ihtimalini daha
Dersaadet’te cezm ile bunu mâruzâtım meyanında ihsasa
ça¬lışmış ve bilhassa Sadrazam Paşa ile bâzı rical-i
mühimme-i devlete pek açık olarak teşrih ve böyle vaziyetler
karşısında Ali İhsan ve Yakub Şev¬ki paşaların akıbetine gire-
meyeceğimi ilâve eylemiştim. İşte vicdan-ı millîdeki   intiba-
hat-ı ciddiye ve tecelliyat-ı cedideyi menfaat-i istilâcyanelerine
münafi gören İngilizler ve vatanın zararına da olsa İngilizlerle
mümaşatı meslek edinen zayıf seciyeliler bu kere acizlerini bi-
liğfal İstanbul'a, celbe teşebbüs ediyorlar. Hakan-ı celilüşşan,
milletine, vatanına sadık ve bu uğurda ölümleri istihkar ile
melûf kulları gibi bir kumandandan elbette hukuk-ı
saltanat-ı hümayunlarının ve milletin beka ve mevcudiyetinin
düşmanı olanlara mümaşatkârlık beklenemezdi. Binaenaleyh
abd-i mem1ûkları bittabi Malta'ya gitmek veyahut en hafif
olarak hal-i atalete mahkûm edilmek gibi ihtimaller karşısında
bırakıldım ve bittabi buna muvaffakatta mazurum eğer icbar
edililirsem memuriyet-i acizanemden istifa ederek kemakân
Anadolu’da ve sine-i millette kalacağım ve vezaif-i vataniyeme
bu kere daha sarih hatvelerle devam edeceğim. Ta ki millet
mazhar-ı istiklâl ve saltanat ve hilâfet-i muazzama-i hümayun-
ları masun-ı indiras olsun, lâyezal sadakat-i âbidanemin daima
mütezayid olduğuna itimad-ı şahanelerini arz ve istirhama
mücaseret eylerim.

Mabadı var

SON HABERLER

Son Haberlerimiz: Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir.

12 Mayıs’ta Rodos karşısında Fethiye limanına dört İtalya harb
sefinesi gelmiştir. 

- Lefke Mutasarrıflığından Büyük Millet Meclisi’ne varit olan
bir telgrafta Adana Valisi Celal Bey’in iki üç gün evvel Fransız-
lar tarafından bir gece hanesinden kaldırılarak eşraftan Suphi
Paşa, Hoca İbrahim, Rasih Efendi ve Kadri Bey ile birlikte Mal-
ta’ya sevk olunmuşlardır. Adana’ya Fransızlarla bilmüzakere
mahut Malatya vakası mürettibi hainlerden Harput vali-i
sabıkı Galip Bey’i tayin edecekleri ve merkumun bir takım
nigehbancı zabitan ve polis efradıyla Adana’ya gidecekleri
haber alınmıştır.

- Sulh mukarreratından İtalyan’lar fevkalade müteessirdirler.
İngilizlere zahir olup Yunanistan ve İngilizlerle Türk arazisin-
den çok hisse çıkarmaya sebep olan Fransızlara karşı son
derece muteberdirler. Maten (Matin) gazetesi muhabiri
İtalya’da artık hiç bir Fransıza selam bile verilmediğini yaz-
maktadır.

- İrlanda’da İngilizlere karşı olan isyan şiddetle devam etmek-
tedir. Siyasi mücrimlerin bulunduğu hapishanenin önünde
zırhlı otomobiller ve büyük bir kıta-yı askeriye bulunduğu
gibi tayyareler de mütemadiyen dolaşıyor. İrlandalılar büyük
kafileler halinde hapishane önünde dualar okuyorlar ve İr-
landa istiklal bayraklarını taşımaktadırlar.

- Fransızlar 10 Mayıs Pazartesi günü sabah saat onda iki yeni
mütecaviz bir kuvvetle Mersin’in üç kilometre şimal-i gar-
bisinde Çavuşlar istikametinde donanma topçularının hi-
mayesi altında taarruza geçmişlerdir. Kahraman ve fedakâr
ahali kuvvetlerinin mukabil taarruzları karşısında üç yüzü
mütecaviz maktul ve yüz mecruh vermek sureti ile perişan bir
surette Mersin’e çekilmişlerdir. Bu muharebede ve düşmandan
birçok esliha iğtinam edilmiştir.

Erikli civarında Maraş’ın yıldırım müfrezesi ile düşman
arasında vuku bulunan muharebede de düşmana yüzü müte-
caviz maktul ve mecruh verdirilmiştir.

- İstanbul’da Selimiye Kışlasındaki esir kardeşlerimizi kuva-
yı tenkiliyeye mensup bir mülazım Kuva-yı Milliyeyi mahvet-
meye hazır olup olmadıklarını sormuş. Kahraman bir nefer
Türk kardeşlerine silah atamayacaklarını söylemesi üzerine bu
hain herif bu fedakâr askeri efrat muvacehesinde revolverle
öldürmüştür. Bu zabit efrad muvacehesinde idam edilmiş ise
de husule gelen galeyan teskin edilememiş ve üsera kapıları
kırarak dışarı çıkmıştır. Bunun üzerine Damat Ferid Paşa
üseranın avdetlerine müsaade etmeye mecbur kalmıştır.

- İzmir Yunan Fevkalade Komiseri İstiriyadis(Stiridyadis) Ati-
na’dan İzmir’e avdet etmiştir. Mumaileyh İzmir’in Yu-
nanistan’a ilhak edildiğine dair hiç bir şey yazmamalarını
bütün Rum matbuatına şiddetle emretmiştir.
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- Salihli Cephesi’ndeki Yunan askerleri arasında isyan zuhur
ettiğinden asi efrad atmış vagonla İzmir’e sevk edilmiştir. 

-Fransa’dan alınan haberlere göre açlık ve sefaletten dolayı
Fransa efkâr-ı umumiyesi fevkalade bîzar ve isyana müstait
haldedir.

- 22 Mayıs Cumartesi günü Büyük Millet Meclisi tarihi ve
fevkalade heyecanlı bir celse akdetmiş ve muahede-i sulhiye
metni kıraat olunmuştur. Zulüm ve şenaatin çirkin bir misali
olan bu muahede müttefikan reddedilmiş ve birçok hatipler
müessir ve vatanperverane nutuklar irat ederek Türk mil-
letinin bu zilleti kabul etmeyeceğini ilan etmişleridir. Bunun
üzerine sonuna kadar müdafaa ve mukavemet esası kabul
edilmiştir.

ZAFER-İ MİLLÎ

Umum Kuva-yı Tedibiye Kumandanı Ali Fuad Paşa hazret-
lerinden Büyük Millet Meclisi’ne bugün gelen bir telnamede
Pazar günü Geyve’ye taarruz eden millî kuvvetlerimi zafer
kıtası tebşir olunmaktadır. Usat,  zayiyat-ı külliye verdirile-
rek tamamen tard ve perişan ve birçok nigeh-bancı zabitler
esir olunmuş Sapanca ve Adapazarı kasabaları işgal edilmiş-
tir. Dört top dört mitralyöz ile pek çok esliha ve mühimmat
ganaim elde edilmiştir. Mudurnu şimalinde evvelce usatın
eline geçen Trabzon mebusları Hüsrev Sami ve Osman Bey-
ler serbest bırakıldığı gibi bütün usat Kuva-yı Milliyenin
bilumum metalebini kabul ile istiman eylemiş-lerdir. Ve
Kuva-yı Millliyenin kudret-i kahiresini bir kere daha ispat
eden bu gazadan dolayı mücahidiyetimizi bütün samim
ruhumuzla tebrik ederiz.

Muhterem Karilerimize:

Müterakim matlubatımızı ve abone bedellerini ahz ve yeni
abone tedarik etmek üzere seyyar memurumuz Refik Bey
muhtelif kazalara gidecektir. Muhterem karilerimizden teshi-
lat ibraz buyurmalarını rica ederiz.

Sahib-i imtiyaz müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf

§
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Numara: 66 
30 Mayıs 336 (30 Mayıs 1920)

Sayfa: 1

HAİN BİR SİYASETİN İFLASI

Şark’taki bütün milel-i İslamiye’yi tamamıyla esir bırakarak
azimetli saltanatlarını kurtarmak isteyen İngilizlerin maat-
teessüf son mesned-i İslamiyet olan memleketimizde daima
vesait-i icraiye bulmak hususunda çok mahirdirler. 

Asırlardan beri din-i mübin-i İslam’ın şerafet ve nezahetini
sıyanet için büyük fedakârlıklar ibraz eden Osmanlı
saltanatının son avan-ı inhitatında görünen idbarlarımızın en
mühim amili İngiliz siyaset-i tahribkârisi ve buna vasıta olan
bazı sersem ricalimizin tarz-ı idare ve zihniyetleridir. Kaleyi
dâhilden fethetmek usulünü gayet iyi bilen ve tatbik eden İn-
gilizler son asırda zeval ve felaketimizi hep yine kendi elleri-
mizle hazırladılar. İngiliz siyaset-i zalimanesinin her safha-i
siyahında daima Osmanlı rical-i devletinin ihanet ve gaflet
lekeleri teressüm etmiştir. Çok şayan-ı teessürdür ki mukad-
deratını namuskâr ellere tevdi edildiğini pek az görmek fe-
laketine daima maruz kalan milletimiz bin türlü hile ve
tezvirlerle hakikati görmekten çok zaman men ediliyor. Ve
daima hainane tertibatın kurbanı oluyor. 

Mütarekenin ferdasında İstanbul muhit-i mülevvesini
kaplayan çirkâb ihtiras herkesin hatırındadır. Bütün İtti-
hatçıları mahvetmek gibi sefil bir hırs ve husumet her türlü
akıl ve izanı elden kaçırmış maruz-ı inhidam olan koca bir
saltanatın her türlü hukuk ve salahiyetleri düşmanlarımıza,
bilhassa İngilizlere teslim edilmiştir. 

Kendi millettaşlarımızı İngiliz zabıta ve mahkemesine teslim
edecek kadar şeni olan bu zihniyetin hâkim olması daima
salahiyet ve hukuk-ı hükümranımızın elden ceste ceste çık-
masına saik oluyordu. 

Ali Kemal gibi bir takım sefillerin nazarında tek bir gaye
vardır. İttihatçılardan intikam almak… Bunun uğrunda her
türlü hukuk ve salahiyet-i devletin düşmanlara teslim
edilmesinden hiçbir beis görülmüyordu. Bittabi bu menhus
emellerine nail olmak için düşman kuvvetinden istifade etmek
lazım geliyordu. Çünkü bu sefiller pekiyi takdir ediyorlardı
ki, düşmanlara istinat eden hain kuvvetler kalb-i millet de

daima nefretle yâd edilir ve binaenaleyh bîesir ve zayıf kalır-
lar.

Mücrim dedikleri birçok vatanperverleri İngiliz’e teslim ettiler.
İngiliz zabıtasının umur-ı inzibatiyeyi deruhte etmesini bizzat
talep ettiler. Eskişehir’de bulunan İngiliz kuvvetlerini eli-
mizdeki vesaik-i resmiye ile de her zaman ispat edeceğimiz
veçhile Kuva-yı Milliyeye karşı istimal etmek istediler. İngiliz
Muhipleri Cemiyeti gibi bir takım manasız cemiyetler teşkil
ettiler. Ve istediler ki bütün bu düşman kuvvetlerine istinaden
milletin reis-i mukadderatına hâkim kalsınlar. Zevk ü sefa
içinde hırslarını teskin etmekten mütevellit zevklenmeyip öl-
sünler. Fakat bütün bu istinat ettikleri İngiliz siyasetinin ne
kadar bîaman olduğunu kendi hükümetleri mevki-i iktidarda
iken tebliğ edilen muahede-yi sulhiye ile pekiyi anladılar.
Şimdi en büyük bir hıyanet korkusu içinde ne yapacaklarını
bilmiyorlar. 

Aldığımız mevsuk haberler Damat Paşa’nın Kuva-yı Milliyenin
haklı olduğunu itirafa başladığını ve terk-i mevki etmek iste-
diği merkezindedir. Sersem, gafil hangi mevki’i terk etmek is-
tiyor. İngilizlerin elinde esir bıraktığı İstanbul’un sokaklarında
bile nafiz olamayan hükümet-i mütefessihenin mevki’ini mi? 

Anadolu bütün bu feci neticeyi daha evvelden takdir etmiş,
silaha sarılmış ve bugün de Ankara’da tesis eden meşru ve
zînüfuz bir hükümetin idaresine tabi olmuştur. 

İstanbul’daki hain düşmandan haber gelmeyeceğini daha
evvel takdir etmeli ve bütün bu ihanetleri irtikâp etmemeli
idiler. Hani ya Damat Ferid Paşa İngilizlerin dostu idi. Bir
takım mukaveleler bile akdetmişti. Nasıl oluyor da Damat
Paşa gibi meşhut bir dahi-i siyaset! Ve İngiliz muhip ve ve-
fakârı resen iktidarda iken İngilizler saltanatımızın taksimini
teklif ediyorlar. Mademki İngilizler Anadolu’da sulh ve sükûn
tesis etmek istiyorlarmış niçin Anadolu vahdedini tasdik ede-
rek Damat Paşa gibi dostlarını takviye etmediler. Bilakis O’nu
en müthiş bir inkisar-ı hayale maruz bıraktılar.

Bu suallerin cevabı hiç şüphesiz pek basittir. Çünkü İngilizler
İslamiyet’in ebedî düşmanıdırlar. İslamiyet’i esir bırakmak
hususunda sabit ve layetegayyer siyasetlerini Damat Paşa gibi
bir sersemin hatırı için değiştirmezler. 

Damat Paşa ve hempaları ise bu kat’î hakikatten sırf sevk-i
ihtiras ile tegafül ederek Kuva-yı Milliyeyi mahv için yapmadık

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�



- 315 -

melanet bırakmadılar. Yunanlıların cephelerde istifade et-
meleri için yalan fetvalar neşrettiler. Vatanperverleri idama
mahkûm ettiler. Anzavur gibi, Şah İsmail gibi şakileri teslim
ederek kardeşkanı döktüler. Fakat nihayet hak yine hâkim
oldu. Ve bu hain siyasetleri o kadar kati bir iflasa mahkûm
kaldı ki sersem Damat Paşa bile ne yapacağını şaşırdı kaldı! 

Muhterem milletimiz bütün bu neticeleri daha evvelden
keşfederek hazırlandı. Şaşırmadı ve bugün müttehit bir
kitle-i fedakârı halinde mevcudiyet ve şerefini kurtarmak için
yalnız süngüsüne istinat ediyor.

H. (Hüseyin) Vasıf

CİHAN ŞUÛNU 

Moskova’dan varit olan bir telgrafta Bolşevik orduları Polonya
hudutlarına doğru taarruza başlamıştır. İngiliz Royter (Reuter)
Ajansı’nın verdiği malumata göre de Bolşevik orduları
İran’daki ileri hareketlerine muvaffakiyetle devam etmekte-
dirler. 

- İtalya kabinesi Katolik ve Ahali Fırkalarının muzahereti ve
serdettikleri şeraitin kabulü üzerine tekrar Nitti (Francesco
Saverio Nitti) tarafından teşkil edilmiştir. 

- Romanya ve Bulgar matbuatı Bulgar Başvekili İstanbuliski
ile Romanya Başvekili General Avasko arasında yakında vaki
olacak mülakattan uzun uzadıya bahsetmektedirler. 

- Sofya Bulgar Ticaret Odası Düvel-i İhtilafiye mümessillerine
verdikleri bir muhtırada Türkiye meselesinin Bulgarlar için
bir hayat memat meselesi olduğunu bildirmektedirler.

- İngiliz ve Fransız matbuatı Spa Kongresi’nin esasatın ihzar
etmek için Folkestone şehrinde Lloyd George ile Fransa
Başvekili Milran (Alexandre Millerand) arasında vuku bulan
mülakatın netayici pek ehemmiyetli görmemektedirler. Sabık
Reis-i Cumhur Poenkar (Poincare) ise, Folkeston (Folke-
stone)’da ittihaz edilen mukarrerattan fevkalade muğber
olmuş ve Tamirat Komisyonu Riyasetinden istifa etmiştir.

- Madrid’den varit olan haberlere göre şehr-i mezkûrda grevler
yüzünden müthiş karışıklıklar baş göstermiştir. İdare-i örfiye
ilan edilmiştir. Kabinenin sukutu beklenmektedir.

- Cemahir-i Müttehide-i Amerika Hariciye Nezareti Düvel-i
Müttefika’ya vermiş olduğu bir nota ile Spa Konferansı’na işti-
rak edeceğini bildirmiştir.

- Son alınan haberlere göre Rus Sovyet hükümeti Düvel-i Müt-
tefika’ya bir muhtıra vererek Türk müsalahanamesini katiyen
kabul etmeyeceklerini bildirmişlerdir.

- Londra’dan telgrafla bildirildiğine göre Avam Kamarası’nda
Bolşeviklerin ileri hareketleri hakkında uzun münakaşalar
cereyan etmiştir. Bonarlav, Hükümet namına cevaben vaziyeti
tayin için hadisat-ı müstakileye intizara mecbur olduğunu
söylemiştir.

- Tayms (Times) gazetesi Mustafa Kemal Paşa’nın Rus Bolşe-
vikleri ile teşrik-i mesai ettiğini Bolşevik hükümeti reisi ile de
muhabereye başladığını yazıyor.

AVRUPA MATBUATI

- Eko dö Pari (L’Écho De Paris) gazetesinin San Remo’daki
muhabirinin verdiği malumata nazaran Müttefikin Orduları
Başkumandanı General Foş (Ferdinand Foch) esna-yı içti-
maide azaya hitaben:“Muahede-i sulhiyenin temin-i tatbiki ve
Anadolu’nun istilası için size yirmi yedi fırka asker lazımdır.
Venizelos 100 bin Yunanlı vadediyor. Ötesini nereden bula-
caksınız?” demiş ve mümaileyhin Mareşal Wilson ile mütte-
fikan irat ettiği bu suale hiç biri cevap verememiştir.

- Paris’te münteşir  “Frans Militer” (France Militaire) gazetesi
Türkiye ile akdolunacak muahedenameyi mevzubahis eder-
ken bunun Şark’ta açılacak yarayı kapatacak yerde bilakis
hastalığı arttıracağını söylüyor. Badehu Fransa’nın meslek-i
siyasiyesine nakl-i kelam ederek şimdiye kadar takip edilen
mütehavvil ve uyuşma siyasetine itiraz ederek bundan sonra
İngiltere’nin mütemerrid ve Yunan ile Ermenilerin aç gözlü
siyasetlerine karşı mümaşatkâr bulunmamayı tavsiye ediyor.
Bu gazeteye nazaran fart-ı iştihadan su-i hazma uğraması pek
karib olan Yunanistan ile İngiltere’nin yakında bir müttefik sı-
fatıyla çıkmaları pek memuldur, diyor. Ve bu gün mevcut olan
Türkiye’ye istiklal ve hakk-ı hayat bahşetmemekten tevellüt
edecek netayicin vahim olacağını ilan ediyor.

- Mösyö Piyer Loti (Pierre Loti) Avertir gazetesinde “Maraş
hadisatı müsebbibi Ermenilerdir” diye bir makale neşrediyor
“Urfa ve Ayntab şehirlerinde Fransız kisve-i askeriyesini labis
Ermeniler müthiş fecayi yapmışlardır. İstanbul’daki Fransız
mahafil-i askeriyesi bu mezalim-i feciadan bahis raporlarını
göndermişlerse de maatteessüf neşredilememiştir. Nihayet
umumiyetle Türkler ayaklanmışlar ve vukua gelen müsade-
matta tarafeynden birçok maktul ve mecruh düşmüştür.
Hiçbir Ermeni katliama uğramamıştır. Anasır-ı muhtelife
hey’at-ı ruhaniyesinin keşide eylediği telgrafnamaler bunu
teyit etmektedir. Bu müsademata iştirak eden Fransızların
verdikleri malumata göre bizden maktul düşenler kâmilen İn-
giliz güllesi ve kurşunuyla telef olmuşlardır. Bundan da an-
laşılıyor ki Türk ve Kürt milisleri bizim aleyhimizde
kullanılmak üzere İngilizler tarafından teslih edilmişlerdir”
diyor.

- Yunan gazetelerinin neşriyatına nazaran Trakya’nın Fransız
himayesi tahtında muhtar bir idareye mahzar olması için şid-
detli bir propaganda yapılmaktadır. Bu propagandanın
başında “Deba” gazetesinin muhabiri bulunmakta olup mü-
maileyh Cafer Tayyar Bey ve Gümilcine’deki Bulgar mümes-
siliyle münasebat-ı daimede bulunmaktadır. Sofya ve
Edirne’deki Fransız zabitanı bu harekâta muzaheret etmekte
olup hatta bunlardan dördü Yunan ordusuna karşı harp etmek
üzere teslih edilen kıtaatı açıktan açığa teftiş ve muayene et-
mişledir.

- 8 Mayıs tarihli Tan gazetesi Türkiye ahvali hakkında yazdığı
bir baş makalede “Hal-i isyanda bulunan Türk milletperverler-
ine karşı istimal edilmek üzere Hudutlar Reisi Paşa Ahmed’e
[Paşa kelimesini başa getirmekle Fransız gazetesi tezyif ediyor]
gönderilmek istenilen esliha ve mühimmatın hin-i sevkinde
İngiliz mümessili Fransız ve İtalyanların reyini istimzaç bile
etmeden dört top, dört bin tüfek ve otuz makineli tüfek sev-
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kine müsaade etti. Hükümetin beyannamelerini Anadolu’ya
dağıtmak için tayyarelerin tamirine muvafakat etti. Bu hadi
satın hüsn-i niyetle izahı kabil değildir. Ve makalesine de-
vamla “Türk murahhaslarına tevdi edilecek muahedename ile
düşmana kendi elimizle bir propaganda aleti vermiş oluyoruz.
Öyle bir propaganda ki nakarat-ı İslamiyet’e, vesait-i icraiyesi
Bolşeviklikle ve harekâtı da Almanlığa istinat etmektedir. Bu
gün Bolşevikler kendilerini Garbî İran’dan ve Anadolu’dan
tefrik eden Kafkas seddini aşmışlar ve Afganistan ile temas
ederek Hindistan’a takrip hususundaki mesailerine germi ver-
mişlerdir” diyerek Bolşevikliğe karşı koymak için âlem-i
İslam’ın itimadını kazanmak lazım olduğunu ilave ediyor. 

Numara: 66
Tarih: 30 Mayıs 336 (30 Mayıs 1920)

Sayfa 2

ANKARA MEKTUPLARI

Alaşehir’den Karahisar’a

2

Geceyi Alaşehir’de geçirdik. Buradaki otel hayatımız da Akhi-
sar’ın aynı! Belki daha fena! Ne yapalım, karilerimize hizmet
etmek istiyoruz. Elbette bu gibi zahmetlere katlanacağız. 

Alaşehir takriben kırk bin nüfuslu, seksen köylü bir kazanın
merkezidir. İnegöl isminde yalnız bir nahiyesi vardır. Alaşehir
kasabası 4.000 hanede tahminen 10 bin nüfusu muhtevidir.
Buradaki Rum nüfusu yüzde altıyı tecavüz etmez. Ticaret
itibarıyla de zengindir ve Müslümanlar bu noktadan hâkim-
dirler. 

Alaşehir Rumları işgal zamanında pek şımarık imişler. Vaziyet
tahavvül ve Türkler hakk-ı hayatını ispat edince siyasetlerini
derhal değiştirmişler. Türklere gelince, onlar ne işgal vakit-
lerinde, ne de millî harekâtın şimdiye kadar devamı müdde-
tince vatandaşlarına hiçbir fenalık etmemişler. Alaşehir
Metropolitliği Rumluk zamanında çok mühimdir. Hatta
rütbesi ve mıntıkası İzmir’den daha büyüktür. Vatandaş-
larımızın burada da kiliseleri, mektepleri vardır. 

Alaşehir mevki’i, memuriyet itibarıyla Salihli’ye çıkamaz. Ma-
mafih merkezin ticareti öbüründen yüksektir.

Alaşehir’de arazi inkısama uğramamış, mahdut birkaç
zenginin elinde kalmıştır. Ahali arazinden ya ortaklıkla veya
isticar suretiyle istifade edebilmektedir. Burada bağcılık cid-
den meşhurdur. Kaza dâhilinde yirmi bin dönüm bağ mevcut
olduğu söyleniyor. 

Bunlardan senevî temin edilen üzüm miktarı yetmiş bin kan-
tar tahmin edilmektedir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, dört ay evvel
Alaşehir’de yüz elli yataklı muntazam bir hastane tesis etmiştir.
Cemiyetin gerek hastaların tedavisinde ve gerek muhacirinin
iaşesinde ibraz ettiği hizmet ve fedakârlıklar şayan-ı takdirdir
Memleketin Gureba Hastanesi de Hilal-i Ahmer’in idaresine

verilmiş, bu suretle istifade daha ziyade büyümüştür. 

Alaşehir’de ikisi ibtidaî, biri idadî olmak üzere resmi üç mek-
tep vardır. İcarhanede barınan idadi hariç kalmak suretiyle
diğerlerinin binası oldukça muntazamdır. 

Alaşehir’in Sarıkız maden suyu meşhurdur. Fazla miktarda
çeliği ihtiva eden bu su; kum ve ciğer hastalıklarına nafi imiş.
Ahval-i malumenin tahaddüs ettiği yakın zamana kadar süslü
şişeler içinde Avrupa’ya ihraç edilirdi. Su, belediyeye aittir.
Fakat belediye bununla bizzat meşgul olmaz; müteahhitlere
ihale eder. 

Bundan yirmi sene evvel Atnaşule (?) isminde bir Rum’a ihale
etmiş senevî 320 üzerinden kontrat yapmış. Fakat on beş se-
neye baliğ olan müddet-i ihale zarfında para farkları nazar-ı
itibara alınmadığı gibi, ihale işinde de belediye ve idare meclis-
lerinin karar ve tasdiki aranmamış olduğu için şimdi feshine
teşebbüs edilmektedir. 

Rum müteahhit maden suyu yüzünden pek çok servete malik
olmuştur.

Suyun bulunduğu mevki-i kasabanın cenub-i şarkîsinde ve
beş dakikalık yakınındadır. Asıl kaynak kârgir bir bina içine
alınmış, haricinde de umuma mahsus çeşmeler bırakmıştır.
Fakat çeşmelerin suyu ihtilata maruz kaldığı için diğeri kadar
halis değildir. Bunun yanında bir de kaplıca vardır ki suyu 28
derece-i hararette sıcaktır. Üçü erkeklere, ikisi kadınlara ait
olmak üzere beş havuzu müştemildir ve binası kârgirdir.
Kaplıcanın suyu kasabanın cenubundaki İncedağ’ından
nebean eder. Borular vasıtasıyla maden sularının yanına ge-
tirilmiştir. 

Alaşehir, Yıldırım Bayezid Han zamanında fethedilmiş, mer-
hum tarafından burada kârgir ve güzel bir cami-i şerif ile
hamam ve medrese inşa ettirilmiştir. Fakat hamam ve medrese
şimdi meydanda yoktur Müşarünileyh’in Gazel Yakut tesmiye
edilen tımarı, arazi-i mevkufası da zayi olmuş, caminin itti-
salinde sonradan yapılan medrese ve medresenin maaşları pek
cüzi bir miktara tenezzül etmiştir. Alaşehir’in otel ihtiyacı
nazar-ı itibare alınmakta, Evkaf Dairesince Kör Ali Paşa
Evkafından harap bir han arsası üzerine muntazam bir otel
inşası tasavvur edilmekte imiş. Bu tasavvurun bir an evvel
mevki-i fiile isalini misafirlerin köhne bir Rum hanesine muh-
taç kalmaktan kurtarılmasını, memleketin muhafaza-i şerefi
namına rica ederiz. 

Alaşehir’de bağ hayatı pek tatlıdır. Temmuz iptidasından
Ağustos nihayetine kadar halk bağlara çıkar, hususi evlerinde,
köşklerinde ikamet eder. O mevsimde mahsulleri keserler, ku-
ruturlar, pekmezlerini yaparlar, Eylül iptidasında yine
kasabaya gelirler. Mahsul Ramazan’a tesadüf ederse ahali Ra-
mazan vaizleri ve imamlar tedarik ederek öbek öbek nasi-
hatlere, mukabelelere ve namazlara koşarlar Emir Sultan
hulefasından Şeyh Mestan[1] ile Kadı Sinan[2] Alaşehir’de kendi
inşagerdeleri olan camilerin içindeki türbelerde medfundur.
Seyr ve divan sahibi meşhur Veysi ile:

1 870 tarihinde vefat etmiştir.
2 900 tarihi ricalindendir.
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Dil nazargâh-ı hudadır yıkma kalbin kimsenin
Kâbe ve Merve, Safa’dır yıkma kalbin kimsenin

...
Ey Nesimi bir gönül yap kim bilir kimde ne var
Hakk cemali aşıkadır yıkma kalbin kimsenin

Beyitlerinin nazımı Nesimi de buralıdır. Alaşehir’de sekiz cami
ile birçok mescit vardır. Bu kasaba geçenki mektubumuzda
yazdığımız vecihle Ağustos Kongresi’nin merkez-i içtimaı
olmuş şimal, şark ve cenup cepheleri harekâtına burada bir
vahdet ve intizam verilmiştir. 

Kongrenin reisi elyevm Bursa valisi olan muhterem Hacim
Muhittin Bey Efendi ve kâtibi de Balıkesir murahhası ulema-
yı muhteremeden ve Meclis-i Millî azasından Abdulgafur
Efendi idi. 

Kuva-yı Milliyeye ait son mesainin derecatı hakkında malumat
almak için heyet-i idareye müracaat edilmişse de henüz vaktin
pek erken olmasından kimseyi bulmak mümkün olamamıştır. 

Kasabayı bir saat kadar dolaştıktan sonra trenin kalkmak
üzere olduğunu işitince soluğu istasyonda aldık. Alaturka saat
dördü çeyrek geçe hareket ettik. Şimdi bağları, bağların için-
deki evleri temaşa ediyoruz. Güzergâhımıza tesadüf eden Gin-
lek-Kinlek istasyonuna yaklaşırken gayr-ı mezru çorak bir
silsile-i arazi gözümüze çaptı. O istasyonda duran vagonların
içindeki birçok çuvallar enzar-ı dikkati celp ediyordu. Sorduk:
Bu arazinin meyan kökü arazisi olduğunu, vagonlardaki
hamulenin de bu köklerden ibaret bulunduğunu söylediler!
Bizim attar dükkânlarında meyan kökü ufak kutular içinde
bulunur, pek büyük itina ile saklanır. Meğer bu mübarek kök-
lerin membaı burası imiş!..

Karilerimizin müsaadeleriyle biraz tafsilat verelim: 

Buralarda meyana en çok “payan” derler. Binlerce dönüm
arazi bununla doludur. İmar ve tımar yoktur. Hüdayî nabittir.
Forbes İngiliz Kumpanyası beş sene müddetle meyan arazisini
sahiplerinden isticar eder. Kaldırdığı kökleri vagonlarla
naklettirir. Hatt-ı boyunda bulunan Ginlek-Kinlek (?), Bey-
likli, Durasınlı, Taytan, köyleriyle Salihli, Sart (Sard),
Ahmedli, Kasaba, Menemen arazisi hep bu kumpanyanın
elindedir. Dönüm itibarıyla kumpanyanın verdiği bedel-i icar
mutarrid değildir. Şahsa ve mevkie göre tebeddül eder. Eğer
sahib-i arz zengin ve nüfuzlu ise ona verilen icar parası yük-
sektir! Fakat fakir ve zavallı ise dönüm başına hem de beş sene
için takdir edilen bedel 20, 30 guruştan ibaret kalır!!.. 

Maahaza kumpanya kökleri o civar amelesine çıkartıp, kendisi
onlardan satın alır, harice sattırmaz. Okka başına ameleye
verdiği 2-3 guruştur. Akşama kadar bir kişi 20-60 okka kök
çıkarabilir. Bir senede çıkarılan köklerin miktarı ise takriben
7-8 milyon okkadır. Ameliyata Teşrinievvelde (Ekim) başlanır.
Mart sonunda nihayet verilir. Meyan kökü tababette müs-
ta’meldir.[1] Avrupa’ya ve bilhassa Amerika’ya sevk olunur.
Amerika’da kökleri sigara ağızlığı uzunluğunda keserek kağıt-
lara sararlar burada okkasına iki guruş verilen bu köklerin ke-
silmiş tek danesini bir franka kadar satarlar!... Amerikalılar

fazla sigara içmemek ağızlarını tatlandırmak için ekseriya
meyan kökünü meme gibi emerler meyan kökünden bir nevi
bal da imal edilir. İngilizlerin Söke’de ayrıca bir fabrikası
vardır ki, burada kökleri tesviye ederler, paket haline koyarlar.
İkinci ve üçüncü derecede olanlarının da balını alırlar. İzmir
tarikiyle harice sevk edilenler odun halinde, Söke’den ihraç
edilenler ise paket veya bal halinde ihraç olunur. 

***
Ginlek-Kinlek (?) ile Gönas-Künas (?) arası dağlıktır. Şimen-
difer Kumpanyası bu dağları köstebek gibi delmiş, 30 kilo-
metrelik bir mesafe dâhilinde 23 tünel açmıştır! Tünellerin sık
sık karşımıza çıkması, bizi karanlıklar ve dumanlar içinde
bırakması oldukça canımızı sıktı. Nihayet Elvanlar’a geldik.
Tren burada bir saat kadar vakit geçirdi. İnay, Karakuyu
derken, akşam alaturka saat biri çeyrek geçe Uşak istasyonuna
muvasalat ettik.

Uşak kazası merkezi karşıdan yıldızlar gibi parıldıyordu.
Burasını ziyaret bizim için pek faydalı oluyordu. Maalesef tren
gece kalmadı. Dört buçukta yollandık. Maahaza bu kasaba
hakkındaki tahkikatımızı da arz edelim:

Uşak, Kütahya müstakil sancağına merbut olup, 105.000 nü-
fusu muhtevi cesim bir kazadır. Merkezinin nüfusu 23.000
kadardır. Bu kazanın Ulubey, Karahallı, Sivaslı, Banaz nam-
larında dört nahiyesi vardır. Rum ve Ermeni nüfusu 1500’den
ibarettir. Uşak kazası öteden beri halıcılıkla, millî mensucat
ile kesb-i şöhret etmiştir. Merkezde 2000 halı destgâhı; 3 iplik
ve şayak fabrikası, 25 boyahane mevcuttur. Yalnız halıcılık
sayesinde hariçten memlekete bir senede 3 milyon lira gir-
miştir.

Uşak, Alaşehir’den kıyas edilemeyecek kadar mamur, yoları
muntazam, merkezi haritaya göre tanzim edilmiş pek güzel,
feyzkâr bir kasabadır. Ovası vasi, ziraati müterakkidir. Bilhassa
palamut, afyon ve hububat-ı mütenevvia ihracatı bu civar
kazalarından daha fazladır. Uşak’ta bir leyli medrese “Darü’l-
hilafeti’l–âliye Medresesi”, bir idadi, dört zükur, iki inas
ibtidaiyesi, birkaç hususi mektep, 24 cami-i şerif ile birçok
mesacid ve emakin-i hayriye ve resmiye vardır. Bu kazada
arazi münkasımdır. En fakir bir kimsenin bile yiyeceği za-
hiresini elde edebilecek tarlaya maliktir. Bilhassa bu kazanın
Kuva-yı Milliye uğrundaki mesaisi, fedakârlığı pek yüksektir.
Şark Cephesi’nin Heyet-i Merkezi-yesine karargâh olan bu
hamiyetli kaza vatan müdafaası için nakden 200.000 lira iane
vermiştir. Ayniyat ve teberruat-ı saire bundan hariçtir.

Akhisar’dan itibaren bütün medaihiyle öğrendiğimiz, gıyaben
tanıdığımız imanla Uşak, ruhumuzda en nikbin tesirler icra
eden müstesna bir yerdir. İşte bu hamiyetkâr memleketi
hürmetlerle karşıdan selamlayarak yolumuza devam ettik.
Bütün geceyi Salihli’den beri ağırlaşan trenin canhıraş gürültü-
leri arasında uykusuz bir halde geçirdik. Ferdası sabahı
alaturka saat bir buçukta Karahisar-ı Sahib livası merkezine
muvasalat ettik.

Afyon: 8 Mayıs 336 (8 Mayıs 1920)
Muvahhid

1 Arabistan’da meyan kökünden şerbet yaparak Türkün içtiği ayran gibi bol bol içerler.  Meyana süs derler.
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Numara 66 
Tarih: 30 Mayıs 336 (30 Mayıs 1920)

Sayfa: 3

BİR SAFHA-İ TARİH

Büyük Millet Meclisi’nde Mustafa Kemal Paşa hazretleri
tarafından irat edilen mühim nutk-ı tarihînin mabadı: 

Tekmil milletin vaziyetini idrak ile mukadderatına bizzat
hâkim olmağa azmettiğini anlamıştım. Millet ve memleketin
hal ve vaziyetini derpiş ve hukukunu muhafaza ve müdafaa
eylemek üzere her türlü tesir ve murakabeden azade bir
heyet-i milliyenin vücudunu elzem gördüm. Bunun için icap
edenlerle müzakere ve muhabere ederek Sivas’ta umumi bir
millet kongresi akdini kararlaştırdık. Büyük ve kanlı
tehlikelere karşı daha ziyade temasta bulunan vilayat-ı
şarkıyemiz zaten Erzurum’da mezkûr vilayat namına aynı
maksat altında bir kongre akdine teşebbüs eylemişti. Sivas
Kongresi için mahrem bir beyanname ve mektubu tamim
ettim. Bu mektup ve beyanname malum-ı âlileridir. Bu esnada
Müdafaa-yı Hukuk-ı Milliye Cemiyetleri’ne ait telgrafname-
lerin keşide edilmesi hakkında Posta ve Telgraf Müdüriyet-i
Umumiyesi tarafından posta ve telgraf müdürlerine bir emir
verildiği haber alındı. Vatanın esarette bulunduğu bu tarihi
anlarda sada-yı milleti isma’a Yegâne vasıta olan bîtaraf ve sırf
millî teşkilatın men-i muhaberesine ictisar etmenin millete
karşı büyük bir cinayet ve hıyanet ve İslamiyet’e karşı en azim
bir günah olduğu bedihi idi. Bu hainane teşebbüsün derhal
önüne geçmeği vicdani bir vazife addettim. Tamimen her
tarafa icap eden emirleri verdim. Keyfiyeti zat-ı hazret-i
padişahîye arz ettim. Ve makam-ı Sadarete ve Harbiye
Nezareti’ne ve aynen Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umu-
miyesi’ne de yazdım. 

24 Haziran 335 (24 Haziran 1919) tarihinde Dâhiliye Nazırı
Ali Kemal Bey’in de bir tamiminden haberdar edildim. Bir
tamimde: “Hak–ı şikenane, gasıbane ve gaddarane işgallerden
ne derece müteessir olursa olsun hükümet ve Yunanistan ve
ne de kimse ile bu esnalarda harp ve darbe tutuşamaz.
Paris’teki konferansa giden murahhaslarımızın şimdiye kadar
ecza-yı asliye-i vatanı kurtaracaklarına ümidimiz günden güne
artmaktadır. Esbab-ı müdafaa hazırlayanları men ediniz. Hak-
larında insafsızca davranınız. Bunlar eski düşmanlarımızdır.
İşleri bozulmak üzere iken yeniden düzelmesine meydan ver-
meyen (Mırıltılar ve alçak sesleri) denilmekte idi. Ali Kemal
Bey’in de teşebbüsünün önüne geçtim. Bu münasebetle atabe-
i ulya-yı cenab-ı padişahîye şu maruzatta bulundum: 

“Dâhiliye Nazırı Bey 18 Haziran tarihli vilayata neşrettiği şifreli
bir tamimde Müdafaa-yı Hukuk-ı Milliye istihzaratını şiddetle
men ediyor. Pek hazin ve müessiftir ki aynı tarihte Posta ve
Telgraf Müdür-i Umumiyesi de sada-yı milleti boğmaya matuf
gafilâne ve derhal akamet ve nedamete mahkûm bir telgraf
neşr eylemişti. 

Şevketpenahım! Bilfiil vaki bu günkü tehlike-i inkısam
karşısında başında makam-ı akdes-i saltanat-ı hümayunları
almak üzere mukaddesatını tahlisi ve muhafazaya azm etmiş
olan millet-i necibelerinin hüsnü böyle ve hatarnâk bir zih-

niyetle inkâr kudretine tevessül etmek tarihin ve vicdan-ı mil-
lînin hiçbir zaman affedemeyeceği hadisatındandır. Gerçi
böyle bir zihniyetin hiçbir yerde cay-ı kabul ve tatbik bul-
madığını maaşşükran arz eylerim. Fakat millet-inecibelerinin
ve vatan ve devletin tarihine karşı reva görülen bu muameleler
mukadderat ile pek zalimane bir istihza oluyor. Bu hadisat
müteheyyiç olan enzar ve efkâr-ı millette şayi oldukça
hükümet-i merkeziyeye itimatsızlık göstermek gibi pek fena
avakıbı ihzar edeceğinde şüphe yoktur. Arz-ı keyfiyete mü-
caseret eylerken tazimat-ı ubudiyetkâranemi de teyit
eylediğim muhat-ı ilm-i âli buyruldukta ferman.”

27 Haziran 335 (27 Haziran 1919) Sivas’a muvasalat ettim.
Azl edildiğimden bahis Ali Kemal Bey’in bir tamiminin daha
varit olduğunu öğrendim. 23 Haziran 335 (23 Haziran 1919)
tarihli olan bu şifreli tamimde: 

“İngiliz mümessil-i fevkaladesinin talep ve ısrarıyla azledildi.
Müşarünileyhin İstanbul’a celbi Harbiye Nezaretine ait bir va-
zifedir. Lakin nezaretimin size emr-i katisi artık o zevatın
mazul olduğunu bilmek ve kendisiyle hiçbir muamele-i
resmiyeye girişmemek ve umur-ı hükümete müteallik hiçbir
matlubunu is’af ettirmemektir.” deniliyordu. 

Bu muameleye dair Sadarete ve Harbiye Nezaretine 28 Hazi-
ran 335’de (28 Haziran 1919’da) şu telgrafı çektim: 

“Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetleri’ne
muzaheretimden ve İngilizler tarafından talep eylediğimden
bahis ile azil olunduğumu daha bazı nabeca sözler ilavesiyle
Dâhiliye Nazırı Ali Kemal Bey’in makamat-ı mülkiyeye tamim
eylediğine muttali oldum. Acizlerini bu memuriyete nasb ve
tayin buyuran zat-ı hazret-i padişahînin bu babda bir güna
irade-i seniyelerini şeref telakki eylemediğim gibi ne
makam-ı celil-i sadaretten ve ne de Harbiye Nezareti celilesin-
den azlime dair hiçbir emir almadım. Binaenaleyh Ali Kemal
Bey’in bu gizli neşr ve tamiminin ne gibi mülahazat-ı sakime
tahtında cereyan ettiğini ve rüesa-yı devlet arasında tefrika ve
memlekette kanunsuzluk ve inzibatsızlık ve binnetice millet
arasında anarşi tevlidine saik bu zihniyetin ne kadar hatarnâk
olduğunu vareste-i arz görüyorum. Ali Kemal Bey’in infisalini
bildiren telgraf haberleri mümaileyhin hatt-ı hareketinin
hükümet-i seniyece mazhar-ı tasvip olduğunu tamamen
göstermiş ve memlekette mucip olduğunu su-i tesir ve tefe-
hhüm her ne kadar kısmen bu suretle zail olmuş ise de
meclis-i vükelanın bilkülliye karar ve kanaati haricinde
yapıldığına katiyen kani bulunduğum bu muhataralı ve
mesuliyeti cidden ağır düşüncelerin millet ve memleketin se-
lamet-i atiyyesi için ne büyük zararlar tevlit edebileceğini
tekrar arza mecburum. Mümaileyh hakkında yapılacak
muameleyi takdir-i fehimanelerine arz ederim.”

Umum vilayetlere müstakil ve mülhak mutasarrıflıklara ve kol
ordulara ve ikinci ordu müfettişliğine de şu telgrafı yazdım: 

“Müdafaa-yı Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak gibi münhasıran
vatanı ve istikbal-i millîyi tahlise müstenit bir gaye-i mukad-
deseye muzaheratımdan ve İngilizler tarafından talep
edildiğimden bahisle azlolunduğumu Dâhiliye Nazırı Ali
Kemal Bey makamat-ı mülkiyeye mahremane tamim ettiğine
muttali oldum. 
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1-Acizilerini bu memuriyete nasb ve tayin buyuran zat-ı
hazret-i padişahînin bu babdaki bir gûna irade-i seniyelerini
şeref telakki eylemediğim gibi ne makam-ı celil-i Sadaretten ve
ne de Harbiye Nezaret-i celilesinden azlime dair bu ana kadar
hiçbir emir almadım. Binaenaleyh Ali Kemal Bey’in bu gizli
neşr ve tamiminin ne gibi mülahazat-ı sakime tahtında
cereyan ettiğini zaman ve hadisat kariben umum nazarında
ispat edecektir. Rüesa-yı devlet arasında tefrika ve memlekette
kanunsuzluk ve inzibatsızlık ve binnetice anarşi tevlidine saik
olan bu hatırnâk zihniyetin tarih ve millet nazarında vahamet
ve mesuliyeti noktasına nazar-ı dikkati celbi lâzımeden adde-
derim. Ali Kemal Bey’in salahiyeti fevkinde olarak mevcud-
iyet-i milliyemiz aleyhindeki bu gizli ve gayr-ı kanuni hare-
ketten rücu ettirileceği tabiidir.

2-Memuriyetimin hitamı hakkında bir irade-i hazret-i padi-
şahî şeref telakki ettiğim takdirde bittabi hizmet ve vazife-i
resmiyeden tecerrüt ve bunun başkalarından evvel bizzat
benim tamim edeceğim aşikârdır. Böyle bir halde tahlis-i
vatana müstenit olan dini ve millî ittihadımı sine-i millette bir
ferd-i millet olarak dahi takip etmek benim için en mübeccel
bir vazife ve en kati bir emeldir. Binaenaleyh devletçe ve
ba-irade-i seniyye muhaddes olan Üçüncü Ordu-yı Hümayun
Müfettişliği ve bunun devlet ve millete karşı olan mesuliyeti
uhdemde bulundukça Bab-ı âlinin talimatında münderiç
vazaif-i resmiyeden naşi tekmil vülat-ı kiram ile elviye-i müs-
takilenin tebligatımı icraya tamamıyla mecbur ve bugünkü
hakikate muttali olduktan sonra her vakit ve tarih karşısında
da mesul bulunduklarını tebliğe müsaraat eylerim. Bundan
maada ordu müfettişliği devletin bir makam-ı resmisi olup
hiçbir zaman şahıs ile kaim ve alakadar bulunmadığından
makamın kendisine mahsus muhaberat ve revabıtını hüsn-i
suretle muhafaza ve idame ettirmek bir zaruret-i kanuniye
olduğunu ve bu tebligatımın Ali Kemal Bey’in tebligatının
tamim olunduğu makama da iblağ-ı lüzumunu arz eylerim. 

Dâhiliye Nazırı Ali Kemal Bey’le Harbiye Nazırı Şevket Turgut
Paşa’nın kabineden istifa eyledikleri ajanslardan anlaşıldı. 10
saat kadar sonra 28 Haziran 335 (28 Haziran 1919) tarihli ve
Şevket Turgut imzasıyla aldığım şifrede de: 

“Birçok temenniler, niyazlar ile bizden bir heyetin Paris’e
gitmesine Dörtler Meclisi müsaade etti. Ne olacağımız henüz
malum değil bizce hatta mukadderatımızla hâlâ oynayanların
hedefi gary-ı malumdur. Yalnız medar-ı teselli bir şey ise o da
hakkımızdaki düşmanlarımız efkârından az çok lehimizde
taaddiyle uğraşmak gibi görünmesidir. Sabık aylarda barbar
ve idaresiz diye tavzif edilirken şimdi de mazlum ve fakat
mutena muhtaç yollu tavsif olunmaklığımız gibi vaz-ı
hazırınızdan seri haberdar olacak olan düşmanlarımız zat-ı
âlinizi pek kolaylıkla elde edecekleri muhakkak görülmekle
beraber zaten meşkûkü’l-hayat yaşayan bizleri de ortadan
kaldırmaya savaşacaklardır. Şu izah-ı meveddetkâranemle
zat-ı aliyyelerine karşı vazife-i uhuvvet ve hizmet-i vataniyye-
mi ifa etmiş olduğumu zannederek bilâhadise hemen der-
saadete teşrifinizi rica eylerim.” deniliyordu. 

Buna cevap dahi vermeğe lüzum görmedim. Sivas’ta teşkilat-
ı milliyenin ihzar ve ikmali Erzurum’dan sonra Sivas’ta mema-
lik-i Osmaniye namına umumi bir kongrenin içtimaı ve

murahhasların celbi için icap eden bazı tedabir ve tertibat
alındıktan sonra Erzurum’a müteveccihen hareket olundu. 2
Temmuz 335 (2 Temmuz 1919) günü Erzincan’da Mabeyn-i
Hümayun Baş Kitabetinden aldığım telgrafın başlıca noktaları
şu idi:

“Evvel ve ahir keşîde buyrulan telgrafname-i valaları
manzur-ı âli olarak şevketmeab efendimiz hazretleri hakkı-
nızda perverde eyledikleri asar-ı teveccühe ve hayr-i hevahi
icabında suret-i hususiyede vesaya-yı atiyyenin tebliğine aciz-
lerini memur buyurmuşlardır. Nezd-i âlide malum olan
hissiyat-ı vatanperveraneleri saikasıyla o havalice bazı tertibat
ve teşebbüsata ibtidar eylemeleri İngilizlerin nazar-ı dikkat-
lerini celb ile hükümeti tazyika kıyam etmişlerdir. Devle-
timizin vaziyet-i hazırası taşraca zan ve tahmin edildiği
derecede mucib-i endişe ve telaş değildir. Biminnehilkerim
devletin mevcudiyet ve istiklalinin teminine muvaffakıyyet
hâsıl olunca merkez-i saltanattan taşranın kurtarılması esas
olur. Şu sırada zat-ı âlilerinin bilistifade dersaadete avdetleri
belki icabının hükümeti tazyik ile hakkınızda haysiyet-şikane
bir muamele vukua getirilmek mülahazasıyla tavsiye buyrul-
mamakta olduğu gibi daire-i harbiyece azilleri cihetine
gidilmesi de nezd-i âlide tecviz edilmediğinden Harbiye
Nezaretinden iki ay müddetle tebdil-i hava istenilerek
ahval-i tavazzuh ve sulh takarrür edinceye kadar ihtiyar buy-
rulacak bir şehir veya kasabadan istirahat eylemeleri en mu-
vaffak suret olarak tahattur buyrulmaktadır.”

2-3 Temmuz 335 (2-3 Temmuz 1919) dahi Mamahatun’da
Harbiye Nezareti’nden gelen Ferid Paşa’nın 30 Haziran tarihli
şu şifresini aldım: 

“Muhabbet-i kalbiyelerinin kuvve-i cazibesi senakârdainizi
yine Harbiye Nezaretine getirdi. Hükümeti iyice müşkül bir
mevkide buldum. Münasebat-ı hariciyenin eşkâl-i dehşet-i iş-
timali arasında bir de bunu büsbütün teşdide sebebiyet vere-
cek bir buhran-ı dâhili karşısında kalınca bilihtiyar titredim.
Zat-ı âlileri gibi bendeniz de kuva-yı takdirime mutemet
olduğumdan iddia edebilirim ki benim kadar sizi ruhunuzun
en amik köşelerine kadar anlayabilmiş bir fert yoktur. Şimdilik
tamamıyla biliyorum ki nasıl bir saik hükümetle zat-ı âlileri
arasında bir anlaşmamazlık ihdas eylemiştir. Şüphesiz ama-yı
a’raz ile malulunun müvellidatından olacaktır. İngilizler
tarafından bazı kumandanlarımız hakkında mesbuk muame-
lenin zat-ı âlilerine tatbiki hiç de muntazar olmamakla beraber
her ihtimale göre bu işin hüsn-i suretle halli çaresini
düşündüm. Kudret-i âliye ve hamiyet-i vataniyelerinden haif
olarak haksızlıkları iddia olunamayacak düşmanlarımız zat-ı
âlilerinin böyle mühim bir memuriyet-i askeriyede bulun-
malarından lerzan olmalarına mübtenidir ki sizi bu vazifeden
ayırmak teşebbüsünde bulunmuşlardır. Mağlubiyet devasız
bir illettir. Bunların arzularına ademü’l-iltifat bir takım eracif
ihdası suretiyle menafi-i vataniyenin imhasına çalışacakları
korkusudur ki, maatteessüf bir müddet hidemat-ı bergü-
zidelerinden mahrumiyete hükümeti icbar ediyor. Hakk-ı
âlilerinde pek teveccühkâr olan zat-ı hazret-i padişahî çaker-
lerini bilhassa kabul ile bu işin bir hiss-i surete ifrağını tenez-
zülen müzakere buyurdular. Mazaret-i vücudiyeden bahs ile
gerek dersaadet gerekse arzu buyrulacak.
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Numara: 66
Tarih:: 30 Mayıs 336 (30 Mayıs 1920)

Sayfa: 4

Herhangi bir mahalde tebdil-i havaya taraf-ı âlilerinden
müsaade talep olunmak ve mucibince icabı ifa kılınmak
nez-d-i millet ve hükümette haiz oldukları mevki’in mah-
fuziyetini temin etmiş olmakla beraber düşmanlarımızın
metalib-i vakıasına da bu suretle nihayet verilmiş olacağı mü-
talaası karin tasvip-i âli-i şehriyari ve hatta bizzat taraf-ı
zîşeref-i hümayunlarından dahi ayrıca taraf-ı saadetlerine
yazılacağı irade ve ferman buyrulmuştur. Elimden gelecek her
arzularının husulüne çalışacağı nezd-i âlilerinde de müsellem
olması lazım gelen acizleri iş bu temenniyatı hem resmi ve
hem de hususi yapıyorum. Ve işte o hususiyete binaen de
söyleyeceğim ki vereceğimiz acil cevab-ı muvafakat yalnız
hakkımdaki itimat ve muhabbetinize hayır değil aynı zamanda
makam-ı Nezarette ümit ettiğim muvaffakiyete de mebde ola-
caktır. Ellerinizden öperim.”

