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Sytuacja polityczna Nr.10.
lamentem i rządem tureWczoraj wieworem stosunek między Par

w1dywan1am1.310k narodowy pockim wygnana się zgodnie z memi prze

wotum ufności,pod warunkiem
stanowxł udzielić Gabinetowi Ministrów
którzy najbardziej wystawieiz usumęc1 zostaną trzej ministrowie,
ni byli na ”интимным-иде

minister Spraw Wewnetrany ch Damad

lustafa effendi i Hinister
Ferid pasza,minister spmwudhwoéu
ich miejsce mianowaSpraw Zagranicznych Mustafa Reszid pasza.Na
Hazim bey,gubernator jeych
rzn
nęt
Wew
w
Spra
ster
mini
ali:
ni zost
ści Kiazim беу , ргокига 507
liwo
wied
Spra
ster
mini
sy;
Brus
lny
nera
Spray Zagranicznych Befa
jeneralnej Izby Kasacyjnej; minister
bey .
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ażyć dwa momenty:
W takim załatwieniu sprawy należy zauw
du % organizacja narodo=
1/.Jest ene dowodem liczenia się rzą
ta- jest przeciwny ministrom i organi
sul
em,
i
.Jak viad mo bow
wa_
MT
__
iu,to driotat napówno
zacji narodowej i jeżeli uległ jej życzom

wbrew swym intencjom.

k narodowy odstąpił
2/.Załatwienie to jest kompromis we.Blo
agali się niektórzy cz ton
od postulatu dymisji gabinetu,cze go dom
т pewną ilość swych
kówie bloku a za to rząd poświęcił Ьіоьс'
t prZejawem odezucia gro
członków.To ubustronne umiarkowanie Jes
rz wrażenia walk wowngtrezy chwili,niechęci wywołania na zewnąt
współdziałania wszystnych i dążenia do ustalenia harmonijnego
ą się losy Turcji.
kich czynników miarodajnych w chwili,gdy waż
rowie są posłami.
Zaznaczyć tes naleśy,iż Wszyscy trzej minist
nych ministrów,
Pochodzi to słąd,iż pokłowie,którzy obalili daw
wysokich
nie chcieli być posądzeni o ambicję i chęć zajęcia .1
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stanowisk.
niechştnega

stanowista

byłego

ministra

Spraw

e być
Zagrgìîègﬁjèì,ùuètafy Reszida Paszy,donas,umiana tamoż
dla nas korzy s
Dnia 9-go lutego ministerjum zjawiło się przed parlamoniem
ż
i wielki Wezyr przeczytał deklarację,której nie powtarzam, gdy
jest ona in extenso podana w pismach.Potem nastąpiła krótka dysé
kusja i głosowanie,w którem 104 głosani /na 107 głosujących/
Ninisterjum dostało votum ufności.Wszystko odbyło się zatem według programu,ułożonego zawczasu,
Następnego dnia podał się do dymisji jeszcze jeden minister,
Hadzi Pasza,minister handlu i rolnictwa.Dymisja ta nie ma znaczenia politycznego.
Nowy minister Spraw Zagranicznych dotąd nie urzeduje,z powodu
_
cheroby.jek tylko wyzdrowieje,udam się do niego.
Według wiadomości poselstwa rosyjskieko „położenie Denikina
poprawiło się o tyle,iż kozacyĄktórzy byli dzwuukaj najmniej
pewni /postanowili bronić się przeciwko bolszewikom energicznie,
co może uratować Denikina od zagiady.Z drugiej strony dostałem
zmuszeni zostali

urzędowe zawiadomienie od Anglików,że

ewakuować Soczi / port morza Czranege,na poifidniec od Попогову $56
co świadczy o przeniknięciu zarazy bolszewickiej aż do morza.
Go prawda,3oczi może być zagrożone przez miej scowe bandy bolszewicki e.
Ostatnie wiadomości z

laţrasz Aintab brzmią

bardso pesymi-

stycznie,Walka migdzy Prancuzami a Turkami trwa tam w dalszym
ciagu,Wedlug wiadomości zś›źródeł tureckich w jednem starciu

Turcy wzięki do niewoli pewną ilość uźbrojonych Ormian i Prancuzów,poczem Francuz@Wwypuścili ,a Ormian,jako zdrajców stamu
rozstrzelali.Ten incydent,wywołany przez drobne mîejsèowe przyczyny „może mieć poważne skutki.
Wreszcie,dowiedziałem sięzzupełnie

wiarogodnego źródła,1ś

dnia l.marca w Akbasz,nea pétwyspie Gallipoli,nieznani sprawcy.
unieśli duży skład broni i amunicji,strześony

przez żołnierzy

AGS

4

5

francuskich,Podobno
naboi.Zołnierzy
odesłano
nie

z

byłp

/kilku

rozbtojonych

warty

środki

złożona
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Za

agodnoïà/
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w

i

12 miljonéw

/uwieziono
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potrojono,zakazano

itp.Broh,

do

.