Zat-ı Şahane’ye suret-i hareketim hakkında Harbiye Neza-
reti’ne yazdığımı arz ettim. Ferid Paşa’ya da cereyan-ı ahvali
izah ettikten sonra tebdil-i hava suretiyle de Anadolu’da
kalmakta bir beis görmediğimi yazdım. Harbiye Nazırı Ferid
Paşa’nın Erzurum’da aldığım bir telgrafnamesinde: “Der-
saadete hareketlerinin tesri buyrulmasını rica ederim.” de-
nilmekte idi. Telgraf başında da Ferid Paşa şunları söyledi: 

“Paşam! İtilaf mümessillerinin pek kati müracaatları bu günkü
telgrafnamemi yazmağa mecbur etti. Zat-ı âlilerini benim
kadar kimse bilemez. Hamiyyet-i vataniyelerinin ulvi gayeleri-
ne vakıfım. Bendeniz İstanbul’a teşrif buyrulacağını gerek
şevketmeab efendimize ve gerek mümessillere karşı taahhüt
eyledim. Mahcup olmayacağıma eminim. Hakk-ı âlilerinde İti-
laf mümessillerinden de burayı teşriflerinde hürmetten başka
bir şey muntazır değildir. Bunlar temin edilmiştir. Ancak
zat-ı âlilerinin hemen o havaliyi terk ile buraya gelmeniz
lazımdır.” Ferid Paşa’ya verdiğim cevapta şunları söyledim:

1-Acizlerinin vatan ve milletin selametine hizmet etmekten
başka bir gaye ve maksadım olmadığı ve halen dahi devletin
hudud-ı hazırası dâhilindeki mesai ve faaliyetimin bu cihetten
matuf olduğu halde Düvel-i İtilafiye mümessillerinin şah-
siyetinden bu derece mütevehhim bulunmalarının bir takım
ağraz ve tezvirattan ileri geldiğini ve bunların da acizlerini
bütün hissiyat ve efkârıyla tanıyan ve âmâl-i seniyye-i
mülükâne ile evamir-i hükümet dairesinde çalışacağıma itimat
buyuran zat-ı devletleri tarafından verilecek izahat ve temi-
natla kabil-i tashih ve izale olduğuna mutmainim.

2-Dört gün evvel arzu-yı irade-i şahaneye makrun olmakla
İtilaf mümessillerince de itiraza şayan olmadığı anlaşılan tek-
lif-i devletleri cevabı alınıp mütalaa edilmeden dersaadete
hareket-i acizanem taahhüt buyrulmamalı idi.

3-Hiçbir sebeb-i makul yok iken İzmir ve Antalya’nın
hükümetimizin malumatı dahi olmadan düşmanca işgali ve
silahsız, biçare halkın Rum eşkıyasına doğratılması ve binlerce
ırz ve namusun payimal edilmesi ve elan da Aydın Vilayeti’nin

her tarafında bu fecayi’in devam ve temadisi bir müddet evvel
oradan Nurettin Paşa’nın ve vahim bir kumanda tahav-
vülünün netice-i şükranı mı idi? Bu havali için dahi böyle
kanlı bir akıbet hazırlanmış, buna mani görülen kumanda
heyetlerinin tahvili lüzumu hissedilmiş ise imha-yı vatani
müstelzim teklifât karşısında rical-i hükümetimizin ikinci bir
hıyanete vasıta olmaktan ise efrad-ı millet arasında fert olarak
karışması mucib-i emsal bir vatanperverlik olur. [Alkışlar]
Şarktan İhsan ve Şevki Paşaların alınması vatanımızın
aksam-ı garbiyesinin gaddarâne işgali programının tatbikine
derece-i mümanaatı ne olabilmiştir?

MÜHİM BİR BEYANNAME

Büyük Millet Meclisi’nde alkışlarla okunmuştur. Rus Millet
Komiserliği Sovyet’inden telsiz telgrafla ilan edilen tamimdir: 

“Rusya ve Şark Müslümanları Kolçak ve Denikin ordularının
mahvından daha haiz-i ehemmiyet bir mesele karşısında bu-
lunuyor. O da bütün akvam-ı milel-i Muhammediye’nin uyan-
ması ve harekete gelmesidir. Şarkın taksimi için başlayan
kuvvetli muharebelerin sonu gelmek üzeredir. Dünyadaki
bütün akvamı kendi boyundurukları altına alan İngiliz yağ-
macıları kudret-i seferiye ve askeriyeleri sukut etmektedir.
Artık Rus inkılab-ı kebirinin darbeleri sayesinde her türlü
esaretin eski binaları yıkılıyor. Hükümetler milletlerin ellerine
geçecektir. Rusya’nın alın teriyle ve kanı pahasına çalışan
bütün milletleri dünyanın esir milletlerine hürriyet kazandır-
mak için şerefli bir sulh akdedettirecektir. Rusya bu mukaddes
emel peşinde yalnız değildir. Avrupa’nın Cihan Harbi yüzün-
den bitkin bir hale gelmiş olan milletlerinin elleri bize uzan-
mıştır. Kezalik Avrupa’nın meşhur yağmagerlerine asırlarca
esir olan büyük Hindistan dahi kendi mebuslarını intihap ede-
rek ve menhus esareti yıkarak ve şark akvamını harbe davet
ederek kendi eliyle isyan bayrağını kaldırmıştır. Yağmagerlerin
ayağı altındaki emperyalizm toprağı batmaktadır.

Ey Rusya’nın ve şarkın bütün İslamları! Camileri, ibadet-
haneleri tahrip ve hakları gasp edilen kimseler!.. Sizin dininiz
ve âdetiniz, millî ve medeni hürriyetiniz serbest ve el sürülmez
bir halde kalacaktır. Serbestçe ve manasız olarak hayat-ı mil-
liyenizi tanzim ediniz. Buna hakkınız vardır. Bilmelisiniz ki,
Rus inkılab-ı kebirinin Sovyetleri sizin hukukunuzu bütün
kuvvetiyle himaye edecektir. Binaenaleyh inkılâba ve onun
salâhiyettar hükümetine yardım ediniz. 

Şarkın Müslümanları, Türkler, Araplar, İraniler, Hindliler
kendi memleketleri, malları ve hayatları taksim ve harap
edilmek üzere bulunan kimseler! Sukut eden Çarlık tarafından
tanzim edilen İstanbul’un cebren işgali muahedesi yırtılmış,
mahvedilmiştir. Rus Cumhuriyeti Millet-i Sovyetleri mem-
leketlerinizin cebren işgalini redd ile ilan ederken İstanbul
Müslümanların ellerinde kalacaktır. Türkiye’nin taksimine ve
Türk arazisinden bir Ermenistan teşkiline dair olan muahede
yırtılmış ve mahvolmuştur. Yine ilan eder ki İran’ın imhasına
dair yapılan muahede de yırtılmış, yağmagerleri, memleke-
tinizi boyunduruk altına alan zalimleri tard eyleyiniz. Artık
susulacak devir geçti. Memleketinizin efendisi kendiniz olu-
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nuz! Arkadaşlar, kardeşler! Dünyanın esir milletlerinin
tahlisini bayraklarımıza yazalım. 

CEPHELERDE VAZİYET

Ayvalık Cephesi’nde: 27.5.336 (27 Mayıs 1920) Teke karyesi
civarında bir müfrezemiz dokuz kişilik bir Yunan keşif kolunu
pusuya düşürerek düşmana dört maktul ve iki mecruh
verdirmiştir. Soma, Akhisar ve Salihli cephelerinde sükûnet
vardır. 

Aydın Cephesi’nde: 24.5.336 (24 Mayıs 1920) hafif piyade ve
makineli tüfek ateşi teati edilmiştir 25.5.336’da (25 Mayıs
1920’de) Balyanbolu Cephesi’nde topçu ateşi teati edilmiştir. 

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir. 

Adapazarı’nda Kuva-yı Tedibiye Kumandan-ı muhteremi
Edhem Bey kardeşimizden varit olan telgrafnamedir:

Kuva-yı Tedibiyemizin Geyve Boğazı’ndan Adapazarı’na iler-
lemesine mukavemet etmek isteyen usat üç koldan ilerleyen
mücahitlerimiz tarafından hezimete uğramış ve 5 cebel topu,
8 mitralyöz ve eşya-yı askeriye istirdat edilerek Adapazarı ve
Sapanca avn-i Hakk’la tathir edilmiş ve Kuva-yı İnzibatiyeye
mensup birkaç zabit ile 200 nefer esir alınmıştır. Adapazarı
ve havalisinde firara muvaffak olamayarak yakayı ele veren
müşevvik-i rüesadan altı kişi salben idam ve esna-yı
muharebede mukavemet eden birkaç köy ihrak edilmiştir.
İdam edilenler meyanında Adapazarı şubesi reisi Binbaşı
Kemal ve Anzavurun Jandarma kumandanı mütekaidinden
Yüzbaşı Sami ile rüesa-yı usatından Ermeni komitecilerinden
Şirin dahi dâhildir. 

- Umum Kuva-yı Tedibiye Kumandanı Ali Fuad Paşa hazret-
lerinden mevrud telgrafnamelerde dahi mücahitlerimizden
Bolu, Hendek ve Düzce kazalarının işgal ettikleri ve ahalinin
Kuva-yı Milliyeyi sürur ile istikbal ettiklerini ve usatın kâmilen
arz-ı dehalet ettiği tebşir olunmaktadır.

- İstanbul’da buhran-ı vükela vardır. İzzet ve Salih Paşalar
kendilerine kabine teşkili hakkında vuku bulan teklifleri red-
detmişlerdir. Mahut Sait Molla’nın yeni kabineyi edeceği
hakkında bir rivayet dahi vardır.

- 22 Mayıs sabahı Ermenistan Hariciye Nazır-ı Cedidi
Hamazasb Ağacyan’dan Moskova’da Sovyetler Hariciye
Komiseri Çiçerin’e çekilen bir telgrafla Ermeni arazisinden
olan Kermansaray ve havalisinin Azerbaycan’dan gelen
muntazam iki süvari Bolşevik alayı tarafından işgal edildiğini
bildirmektedir.

- İzmit’te Değirmendere’de bulunan İstanbul Kuva-yı İnzi-
batiyesinden bir zabit ve 26 nefer Karamürsel’e gelerek Kuva-
yı Milliye kıtaatına dehalet etmişlerdir. 

- El-Cezire’den Ankara’ya gelen zînüfuz iki Arap şeyhi şu
malumatı vermişlerdir: İbnü’s-Su’ud ile İbnü’r-Reşid Irak

aşairi ile ittifak etmiş ve Bağdat civarında Zebid Şeyhi, Uceyl
İngilizlerden külliyetli miktarda cephane ve malzeme-i saire
ile üç yüzü mütecaviz otomobil ve araba iğtinam etmiştir. San-
car Yezidileriyle Telaar ahalisi İngilizlerin talep ettikleri teşkilat
ve muaveneti dahi kabul etmemişler ve İngilizlere müsellehan
mukabeleye karar vermişlerdir.

-İstanbul muhafızı Natık Paşa, Cafer Tayyar Bey’i yakalaya-
madığından dolayı azledildiği gibi namuslu erkân ve ümera-
yı askeriye Ferid Paşa hükümetine karşı vazife grevi ilan
etmişlerdir.

-Türkiye muahedenamesi Almanya ve Rusya’nın reyi ve işti-
raki temin edilmeksizin mevki-i tatbike konulduğu takdirde
keellemyekûn hükmünde tutululacağı Mösyö Wilson
Washington kabinesine beyan ettiğini yazıyor.

-Bakü’deki Bolşevik rüesası Azerbaycan hükümetine altı zırhlı
otomobil, on beş tayyare, sekiz tane on beşlik top, 170 mit
ralyöz, 17 bin tüfek vermişlerdir.

-Peyam-ı Sabah paçavrası Paris’te münteşir Eko dö Pari (L’É-
cho de Paris) gazetesine nazaran makamat-ı mukaddesenin
Cemiyet-i Akvam’ın (Milletler Cemiyeti) taht-ı mürakabesine
vazedileceğini yazdıktan sonra bunun en muvafık ve münasip
bir tarz olduğunu yazıyor. [İzmir’e Doğru: Makamat-ı mukad-
desede ecnebi hâkimiyetini muvafık ve münasip gören bu gibi
hain sefillere lanet olsun]

-Tan gazetesi Türk sulhunun tatbikatında birçok müşkülat
olduğu ve bundan cidden korktuğunu ve zanna göre
iştirak-ı menafi’in sevkiyle Türk ve Arapların birleşerek
müşterek harekât-ı istihlasiyeye çalışacaklarını söylüyor.

ALENEN TEŞEKKÜR

İdman Yurdu İdare Heyeti’nden:

Memleketimiz gençlerinden manen ve maddeten terakki ve
inkişafına hizmet etmek üzere teşekkül eden yurdumuzun
millî teşebbüslerinde muvaffak olmasını temin için 5 bin
guruş teberrü’ etmek suretiyle kıymetli bir muavenette bulu-
nan muhterem eşraf-ı ticaretten Tirelizade Sabri Bey Efendi’ye
alenen arz-ı şükran olunur. 

İLÂN

Balıkesir’de Hükümet Caddesi’nde Darb-ı Âli Erteli-Eretli (?)
Altında Çalışma Şirketi bu defa Ramazan-ı mübarek mü-

nasebetiyle külliyetli miktarda enva-ı kahveler ve pirinçler,
şekerler, makaronya, şehriye ve sigara kâğıtları, tömbeki ve

nefis ve en ala zeytinyağlarını ihzar eylemiş olduğundan top-
tan ve perakende en ehven ve rekabetkârane bir fiyatla
muhterem müşterilerine satacağını ilan ve beyan eder.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN İSLAM
ÂLEMİNE HİTABI

9 Mayıs’ta Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek dâhil ve
hariçte neşrine karar verilen beyanname sureti:

“Cenup çöllerinin bir köşesinde arzın seslerini dinleye dinleye
yatan Peygamber-i zîşanın ruhlarını ruhlarımızla birleştirdiği
İslam kardeşlerimiz, din-i mübinin son askeri, mahsur bir kale
içinde size tevcih-i hitap ediyor. Her taraftan üstümüze
hücum ederek, yüksele yüksele Osmanlı vatanını büsbütün
boğmak isteyen ölüm kuvvetleri ortasında tehlikelerle muhat
bir ada içinde kalmış gibiyiz. Size nidalarını yetiştirmek
isteyenler gayz ve kin ufuklarından kopup gelen tehdit ve
şütum, kizb ve riya gürültüleri arasında hakikatın sadasını
duyurmaya muvaffak olabilecekler mi? Sınırlarında muhare-
belerin yangını hiçbir zaman sönmeyen, etrafında husumet
dalgalarının meddi nihayet bulmayan Anadolu’dan, bu ezeli
gaza ve cihat topraklarından yükselen hitabımız acaba iğfal ve
desisenin bin manası arasından geçip sizi bulabilecek mi?

Şam’ın, Kurtuba’nın, Kahire’nin, Bağdat’ın sukutundan sonra
İslam’ın son darulhilafesi İstanbul da düşman silahlarının göl-
gesi altına düştü. Afrika’nın sahilleri üstünden Akdeniz’i baş-
tanbaşa kuşatan hatıra-engiz diyarlarımıza Tuna yalılarından
Ural’ın şimaline, iç Asya’nın ucu bucağı olmayan bozkırlarına,
Ganj’ın, Pencap’ın velvele-i saytı hâlâ susmayan mamurelerine
varıncaya kadar birer birer yâd ellerin kahır ve cebri altına
giren aziz kardeş yurtlarına ağlarken nihayet kıblegâh-ı İs-
lam’ın, Ravza-ı Nebevi’yi taşıyan Hicaz ve Yemen hatları, Fi-
listin ve Irak, Hindistan, müntehalarına kadar Asya’da İngiliz
saltanatının engin, nihayetsiz bir şehrahı oldu. 

Kurun-ı vusta muharebelerinde vahşi ve hain bir idrak ile için-
den tehlike gelebilecek komşu memleketleri boşluk haline çe-
virmek siyaseti şimdi aynı maksatla Anadolu’ya karşı tatbik
ediliyor. Ta ki mahkûm Hindistan’ı mahkûm Mısır’a raptede-
rek yeni esir memleketler, yeni İngiliz müstemlekeleri
Anadolu içinden gelecek bir tehdide maruz olmasın… Bunun
için Selçuk Türklerinden, dokuz buçuk on asırlık bir zaman-
dan beri me’va-yı İslam olan Anadolu’ya taraf taraf istila ordu-
ları çıkardılar. Bunun için Yunan Ordusu ismini taşıyan eşkıya

sürülerinin kahir bir Türk ekseriyetiyle meskûn olan mamur
ve mesut bir vilayetimizi vurgunla, yangınla, kesimle, ıssız ve
viran etmesine karşı ses çıkarmadılar. Bunun için beynelmilel
bir heyetin mutantan bir ilamı Yunan ordusunu cürmümeşhut
halinde kana bulanmış bir katil gibi yakalamış ve cihana karşı
teşhir etmişken “işine devam et, sana beyan-ı itimad ediyoruz”
dediler. Bunun için defter-i amalinde bütün Mora ve Teselya
Müslümanlarının Cenubî Arnavutluk, Makedonya ve Girit
Müslümanlarının kıtali yazılı olan bu sefil orduyu daha fazla
muta kılmak için başına bir İngiliz generalini kumandan tayin
ettiler; yangını söndürecek ürpere ürpere kaçıp giden muhace-
retleri durduracak yerde, cephelerinizi geri alın, yüzlerce köyü
Yunan işgaline terk ediniz” dedi. Bunun için Adana, Maraş,
Antep, Urfa gibi en kadim İslam memleketleri Fransız zabit-
lerinin idaresinde Ermeni kin ve gayzına, Ermeni ruhunun
müfteris gılzet ve husumetine, yenecek parçalanacak bir av
gibi terk edildi. Hükümeti elim bir mütareke ile silahlarından
tecrit edilmiş, orduları dağıtılmış bir millet ana yurduna
musallat olan başıboş bırakılmış bu yangıncı, yağmacı,
müstevlilere karşı müdafaadan başka ne yapabilirdi. Biz bu
sebeple aile ocaklarımızda eski gazalardan yadigâr kalmış
silahlarımızla, analarımız ve kız kardeşlerimizle, çocuklarımız
ve ihtiyarlarımızla her tarafta düşmanı karşılayarak geri iten
bir halk mücadelesine başladık. 

İstilaya yardım etmeyen Yunan garet ve kıtaline yeni sahalar
terk etmeyen halkın vücuda getirdiği cepheleri geri almaya
razı olmayan hükümetlerimiz İngiliz cebri altında birer birer
mevkilerini terk ettiler. Her ikisi namus ve hayatıyla tanınmış
iki asker olan Rıza ve Salih Paşaların hükümetlerine hak-
larında halife ve milletin emniyeti tamamıyla tezahür etmiş
iken istifa ettirmek suretiyle ıskat ettiler. Hâlbuki Anadolu’nun
istilaya uğrayan kısımları evvelce istila edilmiş, memleketleri-
mizden muhaceret eden meskensiz maişetsiz, yüz binlerce
muhacirle dolu olan topraklardı. Balkan muharebesinde
yakılan köylerin, şehirlerin meşum aleviyle ve mazlum bir
halkın kanıyla boyanmış kızıl, korkunç bir salip önünde fevç
fevç yurtlarından dışarı uğrayan muhaceretler, henüz Anadolu
topraklarında hastalıktan, açlıktan perişan bir halde sürü-
nürken arkalarından eski katilleri yetiştirdiler. Başlarına tekrar
musallat ettiler! 

Birliğini, istiklalini müdafaa ettiğimiz Anadolu, öz vatanından
matrut olmuş, kaç bedbaht Müslüman millete daruleman olan
bir topraktır. Kırım’dan, Bosna-Hersek’ten, Kafkasya’dan düş-
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man akımları önünde terk-i diyar edenler gelip onda kendile-
rine vatan buldular. İşte parçalamak, dağıtmak istedikleri
memleket, İslamiyet’in birçok bedbaht evladına bağrında
yeniden hakk-ı hürriyet, hakk-ı hayat veren bir memlekettir.
İçeride her gün biraz daha büyüyen tesir ve nüfuzunu her an
biraz daha arttıran halk mukavemetini kırmak için İngiliz
siyaseti her çareye başvurmaya karar verdi. Bu fikri en evvel
cihan matbuatına “Türklere sulhu kabul ettirmek için
vesait-i zecrîye kullanılacak” suretinde ilan ettiler. Tarih-i
siyasinin hiçbir devrinde hükümet adamları maksatlarını riya
ile örtmekte şimdi görüldüğü kadar şerir ve küstah ol-
mamışlardı. Türk payitahtının Türklere terk edileceğini halife
ve sultanın İstanbul’da ibka olunacağını, Hindistan’a resmen
tebliğ eden İngiltere aradan on gün geçmeden bu taahhüd-i
alenisini bilfiil nakzetmekte hiçbir beis görmedi. İstanbul
işgal-i askerî altına alındı. Askerlerimiz gece uykusu arasında
yataklarında bastırılmak suretinde şehit edildi. En maruf
rical-i mülkiye ve askeriyemiz, erbab-ı kalemimiz, birçok
mebuslar ve ayan tahassungâhında haydut yakalanır gibi
tevkif ve nefyedildiler İstanbul’da İngiliz idare-i örfiye altına
alındı. Ve bunun üzerine Millet Meclisi ecnebi tahakküm ve
tazyikinden hür olan bir kısım memlekete çekilmeye mecbur
oldu. 

Sulhu hazırlamak için payitaht işgal edildi. Sulhu hazırlamak
için meşru hükümetlerimiz indirildi. Sulhu hazırlamak için
İngiliz himayesi altına imzasını koymuş, her şeyini garbın
adalet ve merhametinden bekleyecek kadar anlayışsız, iradesiz
bir adam yeniden sadarete getirildi. Anadolu mukavemetini
kırmak için kendi hükümetimizi, kendi milletimiz aleyhine
taslit etmek, makam-ı iftayı, şeref-i İslam için kanını akıtan
mücahitlerin aleyhine kullanmak gibi iblisane bir fikri saha-i
tatbike koydular. İdraksizlik ve cehl ve gayz ile gözleri kapan-
mış olan birkaç adamı Anadolu kuvvetlerini arkadan vurmak
üzere harekete getirdiler. Orduyu terhis etmek, köylülere
Kuva-yı Milliyeyi asi tanıtmak, milleti kendine şeref veren en
asil ve civanmert evladına karşı şüphe ve tereddüde
düşürmek, sulhu hazırlamak için İngiliz emri altında çalışan
vatansızların ilk işi oldu. 

İşte biz bir taraftan müstevlileri geldikleri yerlere tardetmek,
diğer taraftan iğfal ve ifsat edilenleri yola getirmekle meşgul
olduğumuz bir zamanda sizi hakikatten haberdar etmek iste-
dik. Zira öğrendik ki Mısır’da ve Hint’te olduğu gibi İslam’ın
başını İslam ile ezenler bizi halifeye asi ve günahkâr bir zümre
olarak tanıtmak istiyorlar. En eski zamanlarda olduğu gibi
bugün de İslam dinine İslam âlemine karşı deruhte ettiği
muazzam vazifeye, gevşemez, sarsılmaz bir iman ile sadık olan
milletimiz, düşmanların tezvir ve iğfaline kapılmaktan seri
tahzir eder. Cenubun kızgın çöllerinden şimalin buzlu iklim-
lerine ve şarktan garba kadar asırlar arasında gazadan gazaya
koşan milletimiz din yolunda kurban ettiği milyonlarca şehit-
lerinin vedia-i mübareği olan maksada merbut kalmakta
devam ediyor. İslam’ın son yurdunda son kurtuluş cihadını
yapan kardeşlerinize karşı zulümleri yalnız idlâl ve tezlilden
ibaret olmayan düşmanların cebir altında neşrettirdikleri fet-
valara cevap olarak Anadolu’nun her tarafından din-i mübînin
sada-yı hakikisi yükseldi. Yüzlerce müftü ve müderrisin
müşterek imzalarıyla ısdar ettikleri fetvalar doğru yolu mil-

letimize ve cihan-ı İslam’a işaret etti: “Ada-yı Müslimin olan
düvel-i muhasama tarafından fiilen işgal edilen makam-ı hi-
lafette cüyuş-ı Müsliminin silahlarından tecrit, devair-i hükü-
mete vazıyet ve idare-i örfiye ilan ve hukuk-ı hilafet gasp
edildikten sonra halife-i Müsliminin istihlası hususunda
kud-ret-i mümkünelerini sarf etmek bilumum Müslimine farz
olduğunu” ulema-yı dinimiz tebliğ ve tamim ettiler. Bu sada-
yı şeriyi siz de işitin.

İslam birliği fikrinin muahhar en büyük mümessili olan Yavuz
Sultan Selim’in dediği gibi “İslam gönüllerinin toplu olması
için kendisini perişan eden” milletimize, onun dava-yı istiklâ-
line manevi teyit ve muzaheretinizi bir saniye eksik etmeyin ta
ki İslam’ın bir küsuf-ı tama giden güneşi büsbütün karar-
masın, tekrar âlemimiz üstünde ışıldamaya başlasın.

Selam ve hidayet her zaman din kardeşlerimizin üzerine
olsun.

Büyük Millet Meclisi emriyle 

Reis Mustafa Kemal
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ÂLEM-İ İSLAM’A HİTAP

Büyük Millet Meclisi Şer’iye Encümeni tarafından tertip olu-
nan Meclis Heyet-i Umumiyesince bittasvip memleketin bil-
cümle aksamına neşri karargir olan beyanname:

Bilcümle erbab-ı ilim ve irfanın ve zevk-i aşina-yı hakayik-i
beyyinatın malumları olduğu veçhile bütün avalim, Hâkim-i
La-Yezal ve Alîm-i Zülcelâl hazretlerinin mazahir-i esma-i
ilâhîye ve asar-ı sıfat-ı cemaliye ve celaliyesinden ibarettir.
Nev-i insan ise bu mazahir ve asarın hülasa ve zübdesidir. İn-
sanda imaret-i arz ve siyaset-i nas gibi ser-hilafetin tamamî-i
tecellisi ve bu suretle nizam-ı âlemin veçh-i ekmeli üzere
bekası insanın haiz olduğu on iki nevi kavanin-i tevazün ve
teadül etmelerine ve bunun husulü ise Hâlik’ına ibadet, her
hususta adalete riayet ve ulu’l-emrden madud olan ulemanın
ahkâm-ı şer’iye ve siyaset-i İslam’a muvafık olarak beyan ve
tebliğ edeceği emre itaat misillü mekârim-i ahlak ile tahalluk
ve diyanet-i Hakk ile tedeyyün etmelerine vabestedir. Binae-
naleyh Şari’-i Teâlâ ve Takaddes Hazretlerinin; ümmeti, hik-
metle ve meviza-i hasene ve münazara-i müstahsene ile irşadı
amir olan “Ud’u ila sebîli Rabbike bi’l-hikmeti ve’l-mev’ızati’l-
haseneti…” [Rabb’inin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve
onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabb’in
kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olan-
ları da en iyi bilendir. (Nahl Suresi, Ayet: 25)] ayet-i celilesi
ahkâm-ı münifesine ittibaen düşmanlarımızdan İngilizlerin
sırf İslamiyet’i yeryüzünden kaldırmak maksad-ı hainanesiyle
makarr-ı hilafet ve saltanatımız olan sevgili İstanbul’umuzu
işgal ve halife-i zîşanımızı taht-ı esarete almak suretiyle istik-
lal-i millîmizi ihlal ettiklerine karşı biz İslamların din-i mübi-
nimizin emrettiği dairede ne suretle hareket etmesi lazım
geldiğini ilan ve beyana mecburiyet hâsıl olmuştur.
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Ey ehl-i İslam! Din ve vatanınıza taarruz eden ve sizi vatan-
larınızdan çıkaran düşmanlarınızı nerede bulursanız onları
sizi çıkardıkları yerden çıkarınız ki onların sizi vatanınızdan
çıkartmış olmaları bir fitne olup fitne ise katilden eşettir.
Mealinde olan “Vaktüluhüm haysü sekıftümuhüm ve
ahricuhüm min haysü ahracuküm vel fitnetü eşeddü minel
katl” [Onları nerede yakalarsanız öldürün onları sizi çıkart-
tıkları yerden çıkartın. Fitne katlden kötüdür... (Bakara Suresi,
Ayet: 191)] nazm-ı Celil-i Sübhanisi dairesinde mütarekeden
sonra düşmanın yedd-i istilasına geçmiş olan vatanı istirdat
ve levs-i a’dadan tathir için kavi bir azim ve iman ile sa’y ve
gayretten daha makul ve daha meşru hiçbir hareket tasavvur
edilemeyeceğine nazaran İstanbul ve İzmir ile sair işgal altında
bulunan vatanın ve bilhassa halife-i zişanımız ve sevgili
hakanımızın istihlası, istiklal-i millîmizin iade ve idamesi, fitne
ve fesad-ı adanın ref ve izalesi lüzum-ı şedid-i şer’isine ibti-
naen Milletin sine-i intibahından doğmuş olan Kuva-yı Mil-
liyenin hareketi min küllilvücuh muvafık-ı şer’-i şerif olmakla
beraber âlem-i muhasımın nazarında hakk-ı hayata malik
olduğumuzu ispata kâfi bir kaziyedir. Çünkü Halife-i Müs-
limin hazretlerinin makam-ı hilafet ve saltanatı olan İstanbul,
Emirelmümininin hilaf-ı marziyesi olarak düvel-i muhasıma
tarafından fiilen işgal edildi. Asakir-i İslamiye eslihasından
tecrit ve bazıları olan bilcümle istihkâmat ve kıla ve vesait-i
saire-i harbiye zapt ve İstanbul’da idare-i örfiye ilanıyla
divan-ı harpler teşkil ve İngiliz kavaniniyle millet-i İslamı
muhakeme ve tecziye etmek suretiyle halifenin hakk-ı kaza-
sına müdahale ve işgal altına alınan yerlerdeki teba-i gayr-i
müslime ile biliştirak İslamları katl ve İslam kız ve kadın-
larının ırz ve namusu hetk ve mukaddesat-ı Müslimin tahkir
ve kitabullah tezyif edildiği hadd-i tevatüre vasıl ve bizzarur
bunlara ilmimiz la-hakk ve nezdimizde bu ahval-i sabit ve İs-
lamiyet’in hasm-ı canı ve bütün ehl-i İslamın cellad-ı bîamanı
İngilizler hilafet-i İslamiye’mizi dahi ortadan kaldırarak bütün
cihana hâkim olmayı ve Müslümanları da bilkülliye mahvet-
meyi taht-ı karara almış iken bunlar ile mücadele etmemek
Müslümanlıkla kabil-i telif değildir. Milletimiz, hakayik-i
aliyye-i İslamiye ve mezaya-yı cemile-i Osmaniyeden hayli
servete malik ve bahşayiş-i fıtrat-ı Sübhaniye’den pek kıymet-
tar bir nimet-i istidadî haiz şifa-yı acili deva-yı ittifakta arayan
evliya-yı umur ile aylardan beri muhitlerini sarmış olan
hadisat-ı mezkûre tazyikat-ı elimesi altında dilhun olageldik-
lerinden dolayı istihlas-ı vatan ve hilafet ve istiklal-i mülk ve
millet emrindeki harekât-ı vataniyeyi bir tehalük-i hüdape-
sandane iledir. Aguş etmiş ve her tarafta silahbedest olarak
harekete müheyya bir hale gelmiştir. Din-i mübin-i İslam’ın
bu husustaki nusus-ı hakîmesini neşir ve tamim edip
muhafaza-i istiklaliyet ve irşad-ı avam zımnında hasbeddiyane
teveccüh eden fariza-i mühimmeyi takip ve her ihtimale karşı
vuku bulacak taarruzu takim için “Va’tesimu...” [Hep birlikte
Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın
size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar
idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti
sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun
tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah
size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.
(Al-i İmran Suresi, Ayet: 103)] emr-i celili mucibince ümmeti
vifak-ı ittihada sevk ederek yar ve ağyar nazarında din ve dev-

leti her türlü hatar ve su-i nazardan vikâye ve bina-yı milleti
felsefe-i hayatiyemizin istidadı nispetinde tesis eylemek
mecburiyeti Runümun bu ise gerek icabat-ı şer’iye ve gerekse
istidad-ı içtimaiye-i milliyemiz itibarıyla halen ve istikbalen
müstakarr-ı vatan ve millet için havass-ı ümmete teveccüh
ediyordu. Bu sırada hey’et-i mecmuasıyla bu hizmet-i âliyeye
sahip olmak hissiyatıyla meşbu’ olmuş Ankara’da büyük bir
Milet Meclisi küşadını nefsülemre muvafık görmüş binime-
tullahi teala Nisan’ın yirmi üçüncü Cuma gününde müzake-
rata ibtidar eylemiş ve bu ana kadar da heyet-i içtimaiyemizin
ahval-i ruhiyesine tevafuk edecek hidematta bulunmuştur.
Böyle bir an-ı mühimde İstanbul muhitinde hevasat-ı hay-
vaniyesi melekât-ı insaniyesine galip olan bazı bed-tıynetlerin
İngiliz tagallüp ve tahakkümünden bilistifade münasib-i
aliyeyi ihraza heveskâr olmalarından naşi bu vifak ve
ittihad-ı tamı adeta bir isyan şeklinde gösterek bir kısım yağ-
magir halkı ecnebi parasıyla ıtma’ ve Anadolu’nun bazı
nikatına sevk ve beyn’el-İslam sefk-i dimaya tahrik eyledikleri
bin türlü telinatla yâda şayan-ı hadisat-ı müessifedendir. İn-
sanların tab’an menfaatperest olması itibarıyla menafi-i zatiye
daima her şeye tercih edilmekte ve bu da tabi bir hal olmak
üzere telakki olunmaktadır. İnsanların tab’an böyle olduğun-
dan şu esası muhafaza hikmetine binaen Cenab-ı Hakk
Kur’an-ı Kerim’inde teavünü emrediyor. Ve buyuruyor ki:
“Teavenu…” [Ey Müslümanlar birbirinize iyilik hususunda
yardım ediniz. (Maide Suresi, Ayet: 2)] Bu ayet-i kerimenin
hikmet ve menfaat-ı dünyeviyesi beynelislam uhuvvet esasını
temin ve teyit içindir. İslamlar, bu emr-i celile ittibada berde-
vam kaldıkça uhuvvetlerinin zevaline imkân tasavvur edile-
mez. Her an ve zamanda İslamlar için vacib-i ittiba olan bu
esasat-ı diniyyenin böyle bir an-ı hatarnâkta ihlaline çalışan
ve binnetice İslam arasına tohum-ı şikak ve nifak saçarak İs-
lamı birbirine boğazlatmak fikr-i melanetkârisiyle ortaya çıkan
fasıklar milletin gaye-i ulviyesini başka bir şekil ve tarzda
göstermekte ve emellerine bu suret-i şenianede vusulü
tahayyül etmektedirler. Fakat emin olmak lazım gelir ki: Bu
gibi telkinat-ı mel’unane dimağ-ı ümmette yer bulamayacağını
takdir ve tayinden aciz olan satılmışlar pek ala bilmelidir ki
gaflet ve cinayetlerinin derecelerini neticenin husulüyle an-
layacaklardır. 

Cenab-ı Hakk “İn caeküm fasikun binebein…(Hucurat Suresi,
Ayet: 6)” buyuruyor ki, mana-yı münifi: “Size bir fasık gelir de
fena bir haber verirse o haberi iyi tetkik ediniz, bilâtetkik bir
şey yapacak olursanız siz musibete düçar ve sonra nadim ve
pişman olursunuz.” Bu münasebetle zaman-ı saadette cereyan
eden bir vakanın tafsiline lüzum görüyoruz. Beni-mustalik ka-
bilesinden zekât-ı şeriyeyi tahsil için Sahib-i Risalet Efendimiz
Hazretleri bir zatı memuren göndermişti. Kabile halkı bu zatın
istikbaline çıkmışlardı. İstikbalcileri görünce kendisini
öldürmeğe geliyorlar zannıyla korktu. Ve derhal geri dönerek
koşa koşa Medine’ye geldi. Ve kabile zekât vermemek için
silahlanmış az kaldı beni öldüreceklerdi dedi ve bu haber
beyne’l-Müslimin fevkalade galeyanı mucip olarak mukatele
vuku’una ramak kalmış idi. Sonradan meselenin tavazzuhu
üzerine “İn caeküm...” ayet-i kerimesi nazil olmuştur. Bir
meselenin künh ve hakikate nüfuz edemeyen bir adam
hadd-i zatında mevsukulkelim tanınmış bir zat olmuş olsa bile
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yanlış haberler vererek uhuvvet-i İslamiye’yi haleldar ede-
bilmesinin ihtimali vardır. Onun için her işitilen sözlerin
bilâtetkik sıhhatine kanaat getirmek ve hele ifsadat kabilinden
şayiat-ı kâzibeyi olduğu gibi kabul etmek şu ince dakikada
pek muzır olsa gerek. Yirmi otuz sene zarfında sadr-ı İslam’da
yüz milyonu mütecaviz nüfus havza-i İslam’a dâhil olmuş iken
beynel-Müslimin fitne, fesat, nifak ve şikak zuhur etmesinden
dolayı ve insanlar daima bir halde bulunmadığından ve ahlak
gittikçe bozulmaya başladığından milyonlarca nüfusla
teşekkül eden hükümetimiz küçülmeğe başladı ve binnetice
ecanibin istilasına maruz kaldı. 

İşte bunlar bizim için ders-i ibret olmalı, umum küre-i arzda
mevcut 300 milyonu mütecaviz Müslümanların bir melcei
kalmış ise o da burasıdır. Buranın halife-i mukaddesimiz,
padişahımız efendimiz hazretlerinin ve makam-ı hilafet ve is-
tiklal-i milletin muhafazası hususunda milletimiz bünyan-ı
mersus gibi müttehit bulunup inayet-i Sübhaniye’ye
mazhariyeti temenni etmelidirler. Ve minallahittevfik vesse-
lamu ala meni’t-tebaal-Hüda. (Yardım Allah’tandır. Selam
Hudâ’ya tabi olanlara olsun.)

BİR VESİKA-İ ZULÜM VE İTİSAF 

Muahede-i Sulhiyemizin Metni

Muahede melfufat dâhil olmadığı halde dört yüz otuz üç
maddeden ibarettir tarafeyn-i akideynin hüviyetlerini
mübeyyen mukaddime:

Fasl-ı Evvel: Cemiyet-i Akvama müteallik mukaveleden bahis-
tir.

Fasl-ı Sani: Türkiye’nin hudutlarından bahistir.

(Gelibolu) Şibh-i Ceziresi (Gelibolu’nun diğer adı) dâhil
olduğu halde takriben Çatalca hattına muadil bir hat Avrupa
kıtasından Türkiye’yi bütün Trakya’yı muhtevi bulunan Yu-
nanistan’dan tefrik edecektir.

Asya Kıtası’nda Bahr-ı Sefid’in (Akdeniz) İskenderun Körfezi
civarında kâin Karataş Burnu’nda bed ile takriben bir hatt-ı
müstakim teşkil ederek eski Türkiye-İran hududuna vasıl olan
ve Ayntab (Gaziantep), Urfa ve Mardin’i Türkiye haricinde
bırakan bir hat Türkiye’yi tefrik edecektir.

Şimal-i Şarkî hudutları aşağıda tafsilen beyan edilecek olan
Ermenistan’a müteallik mukarrerata talikan Türkiye’nin İran
ve Rusya ile olan hudud-ı hazırasıyla tevafuk etmektedir.

Fasl-ı Salis: Mevadd-ı siyasiyeden mürekkep olup birinci
kısım İstanbul’a mütedairdir. Bu maddenin metni berveçh-i
atidir: İşbu muahedenamenin kuyud-ı ihtiraziye tahtında bu-
lunan mevadd ve ahkâmı mucibince tarafeyn-i akideyn
hükümet-i Osmaniye’nin Dersaadet üzerindeki hukuk ve
tasarrufuna halel iras edilmemesi hükümet-i müşarunileyha
ile Zat-ı Şahane’nin belde-i mezkûrede ikametle şehr-i
mezkûru hükümet-i Osmaniye payitahtı olarak muhafaza et-
meleri hususunda müttehidülefkârdırlar. Maahaza Türkiye
işbu muahede ile buna merbut bulunan mukavelat-ı mütem-
mimeyi ve bahusus ekalliyetlerin ırkî, dinî ve lisanî hukukuna

dair mevaddını kemal-i sadakatle ifa hususunda terahi edecek,
olursa Düvel-i Müttefika balada mezkûr şeraiti tadil ve tefsir
etmek hakkını bilhassa muhafaza ederek, buna binaen
Türkiye bu babda ittihaz olunacak bilcümle mukarrerata ri-
ayet etmeği şimdiden taahhüt eyler. 

İkinci kısım: Boğazlara mütealliktir.

Evvela: Boğazların gerek vakt-i sulh ve gerek =>

Numara: 67 
2 Haziran 336 (2 Haziran 1920)

Sayfa: 3

=> vakt-i harpte kâffe-i sefain-i harbiye ve ticariyeye küşade et-
tirilmesi.

Saniyen: Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Rusya,
Yunanistan, Romanya, Bulgaristan murahhaslarından
mürekkep olmak üzere boğazlara müteallik komisyon teşkili,
bu komisyon hükümet-i milliyenin nüfuz ve tesiri haricinde
olarak gerek deniz üzerinde ve gerek Gelibolu Şibh-i Ceziresi
dâhil olduğu boğazlar mıntıkasında ve Asya kıtasında Kara-
deniz’de müntehi olmak üzere Şile’nin biraz şarkında Edremit
Körfezi’nden mürur eden ve ezcümle Edremit, Gönen, Mi-
haliç, İznik ve İzmit’i ihtiva eyleyen hattın cihet-i garbiyesinde
tulani bir arazi üzerinde icra-yı vezife eyleyecektir.

Rabian: Boğazlar komisyonunun salahiyeti hemen bir hükü-
metin salahiyet-i idariyesine muadil olacak ve müstakil olup
kendine mahsus teşkilatı, hususi bütçesi ve bilhassa kendi iş-
lerinde istihdam edilmek üzere bir polis heyeti kayıt ve tahrir
edecek ve istikraz akdine salâhiyettar olacaktır. 

Azası İngiltere, Fransa ve İtalya mümessillerinden müteşekkil
olmak üzere Dersaadet’te inikat edecek olan bir komisyon
Kürt unsurunun ekseriyeti ihtiva eylemekte olduğu havalinin
muhtariyet-i mahalliyesini ihzar eyleyecektir. İşbu muahede-
namenin mevki-i mer’iyete vaz’ı tarihinden bir sene sonra
Kürtler taleb-i istiklal hususunda Cemiyet-i Akvam’a müracaat
eder ve Cemiyet-i müşarunileyha da bu talebi is’afa müsait bu-
lursa Türkiye bu havali üzerinde haiz olduğu olduğu hukuk
ve tasarrufundan feragat etmeği taahhüt eyler.

Dördüncü Kısım: İzmir’e mütedairdir.

İzmir şehri ile alelhusus Tire, Ödemiş, Akhisar ve Bergama
kasabalarını muhtevi bulunan İzmir arazisi taht-ı
hükümrani-i Osmanî’de kalmakla beraber devlet-i Aliyye
havali-i mezkûre üzerindeki hukukunu Yunanistan hüküme-
tine terk edecektir. İşbu havalide kavanin-i Yunaniye tatbik
edilecek ve oralardaki tebaa-i Osmaniye hakkında Yunan
tebaası misillü muamele edilecek ve bunların memalik-i ec-
nebiyede himayesi Yunanistan tarafından temin olunacaktır.

İşbu muahedenin mevki-i icraya vaz’ından beş sene sonra ma-
halli parlementonun talebi üzerine havali-i mezkûre suret-i
katiyede Yunanistan’a ilhak edilecektir. 

Kısm-ı Hamis: Yunanistan hakkındadır.



- 326 -

Avrupa’da kâin olup balada mezkûr hat haricinde olan
arazi-i Osmaniye ile Cezair-i Bahr-ı Sefid (Akdeniz, Ege
Adaları) Yunanistan’a terk edilecektir.

Altıncı Kısım: Ermenistan hakkındadır.

Türkiye Ermenistan’ı müstakil bir hükümet olmak üzere tanır.
Türkiye ile Ermenistan arasında Erzurum Trabzon, Van, Bitlis
vilayetlerinde ta’yin-i hudut keyfiyetinde Amerika Reis-i
Cumhuru hakem olacak ve binaenaleyh Türkiye reis-i
müşarunileyhin ittihaz edeceği mukarreratı kabul etmeği taah-
hüt eyleyecektir. Mukarrerat-ı müttehize vilayat-ı mezkûre
arazisinin tamamen veya kısmen terkine taalluk eder. Er-
menistan hududu olacak olan işbu yerler arazi-i askeriye ol-
maktan tecrit edilecektir.

Yedinci Kısım: Suriye, Irak ve Filistin’e şamildir.

Henüz tayin edilmemiş olan bir mandater tarafından idare
edilmek şartıyla Suriye ve Irak hükümet-i müstakile olmak
üzere tanınacaktır.

Filistin’in idaresi Düvel-i Müttefika tarafından intihap edilecek
bir mandatere tevdi’ olunacaktır.

Sekizinci Kısım: Hicaz’a mütealliktir.

Hicaz bir hükümet-i müstakile olarak teessüs etmiştir. Türkiye
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerek işbu muahedename ile
tayin edilen ve gerek muahharan tahdit edilecek olan Asya-yı
Türki hudud-ı cenubîyesinin maverasında kâin arazi üzerinde
haiz olduğu bilcümle hukukundan Hicaz hükümet-i müstaki-
lesi lehine olarak feragat eyler.

Türkiye’nin topçu tertibatı olmaksızın azami otuz bin jandar-
ması ve altmış cebel topu ile mücehhez 15000 takviye kıtaatı
olacak ve bu kıtaat Boğazlar mıntıkası haricinde bulunacaktır.
Muhtelif Düvel-i Müttefika tarafından verilecek zabitler
hükümet-i Osmaniye’nin nezareti tahtında olarak jandar-
manın teşkil ve talimi kumandası emrinde ifa-yı muavenet
eyleceklerdir.

Osmanlı zabitlerinin adedi neferatın yüzde yirmisi nispetinde
olacak ve ecnebi zabitlerinin adedi de Osmanlı zabitleri ade-
dinin yüzde on beşini tecavüz etmeyecektir. Aynı havalide
hükümet-i Osmaniye’nin emrine verilecek olan zabitler aynı
tab’iyeti haiz olacaklar ve boğazlar, adalar mıntıkasındaki Os-
manlı ve Yunan jandarma kuvvetleri mıntıka-i mezkûrede bu-
lunan Beynelmilel Kuvve-i İşgaliye Kumandanlığının emri
tahtında bulunacaktır.

Muahedenin şerait-i askeriyesinden müsteban olduğuna göre
Türkiye badema bir sevkulceyş orduya malik olmayıp ancak
asayiş-i dâhilîyi muhafaza edebilecek derecede asakiri bulu-
nacaktır. Bütün sefain-i harbiyye-i Osmaniye kâmilen mütte-
fiklere teslim edilecektir. Türkiye için yeniden sefain-i harbiye
inşa ve iştirası memnudur.

İşbu maddenin umur-ı askeriye, bahriye ve havaiyeye taalluk
eden ahkâmı başlıca Düvel-i Mutelife tarafından intihap edile-
cek olan beynelmilel komisyonun taht-ı teftişte olarak
mevki-i tatbike vazolunacak ve bu babda vuku bulacak
masarif Türkiye tarafından tesviye edilecektir.

BİR SAFHA-İ TARİH

Büyük Millet Meclisi’nde Mustafa Kemal Paşa hazretleri
tarafından irat edilen mühim nutk-ı tarihînin mabadı: 

Ferid Paşa’nın verdiği cevap şudur:

“Beyanat-ı aliyyeleri doğrudur. Ancak bir hareket-i milliye
vuku bulacağına iman eden İngilizleri kudret-i âliye ve
hamiyet-i müslimeleri endişenâk etmiş ve düşmanlarımız
tarafından her gün bir suretle işaa edilen tezvirat bu endişeyi
tezyit etmiş olacak ki bugün behemehâl zat-ı âlilerinin or-
dunun başından İstanbul’a getirtilmesini Bab-ı Âli’den talep
etmişlerdir. Bu taleplerini tehditkârane bir lisanla söylemiş-
lerdir. Dört gün evvelki halin şekline göre Zat-ı Hazret-i
Padişahînin iktiran eden teklif-i acizanem vaki olmuştu. Fakat
bugünkü hal böyle bir anı ve acil davete icbar ediyor. Bab-ı
Âli’de makine başında geç vakte kadar sizi rahatsız etmekliğim
takdir buyurulur ki bir mecburiyet ve  hüsn-i menfaat-i vatan
icabıdır. Aynı zamanda istihkak-ı âlileri bulunan hürmet, İn-
gilizler tarafından ibraz olunacağı Hariciye Nazır Vekili mari-
fetiyle temin olunmuştur. İlk telgrafname-i acizanemde de ima
eylediğim veçhile Paris Konferansı mukarreratına inkiyattan
gayrı yapılacak bir şey görülememektedir. Şimdilik hüsn-i
amiziş şıkkını ihtiyar münasip gibi görülüyor ve işte bu sebebe
mebnidir ki acilen Dersaadet’e hareket-i âliyelerine intizar ol-
unuyor. Elbette ki huzuran mülakatımız bizi de tenvir ede-
cektir. Mümessillere ol-veçhile tebligat ifa edilmek üzere
hareket buyrulacak an-ı karibin tayini ricaen intizar etmek-
teyim.”

Verdiğim cevapta şu maddeler vardı:

1- Dünkü telgrafname-i âlilerinde Paris Konferansı mukar-
reratına inkıyattan gayrı yapılacak bir şey görülemediği beyan
buyruluyordu. Bu mukarrerat nelerdir? Ajansların en son
tebligatı İstiklal-i millîmizi ve mukadderatımızı pek ümitsiz
bir halde gösteriyor. Mesela Paris Konferansı, Trakya, Pontus,
İzmir, Kilikya, mesaili devletin aleyhine olarak tayin etmiş ve
vilayat-ı şarkiyyede de Ermenistan hâkimiyetini kabul ve teyit
eylemiş ise bu mukarrerata inkıyat için vekâlet ve salahiyetini
alan ve takdir eden kimlerdir? Sadrazam Paşa hazretleri vatan
ve milletin hukuk-ı mukaddesesini imha eden bu fena vaziyet-
leri men ve izale için ne gibi müspet ve maddi teminatla, ümit-
le avdet ediyorlar? 

2- Zat-ı Şahane tekmil-i hakayık devlet ve milletten ve
dekayik-i hukuk-ı hilafetten samimane bir lisan-ı sadakatle
tenvir buyrulmak ve gayr-i mesul olan zat-ı akdes-i
padişahînin âmâl ve iradat-ı seniyelerini daima âmâl-i
hakikiye-i din ve devlete imale eylemek lazımdır. Dersaa-
det’teki bazı zevatta ve bilhassa maalesef bir iki ay bile payidar
olamayan mütehavvil kabinelerde zahir olan galat-ı rüyet,
zaaf-ı kalp, milletin âmâl-i umumiyesine makûs ve gayr-i
meşru fikirlerle felaket ve istimal-i salahiyet etmek gibi tarihin
en feci mesuliyetlerinden katiyen uzak kalmalıdırlar.

3- Şahsiyet-i acizaneme gelince: Pek yanlış ve hatalı telakkiler
olduğunu gördüm. Bugün vatanımızda bir kudret-i milliye var
ise o cereyan, felaketlerden mütenebbih olan milletin kalp ve
dimağından düşmüştür. Acizleri de ancak ona tabi bulunmuş
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oluyorum. Acizlerinin buradan çekilmesi ve saire gibi tertibat
pek yanlış ve bilakis hatırnâktır. Acizlerinin masuniyeti
hakkında Hariciye Nazırı Vekili Beyefendi tarafından İngiliz-
lerden teminat aldığı beyan buyruluyor. Buna pek mütehayyir
oldum. Çünkü devletleri ve milletleri nam ve şerefine olarak
bir tarz-ı resmide imzaladıkları mütareke ahkâmını
muhafazaya bile asla riayet etmeksizin alabildiğine tecavüz-
lerde bulunan ve müteaddit haysiyetşiken misaller ihdas
eyleyen İngilizlerin bu teminatına itimat etmek pek safderun-
luk olur. Yalnız tamamıyla itimat buyrulsun ki eğer mem-
leketin hâlâsı ve selameti, şahsımın çekilmesine vabeste
olsaydı bilâkayd u şart ve nev-i beşere hiçbir ümit ve emel
raptına tenezzül etmeyerek nefsini kurban etmek kadar vic-
danî ve basit bir şey olamazdı. [Alkışlar] Binaenaleyh aradaki
tefavüt-i azim hakiki vaziyetin henüz oraca takdir olunama-
masındadır.

4- İhtiyar eylediği tasvir buyrulan hüsn-i amiziş tarikine mües-
sif buluyorum. Çünkü hüsn-i amiziş zaafı terviç ve idame
değildir. Mütarekenin akdinden bugüne kadar hükümet-i
merkeziyenin maalesef birbirini takliden aciz ve zayıf vazi-
yetler alması ve kuvve-i milliyeden zerre kadar ahz-ı kuvvet et-
memesi nihayet Düvel-i İtilafiye’nin memleketimizi bilâmani
istila emellerini teshil etmiştir. General Alenbi (Edmund Al-
lenby) ile elyevm Zat-ı Hazret-i Padişahî’nin baş mabeyncisi
olan Harbiye Nazır-ı Esbakı Yaver Paşa’nın bizzat vaki olan
muhaveresine ve müşarünileyhin maruz kaldığı muamele-i
dilsuza ve ayrıca bir ecnebi generali ile Harbiye Nazır-ı Esbakı
Abdullah Paşa’nın mülakatında generalin kullandığı istik-
lalşiken lisana bu münasebetle celb-i dikkat eylerim. Şimdiye
kadar evvelki kabineler tarafından takip olunan bu tarik-i
hüsn-i amiziştir ki Anadolu’nun garp aksamı ve pa-yitaht-ı
saltanat ve hilafetinde hükümdar-ı zişanımızın saraylarına
kadar feci’ bir şekilde işgal ve Kuva-yı Milliyeyi tefrik ve
imhaya tasaddi ettirmiş ve Şarkî Anadolu içinde aynı
muamele-i karibeyi ihzara başlamıştır. Binaenaleyh zat-ı
âlilerinin ve dâhil bulundukları kabinenin buna vasıta ve alet
olması vatanperverliği temenni olunur. İlave eylerim ki: İçtihat
ve kanaat-ı acizanemde isabet-i mutlaka olduğundan hiç
şüphem yoktur. Çünkü bu içtihat ve kanaat her taraftaki
ashab-ı vukuf-ı hamiyetin ve nüfuz-ı nazar erbabının
kanaat-i müştereke ve umumiyesine ve hassaten vicdan-ı mil-
letin intıbaatına müstenettir. Anadolu’daki büyük kumanda
makamlarının bir müddetten beri sarsılması ve o boşlukların
yerine ancak zayıf ve nadanının ikamesi gibi garbî Anadolu’yu
mezbuhane bir surette kaptıran eslaf-ı kiramınızın siyasetine
bir kere daha celb-i dikkat eylerim. Ali İhsan Paşa ile Nurettin
Paşa ve O’nun yerine getirilen Ali Nadir Paşa hadisesi tarih-i
millî teşhir edecektir. Mademki bugün zat-ı devletlerinin haiz
bulundukları makam, vatan ve milletin selametini temine kâfil
bir kudret bahşedemiyor. O halde eslafın açtığı rahneleri bu
kere de vatan ve milletin aksam-ı şarkiyyesinde tevsi için
zat-ı devletleri gibi sermayesi ancak hamiyet olması lazım
gelen kıymettar ve tecrübekâr bir vücudun serfüru etmesine
hiç de lüzum ve saik-i mücbir yoktur. İstiklalini zayi eden
makamınızın terki suretiyle tarihin ayan olan bir safha-i bîe-
manından bir şeref-i memduh ile sıyrılmak her halde bütün
erbab-ı namus ve hamiyet tarafından intizar olunuyordu.

(Bravo Sadaları) 

Ferid Paşa’ya en son verdiğim cevap şudur:

“Ermenistan’a mevut olduğunu bilmekle heyecan ve ga-
leyanda bulunan vilayat-ı şarkıye ahalisi arasından çıkıp
gelmek hususundaki teklif-i devletlerini ifade, irade-i şah-
siyemi istimalden manen ve maddeten memnu bulunuyorum.
Vaziyetin takdirini müsellem olan fetanet ve nüfuz-ı nazar-ı
samilerine arz eylerim efendim.

Bunu müteakip Mabeyn-i Hümayun Başkitabet-i Celilesi vası-
tasıyla aldığım telgrafnamede “oraca vaki olan teşebbüsat-ı
valaları her nasılsa İngilizlerce müdafaa-i vatan suretinde değil
şekl-i ahirde telakki edilmektedir. İngilizler şahs-ı valalarına
karşı muhill-i haysiyet hiçbir muamelede bulunmayacaklarını
suret-i katiyede taahhüt eylediler” denilmekte idi.

Buna cevap intizar etmeden şu telgrafı verdiler:

“Memuriyet-i aliyelerine hasbelicap hitam verilmiş olduğun-
dan hemen bilâteehhür Dersaadet’e avdetleri irade-i hazret-i
padişahî iktizasındandır efendim.”

Mabadı var

Numara: 67
2 Haziran 336 (2 Haziran 1920)

Sayfa: 4

CİHAN ŞUÛNU

- İstanbul’da münteşir Proiya (Proia) gazetesinin Atina
muhabir-i mahsusundan aldığı bir mektup Yunan kralının an-
sızın Atina’yı terk etmesi hakkında şayan-ı dikkat malumat
veriyor. Muhalif Yunan gazetelerine nazaran Aleksandır’ın
(Aleksander) bu tarz-ı hareketi taç ve tahtı boş bırakarak
halkın mahlu Kral Konstantin’in avdeti lehine rey vermesini
temin içindir. Nazırlar Kral’ın maksad-ı seyahati hakkında
kendilerine irat olunan suallere ve hatta niyabet-i saltanatın
suret-i icrası hakkındaki iradenin Kral tarafından imza edilip
edilmediği hakkındaki şayiaya cevap vermekten istinkâf et-
tiler. Venizelos Kral Konstantin’in Tayms (Times) gazetesine
verdiği beyanat ve Prens Nikola ile Andro’nun Londra’daki
hareketleri ve Avrupa’da muhalifler tarafından Venizelos
siyaseti aleyhinde yapılan şiddetli propaganda dolayısıyla
Paris’e tacil-i harekete karar vermiştir.

- Paris’te bulunan Hint heyet-i murahhasası Tevfik Paşa’ya
şerait-i sulhiyenin tahfifi için İngiltere ve Düvel-i İtilafiye-i
saire nezdinde teşebbüsatta bulunacaklarını ve bu hususta el-
lerinden geleni yapacaklarını temin etmişlerdir.

- Meksika’da iğtişaşat yine başlamıştır. Reis-i Cumhur General
Karanza (Venustiano Carranza) katledilmiş. Ve General Obre-
gon (Alvaro Obregon) reis-i cumhur ilan edilmiştir. 

- Fransa Reis-i Cumhuru Deşanel (Paul Deschanel) elli kilo-
metre süratinde giden trenden pencereyi açarken dışarıya
düşmüş ise de hafif yaralardan başka bir şey olmamıştır.
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Tan Gazetesinden Muktesebat 

- İngiltere Avam Kamarasında nüzzardan Çörçil (Churchill)
irat edilen bir suale cevaben “İngiliz asakiri müttefikinin
siyasetine ittibaen Batum’da ibka edilmiştir. Fakat bu kuvvet-
leri bir kasd-ı taarruzla istihdam etmek kimsenin aklından
geçmez” demiştir.

- Londra’dan bildirildiğine göre Reval’den varit olan son tel-
grafnamelere nazaran General Semetof kumandasında yeni bir
Bolşevik ordusu teşekkül etmiştir. 30 bin kişiden mürekkep
olan bu kuvvet başlıca köylülerle Volga Havzası Kazaklarından
mürekkeptir.

- İrlanda ihtilali şiddet ve faaliyetle devam etmektedir. İr-
landa’ya muhtariyet idare-bahş eden kanunun Avam Kamara-
sı’nda esna-yı müzakeresinde İrlanda milliyetperver mebusları
bunun memleketlerini parçalamaktan başka bir şeye yarama-
yacağını söylemişler ve müzakerata iştirakten imtina et-
mişlerdir. Muhtelif şehirlerde asakir ve Kuva-yı İn   zibatiye ile
ihtilalciler arasında müsademat vuku bulmaktadır. Londra
muhabiri depolarda müddehir bulunan külliyetli miktarda es-
liha ve mühimmat-ı harbiyenin esrarengiz bir surette ortadan
kaldırıldığı ve bunun İrlanda ihtilalciler ordusuna aşırıldığını
bildiriyor.

- Tan gazetesi Türkiye ile akdedilecek muahedenameyi tenkit
etmekte berdevamdır. Muahedenamenin heyet-i murahhasaya
tevdi’ini müteakip yazdığı bir baş makalede diyor ki: “Muahe-
denamenin şeraiti ister tasvip, ister tenkit edilsin, vakayiye bî-
taraf bir nazar atfedilecek olursa müttefikinin şarkta takip
etmekte oldukları siyasette ittifak edemedikleri tebarüz eder.
Eğer müttefikler Türkiye’yi Gelibolu, İzmir ve Edirne’den
tecrit etmek niyetinde iseler ve Anadolu’nun menatık-ı nüfuza
taksimiyle hükümet-i Osmaniye’yi boyunduruk altına almak
emelini perverde ediyorlarsa mütarekeden sonra muzafferiyet
havaları terennüm edilirken şerait-i sulhiyeyi tayin etmeli
idiler. Fakat mademki Türk ordusu silahlarından tecrit
edilmemiş ve müttefikin kuva-yı askeriyelerini terhis et-
mişlerdir. Fakat mademki aradan geçen on sekiz ay zarfında
ta Hindistan’a kadar imtidad eden sahada ahval ve vakayi
tamamen tebdil-i teşekkül etmiştir. Bu vaziyet-i cedide
karşısında Türklerin hissiyat-ı milliyesi nazar-ı dikkate alın-
malıdır. Ve kendilerine içlerinden en sahib-i nüfus ve mantık
olanlarının kabul edebileceği şerait-i sulhiye dermeyan
edilmelidir. Bu da ancak müstakil ve kabiliyet-i hayatiyeyi haiz
bir Türkiye’ye hakk-ı mevcudiyet bahşedilmekle mümkün
olabilir. Hâlbuki dün Tevfik Paşa’ya tevdi edilen layiha-i sul-
hiye bu şeraiti muhtevi olmamakla beraber buna vaz-ı imza
edecek olan hükümet-i Osmaniye de hiçbir nüfuz-ı hakikiye
malik değildir. Bugün icra edilen müzakerat-ı âlem hakikatten
uzak olduğu için bizde bir hayal-i batıl hissini tevlit ediyor.
Mamafih nihayet hakikat bütün vuzuhuyla arz-ı endam ede-
cektir. Fakat bunun için hangi vesaite müracaat olunacak ve
ne netayiç tevellüt edecektir? İşte ruh-ı mesele bundadır.”
Mezkûr gazete hatime-i makal olarak “Ufak bir mülahaza neti-
cesinde herkesin teslim edeceği bu hakayik-i umumiyeden
sarf-ı nazar bu muahedenamenin kusurlarından başlıcası da
son haftada güzeran olan vakayi’in mahsulü olmasıdır” diyor.

- Moskova’dan Deyli Meyl (Daily Mail) gazetesine varit olan
bir telgrafnameye nazaran Bakü’nün işgali ve orada külliyetli
miktarda bulunan petrolün iğtinamı Bolşevikler için büyük
faydalar temin etmiştir. Rus şimendiferlerinin ekserisi
kuvvet-i teshiniye makamında gaz yağı kullanmakta oldukla-
rından bu suretle Rusya’nın maruz kaldığı menafilat buhranı
hitam bulmuş oluyor.

- İngiliz Bahriye Kumandanlığı’nın Avam Kamarası nezdindeki
memur-ı mahsusunun meclis-i mezkûrda vuku bulan
beyanatına nazaran Alman sefain-i harbiyesinden 6 sınıf harb
gemisiyle 124 tahtelbahir İngiltere’nin 2 sefine-i harbiye ile
38 tahtelbahir Fransa’nın ve yedi tahtelbahir de İtalya’nın his
sesine isabet etmiştir.

Yunan Matbuatından Muktesebat

Proini’den alınan malumat-ı mevsukaya nazaran Fransa ile
Mustafa Kemal Paşa arasında bir muahede-i hafiye akdolun-
muştur. İş bu muahedeyle Fransa Türkiye’yi İzmir mese-
lesinde iltizam ve müdafaa eyleyecektir. Bu muahedenin
meydana çıkması Londra’da pek büyük tesirler yapmıştır. Ve
İngiltere vaziyeti iyi tetkik etmeyerek İstanbul hükümetine
elini uzatmakla Ankara hükümetini aleyhine çevirmiştir.

- Bolşevik hareketleri tehlikeli bir şekil alıyor. Tayms (Times)
gazetesinin Tahran muhabirinden aldığı telgraflara göre Bolşe-
vikler İran’a taarruz etmişlerdir. İngiliz Kumandanı ricate
mecbur olmuştur. Tahran’ın sukutuna intizar ediliyor. Bu
tarafa ihraç olunan askerler kırk bin Tatar’dır. Yine Tayms
(Times) gazetesi Bolşeviklerin Lehistan’daki muvaffakiyet-
lerinden izhar-ı endişe ediyor. Bolşeviklerin taarruzları
karşısında Leh orduları kahkari hezimetlere uğramaktadırlar.

- Patris’ten: Sofya’da bir miting akdeyleyerek hükümetten
Trakya’nın Yunan askeri tarafından işgalini men etmesini talep
etmişlerdir. Yunan ileri harekâtına karşı Bulgaristan’da vasi
mikyasta istihzaratta bulunuluyor. Hudut boyunda elli bin
asker cem ve tahşit edilmiştir. Bunlardan maada mücehhez ve
mükemmel olarak yirmi bin kadar da komiteci vardır. Cafer
Tayyar Bey istihzaratına kemal-i keremiyet ile devam ediyor.
Bu suretle Türklerle Bulgarlar müştereken Yunan taarruzuna
mukabeleye kadir olacaklardır.

- İngiliz hükümetinin İrlanda ihtilalcilerine karşı istimal için
sevk etmek istedikleri mühimmatı İngiliz amelesi vapura tah-
milden imtina etmişlerdir.

- Almanların büyük bir tayyare filosu ihzar ile bunlarla Paris’e
taarruz ederek mutalebatlarını isaf ettirecekleri haberi üzerine
Fransa azasından Moranti hükümetten istizahta bulunmuş-
tur.

- Spa Konferansı’ndan sonra Türk meselesi için diğer bir kon-
ferans içtima edecektir. Haber alındığına göre Wilson Türk
meselesinin müzakere ve tesviyesi hengâmında Türkiye’nin
de hazır bulunmasını teklif eylemiştir. İtalya teklif-i vakıa işti-
rak eylemiştir.

- Nepoka gazetesinin neşriyatına göre Venizelos Kral Alek-
sandır’ı (Aleksander) istifaya mecbur ile yerine bir İngiliz
prensi ikad etmek istiyor. Venizelos’un bundan maksadı



- 329 -

idare-i umumiye ve siyasiyeyi istediği gibi kullanmak üzere
bir kral bulmaktır.

CEPHELERDE VAZİYET

İvrindi Korucu Cephesi’nde: 28.5.336’da (28.5.1920) düşman
üç tabur piyade, on iki makineli tüfek ve iki batarya cebel to-
puyla taarruza geçerek Taşdibi ve Gümlü’deki ileri kıtaatımızı
muhasaraya başlamış ise de kahraman kıtaatımız düşman hat-
tını yarıp çıkmış ve takviye kıtaatımızın yetişmesiyle düşman
taarruzu tevkif edilmiştir. Muharebe akşama kadar devam
etmiş ve düşmanın geldiği mahalle ricatiyle hitam bulmuştur.

Soma Cephesi’nde: 29.5.336’da (29.5.1920) sabahı düşman
Sarıcıla mevki’ine cephe ve yandan bir baskın yapmıştır. Kı-
taatımızın düşman gerilerinden yaptığı bir yan ateşiyle bir saat
muharebeden sonra düşman mühim telefat vererek perişan
bir halde ve topçu ateşinin himayesinde kaçmıştır.

Akhisar Cephesi’nde: 28.5.336’da (28.5.1920)  düşmanın
kuvvetli bir keşif kolu Alibey’in cenubundaki Abdi Yaylası’n-
daki mevazimize taarruz etmek istemiş ise de gördüğü
mukavemet üzerine ricate mecbur olmuştur.

SON HABERLER

Son Haberlerimiz: Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmekdedir.

- Büyük Millet Meclisi Dâhiliye Vekil-i muhteremi Cami Bey
Efendi’den varit olan bir telgrafnamede tamim edildiğine göre
Sulh Konferansı’nda Tarsus’un cenubundaki dört milyona
yakın Türk’ü haymenişîn add ile Fransızlara peşkeş çeken ve
memleketin muhtelif mahallerinde şuriş ve fesat ikaına
kalkışan Damat Ferid Paşa’nın vatandaşlık hukukundan tecrit
ile Milletimiz arasından tardına dair olan Mersin Mebusu İs-
mail Safa ve Bursa Mebusu Emin Beyler tarafından muti
Takrir-i Adliye Encümeni’nde kabul edilmiş ve bir karar itası
zımnında Meclis-i Millîye havale edilmiştir.

- Adapazarı, Düzce, Handak (Hendek) ve Bolu havalisini
kâmilen işgal ederek bu muhiti eşirradan tathir eden kahra-
man Kuva-yı Tedibiye bu fesadı tertip ve idare edenlere
Hıyanet-i Vataniye Kanununa tevfikan layık oldukları cezayı
vermiştir. Adapazarı’nda takip müfrezemizin hin-i takar-
rübünde dahi Millet Kuvvetlerinin katli hakkında camide vaaz
eden bir hoca ile Anzavur’un iaşe reisi ve Adapazarı Şubesi
Reisi Kemal ve Jandarma Kumandanı Sarı Murad, Jandarma
Zabiti Mülazım Mustafa Sami, Anzavur’un Topçu Kumandanı
Abdullah ve Anzavur’a yardım eden Ermeni Komitesi Reisi
Şirin Salba idam edilmiştir. Keza Hendek nahiyesinde rüesa-
yı usattan Belediye Reisi Adil, Avukat Ali Galip, Hoca Mustafa,
Nahiye Müdürü Kâmil, Düzce Bolu ve havalisi Kuva-yı Asiye
İdare Reisi Abdulvahhab ve Müfreze Kumandanı Koç, Usattan
Reşit dahi idam edilmişlerdir.

Düzce’den Akçaşehir tarikiyle İstanbul’a savuşmak isteyen
Düzce ve havalisi Kuva-yı Bağiye Erkân-ı Harbiye Reisi Binbaşı
Hayrullah ile sekiz zabit takip neticesinde derdest olunmuşlar

ve bunlardan usatı bilfiil idare eden Binbaşı Hayrullah ile
Yüzbaşı Ali, Mülâzım-ı Evvel Şerafeddin, Mülazım-ı Evvel
Hayreddin, Makineli Tüfek Zabiti Mehmed Hayri, Tabur
Kâtibi Hasan Lütfü ve Cerrah İbrahim Edhem Düzce’de
hükm-i kanuna tevfikan salben idam edilmişlerdir. Bu suretle
Düzce, Adapazarı ve Bolu ve havalisi vücutları din ve vatan
için müfsit şerirler olan bu hainlerden avn-i Hakk’la tathir
edilmiş oluyor.

- İstanbul hükümeti büyük bir şaşkınlık içindedir. Erkân-ı
Harbiye, Berriye ve Bahriye reisleri ile Bahriye Nazırı istifa et-
tikleri bildirilmektedir. 

- Fransız gazeteleri Kilikya’da Fransızların vaziyeti müşkül
olduğunu itiraf ediyorlar. “Kilikya Tehlikede” unvanıyla Tan
gazetesi neşrettiği bir fıkrada Mersin ile Adana arasında ancak
zırhlı trenlerin işleyebildiğini ve Adana şehrine binlerce
muhacirin toplandığını hal ve vaziyetin ümitsiz olduğunu
yazıyor.

- İngiliz altı hain İstanbul hükümetinin Kuva-yı Milliyeyi
dağıtmak için ihdas ettiği İzmit ve Havalisi Kumandanlığı
lağvedilmiş ve bunun Erkân-ı Harbiye Reisi olan Miralay Tahir
Bey İstanbul’a çağrılmıştır. Adapazarı ve havalisinde Kuva-yı
Milliyenin ihraz ettiği son kahir muzafferiyet üzerine Damat
Paşa gazetelerde hükümetin Anadolu harekâtından
vazgeçtiğini işaa ettirmiştir. 

- İstanbul’da Hürriyet ve İtilafçılar tarafından Sulh muahedesi
için yapılan mitingde eski Şeyhülislam Mustafa Sabri Hoca İn-
giliz murakabesini talep etmiş, bunun üzerine ahali tarafından
yuhalarla tahkir edilmiştir. 

- Konya’dan Ankara’ya gelen tayyarelerimiz 31 Mayıs tarihin-
den itibaren Ankara ve civarında tayeran tecrübeleri yapacak-
lardır.

- Lehistan’ın payitahtı olan Varşova’dan verilen malumata
nazaran yedi Alman Jeblin (Zeplin) balonu Almanya’dan
Rusya’ya geçtiği görülmüş bunların Rusya’ya Alman zabitan
ve erkân-ı harpleri getirdiği tahmin olunmaktadır.

- Altı Mayıs tarihli Tan gazetesi resmi malumata istinaden şun-
ları yazıyor ve izhar-ı endişe ediyor: Alman ordusunun
bugünkü mevcudu 644 bin kişidir. Hâlbuki Versay muahede-
sine nazaran ancak 100 bin kişi olacak idi. İngiliz ordusu ise
Hindistan ordusu da dâhil olduğu halde 535 bin Fransız or-
dusu da 700 bin kalmıştır.

- Afganistan murahhası Hacı Serdar Abdulaziz Han Tahran’a
gelerek İran Naib-i Hükümetine Afgan Emir-i Cedidi namına
bir ittifak akdini teklif eden bir mektup takdim eylemiştir.

- Pozantı’da mahsur bulunan Fransızlar 28 Mayıs’ta bir huruç
harekâtı icra etmek istemişlerse de ahali kuvvetleriyle vaki
olan muharebede bir kısmı maktul olmuş ve 6 zabit ve 70
nefer esir düşmüş ve Pozantı mevki’i ahali kuvvetleri tarafın-
dan işgal edilmiştir.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesulü: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 68
6 Haziran 336 (6 Haziran 1920)

Sayfa: 1

TÜRK KARDEŞLİĞİ

Elviye-i selase namına Büyük Millet Meclisi’ne iştirak eden
mebus kardeşlerimizden Yasin Bey’in Millet Meclisi’ne
geldiğini ve samimi alkışlarla kabul olunduğunu evvelce
yazmıştık. Elviye-i selase şura heyetinden Millet Meclisi
Riyasetine yazılan tahriratı Türklük nişane-i uhuvveti ve tari-
himizin kıymetli bir vesikası olarak derc-i sütun mübahat
eyliyoruz:

Meclis-i Mebusan Riyaseti Canib-i Samisine

Atufetlü Efendim Hazretleri

Devlet-i Âliye-i Osmaniye ile Düvel-i İtilafiye arasında
akdedilen mütareke ahkâmına mebni idare-i hükümetle
büyük ordunun çekilmesi üzerine sahipsiz kalan vatan ve na-
musu kurtarmak için istihkâr-ı hayat eden elviye-i selase Müs-
lümanları bütün mahrumiyet ve yoksuzlukları iktiham ederek
alâ kadelimkân mevcudiyet göstermiş ve bilhassa Oltu San-
cağı’nın bu babdaki fedakârlığına binaen memlekete Ermeni
şöyle dursun bir ecnebi bile ayağını basamamıştır. Ecnebi par-
mağıyla bir siyaset neticesi dağılan Kars Şura-yı İslamiye’sin-
den sonra Oltu hükümeti oldukça resmi ve bilfiil memleketi
idare ettiğini ve evveliyetinin elviye-i selase ve merkez idaresi
olduğunu ilan ederek Ermeni idaresine düşen zavallı Kars ve
Ardahan’la yerli Müslümanları elinde bulunan Batum, Şavşit
(Şavşat), Ardanuç, Artvin, Ağbaba, Zarişat, Şurebil, Çıldır,
Kağızman, sancak ve kazalarını elyevm idare etmekte olan
şura heyetleriyle icap eden muhaberat yapılacak lazım gelen
idare ve talimatı verilmekte bulunmuş ise de 42 senelik medid
ve ezici bir esaret-i mutlaka altından kurtulan elviye-i selase
Müslümanları artık ne yapacaklarını şaşırarak acınacak bir
hale gelmişlerdir. Devlet-i Âliye-i Osmaniye’nin yakında Sulh
Konferansı’na çağrılacağı ceraid-i resmiyelerde işaa olun-
duğuna binaen bîvaye kalan zavallı memleketimiz mukadde-
ratının da himemat-ı devletleri sayesinde Türk’ün ve
Türklüğün arzusu dâhilinde bir netice-i hüsnâya iktiran ede-
ceğini bildiğimiz için 80 bin Müslümanın vekil-i resmiyesi sı-
fatıyla armağan olarak iki Türk murahhası izam eyleyerek.

Kırk iki senesinden beri matemli elviye-i selase Türklerinin
serir-i saltanat ve hilafet-i uzmaya karşı olan layetezelzel mer-
butiyetlerini arz edeceklerdir.  Zavallı elviye-i selase Müslü-
manlarının eşk-i teessür ve tahassürlerini dindirmek için Türk
yatağı olan elviye-i selasemizin de camia-i saltanat-ı seniyeye
lütfen idhalini himemat-ı atufilerinden niyaz eyleriz. Ol-babda
emr ü ferman hazret-i men-lehülemrindir.

Fi 11 Mart sene 336 (11 Mart 1920)

Aza: Ramiz

Aza: İzzet

Aza: Bahri

Aza: Ahmed Naci

Heyetten Hakimü’ş-şer’i: Yakub Sabri

Elviye-i Seleseden Oltu Hükümeti Şura Heyeti Reisi: Yusuf
Ziya

Şura Katib-i Umumisi

CEPHELERDE VAZİYET

Bergama Cephesi’nde: 2.5.336 (2 Mayıs 1920) Geçenki taar-
ruzunda Korucu civarına kadar gelen düşman kuvveti muka-
bil taarruzumuz üzerine zayiat-ı külliye verdirilerek tard ve
perişan edilmiş ve kuvvetlerimiz eski hâkim mevazi tamamen
istirdat ederek Dereköyü’ne kadar girmişlerdir. 

4.5.336 (4 Mayıs 1920) Çift satıhlı bir düşman tayyaresi
Taşdibi ve Gövlü (?) mevzilerimiz üzerinde bir müddet
dolaştıktan sonra Kozak istikametine geçmiştir. 

Soma Cephesi’nde: 4.6.336: Çift piyade ve mitralyöz ateşi ol-
muştur.

Akhisar ve Salihli Cephelerinde sükûnet vardır.

Aydın Cephesi’nde: 1.6.336 (1 Haziran 1920) Balyanbolu
Cephesi’nde keşif kolları müsademesi olmuştur. Yunanlıların
Aydın’daki tayyare hangarı bir harik neticesinde muhterik ol-
muştur. 

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 68
6 Haziran 336 (6 Haziran 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�
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CİHAN ŞUÛNU

- Ermeni matbuatı İran’da da Ermenilerin katliamına baş-
landığını yazmakta ve izhar-ı teessür etmektedirler.

- Yunan matbuatı Yunan, Bulgar hudutlarında Bulgarlar
tarafından vukubulan tahşidat-ı askeriyenin komitacılık ter-
tibatını aştığını ve Yunan hükümetinin bu babda tedabir-i
lâzıme ittihazına mecbur olduğunu yazıyorlar. “Atro-Etro (?)”
nam Bulgar gazetesi Trakya meselesinden dolayı Yunanistan
aleyhinde pek şedit makalat neşretmektedir.

- İtalya Başvekili Nitti (Francesco Saverio Nitti) Spa Konferan-
sı’nın Temmuz ibtidasına talikini teklif etmiştir.

- Amerika Ayan azasından Hiçkok’a (Hitchcock) göre Ayan-ı
Hariciye Encümeni Ermenistan mandasının kabulü hakkında
reis-i cumhur tarafından vuku bulan teklife müzaheret et-
meyecektir. Hariciye Encümeninde hiçbir aza Ermenistan’da
manda kabul edilmesi fikrine taraftar değildir.

- Bulgar Matbuatı Dairesi Müdüriyeti Fransız gazetelerine
atideki tebliği gönderiyor: “Trakya ahalisinin dörtte üçü açık-
tan açığa muhtariyet lehinde beyan-ı fikir etmektedir. Bulga-
ristan hükümeti layetegayyer bir nokta-i nazarı olan
Trakya’nın muhtariyeti esası üzerinde bir defa daha ısrar ile
bu muhtariyetin bütün Düvel-i Muazzama’nın zîr-i hi-
mayesinde Bulgaristan’a vadedilen mahrec-i iktisadiyi temin
edecek yegâne vasıta olduğunu zikr eyler.

- Bavyera hükümeti tarafından komünist harekât-ı ihti-
laliyesinde bulunmak tertibatını yapmakla maznun birçok
eşhas tevkif edilmiştir.

Tan Gazetesinde:

Tan gazetesi İstanbul muhabirine atfen yazmaktadır: Cafer
Tayyar Bey’in Dersaadete üzerine yerine Kolordu Kumandan-
lığı Vekâletine tayin olunan zat ile mumaileyhin Edirne’ye
avdeti müteakip aralarında bir ihtilaf çıkması melhuz iken
keyfiyet tamamen ümidin hilafından çıkmış ve vekil-i mümai-
leyh bilakis İstanbul’a çektiği telgrafnamede Cafer Tayyar
Bey’in umum ahali tarafından parlak bir surette istikbal
edildiğini ve Trakya’nın muhafazası için mumaileyhin orada
ibkası elzem olduğunu ve Edirne valisi tayin edilmesi icap et-
tiğini bildirmiştir. Bu şerait tahtında Türklerin Trakya’yı
muhafaza hususunda tamamen müttefik oldukları ve Trakya
Bulgarlarının da aynı emeli perverde eyledikleri anlaşılmak-
tadır.

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir.

Fransız Başvekili Milran (Alexandre Millerand)  ile İngiliz
Başvekili Loyd Corc (Lloyd George) arasında vakıa olan son
mükâlemat esnasında Türkiye meselesine irca-ı kelam etmiş
ve Türkiye muahedesinin en ufak mevadda kadar tekrar
müzakere olunacağını söylemiştir.

- Alman hükümeti Fransa’ya bir nota vererek Alman şe-

hirlerini zenci askerlerine işgal ettirmesine izhar-ı teessüf
eylemiştir. Esbak Maliye Nazırı Helfrih (Helfrich) irat ettiği
bir nutukta Fransa’nın 80 milyonluk Alman milletini imha
arzusu beslemeyeceği muntazır olduğu söylemiştir.

- Kuva-yı Milliye mücahitleri İzmit’e baskın yapmışlardır. Millî
Gökbayrak taburundan ibaret olan bir kuvvet Bağçecik
(Bahçecik)’e girmiş ve İzmir’in sekiz kilometre mesafesine
kadar takarrüp etmiştir. 29 Mayıs’ta Bahçecik civarında
kuvvetlerimizden bir kısmı İzmit civarındaki çadırlara taarruz
ederek 90 esir almışlar ve 30 kişi mecruh verdirmişlerdir. De-
rince’de büyük bir iştial vuku bulmuştur.

- Tan gazetesinin Adana muhabiri oradaki Fransız vaziyetinin
fenalığı ve hatta vahametini pek ümitsiz bir ifade ile işar
ediyor.

- Garbî Trakya’daki (Batı Trakya) Türk milis kuvvetleri Yu-
nanlılara taarruzlarda devam eylemektedir. Bu harekâta Bulgar
milisleri de iştirak etmektedir.

- Bolşeviklerin İran’daki hareket ve muvaffakiyetleri Avrupa
matbuatını büyük bir telaşa düşürmüştür. İstanbul’da Fran-
sızca lisanıyla münteşir bir Yunan gazetesi olan “Bosfor” Ferid
Paşa’nın Osmanlı sulhunu imzalamak üzere Paris’e gideceğini
memnuniyetle kaydetmekte Ferid Paşa haini için birçok sita-
yişkâr cümleler yazmaktadır.

- İstanbul’da Selimiye Kışlası’nda memleketlerine gönderilmek
üzere şimdiye kadar bekleyen beş bin kadar esirimizden son
günlerde Antalya ve Bursa’ya 1200 kişi sevk edilmiştir. İngiliz-
ler ve vasıta-yı melanetleri olan Ferid Paşa bu kahramanları
Kuva-yı Milliyeye karşı sevk için muhtelif vesait ile çok
çalıştılarsa da bu Türk evlatları bu talebi katiyen reddetmişler
ve aralarında hareket-i isyaniye baş gösterdiğinden hüküme-
ti haine bunların memleketlerine sevke mecbur kalmıştır. 

Numara: 68
6 Haziran 336 (6 Haziran 1920)

Sayfa: 2

- Bolu ve havalisi eşirranın elinden tamamen tathir edilmiştir.
Bolu kasabası ve etrafındaki harekât-ı hainanenin heyet-i
faalesi olup Dersaadet’e firar etmekteler iken derdest olunan
Müftü Hafız Ahmed ile Hacı Hamdi, Hacı Abdülvehab, Hacı
Emin, Çubukçuoğlu Hayri, dava vekili Nuri Efendiler
İhanet-i Vataniye Kanununa tevfikan Düzce’de idam edil-
mişlerdir. Bolu ve havalisindeki silahlar toplanmaktadır. İki
günde bir top ile üç mitralyöz ve iki yüz kadar tüfek cem
edilmiştir.

- Tan gazetesi Garbî Trakya’daki (Batı Trakya) Müslüman ve
Bulgar ahalinin Yunanistan’ı katiyen istemediklerini ve büyük
devletlerden birinin himayesinde muhtariyet veya istiklalden
başka bir suret-i hale razı olmayacaklarını kaydetmektedir.

- Filistin’de Taberiye Gölü cenubundaki İngiliz kuvvetlerine
Arap Kuva-yı Milliyesi taarruz ederek bunları telefat-ı külliye
ile ricate mecbur etmiştir. 
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- Rus Bolşevikleri ile Azerbaycan hükümeti arasında akdolu-
nan ittifak Avrupa matbuatında ehemmiyet –i mahsusa ile tef-
sir olunmaktadır.

- Yüz Yirmi Birinci Fransız Fırkası kumandanı ve bir Amerikan
heyeti ile bir Amerika kruvazörü Mersin’e gelmiştir. Gerek
heyetin ve gerek kumandanın Kilikya’da yapılan yolsuzlukları
ve bilhassa Ermenilerin ika ettikleri mezalimi tahkik edecek-
leri bildirilmektedir. Fransız kumandanı Adana’daki bütün
vukuatın amil ve mürettibi olan Miralay Biremoni azletmiş ve
tahkikatına başlamıştır.

- Dedeağaç’a Yunan kuvvetleri ihraç edilmiştir. Bunlar Me-
riç’in Şark nehrini geçmişlerse de Kuva-yı Milliyenin hareket
ve mukavemeti neticesinde yine Meriç’in garbına çekilmiş-
lerdir.

- Bursa ve havalisinde teşkil edilen Kuva-yı Milliye Şeyh Şamil
Bölüğü ile beraber hareket eden Şeyh Şerafettin Efendi hazret-
leri Geyve’ye ve oradan Adapazarı’na muvasalat buyurmuşlar
ve ahali tarafından samimi bir suretle istikbal olunmuşlardır.

- Trakya’dan istihsal edilen malumata nazaran Gümilcine ve
havalisinden Selanik’e gönderilen Yunan mecruhları bini
mütecaviz olduklarından başka Garbî Trakya’da (Batı Trakya)
Türk ve Bulgar milisi kuvvetlerinin harekât ve müsedematı
her gün fazla bir ehemmiyet ve şiddet kesb etmektedir.

- Büyük Millet Meclisi 22. içtimaı 2 Haziran’da Reis-i Sani
Celaleddin Arif Bey’in riyasetinde küşat edilerek evrak-ı varide
kıraat ve seyyar jandarma teşkilatı hakkındaki layiha-i kanune
müdafaa-i milliye encümenine havale edildikten sonra mu-
vakkat temyiz heyeti teşekkülüne dair kanunun müzakeresine
başlanmıştır. İkinci celsede Zonguldak’a gönderilen Şevket
Turgut Bey’den alınan telgrafnameye nazaran Zonguldak’ta İs-
tanbul’dan gelen bütün memurların Kuva-yı Milliye emrine
girerek Ferid Paşa hükümetini tanımadıklarını ve Kuva-yı Mil-
liye aleyhtarı olan Mal Müdürüyle Jandarma Bölük Kuman-
danının tevkif ve mahfuzen izam edildiklerine dair olan
Kastamonu Vilayeti’nin telgrafı okunmuş ve badehu layiha-i
kanuniyenin müzakeresine devam olunmuş ve aynen kabul
edilmiştir.

- Münih’te Şark akvamının mümessilleri tarafından akdedilmiş
olan fevkalade kongreye dair Şikago Tribuna (Chicago Tri-
bun) gazetesi muhabir-i mahsusunun bizzat müşahedatına
istinaden berveçh-i zir malumat veriyor: 

Şark akvamını teşkil eden muhtelif kıyafette birçok murah-
haslar geçen hafta San Remo Konferansı mukarreratını tetkik
için Münih’te toplanmışlardır. Meclisi teşkili eden murah-
haslar arasında Cezayirli, Hindli, Afganlı, Tatar, Kürt, Rusyalı,
Türk, Trabluslu Arap şeyhleri var idi. Heyet Türk ve Müslü-
man hayatının düşmanı olan İtilaf Devletleri ile nihayete kadar
mücadeleye karar verdi. Sünusi murahhasları bütün Sünusi-
lerin İslam düşmanları aleyhine harekete karar verdiklerini ve
Tunus’taki hareketin mühim bir şekil aldığını ve Cezayir’e de
sirayetini ümit ettiklerini söylemişlerdir. Hintli bir hatip dahi
Türkiye’de İngiliz harekâtının Hindistan’da kendi şöhret-i
askeriyelerini idame için bir blöf olduğunu beyan etmiştir. Rus
heyet-i murahhasası Bolşevik reisi dahi Rusya’nın beynelmilel

bir İslam mücahedesi için her türlü muaveneti ibzale hazır
olduğunu söylemiştir.

- 3 Haziran tarihinde trenle Ankara’ya Avrupalı bir ecnebi
diplomatı gelmiş ve doğruca Büyük Millet Meclisi’ne gelerek
Reisi Mustafa kemal Paşa ile uzun müddet mülakat etmiştir.

- Evvelce Avrupa’ya giden Vaşington (Wasington) sefir-i sabıkı
mebusandan Ahmed Rüstem, Atina sefir-i sabıkı ve İstanbul
mebusu Ahmed Muhtar ve Lahey Ateşe Militeri Kaymakam
Nuri Beyler aynı trenle Avrupa’dan Antalya tarikiyle avdet et-
mişlerdir.

- Kuva-yı Milliye tayyareleri ilk defa olarak geçen gün Ankara
üzerinde cevelanlar yapmışlardır. Büyük Millet Meclisini se-
lamlamak üzere suret-i mahsusada yazılmış kâğıtlar atan-
mışlardır.

- Düzce ve Bolu vukuatındaki hıyanetlerinden dolayı takip
edilen Hacı Nuri ve Köse Mehmed Efendiler Düzce’de yakala-
narak salben idam edilmişlerdir.

- Mayıs’ın 30. günü Görede’ye giren Kuva-yı Tedibiye burada
dahi birçok ganaim iki top ve müteaddit makineli tüfek ve
silah elde etmişlerdir.

- Tan gazetesinin Londra muhabirinin verdiği malumata göre
İrlanda’da vaziyet-i müstesna bir vahamet peyda etmiştir.
Umumi tatil-i işgaller devam ediyor. Şehirlerde dolaşan İngiliz
zırhlı tankları ve ittihaz edilen vasi tedabir-i askeriye İrlanda’yı
bir sahne-i harp şekline sokmuştur.

- Atina muhalif matbuatı Venizelos’a karşı gayet şiddetli bir
mücadele açmışlardır. Bu matbuat İngilizlere de hücum ve İn-
giltere’yi kendi emelleri için Yunanistan’ı alet-i ittihaz etmiş
olmakla itham ediyorlar. Venizelos İngiliz Yunan Muhipleri
Cemiyetinde irat ettikleri bir nutukta Avrupa’da zînufuz ma-
hafil ve gazetelerin Yunan müddeayâtına karşı almış oldukları
son zayiattan müteallimane şikâyet etmiştir. 

BİR SAFHA-İ TARİH

Mabeyn-i Hümayun Cenab-ı Mülükâne Baş Kitabet Celilesi
vasıtasıyla atabe-i ulya-yı Hazret-i Padişahîye.

Şimdiye kadar gerek zat-ı akdes-i hümayunlarına ve gerek
Harbiye Nezareti’ne vaki olan maruzatımda vatan ve millet ve
makam-ı muallâ-yı hilafetin maruz ve giriftar olduğu
avakıb-ı elime ve buna karşı mütehassıl âlâm ve evza-ı mil-
liyeyi tekmil safahat ve hakikatiyle arz ettim. Bunu ifa etmekle
mukaddesatımın nefs-i acizaneme tahmil eylediği en yüksek
ve en vicdani vazifelerden birini yapmış oldum. Âmâl ve
teşebbüsat-ı abidanemin İngilizlerce müdafaa-i vataniye
suretinde değil şekl-i aherde telakki olunmasından naşi
hükümet-i seniyelerinin müşkül bir vaz-ı tazyik altında kaldığı
irade ve ifham buyuruluyor. Hükümet-i seniyelerinin ve pa-
yitaht-ı saltanat-ı hümayunlarının zaten ne gibi tazyik ve
şerait-i elime-i inhisar altında bulunduğu gerek çakerlerince
ve gerek bütün millet-i necibelerince tamamen malum ve ayan
olduğu cihetle bu tazyik ve inhisarın daha ziyade tevessüüne
ve bahusus pek büyük revabıt-ı sıdk ve ubudiyetle merbut
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bulunduğum kalp ve âmâl-i müşfika-i hümayunlarının
duçar-ı kelâl olmasına hiçbir veçhile razı olamayacağım cihetle
yalnız memuriyet-i acizaneme değil, tekmil mübahatını vatan
ve milletimin ve makam-ı akdes-i hümayunlarının nur-ı feyz
ve necabetinden alan pek çok sevdiğim mübarek hayat-ı
askeriyeme de veda suretiyle arz-ı fedakârî eylerim. [Alkışlar]
Makam-ı uzma-yı saltanat ve hilafet ve millet-i necibelerinin
hayatımın son noktasına kadar daima harisi ve sadık bir ferdi
gibi kalacağımı kemal-i ubudiyetle arz ve temin eylerim. Silki
celil-i askeriyeden istifa ettiğimi Harbiye Nezaretine arz ettim.
Sıhhat ve afiyet-i Cenab-ı Mülükâne’ye dua ve her türlü afattan
masun buyurmalarını Cenab-ı Kibriya’dan niyaz eylediğim
muhat-ı ilm-i âli buyruldukta ferman. 

Cümlenizce malumdur ki, 10 Temmuz Rumi ve 23 Temmuz
efrenci tarihinde Erzurum’da Şarkî Anadolu vilayetine ait
olmak üzere bir millî kongre inikad etmişti. Bu millî kong-
renin vazettiği esaslar her halde malumunuz idi. Fakat şimdiye
kadar hatt-ı hareketimizi bu esasat teşkil ettiği için hatırlatmak
üzere esas noktalarını tekrar edeceğim. Erzurum Kongresi’nin
vazettiği esasattan birincisi: Harb-i Umumi’yi müteakip
vaziyet-i umumiye icabı duçar olduğumuz mağlubiyet
itibarıyla vatanımızın birçok mühim aksamı düşmanlarımızın
yedd-i istilasına geçmişti. Millet bütün makasıdında maddi ve
hakiki düşünmek ve ancak kuvvet ve kudretiyle temin edeceği
hususat üzerinde kendisine yeni bir hudut çizmek üzere idi.
İşte kongre bu hududu çizmiştir. Bu  hudud-ı millîyi suhuletle
ibka için demiştir ki; mütarekenâmenin imza olunduğu 30
Teşrinievvel 334 tarihinde çizdiği hudut hududumuz olacak-
tır. Vatanımızın hududu olacak bu hududu ihtimal teferru-
atıyla bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Yeniden fazla teferruata
girmek istemediğim için şu suretle izahat vereceğimi şark
hududundan Elviye-i Selase’yi(Kars, Ardahan, Batum) dâhil
ederek tasavvur buyurunuz. Garp hududu Edirne’den
bildiğimiz gibi geçiyor. En büyük tebeddülat cenup
hududunda olmuştur. Cenup hududu İsken-derun cenubun-
dan başlar Halep’le Fatima arasında Cerablus Köprüsü’ne
müntehi olur bir hat ve şark parçasında da Musul vilayeti Sü-
leymaniye ve Kerkük havalisi ve bu iki mıntıkayı yekdiğerine
rabt eden hattır.

Efendiler; bu hudut sırf askeri mülahazat ile çizilmiş bir hudut
değildir. Hudud-ı millîdir. Fakat bu hudut dâhilinde tasavvur
edilmesin ki anasır-ı İslamiye’den yalnız bir cins-i millet
vardır. Çerkes vardır ve anasır-ı İslamiye-i saire vardır. İşte bu
hudut; memzuc bir halde yaşayan bütün maksatlarını bütün
manasıyla tevhit etmiş olan kardeş milletlerin hudud-ı millî-
sidir. (Hepsi İslamdır, kardaştır sesleri) Bu hudut meselesini
tespit eden maddenin içerisinde büyük bir esas vardır. Bu
vatan hududu dâhilinde yaşayan anasır-ı İslamiye’nin her
birinin kendine mahsus olan muhitine, adatına, ırkına mahsus
olan imtiyazatı bütün samimiyetle ve mütekabilen kabul ve
tasdik edilmiştir. Bittabi buna ait teferruat-ı tafsilat yoktur. İn-
şallah mevcudiyetimiz tahlis edildikten sonra bu teferruat kar-
daşlar beyninde hall ve fasl edileceğinden bırakılmıştır. Yine
Erzurum Kongresi’nin milliyet-i esasatından birisi bu
hudud-ı millî dâhilindeki idarenin hâkimiyet-i milliye esasa-
tına müstenit olmasıdır. 

Bizzat bulunmuş olmak itibariye kongrenin o zamanki zih-
niyetine yakındır. Yakından vakıfım herhalde camia-i Os-
maniyenin tamamiyeti, istiklal-i millinin temini, bilhassa
Makam-ı Mualla-yı Saltanatın masuniyeti mutlaka şayan-ı iti-
mat bir kuvvete ve sağlam bir idareye mütevakkıftır. Bunlar ise
ancak hâkimiyet-i milliye esasına müstenit idare ve kuvvettir.
Erzurum Kongresi’nde hudud-ı millîmiz dairesinde yaşayan
anasır-ı gayr-ı Müslime dahi nazar-ı dikkate alınmıştır. 

Cümlemizce malumdur Efendiler! Anasır-ı gayr-ı Müslime
ekalliyetler namı altında bütün dünyanın mevzubahis ettiği
ve bilhassa bizim memleketimize taalluk ettikçe pek büyük
ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınan bir meseledir. 

Bittabi bu meselede bir esası düşünmek lazımdır. Kongrenin
vazettiği esası veçhile anasır-ı gayr-ı Müslimeye, anasır-ı Müs-
limeye verilmiş olan hukuku vermekten ibaret olacaktır. Bun-
dan daha tabii bir esas bulamayız. Aynı hudut dâhilinde
yaşayan insanlara aynı hukuk-ı kanuniye bahşetmiş oluyordu.
Yine en mühim esaslardan birisi devletin, milletin dâhili ve
haricî istiklalinden ibaret idi. Millet istiklalinden vazgeçmiyor
ve geçmeyecek esası kabul edilmişti. Ancak bu şart-ı esas
daima mahfuz ve muhterem tanınmak üzere memleketimizin
derece-i imarı, milletimizin serveti, umumiyetle seviye-i
fikriyemiz nazar-ı dikkate alınınca ve bütün dünyadaki terak-
kiyat ile bunu mukayese edince itiraf etmek mecburi-
yetindeyiz ki, biraz değil, çok geriyiz. Binaenaleyh bunu
telakki edebilmek için çok büyük menbaalara çok büyük ve-
saite velhasıl her şeye ihtiyacat vardır. İşte bu ihtiyacatı mil-
letin terakki ve tefeyyüzü için memleketin mamuriyeti için
muhtaç olduğumuz her şeyi hariçten almak hususunda bittabi
kemal-i sıhhatle hareket edecek, yani haricî müzaherete ve
muavanete tamamen muvafakat eyleyeceğiz. Ancak arz
eylediğim gibi müstakil olmak sıfat ve salahiyetini daima
muhafaza etmek şartıyla... 

Kongrenin teşkilat vesairesinden bahsetmeyeceğim. İşte Erzu-
rum Kongresi milletinin böyle hayatına, menafi’ine, müteallik
hususatla meşgul olmak üzere içtima ederken İstanbul’da
mevki-i iktidarda bulunan Sadrazam Ferid Paşa kâffesini
mücrim, şaki telakki ederek derhal derdestleriyle İstanbul’a
izamlarını bütün makamat-ı resmiye-i mülkiye ve askeriyeye
tebliğ ediyordu.

Erzurum Kongresini müteakiben 4 Eylül’de Sivas’ta umumi
bir kongre oldu. Erzurum Kongresi yalnız Şarkî Anadolu’yu
temin etmiş oluyordu. Sivas’ta Garbî Anadolu’dan ve
Rumeli’den murahhaslar gelmiş olmak itibarıyla artık vatanın
heyet-i umumiyesi Anadolu ve Rumeli’de yaşayan bütün mil-
lettaşlarımızın nokta-i nazarları teeyyüt etmiş oluyordu. Sivas
Kongresi Erzurum Kongresi’nde tespit edilen esasatı aynen
kabul etmiş ve yalnız ismini teşmil etmekle kalmamıştır.
Bütün Anadolu ve Rumeli’ye şamil olmak üzere vahdet ve
tesanüd-i millî temin edilmişti. 

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf.



- 334 -

Numara: 69
9 Haziran 336 (9 Haziran 1920)

Sayfa: 1

ZULMÜN HÜSRANI

Asırlardan beri her türlü hayat menbalarını cami olan İstan-
bul’umuzun 11 Mart’ta gaddar bir ihanetle işgali düşman-
larımıza büyük ümitler telkin etmiştir. Şimdiye kadar hep
merkezî hükümetinin emirleri, idaresi altında hareket eden
Anadolu’nun millî bir varlık ve kabiliyet ibraz edeceği
zannedilmiyordu. Türk’ün ve İslam’ın her türlü mevcudiyetini
mahvetmeyi bir umde-i siyaset kabul eden İngilizler bu
ümid-i mugfil ile makarr-ı kudsî-i hilafeti işgal ve kendi alt
melanetleri olmak üzere hain bir hükümeti mevki-i iktidara
ikad ettiler.

Hindistan ekâbirini; İstanbul’u Türklerde bırakacaklarını
söyleyerek daima avutmak isteyen İngilizler bu darbe-i
leimede müttefiklerinin rıza ve muvafakatlarını cebren istih-
sale muvaffak olmuşlardı. Siyasetleri hislerine tabi olan ve
maatteessüf hakiki bir nüfuz-ı nazarla cereyan-ı hadisatı,
ati-i menfaatlerini düşünemeyen Fransızlarla bu esnada Maraş
ve civarında arzu edilmeyen bir takım vakayi cereyan ediyor-
du. Fransızlar hiçbir hakk-ı tarihiye malik olmadıkları halde
vatanımızın bazı aziz aksamını cebren işgal için Türklerin bîa-
man ve ebedi düşmanları olan Ermenileri teslih ve taslit edi-
yorlardı. Bu müfteris ve akur hücumlar karşısında Türk,
sevgili toprağını şeref ve namusunu muhafaza ve sıyanet
mecburiyetinde idi. Gasıplar ateş ve süngü ile karşılandılar.
Milletin bu celadet ve hamiyeti karşısında Fransız kisvesine
bürünen Ermeniler mağlup ve zebun kaldılar. Bunun üzerine
bir mutat katliam yaygaralarını çıkarmağa ve cihan-ı medeni-
yeti iğfale başladılar. 

Türk vatanına bigayr-i hak taarruz etmekle yaptıkları büyük
bir hatadan dönmek istemeyen ve bu meseleyi adeta ordu-
larının bir izzet-i nefsi şekline sokan Fransızlar her zaman as-
aplarına mağlup oldukları gibi İstanbul işgali meselesinde de
İngilizlere zahir olmakta bir mahzur görmediler. İtiraf edelim
ki müttefiklerinin bu zaaflarından gayet iyi istifade etmesini
bilen İngilizler hepsinin rızasını alarak İstanbul’u işgale muvaf-
fak olarak Fransa’nın senelerden beri Şark’ta iktisap ettiği

nüfuz ve hâkimiyet-i hatime çektiler.

Bandırma’ya Fransız resmi postasının girmesini men edecek
kadar müttefiklerine tahakküm edebilen İngilizler 16 Mart’tan
itibaren Türk milletinin bütün mevcudiyet-i hayatiyesini ifna
için her türlü tedabir-i melunaneyi ittihaz ettiler. En adi şaki-
leri İngiliz medeniyeti namına teslih ederek vatanımıza
saldırdılar. Pek sefil bir takım vatansızları altınlarla ıtma’ ede-
rek İstanbul’da istedikleri gibi hain bir hükümet tesis ettiler.
Gafiller zannediyorlardı ki bütün bu hücum ve tertibat
karşısında Anadolu, vahdetini kaybedecek, kanlı bir anarşi
başlayacak ve nihayet İngiliz çehre-i riyakârı yine Avrupa
âlem-i medeniyetine teveccüh ederek “Görüyorsunuz ya
Türkler yine katliam yapıyor. Cihanın sükûn ve insaniyeti
namına bu milleti artık ortadan kaldırmak lazımdır” diyecek-
ler ve karşısında zaten daima pek aciz bir vaziyette kalan müt-
tefiklerinin tekrar muvafakatlarını elde ederek bütün
Anadolu’yu istilaya başlayacaklardı. İstihsal edecekleri bu mu-
vaffakiyet âlem-i İslam üzerinde de müthiş bir tesir yapacak ve
İngiliz şöhret-i askeriyesine kudret-i kahiresine son günlerde
tarî olan şüpheler yine hep silinerek bütün cihan İngiliz yum-
ruğu altında esir yaşamaya bilmecburiye mahkûm kalacaktı. 

En ciddi İngiliz gazetelerinin Anzavur gibi adi bir şakiye
büyük sütunlar tahsis etmeleri ve “Anzavur Paşa’nın orduları”
diye gülünç ve bîmana yazılar yazmaları hep bu şayan-ı terah-
hum zihniyetin eseri idi. 

Fakat bütün bu hainane tasavvurlar milletin celadet ve ittihadı
karşısında akim kaldı. İngiliz medeniyetinin Anadolu’da piş-
darı olan şakiler ordusu mahv ve muzmahil oldu. İngiliz
ihanetinin İstanbul’da bir timsal-i leimi olan Damad Paşa
sersemi muhasamatı tatile muztar kaldı. Haricî ve dâhili düş-
manlarımızın bu inkisar-ı hayali karşısında ise Anadolu evlat-
larının gulüvvî bir misal-i celadet ve vahdeti tezahür etti. 

Şimdi Avrupa diplomatları sulh-ı umumiden bedbin, düştük-
leri giriveden nasıl kurtulacaklarını düşünüyorlar.

Türklerin en müthiş bir düşmanı olan Mister Asküvit (Herbert
Henry Asquith) bile irat ettiği nutk-ı mühimde müsalemet-i
cihan namına muahedelerin tebdilini ve bütün devletlerin mu-
rahhaslarının iştirakiyle akdedilecek bir konferansta adilane
esaslar takrir edilmesini talep ediyor.

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.
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Avrupa’nın bilumum matbuatı, bilhassa Fransız ve İtalyan
gazeteleri San Remo muahedesini gayr-ı kabil-i tatbik görü-
yorlar. 

Hak ve hakikatin bu son tezahür ve hâkimiyeti Anadolu evlat-
larının vahdet ve hamiyetinden doğuyor. 

Pür-şan ve şeref bir tarihi daima süngüsü üstünde taşıyan mil-
letimizin bu kudsî ittihadı karşısında zulüm ve udvan hep
hasir kalacak ve bütün imanımla kavuşacağımıza kani
olduğum rehakâr bir ati-i karib-i cihan tarihinde Türk’ün
umumi vahdet ve itilasını kayıt ve tespit edecektir.

H. (Hüseyin) Vasıf

CİHAN ŞUÛNU

- Rus Sovyet hükümeti neşrettiği bir tebliğ-i resmide Bolşevik
kıtaatının Acemistan’daki ileri harekâtından bahsederken
Bolşeviklerin külliyetli mühimmat, esliha, top, zırhlı otomobil
zapt ettiklerini bildiriyor.

- İran hükümeti doğrudan doğruya anlaşmak emeliyle Mosko-
va’ya heyet-i murahhasa göndermek için Sovyet hükümetin-
den müsaade talep etmiştir. Sovyetler iş bu teklifi memnu-
niyetle kabul etmişlerdir.

- Paris’te Türk hukukunun muhafazası için vasi bir propa-
ganda yapılmakta ve matbuat Türkler lehinde neşriyatta bu-
lunmaktadır. Piyer (Pierre) Loti’nin teşkil ettiği cemiyet bu
hususta büyük bir faaliyet göstermektedir. 

- Amerika Türk meselesinde Wilson Prensibleri kabul edildiği
takdirde Spa Konferansı’na iştirak edebileceğini bildirmiştir. 

- Viyana matbuatı Varşova’dan aldıkları telgraflara atfen Rus
Bolşeviklerinin Leh ordularını mağlup ederek Poloski şehrini
işgal ettiklerini yazıyorlar. 

- İngiliz Sabık Başvekili Asküvit (Herbert Henry Asquith)
Avam Kamarası’nda beyanatta bulunarak bir sulh-ı hakiki
takrir ettirebilmek için bugünkü meclis-i âlinin lağvedilerek
umum devletlerin iştirakiyle bir konferans akdi lüzum
geldiğini söylemiştir.

- Bulgar Başvekili İstanbuliski (İstanbulski) Garbî Trakya’nın
işgali münasebetiyle berveçh-i ati beyanatta bulunmuştur: 

“Trakya’nın Yunanistan’a terki her Bulgar’ın matemini mucip
olur. Fakat millet yakında Bahr-ı Sefid’de yine mahrecimizi
temin edeceğimizden şüphe etmesin. Yunanistan kendisine
terk edilen yerleri idareden acizdir. Bulgaristan, Makedonya,
Trakya ve Çatalca’yı zayi ettiği gibi Yunanistan dahi bunların
hepsini kaybedecektir. Yunanistan karşısında bundan sonra
Türk-Bulgar kılıncı bulunacaktır. ”

- Yunanistan’da Venizelos aleyhine muhaliflerin mücadelatı
şiddet kesbetmektedir. Venizelos evvelce lağvettiği idare-i ör-
fiye ve sansürü tekrar vazetmeğe mecbur kalmıştır. Bu mü-

nasebetle Meclis-i Mebusan’da irat ettiği bir nutukta idare-i
örfiyeyi lağvetmekle bir hatada bulunduğunu ve çünkü mat-
buat serbest kalarak sabık kralın avdeti meselesini meydana
çıkardıklarını beyan etmiş ve şu sözleri söylemiştir: “Bugün
Yunan ordusunun Trakya’da Tayyar Bey ve Asya-yı Suğra’da
Mustafa Kemal Paşa orduları tarafından tehdit edildiği bir
sırada muhaliflerin âmâl-i milliyeye muhalif mesail ihdas et-
meleri şayan-ı teessüftür.

- Tan gazetesi Düvel-i İtilafiye Türk muahedenamesinin tebdili
esasını kabul ederse Bolşeviklerin Spa Konferansı’na iştirak
edeceklerini yazıyor.

Yunan Matbuatından Müktesebat

Paris’ten:

- Mustafa Kemal Paşa’nın yanına bir İngiliz heyeti izam
edilmiştir. Bunlardan maada Fransa Ankara hükümetini tasdik
etmek fikrindedir. 

- Türk musalahanamesinin imzasından sonra Yunanistan’da
intihabatın icrası için Venizelos’un istifa edeceği ve İstirya-
dis’in mevki-i iktidara geçeceği ve onun yerine de Dâhiliye
Nazırı Rakiteva’nın (?) nakil edileceğini Atina’dan bildiriliyor.

- Londra’da umum muahedenamelerinin tadil ve tağyiri için
büyük bir miting yapılmıştır. Asküvit (Herbert Henry
Asquith) mühim bir nutuk irat ederek müsalemet-i cihanın
temini için muahedelerin tebdili elzem olduğunu beyan et-
miştir.

Proini’den (Proia):

- Evvelîsi gün Atina’da Akropolis büyük tiyatroda Venizelist ve
muhalifler arasında büyük bir igtişaş zuhur ederek müsademe
pek kanlı olmuştur. Birçok mecruh ve maktul vardır.

CEPHELERDE VAZ’İYYET

Ayvalık, Soma, Akhisar cephelerinde:

4-5-6.6.336 (4-5-6 Haziran 1920) tarihlerde şayan-ı işar bir
mukavemet yoktur. Düşman yalnız mütemadiyen tayyare is-
tikşafları yapmakta ve cephelerini vasi bir tarzda tahakküm
etmektedir. 

Salihli Cephesi’nde:

2.6.336 (2 Haziran 1920) Salihli alayının üçüncü taburu
tarafından icra edilen baskında müfrezemiz Çantılı köyüne
geçerek düşman karargâhlarına taarruz etmiş ve düşmana za-
yiat vermiştir.

Aydın Cephesi’nde: 

4.6.336 (4 Haziran 1920) Düşman üç yoldan mevzilerimize
bilâtesir ateş etmiştir. Aydın’dan kalkan bir tayyaresi bir müd-
det istikşafatta bulunduktan sonra avdet etmiştir. 
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BİR SAHİFE-İ TARİH

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin
irat ettikleri mühim nutk-ı tarihinin mabadıdır:

Dâhiliye Nazırı bulunan Adil Bey ve Hariciye Nazırı Şefik Paşa
Erzurum Kongresi esnasında olduğu gibi ve belki bundan
daha ziyade yine hâkimiyet-i milliyenin tesisi için, hayat-ı
memleket ve milleti kurtarmak için çalışanlar aleyhine bir
takım kararlar verirler ve bu kararları pek akurane bir surette
tatbik ediyorlardı. Kongre’nin tam mün’akıd bulunduğu
sıralarda idi ki Ferid Paşa ve rüfekası Malatya’da Ma-
muretülaziz (Elazığ) Valisi Galib Bey’in taht-ı emir ve
idaresinde ahali-i masumeyi iğfal etmek suretiyle bir kuvvet
cem’ine teşebbüs etmişlerdi. Harbiye Nazırı Şefik Paşa da bu
kuvayı masum millettaşlarımızdan ve dindaşlarımızdan kuva-
yı askeriyesiyle takviye etmek üzere şedit emirler veriyordu.
Ali Galib Bey bu kuvvetlerle Dinar’a gelecek, Sivas’ı basacak,
orada bulunan Kuva-yı Milliyeyi birer birer bir cani gibi
asacak, kesecekti. Bütün bu tertibat kendisinin vilayete ve ku-
mandanlığa tayini için idi. Orada harekât için bir irade-i seniye
almışlar. Bu zat bu irade-i seniyeyi cebinde taşıdığı tahakkuk
etti. Sivas’a muvasalatını müteakip derhal telgraf başında İs-
tanbul ile muhabere edecek ve o zaman irade-i seniyeyi neşre-
decekti. Diğer tarafta Ankara’da vali bulunan Muhiddin Paşa
da Çorum’a gelmiş idi. Harbiye Nazırı’nın kendi emrine ver-
miş olduğu kuva-yı askeriye ile hareket edecek ve böyle iki
taraftan Sivas’a baskın yapacaklardı. Bittesadüf İstanbul ile bu
zevat arasında teati edilen şifreli telgraflar mahluli yedimize
geçti. Bunun üzerine derhal İstanbul’a müracaat ettik. Bittabi
Ferid Paşa, Adil Bey, Şefik Paşa emniyete şayan görülemezdi.
Millet namına toplanmış olan Kongre azası yine makam-ı
muallâ-ı hilafete, saltanata, Zat-ı Şahane’ye telgraflar verdiler.
Bütün heyet telgrafhaneye koştu ve padişahtan hakkını talep
etti. 

Şükrü Bey (Karahisar) –Paşa hazretleri bir nokta var: İngiliz
Amirali Mister Novil’in iştirakini zikir buyurmanız lazımdır. 

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri -Pek doğru!.. İngilizlerden bah-
setmek istemediğim için bu noktayı dercettim. Hakikaten İn-
gilizler daha evvel bütün Kürdistan’ı iğfal etmek Türk ve sair
dindaşlarından ayırmak için tasavvur edebildikleri her şeyi
orada tatbikle meşgul idiler. Bu tatbikatta en büyük faaliyeti
gösteren yüz başı rütbesini haizdir ve buna maatteessüf İslam-
lardan bir iki kişi muavenet ediyorlardı. Tam bu esnada Novil
dahi Malatya’ya gelmiş ve Ali Galib Bey’le teşrik-i mesai et-
mişti. Sivas istikametine tahriki tasavvur edilen kuvvetin
başında bu İngiliz bulunuyordu. 

Yine bıraktığım noktaya avdet ediyorum. Zat-ı Şahane’ye
maruzatta bulunmak istedik. Tekmil-i telgraf muhaberatının
Ferid Paşa, Adil Bey ve rüfekası tarafından kat’ edildiğini
gördük. Bize Zat-ı Şahane ile görüşmeğe müsaade etmiyor-
lardı. Buna müteakiben Ferid Paşa’ya dedi ki: “Bizi maruza-

tımızda serbest bırakmazsanız o zaman millet harekâtında
kendini hür ve serbest telakki etmekte mazur olacaktır.”
Cevap vermediler. Kongre kendisini serbest telakki ettikten
sonra bittabi Mister Novil ve Ali Galib Bey ve onun iğfal ettiği
masum insanlara karşı tedabir ittihaz etti. İlk tedbir iğfal
edilmiş olan dindaşlarımızı tenvir ettiği için bütün o caniler
yalnız kaldılar. Ve oradan firar etmeğe muvaffak oldular. Ço-
rum’da bulunan Muhiddin Paşa da Sivas’a davet olundu. İs-
tanbul’da Ferid Paşa Kabinesi’yle milletin bilcümle rüesa-i
mülkiyenin ve ordunun rabıtası bu suretle inkıtaa uğratıldı.
Bu tam 23 gün devam etti. 23 gün zarfında cümlemizce
malumdur ki milletimiz makasıd-ı mukaddesesini istihsalde
vahdet ve tesanütünü ne dereceye kadar gösterebileceğini o
müddet zarfındaki asarıyla, metanetiyle izhar etmişti. Bu mil-
let için calib-i şükür ve mahmidet bir haldir. Nihayet 23 gün
sonra Ferid Paşa irtikâp ettiği cinayetin millet ve memleketin
idrak edildiğine milletin azim ve celadetinden geri durmaya-
cağına kanaat getirdiğinden dolayı istifa etmeğe mecbur oldu.
Bunu müteakip mevki-i iktidara Ali Rıza Paşa geldi. Ali Rıza
Paşa’nın mevki-i iktidara gelmesi ve istediği zevattan malu-
munuz olan kabineyi teşkil etmesi hakkında Sivas Kongre-
si’nin tevkil edildiği Heyet-i Temsiliyenin hiç bir alaka ve
münasebeti olmadığı malumunuzdur. İlk nazarda Ali Rıza
Kabinesi’nin erkânı Ferid Paşa müdevvir göründü. Bu cihetle
itimat etmekte biraz tereddüt hâsıl oldu. İşte bundan dolayı
Ali Rıza Paşa’ya 3 Teşrinievvel 335 (3 Ekim 1919)  tarihinde
telgrafla şu maruzatta bulunduk. 

“Millet şimdiye kadar resikârına geçenlerin Kanun-i Esasi’ye ve
âmâl-i milliyeye münafi harekât-ı malumesinden müteessiren
hukuk-ı meşruasını tanıtmak ve mukadderatını emin ve ehil
ellerde görmek karar-ı katisini vermiş ve lazım gelen teşeb-
büsat-ı azimkâraneye tevessül eylemiştir. Teşkilat-ı muntaza-
maya tabi Kuva-yı Milliye irade-i katiye-i milleti
bi’inayetullahilkerim (Kerim olan Allah’ın yardımıyla) tama-
men izhar ve ispat etmek kudretini ihraz eylemiştir. Millet
kuvvet ve iradesini hiçbir vakit âmâl-i mukaddese-i şahaneye
mugayir ve menafi-i mülk ve millete mübayin bir tarzda sarf
etmek niyet-i gayr-ı makulanesinde değildir. Millet Zat-ı
Akdes-i Hilafetpenahi’nin mazhar-ı emn ve itimadı olan Zat-ı
Fehametpenahi’leriyle rüfeka-yı kiramınızı müşkül vaziyette
bırakmaktan katiyen mütevakki olup bilakis tamamen maza-
hir olmağa bütün samimiyetle hazırdır. Ancak Heyet-i Vükela
meyanında Ferid Paşa ile teşrik-i mesai etmiş nuzzarın
mevcudiyeti heyet-i celilerinin nokta-i nazırlarıyla âmâl-i mil-
liyenin derece-i isabetini kemal-i hulûs ile anlamak
mecburiyetini hâsıl eylemiştir. Milletçe emniyetname tahsil
etmedikçe atılmış olan hatve-i ibtidai salahın tevkifi ve yarım
tedbirlerle iktifa olunması milletle heyet-i celileleri arasında
da su-i tefehhümatı mucip olabileceğinden gayr-i caiz
görülmektedir. Binaenaleyh heyet kati ve sarih olarak Zat-ı
Sami-i Hazret-i Sedaretpenahileri’nden berveçh-i ati hususatın
hükümet-i cedidece tasvip ve kabul edilip edilmeyeceğini
kemal-i hürmetle anlamayı vecibeden addeder.” 

1- Hükümet-i cedide, Erzurum ve Sivas kongrelerinde tayin
ve tespit edilen teşkilat ve makasıd-ı meşrua-i millete riayetkâr
kalması.
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2- Meclis-i Millînin inikadıyla murakabe-i fiiliye başlayıncaya
kadar mukadderat-ı millet hakkında bir gûna taahhüd-i kati
ve resmiye girilmemesi.

3- Sulh Konferansı’nda tayin-i mukadderat-ı millet ve mem-
lekette memur olacak murahhasların sabıkı gibi naehillerden
tayin edilmeyip milletin bihak âmâlini müdrik ve itimadına
mazhar ehl-i vukuf ve iktidardan intihap buyrulması.

Bu esasatta tamamen itilaf hâsıl olduğu takdirde milletin vic-
danından doğmuş ve bilcümle Düvel-i İtilafıyece meşruiyet ve
kudreti tanınmış olan teşkilat-ı milliyemizin hükümetin maza-
hiri olacağı ve bu suretle hükümetin temin-i mukadderat-ı
millet ve memleket hususunda Sulh Konferansı’nda vuku bu-
lacak teşebbüsatın daha emin ve müessir bulunacağı tabiidir.
Bir defa bu nikat-ı esasiyede mutabakat hâsıl olduğu an-
laşıldıktan sonra hadisat-ı ahiresiyle hâsıl olan ahval-i gayr-ı
tabiiyenin izalesi maksadıyla bazı maruzat-ı taliyede bulun-
maklığımıza müsaade-i Sadaretpenahileri istirham olunacak-
tır.

Mabadı var

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir.

- Azerbaycan ve Gürcistan hükümetleri arasında Mayıs’ın son
günlerinde hal-i sulhun iadesine karar verilmiştir. 

- Almanya ahvaline dair yeniden şayan-ı dikkat haberler alın-
maktadır. Bir taraftan muhafazakârlar, diğer taraftan Bolşe-
vikler Berlin Cumhuriyet Hükümeti ile şiddetle mücadele
etmektedir. Rur (Ruhr) havalisinde yeni bir kıyama intizar
olunuyor. Bugünlerde yapılacak olan intihabat mücadelesinin
yine bir İspartakist kıyamı ile neticeleneceği zannolunuyor. 

- Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin resm-i küşadında bulu-
nan Sir Vilyıms (Sir Williams) gazetesine şu suretle yazıyor:
“22 [23] Nisan Türk tarihinde Amerika’nın 26 Temmuz
gününe muadil muazzam bir gün olacaktır. Türk Millî
hükümeti bugün na-medar ve nüfuzlu rüesadan mürekkep
murahhaslarla içtima etti. Bunlar müttefikler Türk toprağını
terk edinceye kadar mücadele edeceklerine yemin ettiler. Bu
harekâtın manası ya ölüm veya istiklaldir. Eğer bu heyecanlı
sözler ef’ale inkılâp ederse Avrupalılar sulh muahedesini tat-
bike kalkıştıkları zaman felaket karşısında kalacaklardır”. 

- İstanbul’un işgali Kırım Türkleri arasında büyük bir tesir ve
galeyan meydana getirmiştir. Simferopol şehrinde memleketin
her tarafından gelen murahhasların iştirakiyle yapılan büyük
bir mitingde hararetli nutuklar irat edilmiş ve İngilizlerin
Türklere tatbik ettiği siyaset-i gaddarane alenen takbih olun-
muştur. 

- Mısır ahvali hakkında muhtelif membalardan gelen haberler
İngilizlerin nihayet Mısır istiklalini tasdik ıztırarında kaldık-
larını teyit etmektedir. Lord Milner ahiren Paris’e giderek Mısır
Meclis-i Millîsi tarafından oraya gönderilen murahhaslarla

müzakereye girişmiş ve istiklali tasdik iki şart dermeyan et-
miştir. Bunlardan biri Mısır’da dâhili asayişin muhafazası,
diğeri Süveyş Kanalı üzerinde İngiliz hukuk-ı mahsusasının
muhafazası taahhüdünden ibarettir. Mısır murahhasları bun-
lardan birincisine Mısır’da asayiş meselesinin kendileri için bir
dâhili iş olduğunu ve Süveyş meselesini de kanalın
beynelmilel bir kıymete haiz olmasına binaen Mısır’ın bunu
Cemiyet-i Akvam nezaretine tevdi arzusunda bulunduğu
merkezinde cevap vermişlerdir.

- Şikago Tribün (Chicago Tribüne) gazetesinin Ankara’daki
muhabiri, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile bir mülakat yap-
mış olduğunu gazetesine bildirirken diyor ki: “Türk milliyet-
perverlerinin Bolşeviklerle ittifakı kabil olup olmadığını
sordum. Müşarünileyh “Bizim hâlâ İngiliz ve müttefiklerinin
sulh şeraitinin gülünç ve gayr-ı kabil-i icra olduğunu anlaya-
caklarına itimadımız vardır. Fakat bu ümidi kaybedersek ha-
riçten herhangi bir yardımı kabule müheyyayız.” cevabını
vermiştir.

- Müstahberat-ı mevsukamıza göre Ankara’ya giden bir Fran-
sız heyeti ile vuku bulan müzakerat neticesinde Fransızlar
Ayntab (Gaziantep) ve Urfa’yı tahliye ve mezkûr mahallerdeki
askerlerini geri çekmeğe muvafakat etmişlerdir. Bunun üzeri-
ne Fransızlarla Kuva-yı Milliye Erkân-ı Harbiyesi arasında
yirmi günlük bir mütareke akdolunmuştur.

- Atina’da münteşir muhalif gazetelerin neşriyatına nazaran
İngiliz mahafil-i diplomatikasında şerait-i sulhiyenin tatbik
edilemeyeceği korkusu vardır. Diğer müttefiklerin Türk mua-
hedesi için ika ettikleri mevani ve müşkülat bu korkuları teza-
yüt etmektedir. İşbu müşkülat-ı siyasiyeyi bertaraf edilse bile
akibinde Türk mukavemet-i askeriyesi mesele-i mühimmesi
daima nazar-ı ehemmiyette tutulmaktadır.

LİVA ŞUÛNU

Millet Meclisi Mebusu

Geçenki intihabında Karesi livasından intihap olunan Kazım
Karabekir Hazretleri’nin aynı zamanda Edirne’den intihap
olunması dolayısıyla vuku bulan istifasına mebni yeni bir aza
için intihap yapılmış ve netice-i intihapta Yörükzade İbrahim
Bey ihraz-ı ekseriyet eylemiştir. Harekât-ı milliyenin ipti-
dasında pek ameli ve müsmir bir surette çalışan ve ibraz-ı
fedakâri eden bu kıymetli arkadaşı tebrik ve muvaffakiyet-
lerini temenni eyleriz.

Biga’da Tezahürat

Biga’da geçenki Perşembe günü Meclis-i Millîye aza intihabatı
büyük bir samimiyet içinde icra edilmiş ve aynı zamanda
muahede-i sulhiyenin ihtiva ettiği şerait-i zalimaneyi red ve
milletin sonuna kadar muhafaza-i vatan uğrunda sebat ede-
ceğini ibraz etmek üzere muazzam bir miting akdedilmiştir.
Bu tezahüratta bütün Bigalılar istiklal ve vahdet-i millimiz için
sonuna kadar mücadeleye ahd ü peyman etmişlerdir. Türk
saltanatının en eski aziz yurtlarından biri olan Biga’nın evlat-
larının gösterdikleri bu hamiyet-i vatanpervane cidden
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şayan-ı takdirdir. Millet böyle müttehit bulundukça her türlü
düşman emelleri ufule daima mahkûmdur. 

***

Balıkesir Heyet-i Riyaseti’nden:

Nikâhlılar ve nişanlılar bayram münasebetiyle verilmesi mutat
olan elbise, hediye ve yemekler beyhude israf ve fazla masrafı
mucip olduğundan bu âdetin tamamen men ve ilga olun-
duğunu ve bu memnuiyet hilafında hareket edenler olursa
tarafeynin ihtiyar edeceği masrafın bir misli derecesinde ceza-
yı nakdi alınacağını merkez heyeti kararı icabından olmakla
ilan-ı keyfiyet olunur.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara:70
13 Haziran 336 (13 Haziran 1920)

Sayfa:1

LEYLE-İ CELİLE-İ KADİR

Karasi Müftülüğünden:

Müteaddit vilayetlerden gelen ilam-ı şerifler muktezasınca tek-
mil-i sülüseyn itibarıyla bugünkü Pazar günü akşamı, yani
Pazartesi gecesi Leyle-i Kadir ve Cuma günü îd-i fıtırdır.

İzmir’e Doğru: Leyle-i mübarekeyi muhterem karilerine tebrik
ve bu gibi leyal-i mukaddese hürmetine kulub-ı İslamı dağ-
dar-ı yeis ve elem eden felaketlerden milletimizin halâs ol-
masını temenni eyler.

SULH MUAHEDESİ VE AZM-İ MİLLÎ

Büyük Millet Meclisi milletin mukadderatını deruhte ettiği
günden beri vazife-i tarihiyesini müdrik bir halde milletin
hayat ve istiklalini temin edecek vesaite müracaat etmekten
hali kalmamaktadır. İngilizlerin müteaddit vesaite müracaat
ederek vücuda getirdikleri isyanlar milletin azm-i katisi
önünde birer birer söndürüldükçe Kuva-yı Milliyenin ve
bugün milletin mukadderatını deruhte eden Büyük Millet
Meclisi’nin azimet ve kudretini İngilizler bilfiil idrak etmekte-
dirler. Fransız ve İtalyan matbuatının sulh muahedesini tatbik
etmek hususundaki elyevm mevcut olan müşkülatı ilan et-
meleri ve Kuva-yı Milliyeye karşı teveccühkâr bir lisan kul-
lanmaları İngilizlerin adem-i hoşnudisini mucip olmakta ve
her gün etraftan ve ecanipten muavenet gören heyet-i mil-
liyemizin azim ve imanı gittikçe artmaktadır. İngilizlerin Türk
istiklalini imha etmek üzere hazırladıkları ve elyevm muahede
suretinde İstanbul’daki gayr-ı meşru hükümete tevdi ettikleri
sulh muahedesini tatbik ettirmek için müracaat edecekleri ve-
saitten birinin ve en mühiminin bu gün mahv ve ifna
olduğunu gören Avrupa heyet-i hükümeti, heyet-i milliyemize
karşı şimdiye kadar taşıdıkları tavırlarını tebdil etmekte ve İn-
gilizler bütün icraatlarında Yunanlılardan başka zahir bula-
mamaktadırlar.

Binaenaleyh Anadolu’muzda bizi ezmek, mahvetmek ve bu
suretle muahede ahkâmını tatbik ettirmek üzere İngilizlerin
yegâne müracaat edecekleri çare olsa olsa Yunan kuvvetleri

olacaktır. Çünkü Fransız kuvvetleri Adana’da millî kuvvetleri-
mizle boy ölçerek gittikleri yolun çıkmaz bir yol olduğunu
idrak etmişlerdir. Ve zannedilmez ki bundan sonra Suriye
meselesi karşısında Fransız milleti azimkâr Türk kuvvetleriyle
uğraşmağa vakit bulabilsinler. Bahusus Almanlar gibi bir
rakib-i ebedileri karşılarında hazırlanırken Fransız milleti yeni
bir maceraya bütün kuvvetlerini sarf ederek ibtidar etsinler.
Fransız matbuatının vuku bulan neşriyatıyla sabit olmuştur
ki: Fransız milleti bu muahede ahkâmının gayr-i kabil-i tatbik
olduğunu müdrik bulunuyor. Bu itibarla Fransız milletinin
menafi nokta-i nazarından en ziyade menfaat-i iktisadiye
temin ettiği bir milletin hayat-ı istiklalini imhaya teşebbüs et-
meyeceği tabiidir. İtalyanlar ise iktisadi hayatta yeni zaferler
kazanmak istediklerini bir seneden beri bütün fiiliyatıyla ispat
etmiş bulunuyorlar. Bir tek İtalyan neferinin Anadolu’ya izamı
kabil olmadığını bütün açıklığıyla ilan etmekten çekinmeyen
Mösyö Nitti’nin beyanatı karşısında bütün İslam hayatını
kemiren haris düşman olarak İngiltere ve şerik-i melaneti Yu-
nanlılardan başka bir kuvvet kalmıyor. Acaba İngiltere
hükümeti vaziyet-i cihan karşısında Anadolu’ya karşı nasıl ve
ne surette bir hareket-i askeriyede bulunabilir? Bu tetkik edile-
cek bir meseledir. Şimalden Anadolu’ya sarkan İslam ve Türk
kuvvetleri her gün İngiliz haşmet ve kuvvetinden bir parçasını
yırtar ve parçalarken hayati mesailde şimdiye kadar beraberce
hareket ettikleri Fransa ve İtalya milletleri bütün hususatta
kendisinden ayrılarak yeni yeni siyasi cereyanlar ihdas eder-
lerken ve Amerika, Japonya milletleri Avrupa’da oynanan
bütün oyunlara bîgâne dururlarken İngiltere hükümeti
Anadolu’ya karşı ne suretle bir hareket icrasına teşebbüs ede-
bilecektir. İslam payitahtını işgal ederek hâkimiyet-i milliyeyi
ve hukuk-ı hilafet ve saltanatı rahnedar etmek cüretini
gösteren İngiltere pekâlâ tasavvur eder ki esareti altında kalan
bütün İslam milletlerinde bir hareket vardır. Mısır’da, Hindis-
tan’da başlayan muhtelif şekillerde tecelli eden bu harekât
karşısında İngiltere hükümeti kuva-yı mevcudesinden bir kıs-
mını oralara tahsis etmeğe mecbur bulunmakta ve Filistin,
Hicaz, Suriye meseleleri de kendisi için düşünecek vaziyetler
ihdas etmektedir.

Aynı zamanda Batum önünde yakında yeşil bayraklarıyla
görünecek Yeşil Ordu da İngiltere için telaş ve heyecanı mucip
birçok mesail ortaya çıkarmaktadır. Yalnızca İstanbul’un
sükûn ve asayişini temin edemeyecek müşkilat karşısında
kalan İngiltere hükümeti tabiatıyla Anadolumuza karşı askeri

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 70
13 Haziran 336 (13 Haziran 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.

�



- 340 -

bir tecavüzde bulunamaz. Eskişehir’den büyük bir hezimetle
ayrılan İngiliz kuvvetlerinin bir daha bu müşkül işe başlaya-
mayacak derecede maneviyatları kırılmıştır. Bahusus Biga’da,
Düzce’de vücuda getirdikleri harekât-ı isyaniyeler söndürül-
dükten sonra İngilizler bu işin kendilerine pek pahalıya mal
olacağını pekâlâ takdir ediyorlar. Ve bir karış toprağı için bin-
lerce kişi feda edecek olan Türk milletinin azm-i katisinden de
bigâne değildirler. Onun için İngiliz kuvvetleri bugün için tam
manasıyla müspet bir kuvvet sayılamaz. Ve tecavüzleri de
muhtemel olsa Anadolu’nun kuvve-i mevcude-i askeriye ve
milliyesi bu taarruz ve tecavüzü defedecek bir şekil ve
mahiyette olduğunu da hesaba katmak lazımdır. Şu halde İn-
gilizler için yegâne vasıta-i tahrip ve imha Yunan kuvvetleridir.
O Yunan kuvvetleri ki: şimdiye kadar her türlü salahiyet-i
tecavüziyeye malik oldukları vesait-i harbiyenin kâffesine
sahip oldukları halde bir adım ileri atamamış ve oldukları
yerde kalmışlardır. 

Bu ordunun harekât-ı tecavüziyeye geçerek Anadolu’ya istilası
ümidine kapılmak hayalini İngilizler taşıyorsa idraklerine acı-
mamak elden gelmez. Azimkâr ve cüretkâr aynı zamanda
bütün cihanın siyasetine tam manasıyla vakıf olan heyet-i mil-
liye rüesası bugünkü vaziyet önünde ümitli olmakla beraber
istikbalin pek parlak olacağına da kanidirler. Bu kanaat bir
iman halinde bugün bütün millette bulundukça Türk için
ölüm olmayacaktır ve olamaz. Bütün cihanın harekâtı
karşısında azimkârane silahını kullanan bir millet herhalde is-
tikbalinden ümidini kesemez. Türk milleti Yunan vahşet ve
istilası önünde vazife-i vataniyesini müdrik bulunuyor ve
bütün Anadolu evlatları bu hususta icap eden kararlarını ver-
mişlerdir. Onun için Yunan kuvvetleri istedikleri kadar zulüm
ve vahşetlerinde devam etsinler, İzmir’in minarelerinden yük-
selen tekbir seslerini susturamayacaklardır. İzmir’in kenar-ı
mehasin-aludunda Türk Yunan gurur ve azimetiyle gezecek
ve Yunan barbarları hacil ve zelil kalacaklardır. Sulh mua-
hedesini büyük bir karar-ı millî ile yırtan bir millet kendisini
kurtaracak vesaite maliktir. Ve cihan bilmelidir ki Türk milleti
için hayatta esaret olamaz. Hak ve hakikat namına yükselt-
tiğimiz sadaların şimdiye kadar kabul olunmaması bize bu
hakikati öğretmiştir. 

Kuvvete istinat etmek onun için son çareye bütün manasıyla
tevessül etmiş olan Türk milleti istiklal ve saltanatı kurtarmak
için tarihin, vicdanın kendisine emrettiği vazifeyi yapacaktır ve
o vazifesine başlıyor. 

Onun için ey cephelerde çarpışan kardeşler: Kalplerinizdeki
iman önünde şimdiye kadar titreyen düşmanlara karşı büyük
intikam ile kurşunlarınızı boşaltırken arkanızdan gelecek çok
kardeşler var:

Öyle kardeşler ki: Uzak diyarlardan...

Kırım’dan, Kafkas’tan...

3 Haziran sene 336 (3 Haziran 1920) Ankara 

Mustafa Necati

CİHAN ŞUÛNU

- Londra matbuatı muahede-i sulhiyemizin layıkıyla tetkiki
için münasip bir mühlet verilmesi hakkında Türk heyet-i mu-
rahhasası tarafından vuku bulan talebi tetkik ederlerken mua-
hede için tekrar tetkikat yapılacağını zikretmektedirler. Yine
Londra’dan varit olan haberlere nazaran Düvel-i İtilafiye bize
verilen mühleti bir ay daha temdit edeceklerdir. 

- Yunan fırka-i muhalifesi tekrar bir beyanname neşrederek
idare-i örfiyenin iadesinden dolayı şiddetli protestoda bulun-
maktadır.

- Düvel-i İtilafiye ve Alman murahhasları arasında kariben
inikad edecek Spa Konferansı’ndan sonra Türk meselesinin
tezekkürü için diğer bir konferans içtima edecektir. Reis-i
Cumhur Wilson, Türk meselesinin müzakeresi esnasında
Türkiye’nin de hazır bulunmasını teklif etmiştir. İtalya devleti
de bu teklife iştirak etmektedir. 

- Londra’dan alınan haberlere göre Rusya’da silah taşımaya
kadir bütün ahalinin seferberliği emredilmiştir. Tayms (Times)
gazetesi Bolşevik cereyan ve harekâtının ilerlediğini ve tehli-
keli bir şekil aldığını yazmaktadır.

- Paris’ten alınan haberlere göre Almanya’nın Krupp Fab-
rikası’nda gece ve gündüz malzeme-i harbiye imaline çalışıl-
maktadır.

- Paris’ten gelen haberlere nazaran Romanya’da müthiş bir
dâhili ihtilal başlamıştır. Asilzadegân dahi Ahali Fırkası’na işti-
rak etmektedir. Bütün ahali yeni hükümet aleyhine kıyam et-
miştir.

- Sovyet hükümeti Hariciye Komiseri Çiçerin Avusturya
hükümetine bir nota vererek mühimmat-ı harbiye itası
suretiyle Lehistan hükümetine vuku bulan yardımını protesto
etmiş ve bu vaziyetin devamını Rusya’da bulunan esir Avus-
turya zabitlerinin mahv ve ifnasına sebep olacağını beyan et-
miştir.

- İngiliz gazeteleri Mösyö Loyd Corc (Lloyd George) ile Bolşe-
vik murahhası Karayn arasında vuku bulan mülakatlarda yal-
nız mesail-i iktisadiyenin görüşüldüğünü iddia ediyorlar.
Mösyö Milran (Alexandre Millerand) ise Londra’daki sefirine
verdiği emirde Bolşevik murahhasıyla katiyen temas edilme-
mesini bildirmiştir.

- Elyevm Londra’da bulunmakta olan İran Hariciye Nazırı
Prens Firuz Bolşeviklerin tecavüzlerine karşı İran’ın himaye
edilmesini talep etmek üzere Cemiyet-i Akvam kâtib-i umu-
misine bir mektup göndermiştir. Cemiye-i Akvam Meclisi 11
Haziran’da bu vaziyeti tetkik etmek üzere Londra’da topla-
nacaktır.
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13 Haziran 336 (13 Haziran 1920)

Sayfa: 2

BİR SAFHA-İ TARİH

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin
irat ettikleri mühim nutk-ı tarihînin mabadıdır:

İşte bu esasat da anlaşıldıktan sonra arada yazılan yazıları
yazdık. Ali Rıza Paşa Erzurum ve Sivas Kongrelerinden
adem-i malumat beyan etti. Badehu icab-ı keyfiyet tetkik
edilmek üzere bunları dediler. Cümlenizin malumu olan
beyannameyi kendilerine bildirdik. İşte bunu mütalaa ettikten
sonra Heyet-i Vükela bize sadrazamın verdiği cevapta tama-
men esasatı Heyet-i Vükelanın kabul ettiği bildiriliyor ve
ondan sonra da bizim hakkımızda bir takım takyidatta bu-
lunuyordu. Bu takiydatın başlıcaları hâsıl olan yirmi üç gün-
lük vaziyetin izalesinden sonra Meclis-i Mebusan intihabatına
müdahale edilmesi ve umur ve muamelat-ı hükümete karışıl-
maması noktalarına münhasır idi. Bizim verdiğimiz cevabı
aynen okursam mesele daha ziyade tavazzuh edecektir.

Makam-ı Sadaretüluzmaya

4 Teşrinievvel 335 tarihli cevabı

Telgrafname-i sadaretpenahileri muhteviyatına nazaran cemi-
yetimiz heyet-i temsiliyesinin vuku bulmuş olan maruzat
ve tekâlifinin tamamen tasvip ve kabul buyrulmuş olduğu
kemal-i şükranla anlaşıldı. Ancak taraf-ı acizanemizden taah-
hüd edilmesini talep buyurduğunuz nikat hakkında
berveçh-i ati maruzatta bulunmaklığımıza müsaade-i sami-
lerini rica ederiz. Hükümetin rehber-i harekâtının ahkâm-ı
kanuniyeye tamamıyla riayet edilmesi tabii olup heyet-i
acizanemizce de bunun tecellisini temin etmek yegâne
gayedir. Son zamanda hadis olan ahval-i gayr-i tabiiye ve
gayr-i kanuniyenin amil ve müsebbibi Ferid Paşa kabinesi idi.
Bu hususu mezkûr kabinenin sukutuyla heyet-i celilelerince
ahkâm-ı kanuniye dairesinde hareket ve Ferid Paşa kabinesi
tarafından ika edilmiş gayr-i meşru efal ve harekât esbab ve
müvellidatının refi için icap eden tedabir-i katiye ittihaz
buyrulduğu takdirde bezane zail ve bu yüzden vuku’u melhuz
mahazir ve devamı muhtemel harekâta sebebiyet verilmemiş
olur. Cemiyetimizin Heyet-i Vükela-yı hazıraya ahkâm-ı ka-
nuniye dairesinde her türlü taahhüdat ve müzaheratta bulun-
abilmesi için evvela hükümetin meşru ve kanuni olan teşkilat-ı
milliyemizi hüsn-i kabul eylediğini sarih ve kati bir lisanla
ifade buyurması lazımdır. Aksi takdirde cemiyetimizle
hükümet-i merkeziye arasında emniyet ve samimiyet-i müte-
kabilenin husul bulup bulmadığını meşkûk kalacak ve bin-
netice mütebayin harekât ve teşebbüsatın zuhuru melhuz
bulunacaktır. Payitaht ile Anadolu’yu yekdiğerinden tefrike
heyet-i acizanemiz ve mümessilleri bulunduğumuz efrad-ı
millet sebebiyet vermiş olmayıp bilakis hükümet-i sabıkanın
Paris Sulh Konferansı’nda vilayat-ı şarkiyyenin vasi bir
muhtariyeti haiz Ermenistan olmak üzere kabulü ve Toros
hudud-ı Osmaniye gösterilerek iki üç vilayetin camia-i Os-
maniye haricinde bırakılması ve Payitaht ve vilayatımızın

ekser yerlerinde mütareke ahkâmı hilafına birçok işgaller ve
haysiyet ve istiklal-i devleti mahal-i ahvale seyirci kalması ve
mevcudiyet-i milliyesini muhafaza, azm-i dindaranesiyle
hukuk-ı mukaddesesini müdafaaya kıyam eden kongre aza-
sının eşkıya çetesi gibi tenkil maksadıyla Mamuratülaziz
(Elazığ) vilayetinde bir takım eşkıya cemine bittevessül Sivas
ve Mamuratülaziz vilayetleri ahalisi arasında mukatele es-
babını ihzar emrini veren hükümet-i sabıkanın icraat-ı gayr-i
meşruası olmuştur. Aksam-ı Memalik-i Osmaniye’nin işgali
tehlikesine gelince: teşkilat-ı milliye izhar-ı mevcudiyet
eylediği günden beri hiçbir işgal vaki olmadığı gibi bilakis
Ferid Paşa kabinesinin müsamaha ve seyyiatı neticesi olmak
üzere ahkâm-ı mütarekeye mugayir olarak işgal edilen Merzi-
fon ve Samsun gibi yerlerimiz tahliye edilmiştir. Binaenaleyh
vahdet-i mülkiyeyi heyet-i acizanemiz değil hükümet-i
sabıkanın ihlal eylediği müstağni-i arz u beyandır. Tarafımız-
dan hiçbir daire-i resmiye işgal edilmemiş olduğundan gayr-i
vaki bir halin tashihi gayr-i varittir. Ecanib ile vaki olan mü-
nasebatımız bir şekl-i siyasi-i resmide olmayıp Kuva-yı Mil-
liyemiz aleyhinde hükümet-i sabıkanın neşriyat-ı vakıasının
sıhhat ve adem-i sıhhatini tetkik zımnında gelen ve Payitahtta
milletin itimadına mazhar ve Kuva-yı Milliyeye müstenit ve
meşru bir hükümet göremeyen Düvel-i İtilafiye’nin nezdimize
izam eyledikleri bir takım memurîn-i siyasiyeleriyle vaki olan
temaslardan ibaret olup gayesi âmâl-i milliyeyi, teşkilat-ı mil-
liyenin vüsat ve kudretini, irade-i milliyenin şümul ve
katiyetini yakinen onlara ibraz ve irae, milletimiz hakkında
celb-i hürmet ve itimadı temine inhisar etmiştir ki bu da sulh
kongresinda mukadderat hakkında muzır değil, bilakis bir
çok netayic-i müfide istihsal edeceği azade-i şek ve şüphedir.
Mebusan intihabatı hakkında hükümet-i sabıkanın verdiği
evamir-i zahire dairesinde hareket eden mahalli hükümetler
henüz defatir-i esasiyeyi bile tanzime yeni başlamış olduk-
larından intihabatta ahalinin hürriyetine tecavüz ve müdahale
şimdiye kadar maddeten gayr-i kabil olduğu gibi cemiyetimiz
bir fırka-i siyase olmadığından ihtirasat-ı siyasiyeden beri bu-
lunacağını ve intihabatta katiyen ahalinin içtihat ve hürri-
yet-i vicdaniyesine müdahale etmeyeceğini biddefat beyanna-
meleriyle esasen ilan eylemiştir. Muamelat-ı hükümete iras
edilen sekte, ancak muhaberat-ı resmiyenin inkıtaıdır ki bu
da milletin ab-ı müşfik ve ekremi bulunan padişahına maruzat
ve istirhamatını takdime mani teşkiliyle padişah ve efrad-ı mil-
let arasında bir sedd-i hail teşkil eden Ferid Paşa kabinesinin
harekât-ı nameşruasının netayic-i zaruriyesindendir. Şu nok-
taya kemal-i ciddiyet ve ehemmiyetle nazar-ı dikkat-i fehamet-
penahilerini celbe mecburuz ki beyanat-ı samilerinde
memleketimizde usul-i meşrutiyet icabınca hâkimiyet-i milliye
cari bulunduğu mezkûr ise de feshinden itibaren Meclis-i
Mebusan’ın dört ay zarfında içtimaı Kanun-ı Esasi’mizin
ahkâm-ı sarihasından iken bugüne kadar intihabatın defatir-i
esasiyesi bile tanzim edilmemiştir. Muhtac-ı izah olmadığı
veçhile dört ay zarfında içtimaî bir mecburiyet-i kanuniye
tahtında bulunan Meclis-i Mebusan’ın şu ana kadar adem-i iç-
timaı Ferid Paşa kabinesinin açıktan açığa meşrutiyete bir
darbesi ve Kanun-ı Esasi’ye bir tecavüz-i katiyesini teşekkül
eder ve kanun-ı cezanın madde-i mahsusasına tevfikan bir
cinayet addedilerek müsebbipleri hakkında ahkam-ı ka-
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nuniyenin tamami-i tatbik ve hakimiyet-i milliyenin kabulünü
kendisi için bir vazife-i kanuniye addedecek her hükümet-i
meşruanın ilk vazife-i mukaddesesidir”.

Bundan sonra teferruata ait bazı noktalar vardır. Efendim! Ali
Rıza Paşa bu cevabımızdan sonra birkaç gün ihtiyar-ı sükût
etti. Nihayet üç gün sonra karşımıza muhatap olmak üzere
Harbiye Nazırı Cemal Paşa çıktı. Cemal Paşa’nın verdiği tel-
grafta heyet-i vükelanın tamamen âmâl-i milliye dairesinde
hareket için teklif olunan şeraitin kâffesi kabul edildiği mün-
deriçti ve bilmukabele vuku bulan teklifatta hükümetle hep-
imizin gayet ciddi ve samimi bir itilaf yapmış olduğu kanaati
hâsıl oldu. Fakat bu itilafın tahakkukundan sonra Cemal Paşa
yeniden bazı teklifatta bulundu. Kabine namına teklif ettiği
mevad haiz-i ehemmiyet olduğu için birer birer işaret ede-
ceğim: 

1- İttihatçılıkla münasebeti bulunmadığı. 

2- Devlet-i Osmaniye’nin Harp-i Umumiye karışması doğru
olmadığı ve müsebebibleri aleyhinde tayin-i esami suretiyle
bazı neşriyat icrası ve haklarında takibat ve mücazat-ı ka-
nuniyenin tatbiki. 

3- Her nevi cinayât faillerinin tecziyeden kurtulmayacağı. 

4- İntihabatın serbest cereyan edebilmesine dair teminat isti-
yordu. Buna verdiğimiz cevap şöyle idi. 

Mabadı var

CEPHELERDE VAZİYET

1- 9 Haziran Ayvalık Cephesi’nde bir miktar kuvvetiyle
cephemize karşı bir keşif taarruzu yapmak istemiş ise de ko-
laylıkla ve telefat verdirilerek püskürtülmüştür. Aynı günde
düşmanın Bergama’ya dokuz tabur piyade kuvveti geldiği
köylülerin ifadesinden anlaşılmıştır.

2- Akhisar Cephesi’nde 10 Haziran günü sabaha karşı düşman
siperlerine elli metreye kadar sokulan keşif kollarımız üç düş-
man neferini itlaf ederek salimen avdet etmiştir. Düşman Ali
Beyli karyesi ile civarındaki mevzilerimize otuz kadar top mer-
misi endaht etmiş ve bir kadın hafifçe yaralanmıştır.  

3- Sair cephelerde sükûnet vardır. Vaziyette tebeddül yoktur.

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir.

Londra’da bulunan Hindistan heyet-i murahhasası azasından
Şeyh Kidvai (Kidwai) hazretleri İngilizce Otlon (?) mec-
muasında İngiltere Hariciye Nazırı Lord Kurzon’a (Curzon)
hitaben uzun bir açık mektup neşreylemiştir. Bu mektupta
Şeyh hazretleri Hindistan İslamlarının Türkiye meselesine
olan alakasını beyan ve Türkiye’ye karşı imha siyasetinin mün-
hasıran İngiltere tarafından teşvik edildiğini kaydeyledikten
sonra hülasa etmek mecburiyetinde bulunduğumuz bu mek-

tubun aksam-ı sairesinde diyor ki: İngiltere’nin Şark
siyasetinde bugün bir ehl-i salib fikir ve ruha hâkimdir. İn-
giltere’nin bugün Türkiye’yi âlem-i İslam’ın en kuvvetli devleti
ve birkaç asırdan beri müdafi’i olmasından dolayı imha
arzusunda olduğu muhakkaktır. Çünkü Türkiye şimdiye
kadar muharebattan İslamiyet’in müdafaasında milyonlarca
kurban vermiştir. İşte İngiltere bunun için Türkleri taht-ı
esarete almakla bütün âlem-i İslam’ı müdafaasız ve himayesiz
bırakmak istemektedir. Bu fikir âlem-i İslam’ca ve bilhassa
Hintlilerce layığı veçhile takdir olunmakta ve Mecusi Hintliler
bile bu hususta Müslümanlarla hemfikir bulunmaktadırlar.
İngiltere hükümeti Hindistan ahali-i İslamiyesinin son
harpteki hizmetlerini takdir etmiş ve onlara İstanbul ve
Türkiye mukadderatı hakkında parlamento kürsüsünden
resmi mevaidde bulunmuştur. Hindistan ahalisi hâlâ İn-
giltere’nin hak ve hakikatı müdafaa eylemek şıkkına rücu
eyleyeceğinden ümidvar bulunmaktadır. Fakat bu ümitleri
boşa çıkacak olursa Hintliler kendilerine diğer bir zahir ara-
mak mecburiyetinde kalacaklardır ki o da bugünkü vaziyet-i
âleme nazaran Bolşeviklerden başka bir şey olamayacağı mey-
dandadır.

- Büyük Millet Meclisinin 6 Haziran’daki içtimaında Batum
mebusları İmamzade Edib, Hatutzade Ahmed, Cemalzade
Akif ve Şavuş(?) havalisi tarafından intihap edilen Süleyman-
zade Ahmed Efendilerin meclise iştirakleri alkışlarla ve müt-
tefikan kabul edilmiş ve Edib Bey tarafından verilen,
müntehiplerin ihtisasatı ve memleketlerinin Memalik-i Os-
maniye’ye iltihak ettiğini mübeyyin izahat şiddetli alkışlarla
istima edilmiştir.

- Suriyeliler Suriye’nin Fransız himayesine verilmek iste-
nilmesinden dolayı büyük bir galeyan göstermektedirler.
Şam’da büyük bir miting yapılmıştır. Arap murahhasları bu
kararın Türk milliyetperverleriyle Arapları teşrik-i mesaiye
sevk edeceğini ve bu suretle Kuva-yı İtilafiye aleyhinde şiddetli
harekât başlayacağını Düvel-i İtilafiye’ye tebliğ etmişlerdir.
Filistin’in Suriye’den ayrılması kararı da azim bir heyecan
tevlit etmiş ve Kudüs’te toplanan Millî Garp Kongresi, Sulh
Konferansı’na bir takrir göndererek Suriye’nin Tarsus’tan Re-
fahiye’ye kadar muhafaza-i hudut etmesini ve Yahudilerin
Filistin’e muhaceretlerinin menini talep etmişlerdir.

- İngilizler Irak’ta Ebu Kemal kazasını tahrip ettikten sonra
geri çekilmişlerdir.

- Ermeniler son günlerde Fransızlarla Türklerin itilaf etmeleri
ihtimalinden çok endişenâktırlar.

- Hain Damat Paşa hükümetinin son günlerdeki israfat-ı
fevkaladesi dolayısıyla hazine-i maliye iflas halindedir. Yine
bu hükümet son günlerde bir takım tensikat yapmakta ve na-
muskâr memurları değiştirmektedir. Ezcümle Hariciye
Nezareti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti gibi mühim bir makama
“Aleko” namında bir Rum’u tayin etmiştir. 

- Düzce ve Bolu mıntıkasında da sükûn ve intizam tamamen
iade edilmiştir. Gerede reis-i usatı Kel Said de meyyiten istisal
edilmiştir. Bolu ve Gerede’de şimdiye kadar bin tüfek, bir top,
sekiz makineli tüfek toplanmıştır.
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- Almanya’da yeni bir darbe-i hükümet hazırlanmakta
olduğuna dair Avrupa gazetelerinde görülen neşriyat devam
etmektedir. Şarkî Prusya’da bulunan Ludendorf ve Hofer
(Haufer) Lehistan’a karşıda bir taarruz hazırlamaktadırlar.
Karargâh-ı askeri yolları zabitler ve neferlerle doludur. Tertibat
açıktan açığa yapılmaktadır.

- Damat Paşa sersemi San Remo Muahedesi’ni ufak bazı tadi-
latla imza etmek fikrindedir. Mamafih Paris’teki heyet-i mu-
rahhasa İstanbul’a gönderdiği raporlarda kendilerince
muahedenin kabulü imkânı olmadığını bildirmiştir. 

- Heyet-i Temsiliye aza-yı muhteremesinden mebus-ı
muhterem Mümtaz Bey Efendi refikleri Alaaddin ve Binbaşı
İsmail Beyler ile birlikte İstanbul’dan firara muvaffak olarak
şehrimizi teşrif buyurmuşlar ve dün akşam Bursa tarikiyle
Ankara’ya azimet etmişlerdir. Mücahedat-ı milliyelerine mu-
vaffakıyetle devamlarını temenni eyleriz. 

- İki seneden beri beyazlara ait olan Bahr-ı Hazar(Hazar
Denizi) Rus filosunun da zapt ve ilhakıyla mezkûr deniz tama-
men Azerbaycan Cumhuriyetiyle Rus Sovyetlerinin idaresine
geçmiştir. 

- Azerbaycan hükümeti 31 Mayıs’ta Ermenistan ve Gürcistan
ile kat-ı münasebat etmiştir. Tarafeyn tebaasının himayesini
İran’ın Umum Kafkas Konsolosu deruhte eylemiştir.

- İzmir’de Kral Konstantin taraftarları Halkapınar’ında
cephaneliği ateşlemek üzere iken tevkif edilmişlerdir. Yu-
naniler cephaneliği, Karşıyaka’da Osmanzade mevki’indeki
gaz depolarına naklederek iki kat tel örgü içine almışlardır.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 71 
16 Haziran 336 (16 Haziran 1920)

Sayfa: 1

GÜZEL BELDE

Akdeniz’in bu, dünyadaki bütün denizlerden güzel denizin
latif ve kıvrak bir sahilinde, pek dilber bir belde vardı. Bu
belde Akdeniz’in mai dalgalarıyla Anadolu’nun zümrüdîn
kıyılarının öpüştüğü bir yerdeydi. Onun geniş körfezi şehla
bir göz gibi şeffaf, onun beyaz kordonu nadide bir gerdanlık
gibi billûrin, onun ihtiyar kalesi zerrin bir taç gibi haşmetliydi
ve o bu haliyle zerrin taçlı bir melikeyi andırıyordu. 

Bundan dokuz on asır evvel “Oğuz Han’ın” torunları, onun
pala bıyıklı, dolgun pazılı, temiz ruhlu, kahraman torunları
buraya geldiler. O melike onları görünce “Oh, işte beklediğim
kahramanlar!” dedi ve onların kolları arasına atladı. Dokuz on
asırdır onlar böyle bir melikeye malikiyetlerinden dolayı
mağrur, o melike böyle kahramanlara nailiyetinden dolayı
müftehir, dokuz on asırdır onlar beraber yaşıyordu. 

Bilmem ne zaman Akdeniz’in diğer bir sahilinde türedi bir
hükümet bilirdi. Bu hükümetin ülkesi Akdeniz’in maviliğine
doğru uzanmış lekeli bir eli andırıyordu. Haritada bile insana
sağından ve solundan bir şey çalacakmış hissini veren bu solu-
can parmaklı kirli elin üstünde şımarık bir kum vardı. Bu,
kaynar cezve suyu gibi bulaşık ve taşkın… Bu, gazoz köpüğü
gibi hafif ve hoppa… Bu, müvellidü’l-malı (hidrojenli) çocuk
balonları gibi mağrur ve bedmest bir kavimdi. 

Bir gün nasıl oldu? “Oğuz Han”ın torunları pek mi dalgındı,
yoksa pek mi kancıkçasına bağlanmıştı, bilmiyorum!.. Fakat
bir de baktık ki bir gün Akdeniz’le Anadolu’nun birleştiği
yerde uyuyan o güzel melike, Akdeniz’in maviliğine doğru
uzanan o kirli elin nasırlı pençesine düşmüştü: Bu, masum bir
ahunun vahşi bir sırtlana şikâr oluşu gibi acıklı bir şeydi. Ve
işittik ki bu feci manzara karşısında o gün sema bile çok ve
pek çok ağlamış!.. O nasırlı pençenin solucan parmakları
arasında çırpınan güzel ve bedbaht melike, yaralı göğsünün
içinden gelen bir ah ile melul gözlerini şarka çevirerek hazin
ve nalân inledi: 

- Beni kurtaracak yok mu?..

İleride, yeşil ağaçlı dağların arkasında pala sakal, gümüş cep-
kenli, temiz kalpli Oğuz Han torunları hep birden kımıldanıp

ayağa kalktı. Koyunlarının başında kavallarını çalan sakin
çobanlar, tarlasının üstünde sapanını süren halim çiftçiler,
örsünün başında demirini döken sabur zanaatkârlar hep ayağa
kalktı. 

Kavalları susturup tüfengi, sabanları durdurup bıçağı, çekiç-
leri bırakıp kılıçları aldılar. Ve yeşil ağaçlı dağların arkasından,
altın başaklı tarlaların arasından, kehribar salkımlı bağların
üstünden erkek bir seda gök gürlemesini andıran haşmetli bir
nara yükseldi:

- Korkma, güzel İzmir, biz buradayız! Ve o zaman yalnız güzel
İzmir değil, yalnız kollarını sallayarak ilerlemek isteyen o koca
düşman değil, o zaman bütün dünya anladı ki: Türk orada idi
ve yatakta değil ayakta idi! 

Evet, Türk orada, ayakta bir sene tam bir sene bekledi. Gözleri
İzmir’e dikili, kalbinde şehit olanların matemi; ruhunda, is-
meti yırtılan kızların intikamı; elinde, o hiç lekelenmeyen
silahıyla bir sene bekledi. Elbette yapılan bu kadar fecialar
cezasız kalamaz diye düşünerek, elbette Avrupa bu kadar açık
bir haksızlığa razı olamaz diye avunarak ve elbette, nasıl olsa
İzmir Yunana verilemez diye aldanarak bekledi:

Bekledi ve tam bir sene sonra Avrupa İzmir’i Yunan’a verdi! 

Anladık ki bize gelince adalet bir yalan, hak bir mevhume, in-
sanlık bir masal oluyormuş. İyice anladık ki sızlamak tesirsiz,
beklemek beyhude, yalvarmak boşmuş. Hâlâ şefkatimiz
zulüm, affımız hakaret, müdafaamız tecavüz telakki ediliyor.
Anladık ki hâlâ daha yaşatsak öldürdü, okşasak kırdı, sövsek
ağlattı diyorlar. Öyleyse söz yalnız çeliğin ve merminindir:
Avrupa bilir ki, biz bu lisanı Yunandan çok iyi konuşuruz. Ne
yapalım, çiftçinin başında sabur bir rençber dükkânının içinde
mütevekkil bir insan evinin içinde şefik bir baba olan Türk,
pek genç ve pek coşkun bir azimle yine baştanbaşa silaha
sarıldıysa kabahati biz de değil onlarda aramalı. Biliyoruz ki,
ölmemek için ölümü göze alan bir milletin nasibi yaşamaktır
ve onlar da bilsin ki ölen milletlerin dirildiği bir devirde
dipdiri bir millet öldürülemez.

Korkma aziz vatandaş, pek yakın bir atide biz bazı felaketlerin
zafere giden bir köprü olduğunu göstereceğiz ve Yunan da
yine pek yakın bir atide bazı zaferlerin felakete giden bir uçu-
rum olduğunu ispat edecek. 

Sen büsbütün müsterih ol güzel İzmir ve bak, Yunanın solu-
can parmaklı kirli pençesinde inleyen güzel melike baş kaldır

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.

Numara: 71
16 Haziran 336 (16 Haziran 1920) 

İdarehanesi
Balıkesir: Kuva-yı Milliye

karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.
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da bak, yeşil ağaçlı dağların arkasında altın başaklı tarlaların
arasında gittikçe kesifleşen gittikçe dalgalanıp çoğalan bir ordu
var. Bu ordu hükümdarların idaresiyle, devlet-i ricalin
faaliyetiyle teşekkül etmiş bir ordu değil; bu doğrudan
doğruya kendini kendi yaratan, bu doğrudan doğruya
Anadolu’nun koynundan doğan, bu doğrudan doğruya senin
aşkınla tutuşan bir ordudur. 

Haydi, Türk ve İslam ordusu, sen evvelce Halid Bin Velid’in
elinde harekete gelmiş bir ecel, Selahaddin-i Eyyübi’nin elinde
yerinden oynamış bir zelzele, Sultan Selim’in elinde de hid-
detinden kükremiş bir arslan gibi giderdin. Şimdi de git. Türk
ve İslam ordusu! O asr-ı melikeye doğru bir kasırga gibi bir
zelzele gibi Selim’den kalmış bir arslan gibi git!. Haydi, git
Türk ve İslam ordusu. O güzel beldede dalgalanan mavi ve
beyaz renklerin mavisini denizin koynuna beyazını köpüklü
dalgaların sinesine gömmek için git. 

İsmail Habib 

CİHAN ŞUÛNU

Londra’dan varit olan telgrafnamelere göre “Şark-ı Karib”
(Yakındoğu) İngiliz risale-i mevkutesi Türkiye muahedesi
hakkında müttefikler arasında akdedilerek şimdiye kadar
mektum tutulan bazı mukaveleleri ifşa ediyor. Mezkûr gazete-
nin istihbaratına nazaran Türkiye muahedesi mevki-i tatbike
vazedilmezden evvel yeniden Paris’te tetkik edilecektir. Aynı
zamanda muahede Hükümet-i Osmaniye tarafından kabul,
Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarafından tasvip ve Düvel-i İtila-
fiye’nin parlamentoları tarafından tasdik edilmeden mevki-i
tatbik ve icraya konulmayacaktır.

- İngiltere Hariciye Nazırı Lord Kurzon (Lord Curzon) istifa et-
miştir. Matbuat-ı ecnebiye bu istifayı tetkik ederek İngiliz Şark
siyasetinin tebeddülüne alamet göstermektedirler.

- İngiltere, Fransa ve İtalya’nın kararı üzerine Spa Konferansı
Ağustos’un 15’ine talik edilmiştir.

- Paris’ten alınan telgraflara göre Amerika hükümeti Bolşe-
viklerle münasebat ve müzakerata girmeye karar vermiştir.

- Deyli Mail (Daily Mail) gazetesi Şarkî Türkiye’nin işgali
Yunan kuvvetleri için pek müşkül olacağını yazmaktadır.

- Londra’dan bildirildiğine göre Fransa ile İngiltere arasında
Kral Konstantin’in Yunanistan’a avdetini men için müzakerat
cereyan etmektedir.

- Romanya ile Bulgaristan arasında Türkiye meselesine dair
itilaf nazar-ı mevcude olduğunu “Otro” gazetesi yazıyor.

- İtalyan gazeteleri Türkiye ile yapılan sulhun pek haksız
olduğunu ve bu sulh tadilata pek uğramadığı takdirde sulh-ı
cihanın tehlikede kalacağını yazmaktadırlar.

- Paris’ten alınan haberlere göre Bolşeviklerin Lehistan’daki
muvaffakıyetleri devam etmektedir. On fırka Bolşevik kuvveti
Varşova’ya takarrüp etmiştir.

- Amerika Meclis-i Ayanı Ermenistan üzerinde manda kabulü
hakkındaki teklifi 61 reye karşı 233 rey ile reddetmiştir.

- Paris’ten işar olunduğuna göre Fransa hükümetiyle temas
etmek üzere Büyük Millet Meclisinin bir heyeti şehr-i mezkûra
muvasalat etmiş ve Parlamento Hariciye Encümeni Müdürü
Mösyö “Bertelo” tarafından kabul edilmiştir.

- İngiltere hükümeti Mısır ile bir itilaf esasatını ihzar için bir
heyet-i murahhasanın Londra’ya gelmesini talep etmiştir.
Mısır’dan Londra’ya Mahmut Paşa, Ali Mahir ve Abdülaziz
Beyler gitmişlerdir.

- Loyd Corc (Lloyd George) Avam Kamarası’nda Rus meselesi
için beyanatta bulunarak Sovyet hükümeti ile münasebat-ı
ticariyenin tesisine Müttefiklerce karar verildiği ve müsale-
met-i cihan namına iş bu karar mecbur kaldıklarını beyan et-
miştir. 

YUNAN MATBUATINDAN MÜKTESEBAT

Nea İmra’dan (?): 

Mustafa Kemal Paşa ile Fransızlar arasında 20 günlük bir
mütareke akdedilmiş ve iş bu mütareke General Guro’nun
(Guro Bridoges) müşavir-i siyasiyesi Rabırt (Robert) tarafından
imza edilmiştir. Kuva-yı Milliyenin şöhreti ve kuvveti
fevkalmemuldur. 

Proini’den (Proia):

- Garb-i Trakya’da sakin Türk ve Bulgarlar mezkûr kıtaatın
Cemiyeti Akvam himayesinde muhtariyetini ilan etmişlerdir.

- Almanlar Kurup (Krupp) Fabrikası’nda külliyetli miktarda
top imal etmektedirler.

- Mustafa Kemal Paşa’nın 300 bin askere malik olduğu
muhakkaktır.

Tayms (Times) Gazetesi Yazıyor:

Muahede-i sulhiyenin tatbiki gayr-ı mümkündür. Yunanistan
muahede-i mezkureyi tatbik edeceğini vadetmekle kendisini
pek ziyade aldatmaktadır. Çünkü önündeki tehlike o kadar
büyüktür ki Yunanistan’ın mukabele edebileceğine kimse kani
değildir.

- Amerika Hariciye Nazırı’nın İrlanda’nın istiklalini tasdik et-
mekten Amerika hükümetini hiçbir saik men edemeyeceğini
beyan etmesi İngilizlerde telaş meydana getirmiştir.

- İrlandalılar İngiliz askerine taarruz etmektedir. Sevk olunan
İngiliz Kuva-yı Cedidesinin karaya ihracını men için İrlan-
dalılar çok mukavemet ve faaliyet sarf etmektedirler.

- Suriye ahvali son günlerde kesb-i vahamet etmiştir. Fransı-
zların sevahili bombardıman etmeleri bütün Arapları ayak-
landırmıştır. Fransızlarla Araplar arasında cereyan eden
musademat pek kanlıdır.

- Roma’dan alınan müstacel telgraflara nazaran Trablusgarp’ta
ihtilal baş göstermiştir. Araplar büyük kuvvetlerle Kumandan
Ramazan’ın taht-ı idaresinde İtalyan askerine şiddetli taarruz
icra ile İtalyanları mecbur-ı ricat etmişlerdir. Ramazan’ın
kuvvetleri İtalyanlardan otuz zabit esir almıştır.
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Numara: 71 
16 Haziran 336 (16 Haziran 1920)

Sayfa: 2

BİR SAFHA-İ TARİH

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin
irat ettikleri mühim nutk-ı tarihînin mabadıdır:

Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine

Cim (El-cevap) 9.10.335 maruzat-ı cevabiyede bulunmadan
evvel Heyet-i Temsiliyenin kabine erkân-ı muhteremesi
hakkında hiss-i hürmet ve hiss-i zann perverde eylediğini ve
müdavele-i efkâr ve teati-i mütalaatta tarafeynin safiyet ve
samimiyeti rehber ittihaz eylediğine kanaat olunduğunu arz
eylerim. Vesait-i muhtelife ile tamimi lüzumlu görüldüğü emir
ve işar buyrulan dört madde hakkında Heyet-i Temsiliyenin
nokta-i nazar ve mütalaatı berveçh-i ati maruzdur: Rum ve Er-
menilerle İngilizler başta olmak üzere Düvel-i İtilafiye’nin ve
bunların siyasetine alet olan sakıt Ferid Paşa kabinesinin ve
vahdet-i milliye ve saadet-i vatana matuf her nevi teşebbüsat
ve harekât meşrua-yı milliyeyi alelıtlakİttihatçılıkla ittihamı
bir meslek edinmiş oldukları cümlece malumdur. Teşebbüsat
ve teşkilat-ı milliyemizin İttihatçılıkla hiçbir alaka ve münase-
beti olmadığı bedhahandan gayrı gerek millet ve gerek temasta
bulunan icabınca tayin eylemiş olduğu halde mahza buyur-
duğunuz su-i telkinat ve işaatı bertaraf etmek maksadıyla Sivas
Umumi Kongresi’nin birinci celse içtimaında müzakerata
başlanmadan evvel umum murahhaslar İttihad ve Terakki ce-
maatinin ihyasına çalışmayacağına dair alenen birer birer tahlif
edilmiş ve bu aynı suret her tarafa neşir ve ilan olunmuştur.

Bundan başka münasebet düştükçe ve bilhassa ecanible
temaslarda bulundukça bu noktaya ehemmiyet-i mahsusa atf
olunarak beyanat ve izahat-ı lazimede bulunulmaktadır. Maa-
haza tavsiye buyrulduğu veçhile bu babda yine fırsat çıktıkça
beyanat ve neşriyattan geri kalınmayacaktır. Yalnız bu mesele
şekl-i zahirisinden sarf-ı nazar edilirse mahiyet-i esasiyesi
itibarıyla ehemmiyet-i mahsusayı haizdir. Bu cihetle sırf
kabine aza-yı kiramıyla teati-i efkâr ve heyet-i celilerinin bu
noktadaki kanaat-ı hakimesini istimzaç maksadıyla burada
Heyet-i Temsiliyenin mütalaasını arz etmeyi lüzumlu görmek-
teyiz. Biz; anasır-ı gayr-ı Müslime ile İtilaf Hükümatının
makasıd-ı siyasiye tahtında gördükleri alelıtlak İttihatçılık düş-
manlığını esas itibarıyla doğru görmüyoruz. İttihatçılardan
seyyiat idaresi ve su-i istimalleri ile memleketi harabeye
sürükleyenlerden ibaret bir hizb-i kalil vardır ki asıl millet ve
bizim nazarımızda müttehem olanlar bunlardır. Yoksa İttihat
ve Terakki mensubininden olup muhafaza-i bitarafi etmiş, fe-
nalığa alet olmamış ashab-ı namusun bu suretle su-i zan al-
tında kalması ve bilhassa her millette olduğu gibi nik ve bedi
lüzumu derecede temeyyüz edemeyen alelumum avam kıs-
mının duçar-ı töhmet olmasını doğru görmemekten başka
memleketin asayiş ve iltizam-ı dâhilîsi ve atisi itibarıyla da
tehlike add eyliyoruz. Binaenaleyh kabinenin bu maddeden
ruh-ı maksadı ne olduğunu izah buyurmanızı hassaten is-
tirham ediyoruz.

2- İkinci madde muhteviyatına gelince: Bu husus şayan-ı
teemmül ve muhtelif suretlerle münakaşaya kabiliyetlidir.
Mesela mütalaa-i atiye dahi vardır: Gayr-ı kabil tamir-i felaket
ve netayic-i elimeye müncer olduğundan bu gün milletin
adem-i memnuniyetini celp eden Harb-i Umumi’ye (I. Dünya
Savaşı) iştirak etmemek elbette son derece şayan-ı arzu idi.
Fakat buna imkan-ı maddi mevcut değildi. Çünkü adem-i işti-
rak; müsellah bir bîtaraflığı yani boğazların mesdud bulun-
durulmasını icap ettiriyordu. Hâlbuki vatanımızın mevki-i
coğrafîsi, İstanbul’un vaziyet-i sevkülceyşiyesi, Rusların İtilaf
hükümetleri yanında ahz-ı mevki etmiş olması, bizim seyirci
kalmamıza asla müsait değildi. Bundan başka müsellah bir bî-
taraflığın idamesi için paramız, silahımız, sanayimiz, hülasa
lazım olan vesaitimiz mevcut değildi. İtilaf Devletlerinin ve
bilhassa İngilizlerin para vermemesinden sarf-ı nazar gemile-
rimizi zapt ve milletin dişinden, tırnağından arttırarak birik-
tirdiği inşaat-ı bahriyeye ait yedi milyon liramızı gasp
eylemeleri [Abdülkadir Kemal Bey: -Kahrolsun!] ve Düvel-i
İtilafiye’nin ilan-ı harple beraber bizim harbe duhulümüzden
daha dört ay evvel tamamen Hükümet-i Osmaniye zararına
bir Ermenistan Cumhuriyeti teşkiline karar verdiklerini ilan
eylemiş olmaları ve hatta Bolşeviklerin neşrettiği gizli muahe-
dattan anlaşıldığına göre, İstanbul’un Çarlık Rusyası’na
vadedilmiş olması, harbe İtilaf Devletleri aleyhine girmekliğin
gayr-ı kabil-i içtinap olduğunu gösterir delail-i vazıhadandır.
Bir de; İngiltere ve Fransa’nın kendisine İstanbul’u vadeyledik-
leri Rusya dururken, Balkan harb-i meşumundan sonra hiçbir
kıymet-i askeriye ve mevcudiyet-i milliye atf eylemedikleri
milletimizi kendilerine iltihak eylemiş farz etsek bile, tercih
edeceklerini tasavvur eylemek elbette doğru olamaz. Harbe
girmekliğimizi bir cinayet telakki ve koca bir milleti 4-5 kişi-
nin bazicesi olacak derekede add eylemek, fikrimizce lehimiz-
de bir faideyi mucip olmak şöyle dursun, bilakis sakıt Ferid
Paşa’nın Paris’te Avrupa’dan merhamet dilenmek efkâr-ı saki-
manesi ile serd eylediği beyanat-ı zelilanesine Klemanso’nun
(Clemenceau) vermiş olduğu hakaret-alud cevabın maazallah
bir kere daha işitilmesine sebep olabilir. Binaenaleyh merdane
bir surette hakikati söylemek ve kahramanca harp eden bu
koca milletin; mağlubiyetinin netayic-i zaruriyesine katlan-
makla beraber hareketinin cinayet telakki ve bu yüzden itham
ve tecziye edilmesini kabul etmemek en salim ve en hayırlı bir
prensip telakki olunabilir. [Bravo sedaları ve alkışlar] Harbin
müsebbibleri hakkındaki noktaya gelince; İlan-ı Harb gayr-ı
mesul olan Zat-ı Şahane’nin hakkı olduğuna ve o zamanki
kabinenin ilan-ı harbden dört ay sonra içtima eden Meclis-i
Millîde verdiği izahat üzerine alkışlarla mazhar-ı itimat olmuş
bulunmasına nazaran mesele divan-ı âlinin tetkikinden
geçmeden alelıtlak şu veya bunun aleyhinde ithamata kalkış-
makta isabet olmayabilir. 

3- Harb esnasındaki su-i idarelerin meydana çıkarılıp
tecziyesini, vatanımızda mesuliyetin büyük ve küçüklere siyan
olduğunu, kanun devrinin bîtarafane ve kemal-i adl ve
hakkaniyetle başlandığını idrak etmek ahass-ı amalimizdir.
Fakat biz bunu birçok münakaşata sebep olan kâğıt üzerinde
reklâm tarzında neşrinden ziyade bilfiil tatbikatıyla yar ve ağ-
yara izharını muvafık ve faydalı görüyoruz.
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4- İntihabat hakkındaki nikat-ı nazarımızı sureti berveçh-i ati
beyanname ile neşir ve ilan eylemiştik. Bu babda varit olacak
başkaca mütalaat varsa emr ü işarını istirham eyleriz.

Mabadı var.

SON HABERLER

Son haberlerimiz: Anadolu Ajansı’yla hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir. 

Moskova Telsiz Telgraf İstasyonunun tebligatına nazaran
Bolşevik donanması Tahran’ın iskelesi olan Anzeli’yi işgal ve
oradaki General Denikin filosunu zapt ettikten sonra Bahr-ı
Hazar (Hazar Denizi) tamamen Bolşevik hâkimiyeti altında
kalmıştır. 

- Macaristan’da ve Yugoslavya’da mühim iğtişaşat cereyan
ediyor. Budapeşte’de hükümet aleyhinde büyük bir hareket
vardır. Belgrat’ta kralın sarayı önünde nümayişçiler tarafından
200 adam öldürülmüştür. Eski Macaristan’ın Yugoslavya’ya
ilhak olunan her yerinde ilhak aleyhinde şiddetli hareketler
devam ediyor. Karadağlılar Sırplıların hemen Karadağ’ı tahliye
etmelerini talep etmişlerdir. 

- Moskova Telsiz İstasyonun 29 Mayıs tarihli tebligatına
nazaran Bolşevikler Lehistan ordularını tamamen mağlup ede-
rek Boşavi, Mevlüd, Cenovde, Kristanik, Homansik (?)  kasa-
balarını zapt etmişlerdir.

- Keza Moskova Telsiz Telgraf İstasyonu tebliğ ediyor: Mer-
kez-i idaresi Kazan şehri olmak üzere Tatar sosyalist muhta-
riyet idaresi kabul ve tasdik edilmiştir.

- Mayıs’ın 31’inde Ermenistan ile Azerbaycan arasında inkıta
münasebat meydana gelmiş ve her iki memleketin tebaalarının
himayesi İran Konsoloslarına terk edilmiştir.

- İzmir’de Kral Konstantin taraftarları Halkapınarı’ndaki
cephaneliği ateşlemek üzere iken tevkif edilmişlerdir. Yunan-
lılar cephaneliği Karşıyaka’nın Osmanzade mevki’indeki gaz
depolarına naklederek iki kat tel örgü içine almışlardır.

- Garbî Trakya’nın(Batı Trakya) mevaki-i muhtelifesinde milis
kuvvetleriyle Yunan kıtaatı arasında müsademat vuku bul-
maktadır. Yaylama civarında bir bölük Yunan askeri Bulgarlar
tarafından tamamen esir edilmiştir. Sofulu ile Karapınar
arasında Rumlar hicret etmektedirler. 

- Revan Telsiz Telgraf İstasyonu 30 Mayıs tarihli neşrettiği
malumata göre, Azerbaycan’dan gelen bir süvari alayı Ker-
vansaray kasabasına girerek Ermeni General Mağdasarofi’yi
esir etmiştir.

- Hamburg’dan bildirildiğine göre Almanlar Fransa’ya teslim
edecekleri 2 kruvazörü daha batırmışlardır.

- Londra’dan gelen haberlere göre gerek Mısır ve gerekse
Kanada’da Haziran zarfında bir ihtilal çıkarmak için New
York’ta tertibat ve mesaide bulunan bir komitenin mevcudi-
yeti his olunmuştur. İrlandalılara taraftar Amerikalılardan
müteşekkil olan mezkûr komite ihtilal yapmak üzere
Kanada’ya Mısır’a ve Hindistan’a adamlar göndermişlerdir.

- Son haftalarda birçok çabalayan Almanyalıları Lehistan üze-
rinde tiran ederek Rusya’ya gitmişledir.

- Nova–Slovan gazetesinin Bükreş’ten aldığı haberlere göre
Sırbistan ile Bulgaristan arasında müstacel muhaberat ve
müzakerat cereyan etmektedir.

- Roma’da münteşir Sekolev gazetesinin neşriyatına nazaran
Avusturya ve Macar milletleri arasında iktisadi bir federasyon
teşkili cereyanları ehemmiyet kesb etmektedir. Bohemya da
bu harekete iştirak etmektedir. Hatta Londra’dan gelen haber-
lere göre Habsburg hanedanının tekrar mevki-i iktidara
gelmesi ihtimali vardır. 

LİVA ŞUÛNU

Karaman’ın Maktuliyeti

Uzun zamanlardan beri Erdek ve Kapıdağı taraflarında melu-
nane şekavet yaparak birçok Müslümanların kanına giren
Karaman çetesiyle askerleri müfrezemiz ve ahali kuvvetleri
arasında Marmara Adası’nda vuku bulan müsademede Kara-
man ve refiki Yeniceköylü Pinayi maktul düşmüş ve çetesin-
den birçokları mecruh olmuştur. 

Bandırma Merkez Kumandan Komiseri Cemal Bey kardeşi-
mizin idaresi altında takibat ve tathirat şiddetle devam etmek-
tedir. İnayet-i hakla o havali kariben temizlenecektir. 

Lâpsekililerin Vatanperverliği

Haziran’ın on sekizinde Lâpseki’de büyük bir miting akdedile-
rek muahede-i sulhiye protesto edilmiş ve bütün milletin
yekdil ve müttehit olarak vatanı müdafaa edeceği Düvel-i İti-
lafiye mümessillerine tebliğ olunmuştur. Millî vahdete parlak
bir numune ibraz eden muhterem Lâpsekilileri takdir ederiz. 

İdman Bayramı

Haziran’ın yirminci Pazar günü Edremit’ten gelen idman
yurdu gençlerinin iştirakiyle de Balıkesir İdman Yurdu tarafın-
dan büyük bir müsamere tertip edilmiştir. Mükemmel bir
tarzda hazırlanan tarlada gayet muntazam ve futbol müsa-
bakaları ircaa edilecektir.

Suret-i mahsusada çadırlar ve mevki-i mahsuslar, sandalyeler
ve mükemmel bir büfe ihzar edilmiştir. Askeri musikası teren-
nümsaz olacaktır. 

Muhterem kumandanımız Kazım Bey Efendi bu Gençlik
Bayramı’nı lütfen kıymettar himayeleri altına almışlardır.
Muhterem hanımlarımız için hususi yerler vardır. Duhuliye
biletleri gayet ehvendir. 

Müsabakalarla birlikte eğlenceli oyunlar da icra edilecektir.
Müsabakalar alaturka saat altı buçukta başlayacaktır. Türk
gençliğinin tekâmülünü temin edecek olan idmanın terakki-
sine amil olacak bu gibi müsamereleri tertip eden Yurdu tebrik
ve Edremit’ten gelen genç idmancı kardeşlerimizi de bütün
mühim ruhumuzla arz-ı hoşamedi eyleriz.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf.
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ÎD-İ SAİD-İ FITR

İzmir’e Doğru: Îd-i Said-i Fıtrı muhterem karilerine tebrik ve
emsal-i kesiresinin halâs-ı millîden mütevellit bir sürur ve
saadet olunmasını avatıf-ı Samedanîden tazarru eyler.

SON TAHAVVÜLLER

Türk’ün asırlardan beri varis bulunduğu muazzam bir
saltanatın inhidamı taliplerinin nazarında bile korkunç bir
şekilde tecelli ediyor. 

Takatsiz bir harbin netice-i mağlubiyeti zümrüdîn ovaları-
mızda kâşaneler kurmak isteyen düşmanlarımızın hırs-ı işti-
hasını tatmin ediyor gibi gözükmüştü. 

Tarihin şüphesiz kaydedeceği bütün seyyiat ve hatalarına rağ-
men imanlı bir mefkûre taşıyarak Türklüğün vahdet ve iti-
lasını düşman anasırlarının mahv ve ifnasında bulmakla aşk-ı
millîsini ispat eden bir teşkilatın yıkılması, uzun asırların
mevrus-ı ihtişamı olan Türk saltanatını mütereddid, imansız,
Rum ve Ermeni dostu sersemlerin elinde bıraktı.

En adi bir İngiliz amiralinin mültefitane bir selamına nail ol-
masını vatanın halâsını kâfil bir saadet şeklinde telakki eden
budalalar siyaset yapıyoruz mülahaza-i ebleh-fihribanesiyle
milletimizin en kudsî izzet-i nefis ve gurur hislerini gasıpların,
mütecavizlerin pay-i tahkirleri altında çiğnemektedirler. Zahiri
bir vatanperverlik kisvesi altında bürünerek her türlü âmâl ve
menafi-i hasiselerini tatmin etmek için en mühim ve mükem-
mel bir zemin-i fırsat ve teneffu bulunan hainler de münim-
lerine karşı müteahhit bulundukları esasatı icra ve altunlarına
nail için yapmadık melanet bırakmadılar. Bir taraftan gaflet ve
belahet, diğer taraftan ihtiras ve ihanet aziz yurdumuzu düş-
man pençelerinde esir ve na-tuvan bıraktı.

Hiç şüphesizdir ki cihanda tarihi karnlar devirler açan büyük
Türk saltanatının en karanlık ve melal-alud günleri mütare-
kenin akabindeki eyyam-ı felaketten beri herkes bedbin ve
nalân kan ağlıyor. Hain düşmanlarımız ise zafer mevkibleriyle
inleyen kalpgâhımıza zehirli oklar saplıyordu. 

Artık bütün akur ihtiraslarıyla son zerre-i hayatımızı da
mahvetmek isteyen düşmanlarımız ve bilhassa hain İngilizler
ile sefil Yunanlılar için “Hasta adam”ın merasim-i tedfiniyesini
medeniyet teraneleri, zafer neşeleri içinde icra etmek zamanı
hulul etmişti. Bilhassa 1916 mukavelenamelerinin tatbikine
mümanaat edecek bir kuvvet kalmamıştı. 

Sevgili Anadolu’muz; Türk’ün bu ezeli ve temiz yurdu, hain ve
vahşi pençelerle parçalanmağa başlandı. İngilizler, Fransızlar,
İtalyanlar, Yunanlılar bütün bu kafile-i medeniyet lekeli vic-
danlarını, Türk kanlarıyla temizlemek istediler…

Filhakika binlerce masum Türkün kanı aktı. Fakat tarihte zel-
zeleler husule getiren bu asil kan Türkün nebalet ve celadetini
hain Avrupa medeniyetinin de süfliyet ve ihanetini sahaif-i
tarihte tespit etti. Anadolu’nun feyzli menbaalarından fışkıran
bu zülâl hayat mütecavizlere “geri, defol…” emrini verdi…
İşte o dakikadan itibaren büyük ve kahir Avrupalılar muazzam
dretnotlarıyla, ateş saçan toplarıyla hep sendeleye sendeleye
Türk’ün pençe-i intikamından tahlis-i giriban etmek çarelerini
düşünüyorlar. 

İngilizler deniz toplarının himayesi altında İstanbul’da sıkışık
bir halde ne yapacaklarını bilmiyorlar. İtalyanlar neticenin ve-
hametini daha evvel takdir ederek bütün kuvvetlerini geri
çekiyorlar.

Türkün kanına susamış Ermenilerin kanlı bıçaklarını medeni-
yetine timsal olarak kullanmaktan sıkılmayan Fransızlar
mütareke akdine mecbur kalıyorlar.

Bütün Avrupa matbuatı San Remo Muahedesi’nin gayr-ı
kabil-i tatbik olduğunu ve müsalemet-i cihan namına tebdili
lazım geldiğini musırran iddia ediyorlar. 

Venizelos, bu gözü aç, haris diplomat, mülevves milletinin
lekeli kürsüsünden “Türk Millî Kuvvetleri ordularımızı tehdit
ediyor” sada-yı aczini yükseltmeye muztarr kalıyor. Yu-
nanistan’ın yuvarlanmakta olduğu gireve-i felaketi pekiyi
takdir eden Yunan fırka-yı muhalifesi Venizelos’un aleyhinde
şiddetli ve bariz bir mücadele kapısını açıyor. İngiliz Hariciye
Nazırı Lord Kurzon (Lord Curzon) istifaya muztar kalıyor. İn-
gilizler daha dün insan diye saymak istemedikleri Bolşe-
viklerin murahhası arkadaş Karasin’e mütezellilane
yalvarmağa mecbur kalıyorlar. Ve nihayet dünkü telgraflar
bize çok şayan-ı dikkat bir haber getiriyor: İtalya Başvekili

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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karargâhında daire-i mahsusadır.

Nüshası iki kuruştur.

Hareket-i milliyenin hadim ve
mürevvicidir.

Şimdilik haftada iki defa neşrolunur.
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Nitti “San Remo” muahedesinin efkâr-ı umumiyede husule
getirdiği su-i tesirlerin aksülameli olarak sükût ediyor ve yeri-
ne Sinyor Ciyolitti (Giovanni Giolitti) Başvekil oluyor. 

Bütün bunlardan daha müspet ve kati bir netice ve mazhariyet
var...

Azm ve ittihad-ı millînin sayesinde bu gün sevgili Ana-
dolu’muzdan Yunanın vahşileri müstesna olmak üzere tek bir
işgal ordusu kalmadı ve sevgili yurdumuz mülevves ayaklar
altında çiğnenmekten kurtuldu. Sefil Yunan ordusu ise artık
pek karib olan bir günde Türkün harimine taarruz etmenin
neye mal olacağını anlayacaktır. 

Bütün bu ümitbahş vaziyetlerin bir de kahir bir istinadgâhı
vardır: Altay’ın sâhir ve zümrüdîn ovalarında kopup gelen
yeşil muhabbetler yeşil ordular Türk’ün, İslam’ın bu umumi
ve ateşîn feveranı karşısında bütün iman ve kanaatiyle
haykırıyorum Millî vahdet ve halasımızı ilan edecek olan
zaferli günler yakındır. Türkün çelik azmi Anadolu’yu bu
mübarek atalar yurdunu şanlı süngüsü üstünde yükseltirken
şeni düşmanlar hacil ve na-tuvan ezilecek ve mahvolacak olan
gurur ve mevcudiyetlerinin mertebe-i hüsranını dinleyecek-
lerdir.

H. (Hüseyin) Vasıf

CİHAN ŞUÛNU

Bulgar General Prutoyerof 12 Haziran’da Edirne’ye gelerek
Cafer Tayyar Bey ile mülakat yapmıştır. Trakya’daki kuvvetler
gayet mükemmel bir surette ihzar edilmiştir. Her türlü
mukavemet tedabiri hazırlanmıştır. Yunanlılar daha Şarkî
Trakya’ya taarruza cesaret edememişlerdir.

- Paris’ten varit olan haberlere göre Fransa mahafil-i siyasiyesi
Londra’da İngiltere hükümeti ile Bolşeviklerin murahhası
Karasin arasında cereyan etmekte olan müzakerat hakkında
bedbinî göstermekte ve bunu Bolşeviklerin bir manevrası
telakki etmektedirler.

- İtalya Başvekili Nitti, Matin gazetesi muhabirine berveçh-i
ati beyanatta bulunmuştur: “Şark’ta takip ettiğim siyaseti ben
söyledim ve fikrimi saklamadan tekrar ederim ki İslamiyet’i
igzab ve teşviş etmekten hissiyatımız hakkında yanlış mana
vermesi muhtemel olan bazı akvama dokunmaktan tevakki
etmek, tevessüü kolay, fakat iştial ettikten sonra söndürülmesi
müşkül olan bir yangına meydan vermemek lazım idi.”

- Türklerle Bolşeviklerin ittihadını mevzubahis eden Aksiyon
Fransez gazetesi bu hal karşısında Ermenistan’ı himaye etmek
vazifesini kimin deruhte edebileceğini sormaktadır.

- Sofya’dan varit olan haberlere göre Bulgaristan hükümeti
gazetelere vermiş olduğu bir tebliğ-i resmi ile Bulgar hudut-
larının mesdud bulunduğunu ilan eylemiştir.

- Arnavutluk’ta vasi bir hareket-i kıyamiye vardır. Brindizi’den
gelen haberlere göre mühim Arnavut kuvvetleri Avlonya’ya
hücum etmişlerdir. Arnavutlar, İtalyan ve Yunan istilalarına
karşı memleketlerini müdafaaya karar vermişler ve İşkodra’da

da bir hükümet-i milliye teşkil etmişlerdir. Esad Topatani
İtalya’ya kaçmıştır.

- İtalya’da buhran-ı vükela meydana gelmiştir. Nitti
(Francesco Saverio Nitti) istifasını vermiştir. Ciyolitti’nin (Gio-
vanni Giolitti) yeni kabineyi teşkile memur olduğu
zannediliyor.

- Fransa Parlamentosu Hariciye Encümeni Adana meselesini
mevzubahs ederek bundan böyle Adana’daki Fransız askerine
kuva-yı muavenenin izam edilmemesine karar vermiştir.

- Londra’dan varit olan haberlere göre İngiliz gazeteleri Spa
Konferansı’nın inikad edemeyeceği korkusunu izhar etmek-
tedirler.

Daily Telgraf gazetesinden: Elyevm Paris’te bulunan Hint Müs-
lümanlarından mürekkeb Hilafet Heyeti tarafından berveçh-i
ati telgraf Zat-ı Şahane’ye keşide olunduğunu istihbar ettik. 

13 Mayıs Sene 336 Tarihli Matbuat-ı Umumiye Hulasaları

70 milyon Müslüman ve 750 milyon kadar anasır-ı muhteli-
feye mensup vatandaşlarını temsil eden “Hilafet Heyeti”
Hindistan’da hilafet meselesi hakkında perverde olunan
efkâr-ı umumiyeyi Düvel-i İtilafiye murahhaslarına tebliğ et-
meye memur edilmiştir. Hindistan Hilafet Heyeti âlem-i
İslam’ın geçirmekte olduğu şu vahim zamanda emirelmü-
minin ve halife-i akdes Efendimiz hazretlerine arz-ı ubudiyet
eylemeye kesb-i mübahat eyliyor. Mukaddes hilafetin bu dere-
celerde elim ve müşkil olan bir mevkiye düşmesine âlem-i İs-
lam’ın çar ü naçar mümanaat etmemesi keyfiyeti bizler için ne
kadar bais-i züll ve hicab ise de bu gün bütün âlem-i İslam’ın
nazarları İstanbul’a matuf olduğunu arza mücaseret eyliyoruz.
Ceziretülarap’ın tamamiyet-i =>
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=> mülkiyenin muhafazası ve âlem-i İslam’ın şerefine zerre
kadar halel iras olunmaması için icap eden bütün tedabire
tevessül edeceğinize kati surette kanidirler.

Harpten evvel mevcut statükonun muhafazasını talep vazife-
siyle mükellef bulunuyoruz. Mamafih hakimiyet ve şeref-i de-
vlete (medhal) iras olunmamak şartıyla Hükümet-i Osma-
niyenin taht-ı tabi’iyetinde kalacak anasır-ı... takdirde bir
idare-i muhtariyet bahş olunabiliyor. Din ve itikadımızın
muhafazası... bundan ibaret olabileceğini Düvel-i İtilafiye mu-
rahhaslarına... Bundan bilhassa Medine, Mekke ve Kudüs-i
Şerif ancak hilafet-i mukaddese tarafından idare olabilecek-
lerini ayrıca Düvel-i İtilafiye murahhaslarına arz eylemiş idik.
Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri tarafından bizler, Müslü-
manlara emanet edilmiş olan Suriye, Filistin ve Irak’ta İslam
idaresinden gayrı hiçbir idarenin ister manda, ister kontrol
suretiyle olsun âlem-i İslam’ca kabul edilmeyeceğini dahi
beyan etmiş idik.
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Müddeayatımızı mümkün mertebe vüzuh ve sarahatle mütte-
fiklere anlatmağa gayret ettik. Dünyanın yeni alacağı şekil ve
hayatını tanzim etmek iddiasında bulunanların cehline rağ-
men şunu anlatmaya muvaffak olduk ki eğer âlem-i İslam’ın
müddeayat ve metalibatı nazar-ı itibara alınmaz ise cihanda
mevcut olan bütün İslamların hissiyat-ı diniyeleri rencide
edilmiş olacak ve harp esnasında Müslümanların muzaheratını
temin ve onlardan asker toplamak için verilen sözlerden nükûl
edildiği âlem-i İslam nazarında sabit olacaktır. 

Bundan başka verilen vaatlerin ifa ve mütarekenameye riayet
olunmadığı takdirde Hindistan’da hiçbir veçhile sulh ve sükû-
nun takarrür etmeyeceğini İngiltere hükümetine ihtar ettik.
Hint Müslümanlarının hissiyatına hakaret olunduktan sonra
onlardan sadakat ve merbutiyet ümit olunamayacağını anlat-
tık. Gerçi imparator ve krala sadık kalmak ve her türlü itiraz
ve nifaktan arî haklı ve devamlı bir sulhun tesisine çalışmak
istediğimizi de ilave ettik. Şimdi Düvel-i İtilafiye’nin müd-
deayat ve ihtaratımıza vereceği cevaba muntazırız. Fakat
Şevketmeab efendimiz hazretlerinin verecekleri cevap âlem-i
İslam için kat kat daha mühimdir. Ve şunu arz etmek iste-
riz ki âlem-i İslam bugün yekvücut bir kitle halinde Zat-ı
Hazret-i Hilafetpenahi’ye müzaheret ibrazına hazırız. Her
Müslüman Cenab-ı Hakk’tan telakki ettiği emri ifaya muntazır
bulunuyor ve hatta icap ederse din ve itikadı uğruna hayatını
fedaya amadedir.

Cenab-ı Hakk size ve asil, cesur fakat şaşırmış ve taksime
uğramış devletinize, yalnız Türkiye için değil ve fakat âlem-i
İslam için dahi vazifenizi layıkıyla ifa edebilmeniz için kuvvet-
ler ihsan buyursun. Âmin. Ve İnşaallahu Teâlâ Türkiye’nin
muvaffakıyeti yakın bir istikbalde bütün âlem-i İslam’ın itti-
hadına bir aks-i nurani teşkil eylesin. 

Sözümüze hitam vermeden evvel berveçh-i zir ayet-i kerimeyi
Şevketmeab efendimiz hazretlerine tahattur ettirmeğe mü-
caseret eyleriz: “Allah bizimledir. İnşallah muvaffak oluruz.
Cenab-ı Hakk’ın kudret-i ilâhîyelerine itimad ve ancak Hakk
Teâlâ hazretlerine hizmet ettiğimiz takdirde muvaffak ola-
cağız.”

Mehmed Ali Seyit, Hüseyin Seyit, Süleyman Tedvi, Abdulka-
sım ve “Hind-Hilafet Heyeti” azası tarafından imzaları ihtiva
ediyor. 

BİR SAFHA-İ TARİH

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin
irat ettikleri mühim nutk-ı tarihînin mabadıdır:

Efendim, Ali Rıza Paşa kabinesiyle cereyan eden mühimce
muhaberat burada hitam buluyor. Fakat bu son günde kabine,
heyetimiz ile yakından görüşmek ve teferruat üzerinde anlaş-
mak için Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın bizimle mülakatını ten-
sib etmişti ve Amasya’da kendileriyle mülakat ettik. Salih Paşa
hazretleriyle hemen üç gün üç gece devam eden mülakatımız
esnasında demin izah ettiğim kongrelerin tespit ettiği pren-
sipler ve teşkilat nizamnamesinin mevadd-ı mühimmesi birer
birer okundu ve münakaşa edildi ve tamamen müttehit

kalındı ve müzakeremiz aynen zapt olunuyordu ve binnetice
de Salih Paşa hazretlerinin imzasıyla ve kongre namına kendi-
leriyle mülakat eden heyet tarafından imza edilmiş ve mutabık
kalınmıştı. Bunu aynen okumayacağım. Arz ettiğimden ibaret-
tir. Bütün maddeler okunmuş, yalnız Meclis-i Millînin tas-
dikine tabidir. Bu müzakerenin tafsilatından sarf-ı nazar
edeceğim. Yalnız Salih Paşa hazretlerinin imza vazettikleri
zabıtnamede bizim esasatımızda münderiç olmayan bir mesele
mukayyetti. Oraya nazar-ı dikkat-i âlinizi celb edeceğim.
Mesele, efendiler, Meclis-i Millînin mahall-i inikat ve içtimaı
meselesiydi. Vaziyet-i umumiyemiz, İstanbul’un hal-i hususisi
müzakere ve münakaşa edildi. O fıkraları aynen okuyacağım. 

“Bundan sonra Sivas Kongresi’nin 4 Eylül sene 335 tarihli
mukarreratının teşkilat kısmına ait on birinci maddesi muhte-
viyatı olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk
Cemiyeti’nin vaziyeti bundan sonraki şekil ve saha-i faaliyeti
hususu mevzubahis oldu. Ve bu maddede irade-i milliyeyi
hâkim kılacak olan Meclis-i Millînin hukuk-ı teşriye ve mu-
rakebesine emniyet ve serbesti ile sahip olduktan sonra ve bu
emniyet Meclis-i Millîce teyit edildikten sonra cemiyetin şekli
kongre kararıyla tayin edileceği musarraytır. Burada
mevzubahis olan kongrenin şimdiye kadar vukubulan Erzu-
rum ve Sivas kongreleri gibi hariçte ayrı bir kongre halinde
olması meşrut değildi. Cemiyetin programını kabul eden
Mebusan, cemiyetin nizamnamesinde musarrah olan murah-
haslar add ve telakki edilerek akdedecekleri içtima-ı mahsus
kongre makamına kaim olabilir

Meclis-i Millînin İstanbul’da tamamen halli emniyette serbest
olarak icra-yı vazife edebilmesi şarttır.

Bunun şerait-i hazıraya göre ne dereceye kadar temin
edilebileceği teemmül edildi. İstanbul’un ecnebi taht-ı iş-
galinde bulunması hasebiyle mebusanın vazife-i teşri’iyelerini
hakkıyla ifaya pek müsait olamayacağı fikri hâsıl oldu. Yetmiş
seferinde Fransızların Liyon’da (Lyon) ve ahiren Almanların
Vaymar’da (Weimar) yaptıkları veçhile sulhun akdine kadar
muvakkaten Meclis-i Millî’nin Anadolu-i şahanede hükü-
met-i seniyyenin tensib edeceği emin başka bir mahalde içti-
maı muvafık görüldü. Meclis-i Millînin içtimaından sonra
derece-i emniyet ve mahfuziyeti taayyün edeceğinden em-
niyet-i tamme görüldüğü takdirde cemiyet Heyet-i Tem-
siliyesinin ilgasıyla teşkilat-ı hazırasının hedef-i mesaisinin
tayini balada tasrih olunduğu veçhile kongre makamına kaim
olacak olan içtima-ı mahsusda kararlaştırılacaktır. Mebusanın
intihabatında serbesti-i tam bulunması lüzumu hükümet-i
seniyece emir buyrulmuş olması hasebiyle intihabatın
icrasında cemiyet Heyet-i Temsiliyesince edna bir müdahale
vaki olmamaktadır. 

Salih Paşa hazretleri bu zabıtnameye vaz-ı imza ettikten sonra
dediler ki bu noktaya Meclis-i Millînin mahall-i içtimaının İs-
tanbul’dan hariç mahalde olması noktasına ve vükela-yı
sairenin muvafakat edeceklerine emin değilim, vakıa ben
kabine namına buraya geldim ve kabine namına sizinle müza-
kere ediyorum. Onların mütevakki davranacaklarını zanne-
diyorum. Ancak ben vicdanen, aklen, kanaaten buna kani’im
dediler. Bu kanaat-i vicdaniyemi bütün heyet-i vükelaya,



Zat-ı Şahaneye anlatmaya gayret edeceğim. Şayet bunu kabul
ettiremezsem bu hakikat-i mahza karşısında tekrar hükümet
Meclis-i Millî’nin İstanbul’da içtimaını emrederse bu mesele
benim için bir namus meselesidir.  Bunun için terk-i mevki
etmek mecburiyetindeyim dedi. Fakat zannedersem terk-i
mevki etmemiştir. Salih Paşa’nın tahmin ettiği gibi kendi-
lerinin İstanbul’a avdetini müteakip bu defa Harbiye Nazırı
Cemal Paşa tarafından yine kabine namına vürud eden bir tel-
grafnamede bu mesele mevzubahis oldu. Pek esaslı olduğu
için telgrafnameyi aynen okuyacağım. 

(Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine takdim edilecektir.)

Bahriye Nazırı Salih Paşa hazretleriyle vaki olan müzakerenin
hüsn-i neticeye iktiranı heyet-i vükelaca mucib-i memnuniyet
oldu. Yalnız mebusanın payitaht-ı hilafet ve saltanatın gayrı
bir mahalde içtimaı fevkalade haiz-i ehemmiyet ve hatarnâk
görüldüğünden bu babdaki mütalaat berveçh-i ati arz olunur:

Evvela İstanbul’da Meclis-i Mebusanın içtima etmemesi için
gösterilen sebep payitahtta Düvel-i Mutelife kuva-yı berriye
ve bahriyesi bulunduğundan müzakeratın serbesti-i cereyanı
hakkıyla temin olunamayacağı ve bazı mebusların reylerine
bile taarruz vuku’u muhtemel olduğu mütalaasıdır. Hâlbuki
Düvel-i İtilafiyenin cümlesi Meşrutiyet’le idare olunduğu ci-
hetle mecalis-i milliyenin her türlü taarruzdan masuniyeti an-
larca bittabi takdir olunacağı gibi böyle bir muamelenin âlem-i
medeniyet nazarında ne derece su-i tesir hâsıl edeceği kendi-
lerince malumdur. Binaenaleyh Meclis-i Mebusanın sela-
met-i mezkuresinin haleldar edilmesi varit değildir. Düvel-i
İtilafiye tarafından şahıslarına karşı bir muamele vuku’u mel-
huz olan zevat esasen pek mahdud olduğundan bu zatların
selamet-i mülk ve millet için bir fedakârlık daha ibrazıyla
mebusluktan istifa etmeleri suretiyle bu mahzur dahi ref ve
izale olunabilir mi? Böyle bir eser ulüvv-i cenap hamiyet-
lerinden bihakkın muntazardır. 

Mabadı var 

SON HABERLER

Son Haberlerimiz: Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir.

İstanbul hükümeti İzzet Paşa’nın biraderi Miralay Esad Bey ile
Dâhiliye Nazır-ı esbakı Hazım Bey’i tevkif etmiştir. 

- Son günlerde Sur kasabasını basarak birçok zararlar ika
etmiş olan minvaller üzerine Fransızlar tarafından sevk olunan
büyük kuvvetler mezkûr kasabaya ait otuz köyü ihrak et-
mişlerdir. Minvalilerden otuz küsur bine karib ahali Şam’a
muhaceretle Emir Faysal’a iltica etmişlerdir.

- 15 Haziran’da Karaisalı’da İncirlik’in cenubunda bir saat
mesafede bulunan Camiler karyesi Ermeniler tarafından ihrak
edilmiştir.

- Ermenistan’da Ermeniler tarafından İslamlara karşı yapıl-
makta olan fecayi devam etmektedir. Ermeniler Sarıkamış’ın
şimalinde bulunan Yedi Kilise ve Boğa İslam karyelerini ihrak
ve ahali-i İslamiye’yi katliam etmişlerdir.

- 14 Haziran’da İzmit şarkında bulunan Kuva-yı İnzibatiyeye
millî kuvvetlerimiz taarruz ederek üç yüz kadar esir almışlar
ve kuvvetleri İzmit’in içine tıkmışlardır. İzmit’teki İngilizler
beyaz bayrakla bir zabit göndererek güya bizim kuvvetlere
karşı silah atmayacaklarını bildirmek istemişler. Millî Kuvvet-
lerimiz Kumandanlığı tarafından cevaben haksız bir yere işgal
edilmiş olan İzmit’in istirdat etmek zaruri olduğu ve vasi bir
cephe üzerine yayılmış bulunan askerimize emir yetiştirmek
pek müşkül olacağından bir su-i tefehhüme meydan ver-
memek üzere İngilizlerin kasabayı tahliye etmeleri lüzumu
bildirilmiştir. Buna rağmen İngilizler İzmit’in şimalindeki te-
pelerden askerimize ansızın ateş etmeleri üzerine protesto
edilmekle beraber bilmukabele ateş olunmuştur. İki yüz kişi-
lik bir İngiliz müfrezesinin kısm-ı azamı telef olarak İngilizler
İzmit’e tel örgülerine ilticaya mecbur kaldı. Üç otomatik tüfek
birçok silah ve cephane iğtinam ettik. Pek dar bir sahaya
sıkıştırılmış olan düşmanın fazla zayiata duçar olduğu ve
İzmit’i tahliyeye hazırlanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Düş-
manın gemi ve kara toplarıyla ve bombalı tayyareleriyle yaptığı
bu 3 gün devam eden muharebede kuvvetlerimizin gösterdiği
gayret ve fedakârlık pek yüksektir.

İDMAN BAYRAMI

Genç Edremitli kardeşlerimizin de iştirakiyle bugün saat altı
buçukta yapılacak olan idman müsaremesinin fevkalade
mükemmel olacağını haber aldık. 

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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Numara: 74
27 Haziran sene 336

Sayfa: 1

İMANIN NURU 

Meşrutiyet’ten evvelki devirde idi: Her ruhu yeis, her dimağı,
bir ümitsizlik kaplamıştı. ...adeta münevverliğin bir nişanesi
gibi telakki ediliyor, her dudaktan yalnız şu cümle dökülü-
yordu: Bu millet artık yaşayamaz! 

Türkiye’nin ölümü: bu, hariç için gün doğması gibi tabiatın
kati bir hadisesi bizler (!) için de iki asırlık bir tedenni devrinin
kati bir neticesi idi. En keyfi bir idarenin ağır tazyiki altında
bütün millet hiçbir ses çıkaramayan, hiçbir harekette buluna-
mayan, amansız bir mefluce benziyordu. Artık “Şark Meselesi”
yalnız bir miras meselesinden ibaretti: Bir tarafta ölüme
mahkum “Hasta bir adam”, diğer tarafta onun mirasını paylaş-
maya muntazır  irili ufaklı Avrupa devletleri!.

Biz “Ah ölüyor” diye inlerken onlar “oh oluyor” diye sevini-
yordu. Nihayet bir gün en olmayacak bir zamanda en olma-
yacak, bir hadise oldu. “Hasta Adam” nekahet devrini bile
beklemeksizin birdenbire ayağa kalkmış, Türkiye’de Meşru-
tiyet ilan edilmişti: “Rense”de parlayan süngüler “Reval”de
hazırlanan kefeni yırttı. 

Gazetelere tebliğ edilen 3 satırlık Meşrutiyet iradesiyle artık
mazimizin bütün yaraları kapanacak barutla ateş gibi
yekdiğerine yan bakan anasırlar sütle şeker gibi birbiri içinde
eriyecekleri, artık bütün harabeler gülşen, bütün Türkiye cen-
net olacaktı. Bu hayale biz değil hariç bile inandı. Bulgaristan
istiklalinin Bosna-Hersek iltihakının o kadar acele yapılması
bizim çarçabuk kuvvetlenmekliğimizden korkulduğu içindi.

Lakin insanları saadet ve refaha götürecek bir vasıta olan
Meşrutiyet’i biz nifak ve şikaka giden bir yol gibi telakki ettik.
“Hürriyet-i kelam”a bedel sövüp saymayı “Serbesti-i tahrir” e
bedel tezvir ve iftirayı “Hakimiyyet-i Milliye”ye bedel milleti
ezmeyi öğrendik. Öyle iken Trablus’ta bir vilayetimiz tam bir
sene koskoca bir devlete karşı koydu. Fakat ne çare kılıç-
larımız kadar kalemlerimiz de temiz, yüreklerimiz kadar ağız-
larımız da sağlam, askerlerimiz kadar muharrir ve münev-
verlerimiz da fedakâr çıkmadı. Trablus’un çölleri içinde bir
avuç kahraman hamaset namına mucizeler yaratırken İstan-
bul’da da bir avuç muharrir fırka ve ihtiras namına harikalar

ibda ediyordu: Nihayet kalemlerin levsi, kılıçların şehametini
felce uğrattı. 

İhtiras ve fırıldak kahramanları devletin kuvvetli bünyesini
için için öyle çürütmüşlerdi ki iri kemikli Türk gövdesi, cılız
Balkan devletlerinin ilk darbesiyle devrilmişti. Ordunun ayağı
bence o zaman “Lüleburgaz”dan ziyade gazete idarehaneleriyle
kulüp salonlarında kaydı. Ah, o hezimet çok acı ve çok feci
idi. Bizim o harpte birçok arazimiz gitti. Birçok servetimiz
eridi. Birçok nüfusumuz eksildi. Fakat biz o zaman o ülkeler-
den daha büyük bir kıta, o servetlerden daha kıymetli bir
hazine kaybettik: Yaşamak ümidi!

Artık o harpten sonra büsbütün bedbin olduk ve bütün ağız-
lardan yine o menhus cümle döküldü: Bu millet artık yaşa-
maz!

Herkes bizden ümidi kesmişti. Umumi Harp başladığı vakit
bile bize ne dostlarımız fazla ehemmiyet vermiş ne de düş-
manlarımız fazla alaka göstermişti. Türkiye’de servet yok, irfan
yok, levazım yok, hiçbir şey yoktu. Fakat bütün bu yokluklar
arasında Umumi Harbin(I. Dünya Savaşı) en hararetli bir za-
manında Çanakkale’de düşmanın seyyar yanardağları andıran
zırhlıları önünde vakur ve muhteşem bir celadet heykeli yük-
seldi: 

- Ben buradayım ve yaşıyorum dedi. 

Dört sene, tam dört sene bu millet efsanevi kahramanlar gibi
çarpıştı. Çünkü hepimiz bu harp neticesinde büsbütün kurtu-
lacağımıza iman etmiştik. Uzun harbin muhtelif safhaları
karşısında bu iman meşalesi bazen meserretli alevlerle parla-
yarak bazen yeisli zamanlarda zayıflayarak fakat hiç sönmek-
sizin daima daima ruhlarımızı ısıttı. Bir gün Baltık’tan Basra’ya
kadar uzayan büyük bir kitle ani bir çatırtı ile çöküyordu.
Hepimiz Almanların enkazı altında ezildik. Dört senelik
müthiş bir fedakârlıktan sonra bir de baktık ki elimizde her
taraftan kırılmış zavallı bir vatanla her taraftan bağlanmış
yaralı bir millet var. 

Artık bu sefer hakikaten mahvolmuştuk. Artık en kuvvetli
ruhlarda bile bir halâs ümidi kalmamıştı. Her dudaktan tabii
bir bedbinlikle yine o cümle dökülüyordu: Bu millet artık
yaşayamaz! Ah bu menhus cümle, bu çamurlu kuyu biz
evvelce de birkaç defa onun içine düşmüş fakat yine çıkmıştık.
Hâlbuki bu sefer o kuyudan çıkmak değil, kendimizi hiç

İZMİR’E DOĞRU
Abone Şeraiti

Seneliği üç yüz,
altı aylığı yüz elli kuruştur.

Âmâl-i milliyeyi müdafaa edecek
yazılar kabul edilir.

Bilumum evrak tahrir heyeti namına
gönderilmelidir.

Nüshası iki kuruştur.
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kımıldayamayacak zannettik. Mağlubiyetler milletlere bazen
afyon, bazen kamçı gibi tesir eder. Bu mağlubiyet ise bize
afyon gibi değil de havale gibi tesir etti. 

Öyle iken işte yine kalktık. Her tarafımızdan sımsıkı bağ-
landığımız halde daha dört senelik yaralarımızın kanları din-
mediği halde mütarekeden sonra birkaç yerimizden kancıkça
neşterlendiğimiz halde işte yine kalktık. 

Yok, artık sabit oldu. Bu milletin ruhunda nereden geldiği
belli olmayan esrarengiz, sihirli bir hayat kaynağı var. Bir mil-
let ki, tarihden daha yaşlıdır. Bir millet ki ruhundaki hayat
kaynağının menbalarını mazinin çok eski çok karanlık devir-
lerinden alıyor, bir millet ki nurunu semanın hilalinden, bir
millet ki imanı 1300 senelik ulvi dininin koynundan alıyor:
Bu milletin nasibi ölmek değil yaşamak ve yaşatmaktır. 

Hiç korkma aziz vatandaş! Yanı başındaki cepheye bak. İşte
dört beş gündür yanı başındaki düşman kat kat fazla askeri,
kat kat fazla topları, kat kat fazla mitralyözleriyle ağzından
köpükler gözlerinden kıvılcımlar saçan bir kuduz gibi senin
üzerine saldırdı. Fakat sen “Dur” deyince durdu. Hâlbuki
yarın ona sen kalbinde imanın nuru, ruhunda yapılan zulüm-
lerin intikamı, gözlerinde alınacak yerlerin aşkı, kükremiş bir
arslan gibi yüklendiğin vakit bu sefer o sana “Dur” diyecek ve
sen biliyorum, sen durmayacaksın: Önündeki mâniaları de-
virip giden bir çığın durdurulamaması gibi büyük ağaçları
kökünden atıp giden bir kasırganın önüne geçilememesi gibi
sende durmayacaksın.

Eğer hâlâ ruhunda endişe varsa aziz vatandaş hâlâ ruhunu
bedbinliğin karanlığından kurtaramadınsa nazarlarını biraz da
diğer taraflara, nazarlar gibi biraz da geniş ufuklara çevir: İşte
Hazar Denizi’nin etrafında hürriyet ve istiklaline kavuşmuş
70-80 milyon millettaşın var; işte daha aşağıda ve daha ilerde,
gözleri sana dikili, kalpleri seninle beraber titreyen yüzlerce
milyon dindaşın var ve işte daha yukarıda ve daha uzakta
mütefessih.

Avrupa’nın köhne fikirlerini sarsan, mütefessih Avrupa’yı bir
kâbus gibi titreten toplardan ve ateşlerden daha kuvvetli bir
insan mahşeri var. 

Senin Çanakkale’de yaptığın müdafaa hiç de boşuna gitmedi,
aziz vatandaş, sen orada akıttığın kanlarla 70-80 milyon din-
daşına hayat ve istiklal, yüzlerce milyon dindaşına ümit ve
halâs ve tarihin cereyanına da yeni bir mecra verdin. Bütün
bunlardan yakında bambaşka bir Asya, yakında bambaşka bir
devir, yakında bambaşka ziyalar saçan yeni güneş doğacak. 

İlahi meşaleler gibi ruhumu aydınlatan bu imanın nuru, isti-
yorum ki aziz vatandaş, karanlıkları kovan şuleler gibi senin
de ruhundaki bedbinlikleri dağıtsın.

İsmail Habib

CİHAN ŞUÛNU

Tan Gazetesinden Muktesebat

Amerika Meclis-i Ayanı Hariciye Encümeni dört reye karşı,
on bir rey ile Wilson’un Ermenistan üzerinde Amerika man-
dasının kabulüne dair vuku bulan teklifini reddetmiş Reis-i
Cumhur da ayanın Amerika Avusturya ve Almanya arasında
hal-i sulhun iadesine dair verdiği kararı tasdikinden imtina
eylemiştir.

- Tiflis muhabirinin işarına nazaran Bakü’nün işgali üzerine
Jön Türklerle Bolşeviklerin teması husul bulmuş ve bundan
dolayı ahval daha ziyade vahamet kesb etmişti. Nuri Paşa’nın
etrafında toplanan Türk milliyetperverleri Azerbaycan’da
mütefevvik bir mevki ihraz eylemişlerdir. Bu zevat son gün-
lerde maksatlarının Bolşeviklerin muavenetiyle Düvel-i İti-
lafiye planlarını zir ü zeber etmekten ibaret olduğunu izhar
etmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa’ya mensup bir Türk ordusu-
nun Kars hükümetine tabi Oltu civarında bulunduğu ve
mezkûr ordunun Ermenistan’dan geçerek Kızıllarla birleşeceği
söyleniyor. Bütün bu vakayi ‘in mukaddema ihzar edilen bir
plan neticesi mevki-i tatbike vazeylediği aşikârdır. Batum’dan
Tiflis’e giden şimendifer hattı üzerinde kâin ve İngilizlerin
burnunun dibindeki bir köprü dinamitle berheva edilmiş,
bunu müteakip Bolşevikler Derbent’ten Azerbaycan’a dâhil ol-
muşlar ve bunun üzerine vuku bulan ihtilal neticesinde
zimam-ı idare ahali kuvvetlerinin eline geçmiştir. Bolşevik ta-
rihinin yeni bir veçhe-i istikameti muvacehesinde bulunduğu-
muz pek aşikâr bir keyfiyettir. Şimdiye kadar Rus unsur-ı
ihtilali kendi hudutları dâhilinde hükümran oluyordu.

- Bolşevikler İran’da Tebriz’i işgal ederek Urumiye’yi muhasara
etmişler ve nefs-i İran topraklarında ileri harekâtına başla-
mışlardır. Bundan maada Tahran’ın iskelesi Enzeli ve Astara’ya
ihraç edilen Bolşevik kuvvetleri Elburz dağlarını aşarak İngiliz
ordusunu ricate mecbur etmişler ve Tahran’a doğru ilerlemeye
başlamışlar.

- Zürih’ten telgrafla bildiriliyor: Moskova’nın gönderdiği bir
telgrafnameye nazaran, İran hükümeti Rusya Umur-ı Hariciye
Komiserliği’ne verdiği notada Azerbaycan’ı bir hükümet-i
müstakile sıfatıyla tanıdığını ve mukaddema Çar hükümeti ile
İran arasında münakid muahedatın kemafissabık İran hükü-
metince mer’i ve muteber olacağını, Rus bayrağını hamil va-
purların İran sevahilinde serbesti-i seyr ü sefer hakkına malik
olduklarını bildirmiştir. Notada aynı zamanda, Kızıl orduların
İran dâhilinde izhar ve ibraz eyledikleri vaziyet-i dostaneden
dolayı beyan-ı teşekkürat edilmektedir. Moskova hükümeti
verdiği cevapta, İran heyet-i murahhasasının Rusya’da
mazhar-ı teshilat olacağını mamafih İran’daki Rus Konsolatosu
memurlarının istikbalde her gûna tecavüzat-ı ecnebiyeden
masun kalmaları için teminat itası lüzumunu serd eylemiştir. 
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CEPHELERDE VAZİYET

25 Haziran 336 tarihli tebliğ suretidir:

1- Ayvalık ve İvrindi Cephelerimiz kemal-i muvaffakıyetle
düşmana hal-i taarruzdadır. 

2- Bu iki cephenin vaziyeti şayan-ı memnuniyet ve şükrandır.

3- Soma ve Akhisar Cephelerinde düşmanın kalabalık kuvvet-
leri karşısında kıtaatımız biraz geriye çekilmiştir.

4- Mamafih bu iki cephede dahi tespit edilmiş hal-i hazırda
Lehülhamd endişeye mahal kalmamıştır.

5- Avn-ı İlâhî ve Ruhaniyet-i Cenab-ı Peygamberî ile netice-i
katiye lehimize dönmektedir.

26 Haziran 336 tarihinde Soma Cephesi Kumandanı Kemal
Bey’den alınan telgraf suretidir:  

1- Soma’ya bir buçuk saat mesafede Yenice İstasyonu
ilerisinde cephe tutmaktayız. Dün öğleden sonra düşmanın
taarruzu akamete uğratılmıştır.

2- Bugün düşman şafakla beraber piyade ve süvari kuvvet-
leriyle keşf-i taarruzî yaptı. İşbu taarruz tarafımızdan def
edilmiştir.

3- Vaziyetimiz Lehülhamd iyidir. Telaş ve merak edilecek bir
şey yoktur.

BİR SAFHA-İ TARİH

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin
irat ettikleri mühim nutk-ı tarihînin mabadıdır: 

Vazıülimza oldukları mütarekenâme ahkâmına mugayir
icraatları ve hükümetin hakk-ı kazasına tecavüzleri bizi insan
telakki eylemediklerine ve verdikleri söze riayet etmemeyi bize
karşı muhalif-i namus bir şey addeylemediklerine delildir. 

Birkaç kişinin şahıslarına karşı vuku’una ihtimal verilen
muamelenin sebebi bu zevatın devlet ve milletin makam-ı
saltanat ve hilafetin istiklal ve temamisi uğrundaki mücahede
ve mesaileri ise bunlardan başka aynı ruh ve kanaatte bulunan
zevat-ı sairenin de hedef-i taarruz olmayacağını kestirmek ve
temin eylemek mümkün olamaz. Binaenaleyh bu hal-i tekmil
Meclis-i Millî aleyhinde vaki olabilir. Esasen yukarıda arz ve
tafsil eylediğimiz veçhile İstanbul meşgul ve tehlike fiilen mev-
cuttur. Meclis-i Millî’nin içtimaının ise emniyet-i mutlaka
içinde bulunması şart-ı evvel ve esasîdir. Bu sebeple taşrada
emniyet-i tamme mevcut olan bir mahalde içtimazaruriyet-i
katiye halinde görülmektedir. Meclisin inikad ve sulha kadar
muvakkaten taşrada içtimaı halinde izah buyrulan mahazîrden
vükelanın kısmen ve aleddevam dersaadeti terk etmeleri
zarureti mevcut değildir. Bazı nazırların gidip gelmeleri veya
komiser bırakmaları merkez-i hükümetin nakli manasını

hiçbir vakit tazammun edemez. Bundan maada Meclis-i
Millî’nin taşrada içtimaı zaruret-i katiyeye müstenit olacağın-
dan İstanbul’dan başka bir merkez daha ihdası manasını da
işrab etmemesi lazım gelir. Bilhassa mukadderatı meşkûk olan
İstanbul’un ancak mukadderatı malum ve emniyet-i mutlaka
içinde bulunan bir mahalden tahlisine çalışılması maksadını
temin edebilir. Venizelos’un Atina’yı emin görmediğinden
heyet-i icraiyeyi bile Selanik’te teşkil ve tesis eylemesi Yunan
payitahtını tehlikeye koymayıp bilakis tahlis eylediği bazı
vakayi’le malumdur. Ferid Paşa’nın Sadrazam ve Hariciye
Nazırı iken Avrupa’da aylarca kalması muamelat-ı hükümetçe
mahzurlu telakki edildiğine göre zaruret-i fevkalade yüzünden
hükümet-i hazıra ricalinin icap ettikçe Meclis-i Millî’nin bulu-
nacağı mahale gitmelerinde hiçbir mahzur olmayacağı tabiidir.
Bu içtimaın hariçte olmasından dolayı Venizelos ve emsali
düşmanların propaganda da bulunacakları pek tabii
görülmektedir. Çünkü bu içtimaın kendi zararlarına olacağını
şimdiden kestirmekte oldukları şüphesizdir. Salih Paşa Haz-
retleriyle bu babda görüşüleli iki gün olduğu halde mahal-i
inikadın daha evvel mahafil-i ecnebiyede dahi mucib-i müba-
hesat olmuş bulunduğu anlaşılıyor ki aynı nikat-ı nazardan
bu da pek tabiidir. Herhalde ecnebilerin milletimizin dere-
ce-i idrakini anlamak hususunda tefahhusatta bulundukları
muhakkaktır. Meşrutiyeti ve hukukunu müdrik olan hiçbir
milletin düşman içinde, düşman tazyiki altında kendi
hukukunu müdafaa etmek üzere içtima etmek isteyeceğini
kabul etmek doğru olamaz. Bu gün İstanbul’da içtima etmek
istemek bilcümle kuva-yı memleketi burada cem etmek bu
kuvvetleri mefluç kılmak, neticede intihara kast etmek de-
mektir. Bundan maada Meclis-i Millî’nin bu vaziyet altında
payitahtta toplanması milletin İstanbul’un işgal-i hazırını,
mevki-i fiile konmuş olan mutelifîn hakşikenliklerini aynen
kabul eylemesi demektir. Hâlbuki hariçte içtima edilmesi aynı
zamanda Payitaht vaziyet-i hazıra-yı elimesinin de cihana karşı
alenen ve fiilen protesto edilmiş olması faidesini haizdir. 

Zat-ı Akdes-i Hilafetpenahi’nin İstanbul’da bulunmaları ci-
hetiyle Meclis-i Millî’nin taşrada bulunmasından dolayı
makam-ı hilafet itibarıyla enzar-ı İslam’da bir tebeddül ve tesir
vuku’u gayr-ı varittir. Çünkü Meclis-i Millî milletimizi temsil
eden heyetten ibarettir. Hatta küşat için Zat-ı Hümayunun bir
vekil tayin buyurmaları da mümkündür. Hem bu suretle
âlem-i İslam Meclis-i Millî’nin makarr-ı hilafette içtima’a ce-
saretyab olamadığını görmekle bu makam-ı mukaddesin düş-
man tehlikesi altında bulunduğunu hissedecektir ki faidesi
derkârdır. Anasır-ı gayr-ı Müslime’ye gelince bunlar daha Tev-
fik Paşa kabinesi zamanında intihabata iştirak etmeyeceklerini
ilan etmişlerdir. Bunların iştirak etmemeleri kendi zararların-
dan başka bir netice vermez. İnşallah vatan ve millet nail-i is-
tiklal olunca ister istemez aynı hukuk dâhilinde Osmanlı
vatandaşı olarak oturmaya mecburdurlar. 

Fark-ı siyasiye-i sairemizden bazıları Anadolu’yu istememeleri
bittabi Kuva-yı Milliyenin tesiri altında kalmak endişesinden
olacaktır. Hâlbuki milletin asıl kahir-i ekseriyetini temsil eden
milliyetperver mebusan da İngilizlerin tesiri ve tazyiki
tehlikesinden dolayı İstanbul’u istemeyeceklerdir. 

Mabadı var
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SON HABERLER

Son haberlerimiz: Anadolu Ajansı ile hususi menabi-i mev-
sukaya müsteniden verilmektedir. 

13 tarihli Deyli Telgraf (Daily Telegraph) gazetesinin İtalya
ahvali hakkında Roma ve Milano’dan aldığı [işarata] nazaran
İtalya’da Bolşevizm münteşir bir vaziyette Roma, Milano, Brin-
disi, Toronto, Bari’de 4 gün 4 gece Bolşeviklik lehinde bulu-
nan amele ile asker arasında dehşetli (muharebe) olmuş ve
tarafeynden pek çok telefat vuku bulmuştur.

Yine aynı gazetenin 14 tarihli nüshasında kabine buhranının
ekmek meselesinden tahaddüs [eylediği] ve Ciyolitti (Gio-
vanni Giolitti)’nin beyanatına nazaran İtalya’da ahvalin pek
mühim ve nazik olduğundan bahsetmiş. İtalya’da Bolşevikliği
bil-fiil icra-yı ahkâm etmesinin pek yakın olduğu istidlal
ediliyor. İstanbul’a gelen hususi telgraflara nazaran İtalya’da
şimendifer grevleri sebebiyle Avusturya ve ... gelecek yolcular
mevkilerinden hareket edememişlerdir. 

***

İngiliz gazetelerinin beyanatına nazaran Fransa’nın Manş
(Manche) Denizi sevahilinde ezcümle dün Şerburg (Cher-
bourg), Havre (Le Havre) Limanları’nda amelenin “Yaşasın
Bolşevizm, Yaşasın Almanya” diye (bağırdıkları) bildiriliyor.
Bu seyr-i seri cereyana göre “Bolşevizm”in Fransa’ya intikali
pek yakındır. 

İngiltere’de Mayıs’ın birinci günü sosyalistlerin yevm-i mah-
susunda umum İngiltere’de yedi milyon beş yüz bin
(7.500.000) amale umumi tatil işgal ederek o, yevm-i mesudu
tesiden yaptıkları ve görülmemiş nümayişte Londra’daki
ameleler önlerinde “Yaşasın Lenin!”, “Yaşasın Bolşevizm!”,
“Kahrolsun Emperyalizm!” yazılı olan kırmızı bayraklarla
umumi bir nümayiş yapmışlar ve aynı (gün) Lehistan or-
dusuna sevk edilmek üzere bir vapura tahmil edilen eslihayı
ihraç ve Tayms (Times) Nehri kenarında vapuru karaya oturt-
muşlardır. 

***

Bolşevikler Acemistan’da bulunan 7.500 kişi İngiliz efradını
esir ederek Tahran’a girmişlerdir

***

Mısır’da adem-i hoşnudî devam etmekte milliyetperverler
tarafından her gün birkaç İngiliz zabiti katledilmektedir.

***

Salahiyet-i vasia ile muahede-i sulhiyeyi vaz-ı imzaya mezun
Damad Paşa’ya muahadeyi kabinenin malumatı olmaksızın
resen imza etmemesi hakkında irade-i seniye sadır olmuştur!..

***

Almanya ve Türkiye mesaili için Spa’da içtima edilmek
hakkında San Remo’da verilen karar tebeddül ederek bu defa
Polonya’da içtima ve tezekkür edilecektir!..

***

Fransa Başvekili Milran (Alexandre Millerand) geçen hafta İn-
giltere’ye gitmiştir. Konferans bu günlerde müzakereye başla-
yacaktır.

***

Türkiye muahede-i sulhiyesinin Türklerce gayr-ı kabil
olduğunu söylemekte cihan matbuatı müttehit gibidir. İngiliz
Liberal Fırkası’na mensup gazeteler muahede-i sulhiyemizi
şimdiye kadar yapılan muahedelelerin en gayr-ı kabil tatbik ve
en kısa bir zamanda yıkılacak olduğunu söylüyorlar. Hiçbir
Türk’ün kabul edemeyeceği bu muahede şerait-i maliye ve ik-
tisadiye ile kapitülasyon şartlarının terk-i arazi şartlarından
daha ağır olduğunu söylüyor.

***

Ermeniler Noveskim, Malakan köylerindeki Müslümanların
emval ve eşyalarını yağma ve talan ve son derece vahşetle ırz-
larına tecavüz etmişlerdir. Bu ahval Müslümanlar arasında
fevkalade derin teessür ve heyecan tevlit etmiştir. Sarıkamış
hududunda köylerdeki Müslümanları Ermeniler katliam ya-
parak köyler civarındaki dereleri doldurmuşlardır.

***

Kars havalisinde Batum, Ermeni ve Rum muhacirleri gelmek-
tedir. Acara Müslümanları bir Gürcü müfrezesini esir ve iki
cebel topuyla birçok tüfek, hayvan, telefon makinesi iğtinam
etmişlerdir.

***

İngilizler tarafından Lehistan’a sevk edilmek istenilen mühim-
mat-ı harbiyeyi İngiliz amelesi tahmilden imtina etmişlerdir.

***

Adana ve havalisinde Fransızlar tarafından ika edilen mezalimi
Kuva-yı Milliye tarafından Fransız Kumandanlığı nezdinde
vaki olan protesto üzerine Fransız generali bilumum vukuatı
sarahaten itiraf etmiştir. Fransız kisvesine bürünen Ermeni-
lerin cinayetinden mesuliyet kabul etmeyen mumaileyh gene-
ralin keyfi idaresi insaniyet ve Fransa için bir lekedir.

Tan gazetesinden: İrlanda ve Mısır’da sıkılmakta olan İn-
giltere’nin Şark meselesinden dolayı endişesi haklıdır. Rusların
Anzeli’ye asker ihraç ederek İran’da Esterabad’ı işgal etmeleri
yüzünden değil Türkiye hakkında da bir karar ittihazı lazım
geldiğinden vakt-i merhun yaklaşıyor.

Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mesul: H. (Hüseyin) Vasıf
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İZMİR’E DOĞRU
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A’da (Düşman)
A’mak-ı Vicdan (Vicdanın Derinlikleri) 
Abd-ı Memlûk (Kulluk) 
Ab-ı Müşfik (Şevkat Suyu) 

Abidat (Abideler)
Abide-ı İtisaf (Haksızlık Abidesi)
Âdame Allahu Teâlâ Hilafetehu ve Şevketehu İla Yevmüddin (Allah
Hilafetini ve Gücünü Daim Etsin Din Gününe Talip Kılsın) 
Âdât (Adetler) 
Adavet (Düşmanlık) 
Ada-Yı Müslimin (Müslümanların Düşmanı)
Adem-i Hoşnudi (Hoşnutsuzluk) 
Adem-i İçtimaı (Toplanamama) 
Adem-i İnikad (Akdedememe, Toplanamama) 
Adem-i İştirak (Katılmamış Olmak) 
Adem-i Memnuniyet (Memnuniyetsizlik) 
Adem-i Merkeziyet (Bir Yere Bağlı Olmaksızın) 
Adem-i Mevcudiyet (Mevcut Olmama) 
Adem-i Müdahale (Karışmama, Müdahale Etmeme) 
Adem-i Sıhhat (Sıhhatsizlik) 
Adem-i Sükûnet (Sükûnetin Olmaması) 
Adem-i Tatbik (Uygulanmama) 
Adem-i Tayin (Belirsizlik) 
Ademül İmkân (İmkânsızlık) 
Adüvv (Düşman) 
Afak (Ufuklar) 
Afif (Temiz) 
Agmaz-ı Ayn (Göz Ardı, Ayıplama) 
Agniya (Zenginler) 
Agu (Zehir)
Aguş (Kucak)
Aguş Etmek (Kucak Açmak) 
Ağraz (Hastalıklar)
Ağyar (Başkaları) 
Ahad (Bir)
Ahadis-i Sahihe-i Nebeviye (Peygamberin Doğru Hadisleri) 
Ahas-ı Amal (En Başta Gelen Emeller) 
Ahd Misak Etmek (Söz Verip Yemin Etmek) 
Ahd ü Peyman (Yemin) 
Aher (Başka, Diğer) 
Ahfad (Torunlar) 
Ahiren (Son Olarak, Son Zamanlarda) 
Ahkam (Hükümler) 
Ahkâm-ı Münife (Yüksek Hükümler) 
Ahu (Ceylan) 
Ahved (Çok Değişen) 
Ahz Eylemek (Tutmak) 
Ahz-ı Mevki Etmek (Mevki Almak) 
Ajans-ı Havas (Özel Ajans)
Akaid (Kurallar, Hükümler) 
Akalliyet (Azlık, Azınlık) 
Akamet (Neticesizlik) 
Akarat (Gelir Getiren Mallar) 
Akdetmek (Kararlaştırmak, Anlaşmak) 
Akd-ı Musalaha (Barış Antlaşması) 
Akd-ı Sulh (Barış Antlaşması) 
Akim (Kısır) 

Aksam (Kısımlar) 
Aksam-ı Saire (Diğer Kısımları, Geri Kalanı) 
Aksül-Amel (Tepki, Yansıma) 
Akur (Azgın, Kuduz, Yaralayan, Çok Kötü) 
Akvam (Kavimler) 
Akvam-ı İptidaiye (İlk Kavimler) 
Ala (Yüksek, Şerefli, Şanlı)
Alafranga (Frenk Tarzında, Fransız Usulü) 
Âlâm (Kederler, Acılar, Elemler) 
Aleddevam (Devamlı Olarak, Devam Ederek) 
Alelekser (Ekseriyetle) 
Alelıtlak (Genellikle, Mutlaka) 
Alelumum (Herkese Ait, Herkes Hakkında) 
Alelusul (Yol Yordam Gereğince) 
Alemdar-ı Bed Mar (Şer Yılanın Bayraktarı) 
Âlem-Şümul Cenk (Dünyayı İçine Alan Savaş) 
Alessabah (Sabahleyin) 
Alet-ı Katıa (Kesici Alet) 
Aleyhi Efdalüttahiyyat (En Değerli Hayır Dualar Ona Olsun) 
Ali Cenap (Yüksek Ahlaklı, İyilik Sahibi)
Alil (Hasta) 
Alude (Karışmış) 
Amade (Hazır)
Amak (Derinlikler)
Amal (İşler) 
Amal-i Müşfika-Yı Hümayun (Merhametli Padişahın İşleri) 
Amal-i Sulh (Barış İşleri) 
Amal-i Umumiye (Genel İstekler) 
Ameliyat (İşler) 
Amide-ı Siyaset (Temel Siyaset) 
Amik (Derin) 
Amil (Yapan, İşleyen, Sebep) 
Aminhan (Âmin Diyen)
Amm-ı Muazzez (Kıymetli Amca) 
Ananat (Gelenekler)
Ananet (Güçsüzlük) 
Anasır (Öğeler, Unsurlar) 
Anif (Sert, Kaba) 
Anifülbeyan (Biraz Önce Bildirilen) 
An-Kast Taglit (Kasten Yanıltan) 
An-Samimül-Kalp (Yürek Samimiyetiyle) 
Ara-Yı Umumiye (Genel Oylar, Oybirliği) 
Araz (Belirti, İşaret) 
Arazi-i Mevkufa (Vakıf Arazisi) 
Arazi-i Mezrua (Ekili Arazi) 
Arızı (Gelip Geçici) 
Arz-ı Dehalet Etmek (Sığınmak, Aman Dilemek) 
Arz-ı Hoşamedi Etmek (Hoş Geldin Dilekleri Sunmak) 
Arz-ı İftikar (Alçak Gönüllülük) 
Arzukeş (Hevesli) 
Asakir (Askerler) 
Asar-ı Samimiyet (Samimiyet İzleri) 
Asar-ı Teveccüh (Sevgi, İlgi Belirtileri) 
Ashab (Sahipler) 
Ashab-ı Namus (Namus Sahipleri) 
Ashap (Arkadaşlar, Ahali) 
Asuman (Gökyüzü) 

A
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Asya-Yı Sugra (Küçük Asya, Anadolu)
Asya-Yı Vusta (Orta Asya ) 
Aşair (Kabileler, Aşiretler) 
Ateşin (Ateşli)
Âtıfet-ı Şahane (Padişahın Acıması, Sevgisi)
Ati (Aşağı, Alt, Gelecek)
Ati-i Karib-i Cihan (Dünyanın Yakın Geleceği) 
Avak (Alıkoymalar, Vazgeçirmeler) 
Avakıp (Neticeler) 
Avalim (Âlemler, Dünyalar) 
Avamil (Sebepler) 
Avatıf-ı Samedani (İlahi İhsanlar) 
Avaze (Ses) 
Avaze-i Şütum (Küfür Sesleri) 
Avdet (Geri Dönme) 
Avene (Yardımcılar, Taraftarlar) 
Avn (Yardım Eden) 
Avn-ı Hak (Allah’ın Yardımı) 
Ayad (Bayramlar) 
Ayât-ı Celile (Yüce Ayetler) 
Aza (Üye)
Azade (Hür, Kayıtsız) 
Azimet Buyurmak (Yola Çıkmak) 
Azimkârane (Azimli) 

Baas Olucak (Diriltilecek)
Bab (Konu, Kapı) 
Bab-ı Âli (Osmanlı Hükümeti, Yüce Kapı) 
Bab-ı Hükümet (Hükümet Kapısı)

Badehu, Badehâ (Daha Sonra)
Badelistişare (İstişareden Sonra)
Badema (Artık, Bundan Böyle) 
Badessalat (Namazdan Sonra) 
Badezzeval (Sona Erdikten Sonra) 
Badezzuhr (Öğleden Sonra) 
Badezzuhur (Ortaya Çıktıktan Sonra) 
Badi (Sebep) 
Badire-i Uzma (Büyük Sıkıntı) 
Bagi (Asi, Zalim) 
Bahayim (Canavarlar, Hayvanlar) 
Bahren (Denizden) 
Bahr-ı Muhit (Okyanus) 
Bahşayiş-i Fıtrat-ı Sübhaniye (Her Türlü Eksiklikten Uzak Olan Al-
lah’ın Bağışlaması) 
Bahusus (Özellikle, En Çok, Özellikle) 
Baid (Uzak) 
Bais (Sebep) 
Bais-ı Zel İcab (Yanlış Yapma ve Utanma Sebebi) 
Bakıyyetüssüyuf (Kılıç Artığı, Kılıçtan Kurtulanlar, Arta Kalanlar)
Bakiyyetüssivile (Sivillerden Geri Kalanlar) 
Balada (Yukarıda) 
Baliğ (Yetişmiş)
Bani (Kurucu) 
Bargir (At) 
Barid (Soğuk, Hoş Olmayan)
Bast-ı Şikâyat (Şikâyetlerin Yayılması) 

Bataet (Yavaşlık Tembellik) 
Baziçe (Oyuncak) 
Beda (Şaşkınlık Veren Yenilik) 
Bedbah (Talihsiz) 
Bedbin (Ümitsiz) 
Bedbinlik (Ümitsizlik) 
Bedel-ı İcar (Kiralama Bedeli) 
Bedhaha (Kötülük İsteyen) 
Bedhahane (Garezkar Bir Şekilde, Başkalarının Kötülüğünü İsteyen
Bir Şekilde) 
Bedi (Eşi Benzeri Olmayan, Acayip, Beğenilen) 
Bedihi (Açık) 
Bedir (Dolunay, Mekke ve Medine Arasında Bir Yer İsmi) 
Bedmest (Kendinden Geçmiş Derecede Sarhoş)
Behemehâl (İster İstemez) 
Beher (Her Bir) 
Behimi (Hayvanlık, Hayvanca)
Beis (Zarar) 
Beka (Devamlılık) 
Belagat (Güzel Söz Söyleme) 
Belahet (Ahmaklık ve Düşüncesizlik) 
Beliğ (Noksansız ve Güzel Sözlü)
Beray-ı Muavenet (Yardım İçin) 
Beray-ı Nasihat (Nasihat İçin) 
Beray-ı Tahkikat (Araştırma ) 
Beray-ı Talim (Talim İçin) 
Beray-ı Tasdik (Onay İçin) 
Berây-ı Tedavi (Tedavi İçin) 
Beray-ı Ziyaret (Ziyaret İçin) 
Berdevam (Devamlı, Devam Ederek)
Berhayat (Yaşayan, Hayatta Olan) 
Ber-Heva (Kayıp) 
Ber-Mutad (Alışıldığı Üzere) 
Berriye (Karaya Ait, Kara Askeri) 
Bervech-i Meşruh (Anlatıldığı Üzere)
Bervech-i Zir (Aşağıdaki, Aşağıda Olduğu Gibi) 
Bervech-i-Ati (Aşağıdaki Gibi)
Besaleti (Kahramanlık) 
Best (Anlatma) 
Beşaret (Müjde) 
Beşuş ü Handan (Güler Yüzlü, Gülen) 
Beyaban (Çöl, İmar Olmamış Arazi) 
Beyanat-ı Ahire (Son Açıklama) 
Beyan-ı İtizar (Özür Dileme) 
Beykoz Kasr-ı Hümayunu (Padişahlık Kasrı, Büyük Köşkü) 
Beyn (Arası, Arasında) 
Beynelmilel (Milletlerarası) 
Bezane (Esen Rüzgâr) 
Bezl (Bol Bol Verme)
Bezzaz (Mensucat Satan) 
Bi (Başlarına Eklendiği Zaman Kelimeleri –E Haline Getirir “İle”,
“İçin” Manaları Verir)
Bî (Başına Geldiği Kelimeyi Olumsuz Yapan Farsça Ek)
Bîaman (Amansız) 
Bîar (Arsız)
Bidayet (Başlangıç) 
Biddefat (Tekrar Tekrar) 

B
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Bîfütur (Korkusuzca)
Bîgâne (Kayıtsız, İlgisiz, Yabancı, Dünya İle İşliğini Kesmiş Olan)
Bigayr-i Hak (Haksız Yere) 
Bîhaber (Habersiz) 
Bihakkın (Hakkıyla) 
Bîhaya (Utanmaz) 
Bîhis (Hissiz)
Bilâ Kayd ü Şart (Kayıtsız Şartsız) 
Bilâd-ı İslamiye (İslam Beldeleri) 
Bilahare (Sonra)
Bilamuceb (Sebepsiz)  
Bilâperva (Korkusuzca)
Bilâsebep (Sebepsiz) 
Bilcümle (Bütün) 
Bilhücum (Saldırılarak) 
Biliçtima (Toplanmayla) 
Bilihtiyar (İsteyerek, Seçerek) 
Bilinikat (Toplanarak) 
Bilistifade (Faydalanarak) 
Biliştirak (Ortaklaşa) 
Billûrin (Billurdan) 
Bilmukabele (Karşılıklı) 
Bilmüsademe ( Karşılıklı Çarpışmayla) 
Bîlüzum (Lüzumsuz)
Bîmana (Manasız, Anlamsız) 
Bimeenne (Alamaetiyle) 
Binaberin (Bu Sebepten Dolayı) 
Binaen (Dayanarak) 
Binaenaleyh (Bundan Dolayı, Bunun Üzerine)
Binimetullahi Teâlâ (Allah Nimeti Olarak) 
Binnetice (Sonuç Olarak) 
Binnihaye (Sonunda) 
Binnisbe (Nispeten) 
Bîpayan (Sonsuz)
Bîperva (Pervasızca)
Bîrahman (Merhametsiz) 
Birinci Ferik (Korgeneral İle Orgeneral Arasında Bir Rütbe) 
Bi’l-intac (Neticelenme) 
Bi’r-Rey (Oy İle) 
Bîsud (Faydasız)
Bîşekk (Şüphesiz)
Bîşuur (Şuursuz) 
Bitamamiha (Tamamıyla) 
Bîtap (Yorgun)
Bîtaraf (Yansız, Tarafsız)
Bittabi (Tabii Olarak) 
Bîvaye (Mahrum)
Biyümnihi’l-Kerim (İkram ve Cömertlik Sahibi Olan Allah’ın
Yardımıyla, Kolaylığıyla) 
Bizzarure (Zorunluluktan) 
Bud-ı Mutlak (Mutlak Uzaklık, Aralık)
Buhl (Cimrilik) 
Buhran-ı Vükela (Kabine Krizi) 
Bühtan (İftira) 
Bükâ-Yı Matem (Kederli Ağlama) 
Bürhan (Delil) 

Ca, Cay (Yer, Mekân) 
Calip, Calib (Çekici)
Cami (Toplamış)
Cami-i Kebir (Ulu Cami) 

Canhıraş (Canı Tırmalayan, Dayanamayacak Derecede Acı ve
Keder Veren) 
Cari Olma (Geçme, Tedavülde Olma) 
Cay-ı Kabul (Kabul Yeri) 
Cebel (Dağ) 
Cebr (Zorlama) 
Cebren (Zorla) 
Cedit, Cedid, Cedide (Yeni)
Cehl (Cahillik) 
Celadet (Yiğitlik) 
Celbe (Çekme) 
Celilüşşan (Yüksek Şan) 
Celp Etmek (Çekmek) 
Cemiyât (Cemiyetler) 
Cemiyet-ı Hayriye (Hayır Cemiyeti) 
Cenab-ı Fahr-ı Kâinat (Kâinatın Övüncü, Kıvancı-Hz.
Muhammed) 
Cenab-ı Kibriya (Allah) 
Cenab-ı Vahibülamal (Emelleri Gerçekleştiren-Allah-) 
Cenab-ı Vahibülamal Velata (İşler ve Hediyeler Bağışlayan –Allah-) 
Cenah (Taraf Yan Kol) 
Cenub-ı Garbi (Güneybatı) 
Cenub-ı Şarki (Güneydoğu)
Cenup, Cenub (Güney)
Ceraid-i Resmiyei (Resmi Gazeteler) 
Ceraim (Suçlar) 
Cerayet (Cariyelik Hali) 
Cerh (Yara) 
Cerihadar Etmek (Yaralamak)
Cesim (Büyük) 
Cest ü Çalak (Çevik ve Tetik) 
Ceste Ceste (Kısım Kısım, Parça Parça) 
Cevami (Camiler) 
Cevaz (İzin) 
Cevelan (Dolaşmak) 
Cevvi İstila (Göğü Ele Geçirmiş İşgal Etmiş) 
Ceyş (Asker) 
Cezair-i İsnaaşer (On İki Ada) 
Ceziretülarap ( Arap Yarımadası) 
Cezm (Yemin) 
Cidal (Mücadele)
Cihet-i Sakime (Sağlam Olmayan Taraf)
Cinan (Cennetler)
Cinayât (Cinayetler) 
Ciret (Bahadırlık, Kahramanlık, Cüret) 
Cuyane (Arayıcı) 
Cürsume-i Süfliyyet (Bayağılık Temeli Olan) 
Cüyuş (Askerler) 
Cüz-i Lâyenfekk (Ayrılmaz Parça) 
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Çaker (Kul, Köle) 
Çar ü Naçar (İster İstemez) 
Çare-i Necat (Kurtuluş Çaresi) 
Çaresaz (Çare Bulan) 

Çarnaçar (Çaresiz) 
Çirkab (Çirkef) 

Dağdağa-ı Maişet (Geçim Izdırabı) 
Dağdar (Hüzünlü, Acıklı) 
Dağdar-ı Yes Elem (Ümitsiz Acılar ve Keder) 
Dai (Davet Eden, Dua Eden) 

Daire-i Mebusan (Meclis Binası) 
Dalal (Sapıklık) 
Dâm-ı İğfalat (Gaflette Bırakma Tuzağı) 
Danaetkarane (Alçakça) 
Dâr (Mekan, Yer, Konak)
Daraban (Çarpma, Çarpıntı, Vurma) 
Darb-ı Mesel (Atasözü) 
Darulmuallimat Ulum-ı Tabiye (Öğretmen Okulu Tabiat Bilgisi)
Darülfünun (Üniversite, İstanbul Üniversitesi) 
Darülharp (Savaş Yeri, Kâfirlerin ve Onların Gayr-i İslâmî Hüküm-
lerinin Hâkim Olduğu Yer) 
Darülhikmetülislamiyye (Danışma Kurulu)
Dava-ı İstihkak (Hak İsteme Davası) 
Debbağ (Derici) 
Debdebe (Gürültü Patırtı) 
Defatir-i Esasiyeyi (Esas Defterleri) 
Dehalet Eylemek (Sığınmak). 
Dehşetaveri (Dehşet Veren) 
Delail (Delilleri) 
Delail-i Katiyye (Kesin Deliller)
Delail-i Vazıha (Belli Olmayan, Açık Olmayan Deliller) 
Denaet (Alçaklık)
Denaetkârane (Alçakça) 
Deraz (Uzun) 
Derbent (Boğaz, Dar Geçit) 
Derc (Katmak, İçine Almak, Kitaba Koymak) 
Derc-i Sütun-ı Mefharet (Yayınlamaktan Övünç Duyulan) 
Derdest (Yakalanma, Ele Geçirilme) 
Derecat (Basamaklar, Dereceler) 
Derece-i Mevsukiyet (İnanılırlık Derecesi) 
Derk Etmek (Anlamak) 
Derkâr (Açık) 
Dermeyan (Ortaya Konulma) 
Derpiş (Göz Önünde Olan)
Deruhde (Üstlenmek Yüklenen)
Derun (İç) 
Desais (Hileler) 
Desatir (Kurallar) 
Desatir-i Hukukiye (Hukuk Kuralları) 
Desatir-i İnsaniye (İnsani Düsturlar) 
Desatir-i Ulviyye (Yüksek Değerler) 
Desisekar (Hileci) 
Destres (İsteğine Ulaşan, Kudret) 
Devair-i Resmiye (Resmi Daireler) 
Devlet-i Muazzama-ı İslamiye (Büyük İslam Devleti) 

Devr-i Cemiyet (Cemiyet, Topluluk Zamanı) 
Devr-i Hazır (Şimdiki Zaman) 
Devr-i Tezebzüb (Karışıklık, Kararsızlık)
Dıram Etmek (Tutuşmak, Alevlenmek) 
Dide (Göz, Göz Bebeği) 
Dilber (Gönül Alan, Gönül Çeken) 
Dilgir (Gönül Tutan, Kalbe Zarar Veren) 
Dilhah-ı Mülkdari (Mülkün Sahibi-Padişah) 
Dilharap (Gönlü Yaralı ve Gönlü Harap) 
Dilhun (İçi Kan Ağlayan, Yaralı) 
Dilsuz (Gönül Yakan) 
Dimağ-ı Mütefekkir (Düşünen Beyin) 
Dirig (Esirgeme) 
Drednot (Büyük Toplu Savaş Gemisi) 
Dua-ı Beliğ (Güzel Dua) 
Duçar Olmak (Maruz Kalmak, Yakalanmak) 
Duçar-ı Kelal Olmak (Yorgunluğa Tutulmak) 
Duçar-ı Mezalim (Zulme Uğrama) 
Duçar-ı Tazyik Olmak (Baskıya Uğramak)
Duçar-ı Tebah (Yıkıntıya Uğramış, Fesada Uğramış)
Duçar-ı Tenkıh (Kısaltıp Atılarak Düzeltmek) 
Duçar-ı Töhmet Olmak (İthama Maruz Kalmak) 
Duhul (Katılım) 
Duhuliye (Giriş Ücreti) 
Dûr (Uzak) 
Dur ü Diraz (Uzun Uzadıya) 
Dürüşt (Katı, Kalın, Sert) 
Düvel (Devletler) 
Düvel-i İtilafiye (İtilaf Devletleri) 
Düvel-i Muazzama (Büyük Devletler) 
Düvel-i Muhassıma (Düşman Devletler) 
Düvel-i Mutelife (İtilaf Devletleri)
Düvel-i Müttefike (İttifak Devletleri) 
Düvist (İkiyüzlü) 

Ecanip (Yabancılar) 
Ecza (Kısımlar) 
Ecza-ı Asliye-i Vatani (Vatanın Asıl Parçaları) 
Ecza-ı Memalik-i Osmaniye (Osmanlı Memleket-

lerinin Parçaları)
Edani (Alçaklar) 
Eda-ı Salât (Namaz Kılmak) 
Ediye-i Mesure (Rivayet Olunan Dualar)
Edna (Pek Az) 
Edvar-ı Hilkat (Yaratılış Devirleri) 
Edviye (İlaçlar) 
Efal (İşler, Ameller) 
Efdalüttahiyyat (En Değerli Hayır Dualar Ona Olsun)
Efham (Anlayışlar, Zihinler) 
Efkâr (Fikirler, Düşünceler) 
Efkâr-ı İgraz (Doldurulmuş Fikirler) 
Efkâr-ı Sakimane (Hastalıklı Fikirler)
Efkâr-ı Umumiye (Halkın Düşüncesi, Genel Görüşler) 
Efrad-ı İhtiyatiye (Yedek Askerler) 
Efrad-ı Şecaat-ı Nihadi (Yaratılışı Cesur Huylu Olan Kişiler, Asker-
ler) 

Ç
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Efrat, Efrad (Fertler, Kişiler, Askerler) 
Efrat-ı Vaveyla-ı Hüsran (Mahrumiyet Acısından Kaynaklanan
Çığlıklar) 
Ehakk (Layık) 
Ehemmiyet Kesp Etmek (Önem Kazanmaktadır) 
Ehl-i Salib (Haçlılar) 
Ehven-i Şer (Kötünün İyisi)
Ehveniyet (Uygunluk) 
Ekâbir-i İslamiye (İslam’ın Büyükleri) 
Ekalliyet (Azınlık, Azlık) 
Ekrem (Cömert) 
Ekseriyet-i Nüfus (Nüfus Çoğunluğu)
Elan (Şimdi, Şu Anda) 
Elfaz (Sözler, Sözlükler) 
El-Haleti (Şu Surette)
Elim (Acıklı) 
Elimane (Acıklı) 
Elviye (Sancaklar) 
Elviye-i Müstakile (Bağımsız Sancaklar) 
Elyevm (Bugün) 
Emakin (Mekanlar) 
Emel-i Mübeccel (Yüce Arzu) 
Emel-i Perverde (Emeli Besledikleri) 
Emel-i Seniyye-i Mülükane (Padişahlara Yakışır Şekilde Olan
Önemli Emelleri)
Emirülmüslimînîn (Müslümanların Yöneticisi)
Emniyet-i Mutlaka (Kesin Güvenlik) 
Emniyet-i Tamme (Tam Olarak Güvenli) 
Emraz (Maraz, Hastalık) 
Emr-i Tahrir (Yazılı Emir, Yazılı İş) 
Emr-i Vakayi (Belli Bir Husustaki İş, Görev, Emir) 
Emsal-i Kesire (Çok Olan Örnekler) 
Emval (Malları) 
Emval-ı Magzube (Çalınmış Mallar) 
Emval-ı Menkule (Taşınabilir Mallar) 
Encümen-ı Daniş (Danışma Kurulu)
Endaht Etmek (Atmak, Silah Boşaltmak) 
Endişe-Aver (Endişe Taşıyan) 
Endişenak (Endişeli) 
Enhar (Nehirler) 
Enin (Acıdan İnleyiş) 
Enin-i Samia-Hırâş (Kulak Tırmalayan İnleme) 
Enin-i Tazallüm (Sızlanma İniltisi) 
Enkaz-ı Matemdar (Matemli, Yaslı Enkazı) 
Enmuzec-i Fazilet (Fazilet Örneği) 
Ensar (Yardımcılar, Müdafaa Edenler, Sahabeler) 
Enva (Çeşitli) 
Enzar (Bakışlar, Seyirler) 
Enzar-ı İntibah (Uyanık Nazarlarına, Gözü Açıklık) 
Eracif (Uydurmalar, Yalan Sözler) 
Eramil (Dullar) 
Erbab-ı Hamiyet (Yardımseverler) 
Erbab-ı İman (İman Sahipleri) 
Erbab-ı Müfsidet (Fesat Çıkaranlar) 
Erbab-ı Vicdan (Vicdan Sahipleri) 
Erkam (Rakamlar) 
Ervah (Can Ruh) 

Ervah-ı Habise (Hastalıklı Ruhlar) 
Ervah-ı Şüheda (Şehitlerin Ruhları)
Esafil (Sefalet Çekenler, Sefiller) 
Esasat (Esaslar) 
Esbab, Esbap (Sebepler) 
Esbab-ı Müteaddide (Türlü Sebepler) 
Esbab-ı Tefrika (Ayrılma Sebepleri) 
Esbak (Eski, Önceki) 
Esir-i Matemnak (Matemli Esir) 
Eslaf-ı Kiram (Daha Önce Gelen, Selef Olan Büyükler) 
Eslem (En Sağlam)
Esliha (Silahlar) 
Esrar-ı Kudret (Gücün Sırları) 
Ester (Katır) 
Eşhas (Kişiler, Şahıslar) 
Eşirra (Azılılar, Çok Kötü İnsanlar)
Eşkal-i Dehşet-i İstimal (Dehşetli Kullanım Şekilleri)
Eşk-ı Teessür ve Tahassür (Üzüntü ve Hasretten Dolayı Akan
Gözyaşı)
Eşya-ı Beytiye (Ev Eşyası) 
Etibba (Doktorlar) 
Evakıb (Akıbet) 
Evamir (Emirler) 
Evamir-i Zahire Dairesinde (Görünür Emirler Çerçevesinde) 
Evla (Birinci, Başta Lazım Gelen)
Evlad-ı Dalle (Dalalette, Kötü Yolda Giden Çocuklar) 
Evliya-ı İstimdat (Kurtarıcı Veliler) 
Evsaf (Vasıflar) 
Evtan (Vatanlar) 
Evza (Haller, Durumlar)
Eyadi-i İstimdat (Yardım Elleri, Yardım İsteyen Eller)
Eytam (Yetimler) 
Eyyam (Günler) 
Ez Can ü Dil (İçten ve Samimi, Canı Gönülden) 
Ezcümle (Mesela, Kısaca, Bunun Gibi)

Faal (Çalışan) 
Fahr (Gurur, Şeref, Övünç) 
Fahr-ı Aver (Şeref Getiren)
Faik (Üstün) 

Faikiyyet (Üstünlük) 
Farık (Farklı) 
Fariğ (Vazgeçmek) 
Fariza (Görev, İş, Ödev) 
Fart (Aşırılık, Fazla Arzu)
Fart-ı İştiha (Aşırı İstek)
Fart-ı Say (Aşırı Çalışma) 
Farz-ı Ayn (Herkesin Yapmaya Mecbur Olduğu, Farz) 
Fasıla (Bölüm, Aralık) 
Fasl Etmek (Halletmek, Bir Neticeye Bağlamak)
Fateberu (İtibar Edin, Kulak Asın) 
Fazayih (Rezaletler, Fenalıklar)
Fazilet-i Beşer (İnsanlık Fazileti)
Fecaat (Felaket) 
Fecayi (Facialar) 
Fecayi-i Müessife (Keder Verici Musibetler) 
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Fehametpenahi (Yegâne Müracaat Edilecek En Büyük Makam -
Padişahlık Makamı-) 
Fekk-i Rabıta (Bağı Koparma) 
Felah (Doğruluk ve Kurtuluş Yolu, Başlangıç) 
Felaketdide (Felakete Uğrayan) 
Ferda (Ertesinde, Gelecek Zaman, Yarın) 
Fersa (Tahammül Bırakmayan, Mahveden, Yoran) 
Fersiz (Işıksız)
Feryad-ı İstimdad (Yardım İsteme) 
Fevç Fevç (Akın Akın) 
Feveran (Coşku) 
Fevk (Üst)
Fevkalmemul (Umulanın Üstünde)
Feyizkâr, Feyzkâr (Şanlı, Verimli, Mübarek, Bereketli) 
Feyyaz (Feyz Veren, Bolluk, Bereket Veren) 
Feyz-i İslam (İslam’ın Feyzi, Bolluğu, Bereketi) 
Fezail (Üstünlükler, Olgunluklar, Erdemler)
Fıkarat (Edebiyat, Fıkralar) 
Fıkdan (Yokluk) 
Fırak (Fırkalar, Partiler) 
Fırka-ı Siyasi (Siyasi Parti) 
Fırka-ı Muhalefe (Muhalefet Partisi) 
Filhakika (Gerçektende, Aslında)
Fimabad (Bundan Sonra) 
Firaz-ı Azimet (Büyük Dik Yokuş) 
Füruht (Satış) 
Fütuhat (Fetihler) 
Fütur (Zaaf, Usanç, Gevşeklik) 
Füyuzat-ı Ruhaniye (Ruhani Açılım ve Doğuşlar) 

Gaddarane (Acımadan) 
Gadr (Acımama, Zulüm, Hainlik) 
Gâh-ı Hasir (Zarara Uğrayan)
Gaile (Zorluk, Dert) 

Galat-ı Rüyet (Yanlış Bakış) 
Galebe Çalmak (Üstün Gelmek) 
Galeyan (Azgınlık, Çalkanma, Kaynama Coşup Taşmak) 
Ganaim (Ganimetler) 
Garât (Yağmalar) 
Garb, Garp (Batı) 
Garet (Yağma) 
Gark Etmek (Boğmak, Boğulmak) 
Gasbane (Zorla) 
Gayr (Olumsuzluk Veren Bir Ek)
Gayr-i Kabil (Mümkün Olamayan).
Gayr-i Kabil Tatbik (Uygulamaya Konulması Mümkün Olmayan) 
Gayr-i Kabil-i İçtinap (Sakınılması Mümkün Olmayan) 
Gayr-i Kabil-i İnkâr (İnkâr Edilemez)
Gayr-i Kabil-i İtiraz (İtiraza Gerek Bırakmayan) 
Gayr-i Kabil-i Telif (Uzlaştırılamaz) 
Gayr-i Mekşuf (Ortaya Çıkarılan) 
Gayr-i Mesul (Sorumsuz) 
Gayr-i Mezru (Ekilmemiş) 
Gayr-i Muhikk (Haksız) 
Gayr-i Muttarit (Düzensiz) 
Gayr-i Muvakkat (Geçici Olmayan, Devamlı) 

Gayr-i Müsmir (Neticesiz) 
Gayri Mütehavvil (Değişen, Kararsız) 
Gayr-i Vaki (Olmamış) 
Gayr-i Varid (Beklenilmeme, Ulaşmama) 
Gayr-i Vazıh (Açık Olmayan) 
Gayur (Dayanıklı, Gayretli) 
Gayya-ı Nisyan (Unutturma Kuyusu) 
Gayz (Kin, Öfke) 
Germi (Sıcaklık, Hararet) 
Gılzet (Kabalık, Sertlik) 
Gird-Bad (Şiddetli Rüzgâr, Hortum)
Giriban (Yaka, Elbise Yakası)
Giriftar Olmak (Tutulmak) 
Girive (Çıkmaz Yol) 
Girive-i Felaket (Felaket Çıkmazı) 
Girive-i İnkıraz (Son Bulma Çıkmazı)
Giryan (Ağlayan) 
Gufran (Allah’ın Günahları Affetmesi) 
Gulgule-i İnhidam (Gürültülü Yıkım)
Gûna, Güna (Her Hangi, Çeşit, Tür) 
Gülşen (Gül Bahçesi)
Güzeran (Geçen) 

Habaset (Mundarlık, Pislik) 
Haber-i Müessif (Üzücü Haber) 
Habl-i İlahi (Kutsal İp
Hacil (Utanç İçinde Kalan) 

Hadd-ı Tevatür (Kuvvetli Haber)
Hadim (Hizmet Eden) 
Hadisat-ı Fecia (Korkunç Olayları) 
Hafit, Hafid (Torun) 
Hafiyen (Gizlenerek) 
Hafre (Çukur) 
Hahan (İstekli, Arzulu)
Hahişkar (İstekli) 
Haif (Korkmuş) 
Hail (Korku ve Dehşet Veren)
Haiz Olmak (Sahip Olmak, Taşımak) 
Haiz-i Ehemmiyet (Önem Taşıma) 
Haiz-i Rüçhan (Üstünlüğe Sahip) 
Hakaik (Hakikatler) 
Hakan-ı Celilüşşan (Padişah) 
Hakayık, Hakaik (Gerçekler) 
Hakguyane (Hakkı Söyleyen, Doğruyu Söyleyen) 
Hak-ı Şikenane (Hakkı Parçalayan) 
Hak-i Pak (Temiz Toprak)
Hakk-Guyane (Doğru Söyleyene Yakışacak Surette) 
Hakk-ı Beka (Yaşam Hakkı, Devamlılık Hakkı) 
Hakk-ı Hayat (Hayat Hakkı) 
Hakk-ı İzam (Gönderme) 
Hakk-ı Kaza (Yargı Hakkına) 
Hakk-ı Nasfet (Hakkaniyet)
Halas (Kurtuluş) 
Halaskâr (Kurtarıcı) 
Halecan (Çarpıntı) 
Halel (Zarar) 
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Haleldar (Bozulan, Zarara Uğrayan) 
Halet-i Fikriye (Fikri Durum) 
Hal-i Feveran (Kaynayış, Depreşme Hali) 
Hal-i Hazır (Mevcut Durum) 
Hal-i Tekmil (Tüm Durum) 
Halife-i İkdas (Kutsal Halife) 
Halim (Yumuşak Huylu) 
Hamaset (Cesurluk, Yiğitlik)
Hami (Koruyucu) 
Hamil (Taşıyan) 
Hamilen (Taşıyarak) 
Hamis (Beşinci) 
Hamisen (Beşinci Olarak) 
Hamiyet (Namus Sahibi) 
Hamiyet (Yardım) 
Hamiyetkâr (Mukaddesat ve Milletin Haklarını Namusunu Koru-
mak Hususlarında Gösterilen Gayret ve İhtimam) 
Hamule (Yük) 
Hanende-i Şehir (Kentin Ses Sanatçısı) 
Hanman (Ev, Bark) 
Harabezar (Yıkıntı Yer, Velik) 
Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı –Günümüzde Savunma Bakan-
lığı-) 
Harekât (Hareketler) 
Harekât-ı İstihlasiye (Kurtuluş Hareketleri )
Hareket-i Kıyamiye (Ayaklanma Hareketi) 
Haremeyn-i Şerifeyn (Kutsal Topraklar İle Ravza-ı Mutahhara Yani
Hz. Muhammed’in Kabri İle Hayatta İken Hutbe Okuduğu Min-
berin Arasındaki Bölüm) 
Hariciye Nazırı (Dış İşleri Bakanı)
Harik (Yangın)
Haris (Hırslı, Açgözlü) 
Hasafet (Hüküm Vermede Kuvvet ve Sağlamlık)
Hasail (Huylar)
Hasais-i Medeniye (Medeni Hisler)
Hasbe (Kızamık) 
Hasbelicap (Gereği Üzere) 
Hasebiyle (Gereğince) 
Hâsılat-ı Safiye (Temiz, Net Gelirler) 
Hasir (Hüsrana, Zarara Uğrayan)
Haslet (Mizaç, Kişilik, Huy) 
Hasm-ı Cani (Gaddar Düşman) 
Hassaten (Özel Olarak) 
Hastegan (Hastalar) 
Hâşi (Huşu İçinde Ürpererek)
Haşin (Katı) 
Hatarnâk (Korkunç, Tehlikeli) 
Hatıf (Süratli, Şimşek Gibi)
Hatime (Son, Sonuç) 
Hatve-i İstila (İstila Adımı) 
Havali (Civar, Yöre) 
Havf (Korku) 
Havi (İçeren) 
Havn (Hain)
Hayâ (Utanma)
Hayırhah (İyiliksever, Hayır Sahibi) 
Hayırkâr (Hayırlı)

Haymenişin (Çadırda Oturan, Göçebe) 
Haysiyetşiken (Onur Kırıcı, Haysiyet Kıran) 
Hayyen ve Meyyiten (Diri ve Ölü) 
Hazainül Arz (Yeryüzünün Hazineleri) 
Hazer (Çekinmek) 
Hazf (Aradan Çıkarma) 
Hazirun (Huzurda Bulunanlar, Hazır Bulunanlar) 
Hem-Meram (Aynı Arzu ve Amaç) 
Hempa (Arkadaş, Yandaş) 
Henüz Bir İtilaf (Uyuşma Uygunluk) 
Her Dem (Her An) 
Hercümerç (Karmakarışık, Altüst) 
Hetk (Bozulma, Kirletme ) 
Hetk (Yırtma, Rezil Etme) 
Hetk-i Irz (Namus Kirletme) 
Hetk-i Namus (Namus Çiğneme) 
Hevahişgir (İstekli) 
Hevlnak (Korkunç) 
Heyc (Heyecan, Telaş)
Heyecankârisi (Heyecanlı Tesiri)
Heyhat (Yazık, Ne Yazık) 
Heykel-i İstibdat (Korku Abidesi) 
Hıdemat (Hizmetler) 
Hıraş (Eklendiği Kelimeye “Tırmalayan, Kazıyan” Anlamlarını
Veren Farsça Ek) 
Hıyel (Hileler) 
Hicap (Örtünme, Saklanma) 
Hidemat (Hizmetler) 
Hidmat-ı Bergüzideler (Seçkin Hizmetler) 
Hidmet (Hizmet) 
Hilaf (Aykırılık) 
Hilafet-i Mukaddese (Kutsal Halife) 
Hilal-i Ahmer (Kızılay) 
Himemat-ı Devletleri (Devletin Çalışmaları Gayretleri Yüksek
İradeleri) 
Himmetleri (Yardımları) 
Hin-i İmza (İmza Anında) 
Hin-i Takarrübünde (Yaklaştıkları Sırada) 
Hisse Teban (Arkasından Gitme)
Hiss-i Ulvi (Yüksek Hisler Duygular) 
Hissiyat-ı Addüttekari (Kira Saymaları) 
Hitam (Son) 
Hitan (Sünnet) 
Hizb-i Kalil (Az Bir Cemaat)
Hodbehod (Kendi Kendine) 
Hodbin (Bencil) 
Hoşamed (Hoş Geldi) 
Hud’a (Hile, Oyun. Aldatma. Düzen. Mekir. Herkese Aldanan.
Safdil.)
Hukuk-ı Meşrua (Meşru, Geçerli Hukuk) 
Hulasa (Sözün Özü, Özet) 
Hulul (Halletme, Vuku Bulma, Gelip Çatma) 
Hun (Kan) 
Hunhar (Zalim, Kanla Doyan) 
Hunin (Kanlı) 
Hunriz (Kan Dökücü) 
Husul Bulma (Meydana Gelme) 
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Husumetkarane (Düşmancasına) 
Hususat (Hususlar) 
Hususi (Özel, Özellikle) 
Hutut-ı Azime (Büyük Ana Hatları) 
Huvvan (Hainler) 
Huzurullah (Allah’ın Huzuru) 
Huzzar (Hazır Bulunanlar) 
Hüdapesend (Allahın Beğeneceği Şey)
Hüda-ı Nabit (Ekilmeden Biten, ) 
Hükümât (Hükümetler) 
Hükümet-i Mütefessihe (Çözülmüş, Bozulmuş Hükümet)
Hükümet-i Seniye (Yüksek Hükümet)
Hükümferma (Hüküm Süren) 
Hürriyetperveran (Hürriyetperverler, Bağımsızlığı İsteyenler, Ko-
ruyanlar) 
Hüsn (İyi, Güzel) 
Hüsn-i Kabul Buyurma (İyi Karşılanma)
Hüsn-i Suretle (Güzel Bir Şekilde) 
Hüsn-i Amiziş (Uyuşma, Uzlaşı) 
Hüsn-i İmtizaç (İyi Uyuşma) 

Irk-ı Asfer (Sarı Irk) 
Isdar (Çıkarılma)
Iskat (Kesmek, Durdurmak, Susturmak) 
Itla (Heveslenme) 

Itma Ederek (Hırslandırarak) 
Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı)
Iztırar (İhtiyaç, Çaresiz Olma) 

İ’la (Yükseltmek) 
İade-i Afiyet (İyileşme)
İane (Yardım) 
İbda (Yaratma) 

İbka, İpka (Baki Kılmak, Yerinde Tutma, Devam)
İblağ (Bildirmek, Ulaştırmak) 
İbtidai Mektep (İlkokul)
İbtidar (Başlamak, Girişmek) 
İbtina (Bina Etme, Oturtma) 
İbtinaen (Dayanarak)
İbzal (Esirgememe, Bol Kullanma) 
İbzal-i Muavenet (Bolca Yardım) 
İcabat (Gerekler) 
İcabet (Kabul) 
İcal (Korkutma) 
İcar (Kira) 
İcbar (Zorlama) 
İclal (Büyüklük)
İcraat-ı Maziye (Önceki İcraatlar) 
İctihat (Kanaat) 
İctisar Etme (Cesaret Etme, Yeltenme) 
İçtima (Toplantı) 
İçtinap, İctinab (Kaçınma, Çekinme) 
İdadi (Lise) 
İdame (Sürdürme) 
İdare-i Muvakkat (Geçici İdare) 

İdare-i Örfiye (Askeri İdare, Sıkıyönetim) 
İdbar (Geriye Gitme) 
İdhal (Dâhil Etme, Katma)
İfadât (İfadeler) 
İfna Etmek (Yok Olmak, Tüketmek) 
İfna-ı Vücut (Öldürülme) 
İfrağ (Şekillendirme, Dönüştürme) 
İfsadat (Fesat Çıkarma) 
İfsat (Karıştırılan, Fesada Boğulan) 
İfşaat-ı Mühimme (Önemli Sırları Açığa Vurma) 
İftirak (Ayrılık)
İftiras (Parçalamak)
İgfalat (Kandırma) 
İgmaz-ı Ayn (Göz Yumma) 
İgtisabat (Zorla Ele Almalar, Gaspetmeler) 
İgzab (Kızdırma) 
İğbirar (Gücendirme) 
İğbirar (Kırılma, Gücenme, Güceniklik) 
İğfal (Gaflette Bırakma) 
İğfalmüşevvik (Teşvik Eden) 
İğmaz (Görmezlikten Gelme) 
İğtinam (Ganimet Olarak Alma, Ele Geçirme) 
İğtişaş (Karışıklık) 
İğtişaşât (Karışıklıklar) 
İhata (Etrafı Çevrilmek) 
İhdas (Hazırlama, Meydana Getirme) 
İhkak (Hakkı Uygulamak, Hakkı İspat) 
İhkak-ı Hak (Hakkını İspat) 
İhrak (Yakmak) 
İhraz (Yapma, Birisini Güzel Bir Şekilde Korumak) 
İhraz-ı Ekseriyet (Çoğunluğu Kazanma) 
İhraz-ı Galebe (Zafer Kazanmak) 
İhsar (Sıkıştırma, Kısıtlama, Kuşatma) 
İhsas (Hislendirme) 
İhtarat (Uyarılar) 
İhtifa (Saklama) 
İhtifal (Cenaze Alayı, Hürmet ve Saygı İçin Büyük Cemaat İle
Yapılan Merasim) 
İhtifalat-ı Faika (Güzide Merasimler)
İhtilaf (Anlaşmazlık)
İhtilaf-ı Tam (Tam Uyuşmazlık) 
İhtilat (Karışmak) 
İhtimam (Özen Gösterme) 
İhtiram (Saygı) 
İhtiramat-ı Mahsusa Terdif Eyleme (Saygılar Sunma) 
İhtiras (Kaçınmak, Aşırı İstek Duymak) 
İhtirasat-ı Fitnekâri (Fitne Sahiplerinin Arzuları) 
İhtirasat-ı Siyasi (Siyasi Hırslar) 
İhtiraz (Çekinme) 
İhtişaşat (Karışıklıklar) 
İhtiyar (İstek, Seçmek)
İhtizaz (Ferahlama, Harekete Geçme) 
İhvan-ı Din (Din Kardeşi) 
İhya (Diriltilme, Canladırma) 
İhzar (Hazırlama)
İka (Meydana Getirme, Etki, Dayanma, Düşürme) 
İkad (Bağlamak, Oturtmak) 

I
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İkdam (Sabırla Çalışma) 
İklil (Taç) 
İkmal (Tamamlama)
İkmal-ı Tahsil (Okulu Bitirme, Tahsilini Tamamlama) 
İksa (Giydirme) 
İktibas (Özetleme, Yetinme) 
İktiham (Göğüs Germe, Katlanma)
İktisap (Kazanma) 
İktitaf (Faydalar Toplanma) 
İktitaf (Toplama, Devşirme) 
İktiza (Gerek Duyma)
İlah, İlâ-Ahir (Cümle Sonunda Vesaire, Böylece Devam Eder Man-
asında Kullanılan Arapça Tabir)
İlbas (Giydirme) 
İlga (Kaldırılma) 
İlhad (Dinden Çıkma, Zulüm Yapma) 
İlhak (Katılım) 
İlka (Terk Etmek, Koymak) 
İlm-ı Ruh (Psikoloji Bilimi) 
İltica (Sığınma) 
İltihak Etmek (Eklemek, Katmak) 
İltizam (Lüzumlu Sayma) 
İltizam-ı Dâhili (İç Düzeni) 
İmad-ı Sahih (Doğruluk Direği)
İmamülkebir (Büyük İmam) 
İmkân-ı Mürur (Geçiş İmkânı) 
İmrar-ı Hayat (Hayat Geçirme) 
İmrar-ı Vakt (Zaman Geçirme) 
İmtidad (Uzama) 
İmtina (Çekinme, Çekince, İmkânsızlık) 
İnaf (Sertlik Yapma, Bir Şeyden Vazgeçirme) 
İnayât (İyilikler, İhsanlar, Yardımlar)
İnayet (İyilik, İhsan, Yardım)
İnayet-i Hak (Allah Yardımı) 
İnayet-i Sübhaniye (Allah Yardımı) 
İnbias (İleri Gelme, Meydana Gelme) 
İnç (Bir Santimetreden Biraz Fazla Uzunluk Birimi) 
İndiras (Kökten Yıkılma, Mahvolma) 
İndiras-ı Müellim (Elem Veren Mahvoluş) 
İnfirad (Yalnızlık, Tek Kalma) 
İnha (Yönlendirme) 
İnhidam (Çökme, Çöküş) 
İnhilal (Dağılma, Ayrılma) 
İnhiraf (Sapma, Dönme) 
İnhitat (Kuvvet Düşme İniş) 
İnhizam (Bozulma, Yenilme) 
İnidam (Mahvolma, Yok Olma) 
İnikad (Toplanma) 
İnikâs (Yansıma)
İnikâs-ı Gadr ve Hıyanet (Gaddarlık ve İhanetin Yansıması) 
İnikat, İnikad (Toplanma) 
İnisar (Sıkıştırma, Ezip Sıkma) 
İnitaf (Yönelme) 
İnkılab-ı Coğrafi (Sınır Değişikliği, Coğrafi Değişiklik) 
İnkıraz (Sona Erme, Çökme) 
İnkısam (Bölünme, Kısımlara Ayrılma) 
İnkıyad (Boyun Eğme) 

İnkisar-ı Hayal (Hayal Kırıklığı) 
İnkişaf (Açılma, Meydana Çıkma) 
İnkişaf (İlerleme, Meydana Çıkma) 
İnkita (Kesinleşme) 
İnsanperverane (İnsancıl) 
İnsilab (Kaldırılma, Giderilme, Mahvedilme)
İntac Eden (Sonuçlanma, Neticelenme) 
İntibah (Ayılma, Göz Açıklığı) 
İntihabât (Seçimler) 
İntihap, İntihab (Ayırıp Beğenmek, Seçmek) 
İntihap-ı Umumi (Genel Seçim) 
İntikal (Yayılma, Naklolma, Bulaşma) 
İntişar (Dağılma, Yayılma) 
İntizar (Beklemek, Ummak) 
İntizaren (Gözlemek Amacıyla) 
İnzar (Geciktirme, İhmal) 
İnzibatsızlık (Güvensizlik) 
İnzimam (Katılım) 
İrad (Söylemek, Konuşma Yapmak) 
İrade-i Seniyye (Yüksek Karar, Emir-Padişahın Kararı-) 
İrae Etmek (Gösterilme, Sunulma) 
İras (Titretme) 
İras Olumak (Verilmek, Sebep Olmak) 
İrca-ı Kelam (Değinme) 
İrsal (Gönderilme) 
İrticalî (Ezbere, Düşünmeden) 
İrtihal (Vefat)
İrtikâp (Beklemek, Bir İşe Girişmek) 
İsad (Mesut Eden, Yükselten) 
İsaf (Yerine Getirilme) 
İsal (Ulaştırmak) 
İsale Edilmek (Akıtmak) 
İskat (Düşürme, Susturma)
İsma (Sesini Duyurmak) 
İsmet (Masumiyet, Namus) 
İstiane (Dua, Yardım Dileme) 
İstiare (Ödünç) 
İstibdat (Baskı, Diktatörlük) 
İstibşar (Müjde Almak) 
İsticar (Kiralamak) 
İsticlap (Çekme, Çekilme, Cezbetme) 
İsticvap, İsticvab (Sorguya Çekme) 
İstidad-ı Harikulade (Üstün Bir Başarı, Kabiliyet) 
İstidat (Kabiliyet)
İstida-ı Hak (Hakkı Talep Etme) 
İstidlal (Delil Getirme) 
İstigrab (Şaşırmak) 
İstihbar (Haber) 
İstihdaf (Hedef Sayma, İstenen Netice) 
İstihkak (Hak Edilen) 
İstihkar (Hor Görmek) 
İstihlaf (Kendi Yerine Geçirmek, Halef Bırakmak) 
İstihlak (Boş Yere Harcamak)
İstihlas (Kurtuluş, Kurtulma) 
İstihsal (Elde Etme) 
İstihza (Alay Etme) 
İstihza (Alay Etmek) 
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İstihzar (Hazırlık, Huzura Gelme)
İstihzarat (Hazırlıklar) 
İstikad (Yakma, Ateşi Tutuşturma) 
İstikbal Etme (Karşılama) 
İstikbal-i Baide (Uzak Zaman)
İstiklal-i Tam (Tam Bağımsızlık)
İstikmal (Tam Olma) 
İstikrah (Nefret Etmek, Beğenmemek) 
İstikraz (Borçlanma) 
İstikşaf (Araştırma, Keşifte Bulunma) 
İstilam Etmek (Durum Hakkında Bilgi Almak) 
İstima Etmek (Dinlemek) 
İstimal (Faydalanmak, Kullanmak) 
İstiman (Aman Dilemek) 
İstimzaç (Yoklama, Fikrini Sorma) 
İstinadgah (Dayanacak Yer) 
İstinaf (Daha Yüksek Mahkemeye Temyize Gitmek)
İstinat Etmek (Dayanan Güvenen) 
İstirdat (Geri Alma) 
İstisal (Kökünü Kurutma) 
İstitaat (Kuvveti ve Gücü Yeter Olmak) 
İşaa (Haber Yayma) 
İşaât (Haber Yaymalar) 
İşar (Yazı İle Haber Verme, Bildirme) 
İşarât (Bilgiler) 
İşarat-ı Resmiye (Resmi Tebliğler, Bildiriler) 
İşarat-ı Taaddüde (Birden Çok İşaret) 
İşba (Doyurma) 
İşrab (Kapalı Olarak Anlatma, İçirme) 
İştial Etmek (Tutuşup Alevlenme) 
İştika (Şikâyet Etme) 
İştira (Satın Alma) 
İştirak (Katılım, Katılma) 
İştirak-ı Menafin (Menfaatlerin Ortak Olması) 
İta (Verilme) 
İta Buyrulma (Gönderilme) 
İthaf (Hediye) 
İtidal (Yumuşaklık) 
İtikadat (İnançlar) 
İtikat Etmek (İnanmak)
İtilaf (Uyuşma, Anlaşma)
İtilaf-ı Tam (Tam Uyuşma)
İtimat (Güven) 
İtisaf (Haksızlık, Zulüm, Yolsuzluk) 
İtisafât (Haksızlıklar, Zulümler) 
İtisafkâr (Haksız) 
İtizar (Özür Dileme)
İtla (Tehir Etme) 
İtlaf (Mahvetme, Öldürme)
İtmam (Bitirme, Tamamlama) 
İttifak-ı Ara (Oybirliği) 
İttihad-ı Milli (Milli Birlik) 
İttiham (Suçlama) 
İttihat, İttihad (Birlik) 
İttihaz Etmek (Kabul, Almak, Saymak) 
İttisa (Genişleyen) 
İttisale (Bitişik, Genişlemesine) 

İtyan (Söyleme, İspat, Delil)
İvicah (Girinti Çıkıntı) 
İzade (Yardım Etme, Ailesini Koruması İçin Bir Kimseye Yardım
Etme) 
İzale (Ortadan Kaldırma, Gidermeler) 
İzam (Gönderilme) 
İzam Eylemek, İzam Kılmak (Göndermek) 
İzan (Akıl, Fikir) 
İzare (Kuşkulandırıp Vesveseye Düşürme) 
İzhar (Açığa Çıkarma) 
İzhar Etmek (Açığa Vurmak, Meydana Çıkarmak) 
İzhar-ı Endişe (Endişe Gösterme) 
İzhar-ı Teessüf (Üzüntülerini Açığa Vurmak) 
İzhar-ı Tesir (Etkilerini Açığa Vurmak) 
İzmihlâl (Bozulup Gitmek, Perişan Olmak)
İzzet-i Nefs (Onur, Hasiyet) 

Kabail (Kabileler) 
Kabil (Mümkün Olan, Olanaklı) 
Kablelharp (Savaştan Önce) 
Kablelküşad (Açılıştan Önce) 

Kablettalep (İstemeden Önce) 
Kablezzeval (Öğleden Önce) 
Kadim (Eski) 
Kaffe (Hepsi) 
Kâfil (Kefil Olan) 
Kahir (Kahredici, Üstün Gelen, Ezici) 
Kahire (Yok Edici) 
Kahkari (Savaşarak Geriye Çekilme) 
Kaht (Kıtlık) 
Kail (Söyleyen, Anlatan Boyun Eğmiş) 
Kaim (Ayakta Duran, Mevcut) 
Kâin (Bulunan, Mevcut Olan) 
Kalbgâh (Can Evi) 
Kalp Etmek (Bir Durumdan Başka Bir Duruma Çevirmek) 
Kâmilen (Bütün, Tam, Noksansız) 
Kamus (Sözlük, Lugat) 
Kani (Kanmış, İnanmış)
Kânunuevvel (Aralık) 
Kânunusani (Ocak) 
Kâr ü Kesp (Kâr ve Kazanç) 
Karargir (Kararlaştırılma) 
Karar-ı Ahir (Son Karar) 
Karar-ı Vaki (Ortaya Çıkan Karar) 
Kari (Okuyucu) 
Karib (Yakın) 
Kariben (Yakında) 
Karibülvuku (Yakın Zamanda Gerçekleşmiş) 
Karin-ı Tasvib-i Ali-i Şehriyari (Yüce Padişahın Onayına Nail Olan) 
Karip, Karib (Yakın) 
Karye (Köy)
Kâşane (Saray) 
Kat-ı Merahil (Aşamalar Geçirmek) 
Kati (Kesin)
Katib-ı Adl (Noter) 
Katiülhükm (Kesin Hüküm) 

K
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Kavafil-i Ümmet (Ümmetin Kafileleri) 
Kavaim-i Nakdiye (Nakit Kaimeler) 
Kavait, Kavaid (Kurallar)
Kavanin (Kanunlar) 
Kavanin-i İlahiye (İlahi Kanunlar) 
Kavanin-i Tevazün (Denge Kanunları) 
Kavi (Güçlü) 
Kaviyen (Güçlü Bir Şekilde) 
Kaviyyüşşekime (Çok Dayanıklı Olan) 
Kavlen (Sözle) 
Kazib, Kazibe (Yalancı, Yalan) 
Kazmir (Yünlü) 
Keenlemyekün (Hiç Olmamış Gibi) 
Kemafissabık (Eskisi Gibi) 
Kemakân (Eskiden Olduğu Gibi) 
Kemal (Olgun) 
Kemal-i Cüret (Son Derece Cesaret) 
Kemal-i Ehemmiyet (Son Derece Önemli) 
Kemal-i Sekinet (Son Derece Sakinlikle) 
Kemal-i Şehamet (Son Derece Cesaret, Yiğitlik) 
Kemal-i Teessür (Son Derece Üzüntü) 
Kemal-i Tevkir (Son Derece Güzel Karşılama) 
Kerime (Kız Evlat) 
Kesafet (Yoğunluk) 
Kesan (Kişiler, Kimseler)
Kesb (Kazanç)
Kesb Etmek (Kazanma, Elde Etmek) 
Kesb-i Fahr Etmek (Övünç Kazanmak, Kıvancını Artırmak)
Kesb-i Rasanet Etmek (Dayanıklılık Kazanmak) 
Kesb-i Şiddet (Şiddet Kazanmak, Şiddetini Arttırmak) 
Kesb-i Şöhret (Şöhret Kazanma) 
Kesb-i Vehamet (Zorluk Çekme) 
Kesif (Yoğun) 
Kesret (Çokluk) 
Keşf-i Taarruz (Keşif Hareketi) 
Keşide (Çekme) 
Ketaib (Askerler, Birlikler) 
Keyfema Yeşa (Nasıl İsterse) 
Kezalik (Böylece)
Kıla (Kaleler) 
Kıraat Buyurmak (Okumak)
Kısm-ı Azam (Büyük Kısmı) 
Kısm-ı Mezkûr (Bahsi Geçen Bölüm) 
Kıtaat (Bölükler, Askeri Birlikler) 
Kıtal (Savaş, Öldürme) 
Kıyam Etmek (Bir İşe Başlamak, Ayakta Durmak, İsyan Etmek,
Ayaklanmak) 
Kibriya (Büyüklük, Azamet) 
Kiram (Yüce, Muhterem) 
Kisve (Kılık) 
Kiyaset (Zeki, Uyanık) 
Kudum (Uzaktan Gelmek, Ayak Basmak) 
Kulup (Kalpler) 
Kura (Köyler) 
Kurb (Yakınlık)
Kurena (Padişahın Yakınında Bulunan Kimseler, Yakınlar
Arkadaşlar) 

Kurun-ı Ula (İlkçağ) 
Kurun-ı Vusta (Ortaçağ)
Kuva, Kuva, Kuvve (Güçler, Kuvvetler)
Kuva-Yı Cedide (Yeni Kuvvetler) 
Kuva-Yı Faika (Üstün Kuvvetler) 
Kuva-Yı İnzibatiye (Güvenlik Güçleri) 
Kuva-Yı Mevcude (Mevcut Kuvvetler) 
Kuva-Yı Teşriiye ve İcraiye (Yasama ve Yürütme Kuvvetleri) 
Kuvve-i Askeriye (Askeri Kuvvet)
Kuvve-i Müttefika (İttifak Güçleri) 
Kuvvet-i İbka (Azletmeyip Yerinde Bırakmak) 
Kuyût, Kuyud (Kayıtlar) 
Külli (Çok) 
Künh (Asıl) 
Küstahane (Alçakçasına) 
Küşat (Açılış) 
Küşat Etmek (Açmak) 

Lâakal (En Azından) 
Labes (Zararsız) 
Labis (Giyinmiş) 
Lâfzî, Lâfzîye (Sözde) 

Lahm (Et) 
Lahuti (İlahi) 
Lahza (An) 
Lakayd (Kayıtsız) 
Lakaydane (Kayıtsızca, Alakasızca) 
Lakaydi (Kayıtsızlık, İlgisizlik) 
Laşekk (Şüphesiz) 
Lâyemut (Ölümsüz, Sonsuz Bir Yaşam).
Lâyenkati (Ardı Kesilmeksizin) 
Layetegayyer (Değişmez, Bozulmaz) 
Layetezelzel (Sarsılmaz) 
Layezal (Bitimsiz, Sonsuz) 
Layuadd (Sayılmaz, Pek Çok, Sayısız)
Lâyüs’el (Sorumlu Tutulamaz, Mesuliyetsiz) 
Lazimüttatbik (Uygulanması Gereken) 
Lehulhamd (Hamd, Şükür Ona Olsun, Allah’a Hamd Olsun) 
Leim (Alçak, Rezil, Mayası Bozuk) 
Lekedar (Lekeli) 
Lerzan (Titrek, Titreme) 
Lerze (Titreyiş Titreme) 
Levs-i Ada (Düşman Pisliği)
Levs-i İhanet (İhanet Pisliği) 
Leyali (Geceler) 
Leyal-i Mukaddese (Kutsal Geceler) 
Leyl (Gece)
Leyle-i Kadir (Kadir Gecesi) 
Lika-Yı Safvet (Saf, Temiz Çehre) 
Liva (Sancak; Eskiden Vilayetten Küçük, Kazadan Büyük Yerleşim
Yeri ) 
Lostracı (Boyacı, Ayakkabı Boyacısı) 

L
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Maabir (Geçilecek Yerler, Geçitler)
Maada (Başka) 
Maahaza (Bununla Beraber) 
Maaliyat (Derin Fikirler) 

Maalmemnuniye (Memnuniyetle) 
Maalşükran (Şükranla) 
Maatteessüf (Ne Yazık Ki) 
Maazallah (Allah Korusun) 
Mabad, Mabat (Devam) 
Maberin (Geçit) 
Madud (Sayılı)
Madumiyet (Yokluk) 
Mafevküttahammül (Tahammül Üstü Sabrı Zorlayan) 
Mah (Ay)
Mahafil (Mahfeller, Oturulacak Yerler, Toplantı Yerleri)
Mahafil-i Diplomatika (Siyaset Yerleri, Alanları) 
Mahafil-i Ecnebiye (Ecnebilerin Toplantı Yerleri) 
Mahal-i İnikad (Toplanma Yeri) 
Maharic (Çıkacak Yer, Huruç Edecek Yerler) 
Mahasin-i Alud (Güzelliklere Bulaşmış) 
Mahat-ı Ali (Yüksek Menzil) 
Mahazir (Engeller, Sakıncalar) 
Mahdud (Sınırlı, Az Sayıda) 
Mahfi (Gizli) 
Mahfuz (Muhafaza Edilmiş, Korunmuş) 
Mahfuzen (Polis Veya Jandarma Gibi Resmi Bir Muhafaza Altında
Olarak) 
Mahfuziyet (Gizlilik) 
Mahir (Becerikli)
Mahiye (Aylık)
Mahkûm-ı Üful (Batmaya Mahkûm) 
Mahkûmîn (Mahkûmlar) 
Mahlu (Tahttan İndirilmiş) 
Mahlûl (Çözülmüş Olarak) 
Mahreb (Harp) 
Mahrec-i İktisadi (Hususi Bir Meslek İçin Adam Yetiştirmeğe Mah-
sus Mekteb ve Dâire)
Mahreç (Çıkacak Yer, Çıkış) 
Mahud (Vaad Edilen, Söz Verilen) 
Mahvel-i Ecnebiye (Başka Milleten Olanların Toplandıkları Yerler) 
Mahza (Ancak, Yalnız, Tek) 
Mahzar Olma (Sahip Olma, Nail Olma) 
Mai (Mavi) 
Maişet (Yaşamaya Gerekli Olan Maddeler)
Maiyyet (Emir Altında Olmak) 
Makalat (Bahisler, Makaleler) 
Makamat-ı Aide (Gelir Makamları) 
Makamat-ı Resmiye (Devlet Makamları) 
Makam-ı Celil-i Sadaret-i Uzma (Çok Büyük ve Yüce Sadrazamlık
Makamı)
Makam-ı İfta (Fetva Makamı) 
Makam-ı Sadrüluzma (Yüce Sadrazamlık Makamı)
Makar, Makarr (Merkez, Durulan Yer, Karargâh) 
Makarr-ı Hilafet (Halifelik Merkezi) 
Makarr-ı İstihkamat (Siperler) 
Makasid, Mekasit (Maksatlar) 
Makes (Yankı, Akis Yeri) 

Makhur Etmek (Kahrolmuş, Bozguna Uğratılmış)
Makhuren (Bozguna Uğratılarak) 
Makrun (Ulaşmış, Kavuşmuş) 
Maktul (Ölü) 
Maktulin (Öldürülenler) 
Makûs (Ters, Uğursuz) 
Malâmal (Ağzına Kadar Dolu) 
Mal-ı Müşterek (Ortak Mal) 
Malikiyyet-i Emlak ve Arazi (Mülk ve Arazi Sahipliği)
Malul (Hasta) 
Malumat-ı Mufasala (Ayrılma) 
Malunane (Lanetlenmişçesine) 
Malzeme-i Saire (Diğer Malzemeler) 
Mamafih (Bununla Birlikte, Öyle Olmakla Beraber) 
Mamure (İnsanların Bulunduğu Yer, Şehir, Kasaba) 
Mandater (Mandacı, Manda Taraftarı) 
Mânia (Engel) 
Mansur (Galip, Muzaffer) 
Mansur-ı Ali (Üstün Görülen) 
Mareke (Çarpışma) 
Maruf (Bilinen, Tanınmış) 
Maruz (Sunulmuş, Verilmiş) 
Maruzat-ı Cevabiye (Arz Olunan Cevap) 
Maruzat-ı Salife (Geçmiş Maruzat) 
Marzi (Razı Olma) 
Masarif (Masraflar) 
Masduk (Doğruluğu Kabul Edilmiş) 
Maslahane (Barış, Dirlik) 
Masrufe (Harcama) 
Mass (Emmek) 
Masun (Korunan, Sağlam) 
Masuniyet (Dokunulmazlık) 
Masunü’t-Taarruz (Taarruzdan Korunmuş) 
Matabih (Mutfak) 
Matbuat (Basın) 
Matemdar (Acılı, Yaslı)
Matlubat-ı Mezkure (Adı Geçen Alacaklar) 
Matlup (İstek, İstenilen) 
Matrut Olmuş (Kovulmuş)
Matuf (Yöneltilmiş, Eğilmiş, Meyletmiş) 
Mavtın (Vatan, Yurt Edinilen Yer)
Mazahir (Nail, Şereflenme) 
Mazar (Kötülük) 
Mazbutülasl (Aslı, Kökü Belli)
Mazhar Etmek (Şereflendirmek) 
Mazhar-ı Hüsn-i Kabul (İyi Karşılanmak) 
Mazhar-ı Muavenet (Yardım Görme) 
Mazhariyet (Elde Eme, Kazanım) 
Maziz (Felakete Uğramış) 
Maznun (Zannolunmuş) 
Meal-ı Kerim (Faydalı Kısa Mana) 
Mebde (Başlangıç) 
Mebni (Dolayı) 
Mebrur (Hayırlı) 
Mebus İntihabat (Milletvekili Seçimleri) 
Mebusin-i Kiram (Cömert Vekillerle Birlikte) 
Mebzul Bir Surette (Çok Sayıda Olarak) 

M
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Mecbur-ı Ricat (Boyun Eğmeye Mecbur)
Meccanen (Ücretsiz)
Meclis-i Riyaset (Meclis Başkanlığı) 
Mecru (Zorunlu).
Mecruh (Yaralı) 
Mecruhan (Yaralı Olarak) 
Medaih (Övmeler) 
Medar-ı Teselli (Teselli Sebebi) 
Medet (Yardım) 
Medfun (Defnedilmiş) 
Medhal (Giriş, Başlangıç) 
Medhaldar (Bir İşte Parmağı Olan Kimse) 
Medhuş Olmak (Dehşete Kapılmak) 
Medid (Uzun, Devamlı) 
Meduv (Davetli) 
Medyun (Borçlu) 
Mefahir (Övünülecek Şeyler, Övünç) 
Mefkûre (Düşünce, Gaye, İdeal) 
Mefkut (Ölü) 
Mefluç (Felçli)
Mefruk (Bölünmüş) 
Mefsedet (Fesatçılık)
Mehafil-i Siyasiye (Siyasi Ortamlar) 
Mehalik (Tehlikeler) 
Mehamm (Önemli) 
Mehib (Heybetli)
Mekârim-i Ahlak (Güzel Ahlak) 
Mekasid-i Siyasiye (Siyasi Amaçlar) 
Mekâtib-i Aliyye (Yüksek Okullar) 
Meknuz (Gömülü Hazine) 
Mekteb-i Kuzat (Kadı Mektebi) 
Mektum (Gizli) 
Melanet (Lanetli İş) 
Melce (Sığınacak Yer) 
Melhuz (Olası, Düşünülen) 
Melike (Kraliçe)
Melun (Lanetli, Düşman) 
Memalik (Memleketler)
Memalik-i Şarkiye İstihlas Cemiyeti (Doğu Memleketleri Kurtuluş
Cemiyeti) 
Memat (Ölüm) 
Memduha (Övünülen) 
Memerr-i Bahri (Deniz Yolları) 
Memerr-i Nas (Herkesin Geçtiği Yol) 
Memhus (Uğursuz)
Memlu (Doldurulmuş) 
Memnu (Yasak)
Memnuiyyet (Yasaklık, Haram Olunmuş) 
Memul (Umulan Beklenilen) 
Memurîn (Memurlar) 
Memzuc (Birlik Olmuş) 
Menabi (Kaynaklar) 
Menabi-i Mevsukaya Müstene (Sağlam Kaynaklara Dayanmak) 
Menabi-i Mevsuke (Sağlam, İnanılır) 
Menafi (Çıkarlar, Menfaatler) 
Menafi-i Hakikiye (Hakiki Faydalar) 
Menafi-i Hasise (Kötü Emel ve Menfaatler) 

Menafi-i Mahsusa (Şahsi Çıkarlar) 
Menafi-i Şahsiye (Kişisel Çıkarlar) 
Menakıb-ı Ecdadiyet (Ataların Menkıbeleri, Öyküleri) 
Menakıb-ı Haşmetnümun (Alçak Gönüllülük Göstergesi Olan
Menkıbeler-Hayat Hikâyeleri-)
Menat (Dönecek Yer, Merci) 
Menatık (Bölgeler) 
Menatık-ı Teshir (Yerleri Ele Geçirme) 
Menavi (Maniler, Engeller) 
Menba (Kaynak) 
Menba-ı Feyzi (İlham Aldığı Kaynak) 
Mened-i İslamiyet (İslamiyet’in Son Dayanak Noktası) 
Menfaat-i Mahv (Yok Etme, Ortadan Kaldırma) 
Menfaatperestan (Menfaate Tapanlar) 
Menfur (Nefret Edilen, İğrenç) 
Menfure-i Muhalefet (Muhalefetin İğrenç Topluluğu) 
Menhi (Yapılması Yasak Olan, Haram Olan Şey) 
Menhiyat (Dinen Yasak Edilmiş Şeyler) 
Menhus (Kötü, Uğursuz) 
Meni (Benlik, Benlik İddiası) 
Mensucat (Dokuma Tezgâhları) 
Menvi (Kastedilen) 
Merakib-i Bahriye-i Sagire (Küçük Deniz Taşıtları)
Meraret (Acılık) 
Merasim-i Mahsusa (Özel Bir Merasim) 
Merbut (Bağlı) 
Merbutiyet (Bağlılık) 
Mercu (Rica Etme)
Mercuh (Yeğ) 
Merdane (Mertçe) 
Merdude (Kabul Edilmemiş) 
Mergup (Sevilen Sayılan) 
Merkum (Adı Geçen) 
Mesacid (Mescitler) 
Mesaib (Güçlükler) 
Mesail (Meseleler) 
Mesail-i Mühimme (Önemli İşler) 
Mesarif (Masraflar) 
Mesbuk (Eski, Geçmiş) 
Mesdud (Kapatılmış, Kapalı) 
Mesele-i Mehamma (Önemli Şeyler) 
Mesele-i Meşum (Uğursuz Mesele) 
Mesele-i Zaile (Biten Sorunda, Mesele Sonunda) 
Meserret (Sevinç)
Meskenet (Bitkinlik, Yoksulluk, Beceriksizlik, Tembellik) 
Mesluh (Derisi Yüzülmüş) 
Mesmu (İşitilen)
Mesrur (Sevinçli) 
Mesuniyet (Sağlamlık) 
Meşayih (Şeyhler) 
Meşbu (Doymuş) 
Meşguf (Âşık, Tutkun)
Meşhet (Şehitlik) 
Meşhud, Meşhut (Görünen, Göz Önünde) 
Meşihat (Şeyhlik)
Meşkûk (Şüpheli) 
Meşkûr (Şükre Layık Olan) 
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Meşkûre (Övülmüş) 
Meşruh (Açıklanmış) 
Meşrut, Meşrute (Şart, Şarta Bağlı) 
Meşum (Uğursuz) 
Metalib (İstenilen Şeyler) 
Mev’iza (Vaaz, Öğüt, Nasihat) 
Meva (Mekân) 
Mevaad (Vaat Olunmuş) 
Mevad (Maddeler, Mallar) 
Mevad-ı İptidaiye (Ham Madde)
Mevaid (Vaadler) 
Mevaidini (Söz Verilmiş Vakitler) 
Mevâki (Mevkiler) 
Mevaki-i Hâkime (Hâkim Mevkiler) 
Mevaki-i Mukaddese (Kutsal Yerler) 
Mevaki-i Şüğule (İşgal Altındaki Yerler) 
Mevani (Engeller) 
Mevaşi (Büyük Baş Hayvan) 
Mevazi (Mevziler) 
Mevcelenmek (Dalgalanmak) 
Mevdu (Emanet Bırakılmış) 
Mevdua (Verilmiş) 
Meveddet (Sevgi, Muhabbet) 
Mevedkarane (Dostluğa Yaraşır, Dostça) 
Mevhume (Vehim, Kuruntu) 
Meviza-ı Hasene (İyi Nasihat) 
Mevize İrat Buyurmak (Vaaz Vermek) 
Mevkib (Kafile) 
Mevki-i Mahsus (Özel Mevki) 
Mevki-i Meriyete Vaz Etmek (Yürürlüğe Konulmak) 
Mevki-i Tatbik (Uygulama Alanı) 
Mevkit (Tespit Edilmiş Olan) 
Mevkuf (Tutuklu) 
Mevkufin (Tutuklular) 
Mevlud (Çocuk) 
Mevrud (Gelen) 
Mevrus (Miras Kalmış) 
Mevsuk (Sağlam) 
Mevsukan (Sağlam Delile Dayanan)
Mevsukul-Kelim (Güvenilir Söz) 
Mevut (Vaat Edilmiş) 
Meyan (Ara) 
Meyte (Hayvan Leşi, Ölü) 
Meyus (Ümidi Kesilmiş, Ümitsiz) 
Meyusiyyet (Ümitsizlik) 
Meyyeten (Ölü Olarak) 
Mezahim (Sıkıntılar) 
Mezalim-i Derhatır Ettirmek (Zulümlerini Hatırlatmak) 
Mezaya-ı Cemile-i Osmaniye (Osmanlı Güzel Meziyetleri) 
Mezbuhane (Çırpınmak) 
Mezbuhane (Son Kuvvetle, Boğazı Sıkılırcasına) 
Mezbur, Mezbure (Adı Veya Bahsi Geçen)
Mezbure (Adı Geçen)
Mezellet (Alçalma) 
Mezkûr (Adı Geçen, Bahsi Geçen) 
Mezruat (Ekili Yerler)
Mezun (Yetkili)

Mihmannevazlık (Misafirperverlik) 
Miknet (Güç) 
Mikyas (Ölçü) 
Min Külli Vücuh (Her Sebepten) 
Minarat (Minareler) 
Minelezel (Ezelden) 
Minelkadim (Eskiden Beri) 
Minval (Davranış) 
Mirliva (Tuğ)
Misal-i İ’tisaf (Haksızlık Örneği)
Misal-i Şehamet (Kahramanlık Örneği) 
Mitralyöz (Otomatik Atış Yapan Bir Silah, Makineli Tüfek)
Muahede (Anlaşma)
Muahede-i Sulhiye ( Barış Antlaşması)
Muahedename (Antlaşma Şartlarının Yazıldığı Kağıt) 
Muaheze (Tenkit) 
Muamele-i Nizamiye (Kanun Uygulaması) 
Muannidane (İnatçılıkla) 
Muarız (Karşı, Muhalif) 
Muarız-ı İnhidam (Çökme Yıkılmaya Karşı) 
Muavenet (Yardım) 
Muavenet-i Nakdiye (Para Yardımı) 
Muavvec (Eğik)
Muazzez (Çok Aziz) 
Muceb (Gerek) 
Muceb Olarak (Gerektirerek) 
Muceb-i Emsal (Örnek Olması Gereken) 
Muceb-i Memnuniyet (Memnuniyet Kaynağı) 
Muceb-i Teessür (Üzüntü Verici) 
Mucez (Kısaca) 
Mucip (Gereken, Lazım Gelen) 
Muciz (Kısa) 
Muesesata (Müesseseler)
Muessif (Keder Veren) 
Mufarakat (Ayrılma, Dostlardan Ayrı Düşme) 
Mugayir (Aykırı, Zıt, Karşı) 
Mugfel (Kandırılmış) 
Muğber (Gücenmiş) 
Muğfil (Aldatan) 
Muhaberat (Haberleşmeler) 
Muhacemat (Hücumlar) 
Muhaceret (Göç Etme) 
Muhaceret-ı Temdiniyye (Şehirleşme) 
Muhacir (Göçmen) 
Muhacirin (Göç Edenler, Hicret Edenler Sahabeler) 
Muhacirin İane (Göçmenlere Yardım Etme)
Muhacirin İlbas ve İaşe Etmek (Göçmenler Giydirmek ve Beslen-
mek)
Muhadderat (Örtülü Kadınlar) 
Muhaddirat (Uyuşturucu) 
Muhafaza-ı Mevki Etmek (Yerini Korumak) 
Muhafaza-ı Azm-i Dindarane (Dindarlığın Verdiği Gücü Koruma) 
Muhal (Mümkün Değil)
Muhalif-i Namus (Namus Karşıtı) 
Muharebat (Savaşlar) 
Muharebat-ı Zaile (Sona Eren Çatışmalar) 
Muharrer (Yazılı) 
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Muharrir (Yazar)
Muhasama (Birbiriyle Çekişmek) 
Muhasamat (Düşmanlık) 
Muhasara (Kuşatma) 
Muhasım (Düşman)
Muhassenat (Üstünlük) 
Muhatara (Zarar) 
Muhatarat (Zararlar, Ziyanlar, Tehlikeler) 
Muhatt (Çevrili) 
Muhavvef-i Faraziye (Varsayımın Korkusu) 
Muhayyir (Hayrette Bırakan, Hayrete Düşüren, Hayret Veren) 
Muhazarat (Akılda Tutulan Faydalı Bilgiler) 
Muhikk (Hak Veren) 
Muhill-i Haysiyet (Haysiyet Kıran) 
Muhip (Seven, Dost) 
Muhit-i Lev’ (Yangın Yeri, Yanma Yeri)
Muhit-i Mülevves (Kirli Pis İntizamsız Bölge) 
Muhtac-ı Muavenet (Yardıma Muhtaç) 
Muhtac-ı Sıyanet (Korunmaya Muhtaç) 
Muhtariyet-i İdare (Özerklik İdaresi) 
Muhtasar (Kısa, Ölüme Hazır) 
Muhtefi (Gizlenen, Saklı, Gizli) 
Muhtelife (Çeşitli, Birbirine Uymayan) 
Muhtelit (Karışık, Karma) 
Muhtell (Bozuk) 
Muhterik (Yanmış)
Muhteris (İhtiras Sahibi, Hırslı) 
Muhtevi (İçeren) 
Muhteviyat (İçerik) 
Mukabele (Karşılama, Karşılık) 
Mukabil (Karşı) 
Mukaddem (Önce, Bundan Önce, Evvelki) 
Mukadder (Kıymeti Biçilmiş) 
Mukadderat (Kader, Alınyazısı) 
Mukaddesat (Kutsal Değerler) 
Mukaddime (Başlangıç) 
Mukarrerat (Kararlar)
Mukasame (Paylaşma) 
Mukatele (Vuruşma) 
Mukatilhane (Öldürme Evi) 
Mukavemet (Karşı Durma Dayanma) 
Mukır (Malı Mülkü Çok Olan Kimse) 
Mukni (İkna Eden)
Mukrin (Birlikte, Beraber) 
Muktesebat (Alıntılar) 
Mukteza (Gerek) 
Muktezi (Gerekli) 
Mulim (Elem, Keder) 
Mumaileyh (Adı Geçen Kişi)
Mumaileyhim (Adı Geçenler) 
Muntazır (Bekleyen, Gözleyen) 
Murahhas (Delege, Temsilci, Devlet Tarafından İzin Verilen ve
Gönderilen Kimse) 
Murakabe (Kontrol) 
Musadame (Çarpışma) 
Musademat (Çarpışmalar) 
Muhasebe (Söyleşme) 

Musalahaname (Barış Antlaşması, Belge)
Musallah (Silahlı) 
Musanna (Uydurulmuş) 
Mushaf-ı Şerif (Kuran-ı Kerim) 
Musır (Israrlı) 
Musırran (Israrla) 
Musib (Yanılmayan) 
Muslihane (Arabuluculuk, Sulh) 
Muşikafane (İnceden İnceye Araştırma)
Muta (Sözü Dinlenen)
Muta Kılmak (İtaat Ettirmek) 
Mutaarrız (Saldıranlar) 
Mutabassır (Açıkgöz) 
Mutad (Adet Olan, Alışılmış) 
Mutalebat (İstekler) 
Mutantan (Gösterişli) 
Mutarrid (Aynı Şekilde) 
Mutarrrız (Hududuna Geçen) 
Mutasarrıf (Sancak Beyi) 
Mutasavver (Düşünülmüş) 
Mutavaat (İtaat, Bağlanma, Tabi Olma) 
Mutavatkar (İtaakatkar) 
Mutazammın (Üstelenen) 
Mutazarrır (Zarara Uğramış) 
Muteberan (İtibar Sahipleri, Şerefli)
Muten (İtina, Özen) 
Mutesif (Zulm Yapan)
Muti (İtaatkâr) 
Mutmain (Emin) 
Muttali (Haberli, Vakıf)
Muttasıl (Bitişik) 
Muvacehe (Huzurunda Olmak, Yüz Yüze Gelmek)
Muvaffakıyet-i Mütevaliye (Üst Üste, Peş Peşe Başarılar) 
Muvaffakiyat (Başarılar)
Muvafık (Uygun) 
Muvakkat (Geçici)
Muvakkaten (Geçici Olarak) 
Muvasalat (Ulaşma) 
Muvasalat Buyurmak, Muvasalat Etmek (Ulaşmak, Varmak)
Muy-Taf (Keçi Kılı Dokuyan) 
Muzaaf ( Kat Kat) 
Muzaf (Bağlı) 
Muzafferen (Zafer Kazanmış Olmak)
Muzaheret (Birbirine Yardım Etme, Destek Olma) 
Muzır (Zararlı)
Muzlim (Karanlık) 
Muzmahil (Perişan) 
Muztar (Mecbur, Çaresiz Kalmış) 
Mübadele (Değişme) 
Mübahat (Güzellik)
Mübahat (Övünme) 
Mübahesat (Karşılıklı Konuşma) 
Mübalagalı (Çok Aşırı) 
Mübaşeret (Başlamak) 
Mübayin (Milletin Menfaatlerine Zıt) 
Mübeccel (Hürmete Layık)
Mübeddel-i Elem (Kedere Dönüşmüş) 
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Mübeddil (Değiştirici) 
Müberra (Temize Çıkmış) 
Müberra (Uzak) 
Mübeyyen (Açıklanmış) 
Mübeyyin (Beyan Eden) 
Mücadelat (Mücadeleler) 
Mücahedat (Uğraşma, Cihat Etme) 
Mücaseret (Cesaret Etme) 
Mücavir (Komşu) 
Mücehhez (Noksanları Tamamlanarak Hazırlanmış).
Mücessem (Şekillenmiş) 
Mücrim (Suçlu) 
Müctemi (Toplu, Topluca) 
Müdafaa-ı Dile (Mertçe) 
Müdafaa-ı Din (Dini Korumak) 
Müdafii (Savunucu) 
Müdavele-i Efkâr (Fikir Vermek) 
Müdavim (Devam Eden) 
Müddahir (Toplamak) 
Müddeayat (İddialar) 
Müddehir Bulunan (Biriktirilen, Saklanan) 
Müdde-i Umum (Savcı) 
Müddeiat (İddia) 
Müdellel (Delil, Kanıtlı) 
Müdellenen (Şahit Göstererek, Delil Göstererek) 
Müdhal Verme (Dâhil Etme) 
Müdrik (Anlamış, İdrak Etmiş) 
Müebbeden (Daimi Olarak) 
Müellime (Acı) 
Müesses (Bina Edilmiş) 
Müessesat (Kurumlar, Kuruluşlar) 
Müessif, Müessife (Keder Verici) 
Müessir (Etkili) 
Müeyyed (Sağlam) 
Müfarakat Etme (Ayrılma, Gitme)
Müfid (Anlamlı). 
Müfreze-i Askeriye (Asker Kolu) 
Müfrit (Abartılı) 
Müfrit Hizb (Aşırı Radikal Kesim) 
Müfsit (Arabozan, Fesatlık Koyan) 
Müftehir (Övünçlü) 
Müftekir (Borçlu) 
Müfteri (İftira Eden) 
Müfterih (Keyifli, Neşeli) 
Müfteris (Parçalayıcı, Yırtıcı) 
Müfteriyat (İftiralar) 
Mühadderat (Namuslu Kadınlar) 
Müharebatla (Çatışmalar) 
Müheyya (Hazırlanmış) 
Müheyyiç (Heyecan Veren, Coşkulu) 
Mühinane (Alçak)
Mükalemat (Konuşmalar) 
Mükedder (Üzgün) 
Mükerreren (Tekrarlamak) 
Mülahaza (Görüşme, Düşünce) 
Mülahaza-ı Eblehfiribane (Aptal Aldatırcasına) 
Mülahazat (Görüşmeler, Düşünceler) 

Mülahazat-ı Sakime (Yanlış Düşünceler) 
Mülaki (Buluşan) 
Mülâyemet (Yumuşaklık) 
Mülevves (Karışık, İntizamsız, Kirli) 
Mülhak (Sonradan Katılmış) 
Mülhakat (Bir Merkeze Bağlı Veya Ait Olan Yerler) 
Mülhem (İlham Almış, İçe Doğan) 
Mültefitane (İltifaltlılıkla) 
Mültezim (Gerekli) 
Mümaileyh (İsmi Daha Önce Geçen) 
Mümanaat (Engel Olma) 
Mümaşat (Karışmama) 
Mümaşatkâr (Dost Geçinme) 
Mümessil (Temsilci)
Mümin (Emniyete Kavuşmuş) 
Münadin (Nida Eden, Çağıran) 
Münaferet-i Efkâr¬ (Fikirlerin Karışıklı Huzursuzluğu) 
Münakalat (Nakil İşleri) 
Münakaşat (Tartışmalar)
Münakit (Karara Bağlanma) 
Münazara-i Müstahsene (Dinin Beğendiği Konuşmalar) 
Münbais (İleri Gelen, Doğan) 
Müncer (Nihayet Bulmak, Sona Ermek)
Münderiç (Yer Almış, Yazılmış) 
Münderis (Eseri İzi Kalmamış Olan, Yıkılmış) 
Münecci (Kurtarıcı) 
Müneffis (Nefes Aldıran) 
Münevver (Aydın) 
Münevverân (Aydınlar) 
Münezzeh (Tenzih Edilmiş) 
Münhasıran (Özellikle) 
Münhedim (Harab Olmuş, Yıkılmış) 
Münhezim (Yenilmiş) 
Münhezimen (Yenilerek, Bozguna Uğramış Olarak) 
Münhi (Haber Getiren) 
Münkad Olsun (Boyun Eğsin) 
Münkasım (Parçalanmış, Bölünmüş) 
Münkatı (Kesilmiş Olan) 
Münkız (Kurtaran, Kurtarıcı) 
Münselib (Huzur Kaçırma) 
Müntakim (İntikam Alan) 
Münteha (Nihayet Bulma) 
Müntehab-ı Sani (İkinci Seçmen) 
Müntehi (Sona Eren) 
Münteşir (Yayımlanan) 
Müracahacılık (Kurnazlık) 
Müradif (Eş)
Mürai (İki Yüzlü) 
Müraselat (Resmi Mektuplar) 
Müreccah (Üstün, Tercih Edilen) 
Müreccih (Tercih Eden)
Mürekkeb (Terkib Edilmiş) 
Mürettep (Düzenlenmiş) 
Mürettip (Düzenleyen, Yazı Dizicileri) 
Mürevviç (Yürüten, Yürütücü) 
Mürtesem (Resm Olunmuş) 
Mürur ü Ubur (Geliş ve Gidiş)
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Mürur-ı Zaman (Zaman Aşımı) 
Mürüvvet-i İnsaniyet (İnsanlık Mertlik) 
Müsaadat ( Yardımlar) 
Müsaadekârane (Zorluk Çıkarmayacak Biçimde) 
Müsademat (Çarpışmalar) 
Müsademe (Silahlı Çarpışma, Çatışma) 
Müsadere (El Koyma) 
Müsadif Etmek (Rastlamak, Tesadüf Etmek) 
Müsaleme (Barış) 
Müsalemet (İki Taraf Arasındaki Barışıklık) 
Müsamaha (Anlayış) 
Müsaraat (Girişim, Teşebbüs) 
Müsareten (Hızlı) 
Müsavat (Eşitlik) 
Müsavi (Eşit) 
Müsebbip (Sebep Olan) 
Müsellah (Silahlı)
Müsellahan (Silahlı Olarak)
Müsellem (Teslim Edilmiş) 
Müsinni (Yaşlı) 
Müsmir, Müsmire (Meyveli Ağaç, Netice Veren) 
Müstabit (Kul Veya Köle Edinen) 
Müstacel (Acele) 
Müstafi (İstifa Etme) 
Müstağni (Elinde Olanla Yetinen) 
Müstağrak (Dalmış, Batmış) 
Müstağrak-ı Vecd (Kendinden Geçme) 
Müstahber (Haber Alma)
Müstahberat (Alınmış Haberler) 
Müstahdimin (Müstahdemler) 
Müstahsene (Güzel) 
Müstahzarat (Hazırlanmış Şey) 
Müstakarr-ı Vatan ve Millet (Vatan ve Milletin Karargâhı) 
Müstakil (Bağımsız) 
Müstakilen (Bağımsız Olarak, Kendi Başına) 
Müstakim (İstikametli) 
Müstamil (Kullanan) 
Müsteban (Açıklanmış) 
Müstefit (Yararlanan) 
Müstefit Etmek (Yararlandırmak) 
Müstefiz (Feyiz Alan) 
Müstehzi (Eğlenen Dalga Geçen) 
Müstekreh (İğrenç) 
Müstelzim-i Teklifât (Gerekli Teklifler) 
Müstemleke (Sömürge) 
Müsteniden (Dayanarak, Güvenerek) 
Müstenit (Dayanan) 
Müsterih (Rahat, Kaygısız) 
Müstevi (Düz, Her Tarafı Bir)
Müstevli (İşgalci)
Müşahede (Şahit Olmak, Görmek)
Müşarünileyh (Adı Geçen) 
Müşarünileyha (Adı Geçenler, Adı Anılanlar) 
Müşaşa (Karışık) 
Müşebbehat (Benzerlikler)
Müşekkel (Şekillendirilmiş) 
Müşevveş (Karışık) 

Müşevvik-i Rüesa (Teşvik Eden Reisler) 
Müşfikane (Sevecen)
Müşhit (Şahit Getiren) 
Müşkilat (Güçlükler Zorluklar) 
Müşrik (Ortak, Ortak Koşan) 
Müştakane (Arzuyla) 
Müştehir (Şöhretli) 
Müşteki (Şikâyetçi) 
Müştereken (Elbirliğiyle) 
Mütalaat (Fikir ve Görüşler) 
Mütalebat-ı Muhakka (Hak İddia Eden Talepler) 
Müteaddit (Çok Sayıda, Türlü, Çeşitli, Bir Çok) 
Müteakip (Sonrasında, Takiben) 
Müteammim (Yaygın Yayılmış) 
Mütebayin (Birbirine Zıt Olan) 
Mütebessimane (Gülümser Gibi) 
Mütebeyyin (Anlaşılır) 
Mütecanis (Diğerleriyle Aynı Cinsten Olan) 
Mütecasir (Küstah, Cüret Eden, Cesaret Eden) 
Mütecaviz (Fazla, Aşkın, Saldıran, Sarkıntılık Eden, Tecavüz Eden) 
Mütecellidane (Kahramanlıkla)
Mütedenni (Gerileyen) 
Mütedeyyin (Dinine Sadık, Dindar) 
Müteessir (Kederli, Üzüntülü) 
Müteessiren (Üzüntülü Bir Şekilde) 
Müteezzi (Acı Duyan)
Mütefekkir, Mütefekkire (Düşünen, Düşünür) 
Mütefessih (Çürümüş, Bozulmuş, Kokmuş) 
Mütehammil (Yüklenen, Tahammül Eden) 
Mütehassıl (Meydana Gelen) 
Mütehassir (Özlem Çeken) 
Mütehassis (Duygulanan, Duygulu) 
Mütehaşşid (Biriken) 
Mütehavvız (Bedel Alan) 
Mütehavvil (Değişen)
Mütehayyir (Şaşırmış Olan)
Müteheyyic Olma (Halkın Heyecanlanması) 
Mütekabilen (Karşılıklı Olarak) 
Mütekait (Emekli) 
Mütekâmil (Olgun) 
Mütemadiyen (Ara Vermeden) 
Mütemayil (Meyilli) 
Mütemeddin, Mütemeddine (Medeni Uygar Millet) 
Mütemenna (İstenilen, Temenni Olunan) 
Mütemerrid (İnatçı, Israrlı) 
Mütenakız (Zıtlık) 
Mütenebbih (Tembihli, Uyarılmış) 
Mütenebbin (Peygamberlik Taslayan)
Müteneffir (Nefret Eden) 
Mütenekkiren (Kılık Değiştirerek) 
Müterakim (Birikmiş) 
Müterakki (İlerlemiş) 
Mütereddi (Soysuzlaşmış)
Mütereddit (Kararsız Cesaretsiz) 
Müteressim (Resimleyen, Resimlenmiş) 
Mütereşşih (Sızan) 
Müteselli (Teselli Bulmuş, Avunma) 



- 376 -

Mütetevvic (Taçlanmış) 
Mütevahhiş (Korkan Kimse) 
Mütevakki (Tehlikeli Şeylerden Sakınarak Çekinerek Tetikte)
Mütevali (Aralıksız Sürekli) 
Müteveccih (Yönelik) 
Müteveccihdar (Teveccüh Eden) 
Müteveccihen (Gitmek Üzere Yönelerek Doğru Yönelmiş Olarak) 
Mütevehhim (Evhamlı, Kuruntulu) 
Mütevekkil (Allah’a Güvenen ve İşlerini O’na Güvenerek Tanzim
Eden) 
Mütevekkilane (Teslimiyet, İşi Oluruna Bırakarak) 
Mütevellid, Mütevellit (Doğan, Ortaya Çıkan, Hâsıl Olan) 
Müteverrimen (Verem Olarak) 
Müteyakkız (Tetikte) 
Müteyemmin (Mübarek)
Mütezellilane (Alçak Olana Yakışacak Surette) 
Mütezevvik (Zevklenen) 
Müttefikan (İttifakla, Hep Birlikte) 
Müttefikîn (İttifak Edenler) 
Müttehid, Müttehit (Birlikte, Birleşmiş) 
Müttehiden (Birleşerek) 
Müttehidülefkâr (Fikirlerin Birliği) 
Müttehizan (Kabul Eden) 
Müttezi (İncinen) 
Müvahidin (Birleştirenler) 
Müveccih (Düzelten) 
Müvellidat (Ortaya Çıkan Sonuçlar) 
Müvezzi (Dağıtıcı) 
Müvezzi-i Adalet (Adalet Dağıtan) 
Müzaheret (Yardım Etme, Destekleme) 
Müzahrefat (Pislikler) 
Müzakerat (Görüşmeler, Tartışmalar) 
Müzakerat-ı İbtidaiye (Ön Görüşme) 
Müzakere (Görüşme) 
Müzeyyinat (Ziynet Eşyaları) 

Nâ-Bemevsim (Mevsimsiz, Zamansız)
Nadim (Pişman) 
Nafi (Faydalı) 
Nahakk (Haksız) 

Nail-ı İstiklal (Bağımsızlığa Kavuşma) 
Nail-i Fevz ü Felah (Kurtuluşa Erişmek) 
Nail-i Feyz ü Necat (Feyiz ve Kurtuluşa Ulaşma)
Nakabil (Kabul Edilemez) 
Nakabil-i Red (İnkârı Kabul Edilemez) 
Nakus (Kilise Çanı) 
Nakz-ı Aht (Yemin İsteme, Sözleşme İsteme) 
Nalân (İnleyen) 
Namütenahi (Sonsuz) 
Namzet (Adaylık) 
Nas (İnsan) 
Nasiye-i Adalet (Adaletin Yüzüne, Alnına) 
Nasrat (Yardımlar)
Naşerefkârı (Şerefli Olmayan) 
Naşi (Dolayı) 
Na-Şikibane (Sabırsızlıkla)

Naşir-i (Yayma) 
Natüvan (Zayıf Kuvvetsiz)
Nazaran (Bakarak, Kıyasla) 
Nazar-ı İtibar (Dikkate Alma) 
Nazariye (Görüşler) 
Nazır (Bakan) 
Nazır-ı Sabık (Eski Bakan) 
Nazra-ı Celadet (Yiğitlik Bakışı)
Nebalet (Büyüklük, Faziletli Okçu, Zekilik) 
Nebean (Çıkan, Doğan, Kaynayıp Çıkan) 
Necabet (Temiz Huy, Soyluluk) 
Necat (Kurtuluş) 
Necibe, Necip (Soyu Sopu Temiz, Asilzade) 
Necip (Cömert) 
Nedamet (Pişmanlık) 
Nefaset (Nefis
Neferat (Neferler) 
Nefh (Üfleme) 
Nefs (Merkez) 
Nehb (Yağma)
Nesayih (Nasihatler) 
Neşaid-i Zafer (Zafer Kasideleri) 
Neşed Etmek (Meydana Gelmek) 
Neşib (Aşağı İniş) 
Neşide (Manzume, Şiir) 
Neşr, Neşir (Yaymak) 
Neşriyat (Yayınlar) 
Netaic (Sonuçlar, Neticeler) 
Netayic, Netayiç (Neticeler) 
Netayic-i Katiyye (Kesin Sonuçlar) 
Netayic-i Müfide (Faydalı Sonuçlar) 
Netayic-i Seyyiat (Kötülüklerin Sonuçları) 
Netayic-i Zaruri (Zaruri Sonuçlar) 
Netice-i Hüsna (Güzel Sonuç) 
Neuzubillah (Allah Korusun) 
Nevahi (Dinen Yasak Edilmiş Şeyler) 
Nevahi (Yanlar, Taraflar) 
Nevakıs (Noksanlar) 
Nevazişgâr (Gönül Alarak İltifat Ederek) 
Nevbet (Sıra, Nöbet) 
Nevha (Ağıt) 
Nevha-i Ekdar (Ölü İçin Keder Dolu Ağlayış) 
Nevmid, Nevmit (Ümitsiz, Umutsuz) 
Nevzat (Yeni Doğan Çocuk) 
Nez Etmek (Çekip Koparmak) 
Nezahet (Temizlik, Paklık) 
Nezd (Yan, Yan, Makam, Kat) 
Nezd-i Ali (Yüksek Makam) 
Nısf (Yarım)
Nısfülleyl (Gece Yarısı) 
Nida (Ses) 
Nida-Yı İstitaf (Yardım Çığlığı) 
Nifak (İki Yüzlülük) 
Nigehban (Gözcü, Bekçi) 
Nigeran (Bakıcı)
Nik (İyi Güzeli Hoş) 
Nikat-ı Esasiye (Temel Noktalar) 

N
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Nikbin (İyimser) 
Nimet-i İstidat (Kabiliyet Nimeti) 
Nimmür (Ölüm Derecesinde) 
Nişane-i Tarih (Tarih Eseri, İzi) 
Nişane-i Uhuvvet (Kardeşliğin Belirtisi)
Niyabet-i Saltanat (Saltanat Vekilliği) 
Niyaz (Yalvarma, Yakarma) 
Niyazkâr (Yalvaran) 
Niza (Kavga, Anlaşmazlık) 
Nokta-ı Nazar (Bakış Açısı) 
Nuhat-ı Âlâm (Elemlerin Hıçkırıkları) 
Nukat (Noktalar) 
Nukat-ı Nazarı (Bakış Açıları, Noktaları) 
Numune-i İmtisal (Örnek Kabul Etme) 
Nusret (Yardım)
Nüfuz (Etki) 
Nükul (Vazgeçme) 
Nükut, Nukud (Nakitler, Nakit Paralar) 
Nümayiş (Gösteri) 
Nüzul (İniş) 
Nüzul (İnme) 

Pa (Ayak)
Palikarya (Yunanca: Delikanlı, Kabadayı) 
Payansız (Sonsuz) 
Pa-ı Ada (Düşman Ayağı) 

Pa-ı Levs (Pis Ayağı) 
Pa-ı Tahkir (Hor Gören Ayak) 
Payidar (Devamlı, Sürekli) 
Payitaht (Başkent ) 
Paymal (Ayak Altında Kalmış, Çiğnenmiş) 
Penah (Yer) 
Pençşenbe (Perşembe) 
Perdar (İtaat Edici) 
Perde-i Hafâ (Gizlilik Perdesi) 
Perestane (Çıkarını Düşünen) 
Perver (Destek, Beslenilen) 
Peyda Etme (Artması) 
Peygar (Savaş) 
Peyman-ı Milliye (Milli Yemin, And) 
Peyrev (İzinden Giden) 
Piş (İleri, Ön Taraf) 
Pişdar (Öncü) 
Pişgir (Havlu)
Piş-i Nazar (Göz Önü) 
Pişva (Reis, Başkan)
Postnişin (Postta Oturan) 
Pür-Azm (Kararlı) 
Pürmefahir (Övgü Dolu) 
Pür-Şan (Şanlı) 
Pür-Ümit (Ümitli) 

Rabıta (Bağ, Düzen) 
Rabian (Dördüncü Olarak) 
Rağm (Hakaret) 
Rahnedar (Zarara Uğrayan) 

Rakiben (Binerek) 
Ram (Boyun Eğme) 
Rasanet (Dayanıklılık) 
Rasin (Sağlam) 
Raşe (Titreyiş, Ürkme) 
Reca (Ümit) 
Recul-ı Siyasi (Siyaset Adamları) 
Reda-ı Süfliyet (Aşağılık Sütü Emmiş) 
Ref (Kaldırmak, Gidermek) 
Refik (Arkadaş)
Refik-i Fazl (Hünerli Olgun Arkadaş) 
Reha (Kurtuluş) 
Rehakar (Kurtarıcı) 
Rehayab Olmak (Kurtulmak) 
Rehber-i Hareket (Hareket Rehberi) 
Reis-i Cumhur (Cumhurbaşkanı)
Reis-i Sani (İkinci Başkan)
Reis-i Vükela (Meclis Başkanı) 
Reisülulema (Bilginlerin Başı) 
Rekabetkârane (Rekabetli) 
Rekz (Dikmek) 
Res (Baş) 
Resanet (Sağlamlığına) 
Resen (Bizzat, Kendi Başına) 
Resm (Vergi) 
Resm-i Küşatta (Açılış Töreni) 
Revabıt (Bağlılıklar, Münasebetler) 
Revabıt-ı Sıdk (Sadık Bağlılıklar) 
Reva-ı İğbirar (Gücenme) 
Rey-i Amm (Genelin Oyu) 
Reyülayn (Kendi Gözüyle Gören)
Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain (Allah Hepsinden Razı Olsun) 
Rical (Mevki Sahibi Kimseler, Devlet Adamları) 
Rical-i Siyasi (Devlet İleri Gelenleri) 
Ricat Etmek (Geri Kaçmak) 
Rida-Yı Berfi (Kar Örtüsü) 
Rikkat-Engiz (Acıklı) 
Risale-i Mevkute (Zamanı Belli Olan Mektup) 
Rişaşe (Süprüntü) 
Riyaset (Başkanlık, Başkanlık Makamı) 
Ruhaniyet-i Cenab-ı Risaletpenahi (Sığınılacak Yüce Peygamber-
liğin Ruhları) 
Ruh-ı Arzu-ı Nebevi (Peygamber Arzusu) 
Ruh-ı Haşmet (Görkemli Ruh) 
Ruh-ı Pâk-ı Muhammedi (Hz. Muhammed’in Tertemiz Ruhları) 
Rücu (Dönmek, Geri Dönme) 
Rüçhan (Üstün) 
Rüesa (Başkanlar, Reisler) 
Rüesa-ı Usat (Asilerin Reisleri) 
Rüfeka (Ortaklar) 

P

R
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Sabık, Sabıka (Eski) 
Sabur (Çok Sabır Gösteren) 
Sada-ı Acz (Aciz Sesini) 
Sada-ı Lahuti (İlahi, Manevi Ses) 

Sada-ı Latif (Latif Ses) 
Sada-ı Mutazarrı (Alçakgönüllü Bir Ses)
Sada-ı Tasvip (Doğrulama Sesi)
Sada-ı Terahhum (Merhamet Sesi) 
Sademat (Ansızın Başa Gelen Belalar) 
Sadis (Altıncı)
Sadisen (Altıncı Olarak) 
Sadmeli (Çarpmalı) 
Sadr-ı Iztırar (En Baş Çaresizlik) 
Safbeste (Saf Tutma) 
Saff-ı Harb (Savaşta Aynı Safta) 
Safiyet (Saflık Temizlik) 
Safvetle (Temizlik, Saflık) 
Sagir (Küçük) 
Sahabe-i Kiram (Şerefli Sahabeler) 
Sahabet (Koruma, Kayırma) 
Sahaif (Sayfalar) 
Sahaif-i Edbar (Son Sayfalar) 
Saha-ı Fiiliyat (Uygulama Alanı) 
Sahih (Şüphesiz)
Sâhir (Büyüleyici) 
Saik (Sebep)
Saik-i Mücbir (Zorlayan Sebep) 
Saik-i Şuriş (Karışıklık Sebebi) 
Sair, Saire (Diğer) 
Sakamet (Bozukluk, Eksiklik) 
Sakf-ı Hamiyet (Yurt Ulus ve Ailenin Korunması Çabası) 
Sakf-ı Maneviyet (Manevi Çatısı) 
Sakf-ı Vahdet (Tek Çatı) 
Sakit (Suskun) 
Sakit ü Samit (Susan Sesi Çıkmayan)
Salâbet (Dayanıklılık) 
Salahiyet (Yetkiye) 
Salahiyet-i Vasia (Geniş Yetkiler) 
Salâhiyettar (Yetkili) 
Salât (Namaz)
Salben (Asılarak) 
Salib-i Ahmer (Kızılhaç)
Salifüzzikr (Yukarıda Belirtilen, Zikrolunan) 
Salip, Salib (Haç) 
Salisen (İkinci Olarak)
Samedani (İlahi) 
Sami (Dinleyen) 
Samiîn (Dinleyiciler) 
Samit (Sessiz) 
Sani (İkinci)
Sania (Düzmece) 
Saniyen (İkinci Olarak) 
Sarahaten (Açıkça) 
Sarf-ı Nazar (Vazgeçme, Hesaba Katmamak) 
Sâri (Salgın) Tehlike
Sarih, Sarihe (Açık) 
Satvet (Zorlu, Ezici Kuvvet) 

Savlet (Saldırma, Şiddetli Hücum) 
Savt-ı Bülend (Yüksek Ses) 
Say (Gayret, Bireysel Çalışma) 
Sebat (Kararlılık) 
Sebk (İleri Geçme, İlerleme, Tarz, Terkip, Deyim) 
Sebk Etme (Gerçekleşme) 
Sebkat (İlerlemek) 
Sebkat Eyleyen (Hizmetleri İlerletmek) 
Sebükmağz (Ahmaklar) 
Seciye-i Milliye (Milli Karakter) 
Seda-ı (Ses) 
Sedd-i Hail (Engel) 
Sefâin (Gemiler)
Sefarethanesi (Elçiliği)
Sefire, Sefire (Elçi) 
Sefir-i Şum (Uğursuz Elçi) 
Sefk-i Dimay (Kan Dökme) 
Sehv-i Mürettib (Kâtip Yanlışı) 
Sekene (Bir Yerde Sakin Olanlar, Oturanlar) 
Sekerat-ı İhtizarî (Ölüm Hazırlığı, Sarhoşluğu) 
Sektedar (Engelleyen)
Selahiyattar (Yetkili, Vazifeli, Salahiyet Sahibi) 
Selahiyet-i Vasia (Geniş Yetkiler) 
Selb (Zorla Alma) 
Selis (Düzgün ve Akıcı İfade, Kolay, Yumuşak)
Sell-i Seyf (Kılıç Çekme) 
Semadani (İlahi) 
Semere (Emeğin Karşılığı, Ürün) 
Sem-i Ittıla (Bilgiyi İşitme, Bilgisine Sunma) 
Sena (Övmek) 
Senakardain (Metheden Övücü Dualar) 
Sene-i Devriye (Yıl Dönümü) 
Ser (Baş, Başkan, Zirve) 
Ser Keşâne (İnatla, Dikbaşlılıkla) 
Serahat (Açıkça) 
Ser-Azad (Özgür) 
Serd Etmek (Söylemek, Sözü Güzel Bir Eda İle Söylemek) 
Serfüru (İtaat, Boyun Eğme) 
Sergüzeşt (Macera) 
Ser-i Seri (Baştanbaşa) 
Serlevha (Başlık) 
Sermestî (Sarhoşluk) 
Sermuharrir (Başyazar) 
Sernigun (Baş Aşağı Olmuş) 
Serrac (At Takımı Yapan ve Satan Kişi) 
Sertac-ı Mefharet (Övünülecek Şey) 
Setretme (Örtme) 
Sevahil (Sahiller) 
Sevkülceyş (Askerî Birliklerin Lüzumlu Yere Sevkini ve Geri Çek-
ilme İşini İdare Etme)
Seyl (Şiddetle Gelen) 
Seyl-i Bela (Dert Seli) 
Seyl-i Huruşan (Coşkulu Akış) 
Seyr-i Seri-i Ceryan (Olayların Bu Hızlı Gidişatı) 
Seyyiat (Kötülük) 
Sıdk (Doğru Söz) 

S
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Sımah (Kulak)
Sımah-ı İnsaf (İnsaf Kulağı) 
Sımah-ı Maneviyat (Maneviyat Kulağı) 
Sıyanet (Korumak) 
Silahendaz (Silahlı, Silah Atan) 
Sim (Gümüş) 
Sima-ı Azimkâr (Azimli Yüzler)
Sin (Kabir) 
Siper-i Mukavemet (Karşı Durmak) 
Sirayet (Bulaşma, Yayılma) 
Sitayiş (Övme, Methetmek) 
Sitayişkâr (Methedici) 
Siyadet (Seyitlik) 
Siyan (Eşit) 
Siyanet (Korumak) 
Siyasiyun (Siyasiler, Politikacılar) 
Su (Kötülük) 
Suhrekar (Maskaralık) 
Suhulet (Kolaylık) 
Su-i Hazm (Hazım Bozukluğu) 
Su-i İdare (Kötü İdare) 
Su-i İstimal (Kötüye Kullanım) 
Su-i Niyet (Kötü Niyet) 
Su-i Tefehhüm (Kötü Düşünce, İdrakin Kötülüğü) 
Su-i Telkinat (Kötü Telkinler, Fikir Aşılamalar) 
Su-i Tesir (Kötü Etki) 
Su-i Zan (Kötü Zan) 
Sukut (Düşme) 
Sulhperver (Barışsever)
Sûr (Şenlik) 
Sureta (Görünüşte) 
Suret-i Daime (Sürekli) 
Suret-i İtfa (Dindirilme Şekli) 
Suret-i Tesviye (Bir Sonuca Bağlama Şekli) 
Südde-i Seniyye (Yüce Kapı, Padişahlık Makamı) 
Süfela (Sefiller)
Süfliyyet (Alçaklık, Bayağılık) 
Sükûnet-i Amik (Derin Durgunluk) 
Sükûnet-i Cihan (Dünya Durgunluğu) 
Sükûn-ı Âlem (Dünya Dinginliği) 
Sürur (Sevinç) 

Şadi (Mübaşir, Memnun, Sevinçli)
Şadkam (Çok Sevinçli) 
Şahika (Tepe, Zirve) 
Şaki (Eşkıya) 

Şamil (İçine Alan) 
Şark (Doğu) 
Şark-ı Cenup (Güney Doğu)
Şark-ı Karip (Yakındoğu) 
Şarki (Doğu)
Şayan-ı Dikkat (Dikkate Değer) 
Şayan-ı İşar (Anlatılmaya Değer) 
Şayan-ı Takdir (Takdire Değer) 
Şayan-ı Teamül (Derin Düşünmeye Uygun) 

Şayan-ı Tebrik (Tebrik Etmeye Değer) 
Şayan-ı Teessüf (Üzülmeye Değer).
Şayan-ı Teessür (Kederli ve Üzüntülü Olarak Hislenme) 
Şayan-ı Teşekkür (Teşekküre Değer) 
Şayi (Duyma) 
Şayia (Yayılmış Haber, Söylenti) 
Şayiât (Duyumlar) 
Şayiat-ı Kâzibe (Yalan Duyumlar) 
Şeamet (Uğursuz) 
Şecaat (Yiğitlik) 
Şedaid-i Hayata (Sıkıntılı Haller) 
Şedait-i Havaiye (Hava Durumunun Şiddetleri) 
Şedid, Şedit (Sert, Sıkı, Şiddetli)
Şedidülmeal (Şiddetli İçerik, Güçlü Mana) 
Şehadet (Şahitlik, İmzalı Şahitlik) 
Şehamet (Cesaret, Yiğitlik) 
Şehr (Ay) 
Şehr-i Hal (İçinde Bulunulan Ay) 
Şekavet (Eşkiyalık) 
Şekl-i Hazır (Şimdiki Hali) 
Şekl-i Mukarrer (Kararın Son Şekli) 
Şekl-i Zahir (Görünen Hal) 
Şenaât (Alçaklıklar, Kötülük) 
Şenî (Kötü, Çirkin, Günahlı) 
Şerait (Şartlar) 
Şeref-Müsule Olma (-Padişahın- Huzura Çıkarak Şereflenmek) 
Şer-i Şerif (İslam Şeriatı) 
Şerik (Ortak) 
Şerik-i Melanet (Kötülük Ortağı) 
Şerpuş (Başlık, Şapka) 
Şevk ü Hahiş (İstek, Arzu) 
Şevket (Haşmet, Heybet) 
Şevketmeab (Padişah) 
Şevk-i Şadi (Memnuniyet) 
Şeyen, Şeyn (Kusur, Kabahat) 
Şiar (Alamet) 
Şikak (İkilik, Nifak) 
Şikâr (Av) 
Şikayât (Şikâyetler) 
Şimal (Kuzey) 
Şimal-ı Şarkisi (Kuzeydoğu) 
Şimal-i Garbi (Kuzeybatı) 
Şitab (Süratli, Acele) 
Şitab-ı Dile (Gönülden, Mertçesine Koşma) 
Şule (Alev) 
Şuriş (Karışıklık) 
Şurut (Şartlar) 
Şuun (Haberler)
Şümul (Kapsamlı) 
Şüru (Başlamak) 
Şütum (Küfür, Sövme) 

fi
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Taaddi (Saldırı, Adaletsizlik, Ezme) 
Taalluk (İlgilendirme) 
Taallül (Bahane Arama) 
Taayyün Etmiş (Meydana Çıkmış) 

Tab (Baskı)
Tababet (Hekimlik) 
Tabaka-ı Sathiye (Geniş Tabaka) 
Tabakat-ı Memurîn (Memurların Tabakalar) 
Tabh (Pişirme) 
Tac-ı Mefahir (Övünç Tacı) 
Taç-ı Hamaset (Yaradılıştan Gelen Cesaret Tacı) 
Tadat Etmek (Saymak, Sıralamak) 
Tadil Etmek(Değiştirmek) 
Tafsilat (Ayrıntılar) 
Tahaddüs Etmek (Ortaya Çıkmak) 
Tahakkuk (Gerçekleşmek)
Tahakküm (Zorbalık Etmek) 
Tahakküm (Zorbalık) 
Tahammülfersa (Dayanmayı Azaltıcı) 
Taharri, Taharriye (Araştırma) 
Taharriyat-ı Şedide (Sıkı Araştırmalar) 
Tahassungah (Sığınak) 
Tahassur (Eli Böğre Koymak) 
Tahasül (Ortaya Çıkmak) 
Tahattur (Hatırlamak) 
Tahavvül (Birinden Diğerine Geçme, Değişme) 
Tahavvül (Değişmek) 
Tahavvülat (Değişmeler)
Tahbiye (Önlenmek, Engel Olmak) 
Tahdit (Sınırlamak) 
Tahfif (Azaltmak, Hafifletmek) 
Tahiyye (Hayır Duaları)
Tahkikat (İnceleme, Araştırma) 
Tahkimat (Bir Yeri Düşmanın Hücumuna Karşı Sağlamlaştırmak) 
Tahkir (Aşağılamak, Hor Görmek) 
Tahlif Etmek (Yemin Ettirmek) 
Tahlilat (Tahliller)
Tahlis (Kurtarma) 
Tahmil Etmek (İşleri Yapmak, Yüklemek, Taşımak) 
Tahrikat (Ayaklandırılma, Kışkırtılma)
Tahrir (Yazı) 
Tahrirat (Tahrirler, Yazi, Resmi Mektuplar) 
Tahriren (Yazı İle) 
Tahşid (Yığma, Toplama) 
Tahşidat (Birikmeler, Toplamalar) 
Taht (Alt, Altında) 
Taht-El Bahir (Denizaltı) 
Taht-ı İdare (İdaresi Altında) 
Taht-ı İşgal (İşgal Altında)
Taht-ı Memnu (Yasak Altına) 
Taht-ı Murakabe (Kontrol Altında) 
Taht-ı Nüfuz (Etki Altına Almak) 
Taht-ı Riyaset (Yönetim Altında) 
Taht-ı Tesir (Tesiri Altında) 
Tahtinde (Altında) 
Tahvil (Değiştirmek, Döndürmek) 
Tahvil-i Lüzum (Değişmesi Gereği) 

Tahzir (Sakınma) 
Takarrur Etmek (Kararlaştırmak) 
Takarrüb (Yaklaşma, Yanaşma) 
Takarrüb Etmek (Yaklaşmak) 
Takarrüp Eden (Yaklaşan) 
Takarrür Eden (Kararlaştırılan) 
Takbih (Çirkin Görülme) 
Takbih (Kabahatli Bulma, Suçlama)
Takbih Olunmak (Kınanmış) 
Takdir-ı Fahimane (Fahim Olanın Takdiri) 
Takdis Etmek (Hürmet Göstermek, Mukaddes Bilmek) 
Takim (Neticesiz Bırakmak) 
Takriben (Yaklaşık Olarak) 
Takrir Etmek (Bildirmek, Kararlaştırmak, Yerleştirmek) 
Takrir-ı Hükümet Etmek (Yönetim Kararlaştırmak) 
Taktil (Öldürme) 
Tali (İkinci Derecede, Sonradan Gelen) 
Tali’ (Baht, Kısmet) 
Talik Etmek (Asmak, Bağlamak, Geciktirmek) 
Taltif Etmek (İltifat Etmek, Yumuşatmak) 
Tamamiyet (Bütünlük) 
Tamamiyet-i Mülkiye (Toprak Bütünlüğü) 
Tamik (Derinleştirmek, Araştırmak) 
Tamik Etmek (İncelemek) 
Tamim Etmek (Bildirmek, Yaymak)
Tamimen (Tamim İle Herkese Bildirmek Suretiyle)
Tarabnak (Sevinçli) 
Tarafeyn (İki Taraf) 
Taraf-ı Muvasala (Ulaşan Taraflar) 
Taraf-ı Zişeref-i Hümayun (Şeref Sahibi Padişahlar) 
Tarassud (Gözetme) 
Tard (Kovma, Uzaklaştırma) 
Tari (Ansızın Çıkan)
Tarih-i Azimet (Yola Çıkış Tarihi, Kesin Karar Tarihi) 
Tarih-i Matemnak (Matemli Tarihin) 
Tarih-i Tediye (Ödeme Tarihi) 
Tarik (Yol) 
Tarik Müsaleme (Barış, Sulh Yolu) 
Tarik-i Hidayet (Hidayet Yolu, Doğru Yol) 
Tarik-i Habaset (Kötülük Yolu) 
Tarsin (Sağlamlaştırmak) 
Tasaddi (Bir İşe Başlamak) 
Tasadüm (Tokuşmak) 
Tasallut (Musallat Olmak) 
Tashih-i Hudud (Sınır Düzeltmek) 
Tashihi (Düzeltmek, Daha İyi Hale Getirmek) 
Tasip (Güçleştirmek) 
Taslit (Musallat) 
Tasniat (Hakiki Olmayan Yapmacık Hareketler)
Tasrih (Belirtme) 
Tastir Etmek (Yazmak). 
Tasvip (Doğrulama, Destekleme) 
Tatbik (Uygulamak) 
Tathir (Temizlemek) 
Tathirat (Temizlikler) 
Tavassut (Aracılığı İle) 
Tavazzuh (Açıklanmak) 

T
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Tavike (Geciktirme) 
Tavsil (Ulaştırmak) 
Tavzif (Görevlendirmek)
Tavzih (Açıklama) 
Tayeran Etmek (Uçmak) 
Tayy (Kaldırma) 
Tazarru (Yalvarma, Yakarma) 
Tazirat (Bahane Arama) 
Taziz Etmek (Aziz Kılmak) 
Tazyik (Daraltma, Sıkıştırma) 
Teadül (Denklik, Eşitlik, Beraberlik) 
Tealiye (Yükseltme, Yüceltme) 
Teannüd Etme (İnat Etme) 
Teati (Karşılıklı Alıp Verme) 
Teavün (Yardımlaşmak) 
Tebah (Yıkılmış, Mahvolmuş) 
Teban (Arkasından Gitme, Tabi Olmak) 
Tebcil (Ağırlamak, Yüceltmek) 
Tebdil (Değiştirme, Düzenleme) 
Tebdilat (Değiştirmeler) 
Tebdil-i Hava (Hava Değişikliği) 
Tebeddül (Değişiklik) 
Tebeddülat-ı Cihan (Dünyadaki Değişiklikler) 
Teberru (Bağış) 
Teberruat-ı Saire (Diğer Bağışlar) 
Teberrü’ (Temiz, Helal) 
Tebeyyün (Belli Olmak). 
Tebeyyün-i Hakikat (Gerçeğin Belli Olması) 
Tebid (Uzaklaştırılmak) 
Tebliğ Etmek (Bildirmek, Ulaştırılmak)
Tebliğ-ı Resmi (Resmi Bildiri) 
Tebsir (İzah Etmek) 
Tebşir (Müjde Vermek) 
Tecavüzat-ı Ecnebiye (Yabancı Sataşmaları) 
Tecebbür (Büyüklenme, Kibirlenme) 
Tecelli-i Celal Cemale İnkılâp Etmek (Allah’ın Celal İsminin Tecel-
lisi Olan Kahır, Heybet, Hışımlılık Yerine Cemal İsmi Olan Lütuf
ve Güzelliği Ortaya Çıkmak) 
Tecellüd-i Milli (Milli Cesaret) 
Tecemmu (Toplanma, Birikme)
Tecerrüd (Soyunma, Her Şeyden Boş Olma) 
Tecezzi (Bölünme, Parçalara Ayrılma) 
Tecil (Acele Etmeme) 
Tecrid (Soyma, Açıkta Bırakma) 
Tecsim Etmek (Büyütmek) 
Tecviz (Onay Verme) 
Tecziyeden (Cezalandırma) 
Teçhiz (Donatmak) 
Tedabir (Tedbirler) 
Tedabir-i Lazım (Gerekli Tedbirleri)
Tedabir-i Şedide (Sıkı Tedbirler) 
Tedabir-i Zecriye (Zorlayıcı Tedbirler)
Tedafüi (Kendini Müdafaa Etme) 
Tedarikât (Hazırlamalar) 
Tedenni (Aşağı Düşme) 
Tedeyyün (Dinini Sakınmak) 
Tedhiş (Korkutmak) 
Tedib (Terbiye Etme) 

Tedmir (Yok Etme, Mahvetmek) 
Tedric (Yavaş Yavaş İlerlemek) 
Tedvir Olunmak (Yönetilmek, İdare Edilmek). 
Teebbün (Yolundan Gitme, Tabi Olma) 
Teehhür Etmek (Gecikmek) 
Teellüm (Elem, Keder)
Teessüf (Kederlenme, Eseflenmek) 
Teessüs (Kurulmak, Yerleşmek) 
Teessüs-i Avan (Kurulma Zamanı) 
Teeyyüt Etmek (Kuvvetlenmek). 
Tefahhusat (İnceden İnceye Araştırmalar) 
Tefehhüm (İdrak Etmek) 
Tefekkür (Düşünme)
Teferruat-ı Tafsilat (Ayrıntılı Açıklama) 
Teferruk (Dağılma Ayrılma) 
Tefrik (Ayırmak, Seçmek) 
Tefrika (Ayrılık, İkilik) 
Tefviz-i Vekâlet Eylemek (Vekâlet Vermek)
Tegafül Ederek (Bilmezlikten Anlamazlıktan Gelerek) 
Teganni (Şarkı Söylemek) 
Tehalüf (Bir Birine Uymama) 
Tehalük (İstekle Atılma) 
Tehalük-i Hudapesend (Allah Beğeneceği Şekilde Candan Geçerek
Atlama) 
Tehaşi (Korkma) 
Tehevvür (Korusuzlukla Düşünmeden Hareket Etme) 
Tehlike-i İnkısam (Bölünme Tehlikesi) 
Tehvin (Kolaylaşırma, Ucuzlatma, Alçaltma) 
Tehvin-ı Sefalet (Yoksullukların Hafifletilmesi) 
Tehzil (Alaya Alma, Zayıflatma) 
Tekâlif (Vergiler) 
Tekamül (Olgunlaşma) 
Tekâsüf (Yoğunlaşmak) 
Tekerrür (Tekrarlamak) 
Tekidat (Şart Koşma) 
Teklifat (Teklifler) 
Tekmil (Bitirmek, Tamamlamak)
Tekmil-i Sülüseyn (Üçte İkisini Tamamlanma) 
Tekvin (Meydana Getirmek) 
Tekzip (Yalanlama) 
Telakki (Kabul Etmek) 
Telefat (Ölü Sayısı, Kayıplar)
Telefat-ı Külliye (Toplu Kayıplar) 
Televvüs Etmek (Kirlenmek)
Telin (Lanetlemek) 
Telkib (Lakap Takmak) 
Telvis (Berbat Etmek, Kirletmek, Bozmak) 
Temadi (Devam Etmek) 
Temanü (Çatışma) 
Temayulat (Meyil) 
Temayül (Meyletmek) 
Temdid (Uzatılma) 
Temeddün (Medenileşmek) 
Temellük (Sahip Olma) 
Temenniyat (Temenniler, Arzular) 
Temerküz (Merkez Tutma, Merkezleşme) 
Temettu (Kâr) 
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Temevvüc (Dalgalanma) 
Temhidat (Düzeltmeler) 
Temin-i Vahdet (Birlik Sağlama) 
Temsil-i Nisbî (Orantılı Temsil) 
Teneffu (Faydalanma) 
Teneffür (Kaçınma, İğrenme) 
Tenevvür (Aydınlanma) 
Tenfiz (Sıçratma) 
Tenhamakat (Ahmaklık) 
Tenkil (Uzaklaştırmak, Sindirmek) 
Tenkis (Azaltmak) 
Tenkis (Eksiltme, Azaltma) 
Tenmiye (Büyütmek, Yetiştirmek, Bereketlendirmek ) 
Tensib Etmek (Onaylamak) 
Tensikat (Eksiltme, Tasarruf, Çıkarma) 
Tenvir (Aydınlatma Hakkında Bilgi Verme) 
Tenzil (Azaltmak) 
Tenziye (Sıçramak, Üstüne Binmek) 
Terahhum (Acıma, Merhamet Etme) 
Terahi (İhmal Etme) 
Terakki (İlerleme, Yükselme) 
Terakkiyat (Yükselmeler) 
Terekküb (Birleşmek) 
Terennüm (Söyleyen) 
Terennümsaz (Şarkı Söylemek) 
Teressüm (Resmedilmek) 
Tereşşuh (Sızıntı) 
Terettüp (İcap Etme) 
Terfih-ı Ahval (Refah Durumları) 
Terfih-ı Haller (Hallerinin İyileşmesi) 
Terhin (Emanet Bırakma) 
Terşih (Sızdırma, Süzme) 
Terviç (Geçerli, Destek) 
Tesanüd (Karşılıklı Dayanışma) 
Teselsül (Zincirleme) 
Tesemmüm (Zehirlenme) 
Teshil (Kolaylaştırma) 
Teshilat (Kolaylık) 
Teshiniye (Isıtma) 
Tesid (Kutlama)
Teslih (Silahlandırma) 
Teslit (Havale Etme)
Tesliye (Avutma, Teseli Etme) 
Tesliyet-Bahş (Avutucu) 
Tesliyetkâr (Avutucu) 
Tesrir (Sevindirme) 
Tesvilat (Fena Bir Şeyi Güzel Göstererek Aldatma, Süsleme) 
Tesviye (Neticelendirme) 
Teşci (Cesaret Verme) 
Teşdid (Şiddetlendirme) 
Teşebbüsat (Girişimler) 
Teşebbüsat (Teşebbüsler) 
Teşebbüsat-ı Mükerrer (Tekrar Eden Girişimler)
Teşebbüsat-ı Şedided (Şiddetli Teşebbüsler)
Teşeddüd (Şiddetlenmek) 
Teşettüt (Dağınıklık) 
Teşevvüş (Karmakarışık) 
Teşkil (Şekil Vermek)

Teşkilat-ı Hazire (Yerleşmiş Teşkilat) 
Teşmil (Yayma, İçine Aldırma) 
Teşne (İstekli Susamış, Çok İsteyen)
Teşrif (Şereflendirme) 
Teşrih (Açma-Yayma, Anlatma) 
Teşrik-ı Mesai (İşbirliği, Ortak Çalışma) 
Teşrin-i Evvel (Ekim) 
Teşviş (Bulandırma, Karıştırma) 
Teşyi (Uğurlanma) 
Tetebbu (Uğraşmak) 
Tetevvüc (Taç Giyme) 
Tevabi (Bir Merkeze Bağlı Yerler) 
Tevafuk Etmek (Uygun Gelmek, İsabet Etmek) 
Tevahhuş Etmek (Emin Olmayarak Bakmak, Ürkmek) 
Tevakki Etmek (Çekinmek Sakınmak) 
Tevakkuf (Durma, Eğleşme) 
Tevalit (Doğma) 
Tevcih (Yönelmek) 
Tevdi Etmek (Bırakmak, Emanet Etmek) 
Teveccüh (Sevgi, Alaka) 
Teveccühkâr (Gönül Okşayıcı) 
Tevellüd (Doğma, Doğum) 
Tevellüt (Doğurma) 
Tevessü (Genişleme, Yayılma) 
Tevessül (Başvurmak)
Tevfik (Uyma) 
Tevfik (Yardım) 
Tevhim (Vehme Düşürme, Gönül Vermek) 
Tevhit Etmek (Birleştirmek, Birlik) 
Tevkif Etmek(Tutuklatmak) 
Tevkil (Vekil Olmak, Vekillik) 
Tevlid (Doğurmak, Sebep Olmak) 
Tevsi (Genişlemek, Genişletmek) 
Tevsire (Yumuşatma) 
Tevzi (Dağıtılmak) 
Tevziat (Herkese Payını Vermek, Dağıtmak) 
Teyid (Kuvvetleştirme)
Tezahür (Meydana Çıkma) 
Tezauf (İki Kat Olma) 
Tezayüt (Artma) 
Tezebzübat-ı Cihan (Karışık Dünya)
Tezekkür Etmek (Birkaç Kişi Toplanıp İş Üzerine Görüşmek)
Tezelzel ( Güvenilir) 
Tezelzülat-ı Arziyye (Depremler) 
Tezkar (Hatırlama, Anma) 
Tezlil (Aşağılatma) 
Tezvirat (Yalan Söyleme) 
Tezyid (Artırmak, Çoğaltma) 
Tezyif (Alaya Alma) 
Tilavet (Okumak) 
Tönbeki (Nargile) 
Tuğyan (Taşma) 
Tuhm ü Nifak (Nifak Tohumu) 
Tul (Uzunluk) 
Tûl-ı Emel (Hırs, Tükenmez Arzu) 
Tuyur-ı Ehliye (Evcil Kuşlar) 
Türrehatı (Saçma Sapan Sözler) 
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Ubudiyet (Kulluk, Kölelik) 
Ubudiyetkerane (Kulluk ve Kölelik) 
Udvan (Düşmanlık) 
Uful (Batmak, Ölüm) 

Uhud (Ahidler, Yeminler, Anlaşmalar) 
Uhuvvet (Kardeşlik) 
Uhuvvet-i İslamiyet (İslam Kardeşliği) 
Uhuvvetkarane (Kardeş Gibi) 
Uknum (Asıl) 
Ulema-ı Kiram (Yüce Alimler) 
Ulüv-i Cenab (Yücelik) 
Ulüvv (Büyüklük) 
Umde (Temel Fikir) 
Umde-i Siyaset (Siyaset İlkesi) 
Umk (Derinlik) 
Umur (İşler, Maddeler) 
Urban (Aşiret) 
Usare (Öz Su) 
Usat (Asiler, Zorbalar) 
Uyun (Gözler, Kaynaklar)

Übeyyen (Açıklanmış) 
Üful (Batma, Kaybolma) 
Ümera-ı Askeriye (Askeri Yöneticiler)
Ümid Bahş (Ümit Bahşeden) 

Ümid-i Vefa ve Sükûn (Vefa, Sözünde Durma ve Dinginlik Ümidi) 
Ümidvar (Ümitli) 
Ümran (Medenilik) 
Üryanlık (Çığlaklık) 
Üsera (Esirler) 

Vaat Amiz (Vaat Edici) 
Vabeste (Bağlı) 
Va-Esefa (Ne Yazık)
Vahamet (Zorluk, Güçlük) 

Vahdet (Birlik) 
Vahdet ve Uhuvvet-i İslamiye Müsafahası (İslam Birliği ve
Kardeşliliğinin El Sıkışması)
Vakar (Ağırbaşlılık, Ağırbaşlı) 
Vakayi (Vaki Olup Zuhur Eden Hususlar)
Vakayi-i Fecaat (Feci Olaylar) 
Vakıf (Aşina, Sahip) 
Vakt-ı Merhun (Belli Edilen Zaman) 
Vakur (Ağırbaşlı) 
Valid (Baba, Doğurtan) 
Vareste-ı Arz (Serbestçe Rahatça Sunma, Gösterme, Bildirme) 
Varit (Gelme, Ulaşma) 
Vasat (Orta) 
Vasati-i Melanet (Lanete Sebep Olan) 
Vasıl Olma (Ulaşma, Kavuşma) 
Vâsi (Geniş, Engin) 
Vâsi-i Evvelki (Önceki Mirasçılar) 

Vatan Perverane (Vatanını Seven Kişiye Yakışır Şekilde) 
Vatan-ı İslam (İslam Vatanı) 
Vatka Ki (Ne Zaman Ki) 
Vaveyla (Eyvah, Yazık Gibi Üzüntü İfadesi)
Vaz Edilmek (Uygulamaya Konulmak)
Vazı’ul-imza (İmza Koyan, Kanun Yapan) 
Vaz-ı Haml Etme (Doğurma) 
Vaz-ı İmza (İmzalanma) 
Vaz-ı Tazyik (Baskı Durumu) 
Vaz-ı Yed (El Koyma)
Vazıh (Açık) 
Vazııkanunu (Yasa Koyucu) 
Vazife-i Cedide (Yeni Görev) 
Vazife-i Teşriye (Kanun Çıkarma Görevi) 
Vaziyet-i Ahire (Sonraki Durumlar) 
Vaziyet-i Elîme (Üzüntü Verici Durum) 
Vaziyet-i Hazıra (Mevcut Durum) 
Vaziyet-i İhdas (Ortaya Koymak, Meydana Koymak) 
Vaziyet-i Mühlike (Yok Edici) 
Vech (Şekil, Uslup) 
Veche-i İstikamet (Gidiş Yönü) 
Vech-i Zir (Aşağıda Verildiği Gibi) 
Vechile (Şekilde, Yoluyla) 
Vedia (Emanet) 
Vedia-ı Celadet (Yiğitlik Emaneti) 
Vedia-ı Mübarek (Mübarek Emaneti) 
Vehamet (Ağırlık, Güçlük) 
Vehhab-ı Kerim (Yüce Bağışlayıcı) 
Vekâlet-i Amme-ı Mutlaka (Mutlak Umumi Vekâlet) 
Vekayi (Hususlar, Olaylar) 
Velâdet-i Bahirülmeymenet (Kutlu Güzel Doğumları) 
Velfikir (Kalpleri ve Fikirleri Bir) 
Velvele-i Hicran (Ayrılık Telaşı) 
Vely (Birbiri Arkasından Gelmek)
Vesait (Vasıtalar) 
Vesatet (Aracılık) 
Vesaya-ı Atiyen (Geleceğe İlişkin Nasihatlar) 
Vezaif (Vazifeler) 
Vifak (Uygun) 
Vikaye (Korunma)
Vilad-ı Şedide (Şiddetli Şekilde) 
Vilayet (İller) 
Vukuu Memul (Olması Arzulanan) 
Vuzuh (Açık, Net)
Vükela (Vekiller) 
Vükela-ı Deavi (Dava Vekilleri) 
Vülat-ı Kiram (Şerefli Valiler) 
Vürut Etmek (Gelmek) 
Vüs’ (Güç, Kuvvet) 
Vüsat (Genişlik) 
Vüsuka (Güvenilir, Sağlam) 

U

Ü
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Yâd-ı Mübeccel (Aziz Hatıraları) 
Yâd-ı Tahassür (Üzülerek Anmak) 
Yağmager (Yağmacı)
Yar ü Ağyar (Dost ve Düşman) 

Yaran (Dost) 
Yed (El) 
Yed-i Ecanib (Yabancıların Eli) 
Yeis (Ümitsizlik) 
Yek (Tek) 
Yekdiğer (Bir Başka) 
Yekdil (Kalpleri Bir) 
Yekpare (Tek Parça) 
Yekzeban (Aynı Dilde Sözbirliğiyle) 
Yes (Keder) 
Yesar (Sol) 
Yevm (Gün)
Yevmî (Günlük) 
Yevm-i Mahsus (Özel Gün) 
Yevm-i Mesudi (Mutlu Gün) 

Zabit (Subay) 
Zabitan (Subaylar) 
Zade-i Tabisi (Doğal Sonucu) 
Zahib Olma(İnanma) 

Zahir (Yardımcı, Arka Çıkan) 
Zahire (Hububat, Yiyecek-içecek)
Zahiri (Görünüşte Olduğu Gibi) 
Zail (Geçici) 
Zail Olmak (Geçmek, Tükenmek) 
Zait (Çoğalan) 
Zam (Ayıp) 
Zann Perverde (Terbiye Edilmiş, Beslenmiş) 
Zat-ı Şahane (Padişah) 
Zaya’i (Yok Olma) 
Zayiat (Kayıp) 
Zebun (Zayıf, Güçsüz) 
Zebuni (Zayıflık, Acizlik) 
Zecriyeye (Zorla)
Zehair (Zahire, Yiyecek, Hububat Gibi Şeyler) 
Zelilane (Alçakça) 
Zellata (Yanılma) 
Zemin-i İtilaf (Uyum Zemini) 
Zerrin (Altından Yapılma) 
Zeval (Sona Erme, Zail Olma) 
Zevali Saat (Alafranga Saat) 
Zevat (Şahıslar, Zatlar, Kişiler)
Zevc (Eş) 
Zeyl Olma (Kaybolma) 
Zımn (Maksad) 
Zımnen (Kapalı Biçimde) 
Zîkudret (Çok Güçlü) 
Zillet (Alçaklık) 

Zimam (Yular, İdare Eden Yöneten) 
Zimamdan-ı Umur (İşlerin Başında Olanlar, İşleri Yönetenler) 
Zimam-ı İdare (İdare Hakkı) 
Zindegi (Zindelik)
Zinüfuz (Çok Nüfuz Sahibi) 
Zir (Aşağıda, Altta) 
Zir ü Zeber (Karmakarışık, Yerle Bir) 
Zir-i İdare (İdare Altında) 
Zîşeref (Çok Şerefli) 
Ziya (Işık) 
Zulmet (Karanlık, Sıkıntı)
Zübde (Netice, Öz) 
Zükûr (Erkek) 
Zülâl (Saf Berrak) 
Zümridin (Zümrüt Gibi ) 
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