24.000

tam

pourotem.0dtad

zaostraone:
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wojenne
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- Jak już niejednokrotnie zaznacza/em w swoich komunikatach, Turcy

Ё

dobrowólnie nie zgodzą się na zmniejszenie swego “Winx, szczególnie

:

t:

285, dlatego me ma to się odbyć na korzyść Grecji i …i. Być może, że _
poddsliby się oni cokolwiek lżej losowi, jeżeli by odebrane a mei.
I“

byXy prsysnane neutralnemi lub oddane państwu, które jest mnię: …

&

dle Turcji.

ale
SCE

:

I nietylko nie zgodzili by się oni ze zmałejszeniem granicpalm,

Ş

ale zie uchylg głowę przed warunkawi pokoju, ublisajgcemi mocno ich milos-.
;. Od samego zawarcia rozejmu nie opuścili oni тек, romain”
з
8
bardzo dobrze, ke nie mają przyjació/ wśród narodów Europy, a wigt &:an
praw swoich musieli by tylko sami. Nie mając nic do “noun; Щ

1

jonych organizacjach), pod dowództwem Nustaty-Kemal-Paszy, o których и;
e, sp ,
sSe/em szczegó/owo, Organizacje te, istniej@ce jakby nicoffgjalni

4

“Ше wspierane przez rzęd i ciggle się powiększa”.
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„писмен bardzo prędko Ё
niit“am:}. Denikina, o które; si;tu
Ententy
i bardzo szczegółowo, z jedmej strony narazie zmusiła dyplomacja
w obawie przed
liczyć się z tym fakton przy rozstrzygnięciu losów Turcji
jeżeli by Turcy
bolsziwimem, który mogłby przeniknąć do Turcji wrazie
udzialem swego
byli zmuszeni gó przyjąć jako ostateczną obronę przed
tu odrazu mówić o
stwa lub zmniejszeniem jego granic. I dlatego zaczęto

przychylniej zaczęła roz~
# tej, że Rada Najwyższa (Cnseil Supra?) cokolwiek
ji cokolwiek poddaje rig w te} =p
~Pan-„wać Sprawę turecką i że polityka Angl
# jj?

.

-2-
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sprawie

Francji,

ale

realnych rezultatów

tej

і

pix-unananim nie dało dij

| *PILSUDSKU
INSTITUTE
ARCHIVES
New York

pe A

jeszcze tu odczuć. ByXy to tylko pogłoski, majgce pod Мц.. może i .…
podstawę - porażkę polityki Ententy w “mic Rossji.
Ale, jak mn. bywa w tych wypadkach, strona przeciwny narazie
czuje twardszy grunt pod sobg i podnosi głowę. Tak sig stake i teraz: po popommes» -

rażce armji Denikina i jej cofnięciu się zaczę/$ się zabójstwa Ormian w okolicach Maraszu (Silicja), Według otrzymenych przezemnie poufnie wiadomości

A

(gazety o tem nic nie wspominają) zabito: I) w po/owie Stycznia przeszło
100 Ormian, II) oko/o Czamsik w okolicach Maraszu zabito ? Ormian przez

S

wXo&cian, kt&remi ronin—mut Się , podobno, tużecki sierżant, III) w dro- -porwana

dze z Maraszu do Zaitun zabito 8 Ormian i IITI) nawet , zginął między

szem i Aintabę samochód z trzema amgrgkenami i t.d.. (“»me

lara-:

te sa mm

z aportu Batryarchy omu—nos». który Łona się do rgk moich №,
zatem mogą być tendencyjne, jako pochodzące ze #rôdfa przeciwnego).

_
| -

0 ile jednak do takich występów z jednej i z drugiej strony, choek
ciaż i w mniejszym stopniu sj przyzwyczajeni, a zatem nadzwyczajnego wrażem
nia

one tu nie wywierają, w

;; R

Stycznia sta? cię wypadek, który może

i masi odegrać poważniejszą rolę przy rozstrzygnięciu przyszłych losów w '
23 Stycznia 800

francuzkish uda/o sig 2 Islohie (SiMicja) do Ter3

zerli dla poJgosenia sig ® batalionem Singal&zów. Na nich napadli Turcy w

-

w Imm‘o‘rumtpuucyoh sifach (lndnost tartan,» ale wyobrażam „al., te

' Вуду to teszkelaty t.j. organizacje nacjonalne). U Francuzów było kilka kulomiotów i 2 działa. Podporucznik francuzki, który dowodził tym oddziałem,
kaza) strzelać. Zaczęła się prawdziwa bitwa, która trwafa £ godziby i rezultatem której by/o to, że Francuzi mieli 10 zabitych i musieli cofngć się do
Islahie nie wype/niwszy zadania t.j. nie polgczywszy się z batalionem Sin-

уши
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ezów

у
0 tem zajęciu konstantynopolskie gazety ліс

.
алі sYowa.

Wychodzgca zaś w Ahaan. turecka gazeta "Hakimieti Millié" (gazeta
ruchu narodowego) wyraża się bardzo charakterystycznie o zajściu, następująco:"uzbrojene społeczeństwo Fusulmañskie w Maraszu i Aintabie zdecydowało

3
458

oprzeć
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|

sig

Francuzom,

którzy

mygleli;

że nastrój

wogowriczy Turkbw, ustax}

Wsttturg
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wiege): w okolicach 181 New
Ponieważ Francuzi zniszczyli kilka muzulmańskich
du Francuzów na wios=
hie, WMuzulmanie zdecydowali się zemścić. Podczas napa

Yorke

batalionu Francuzów i zniszkp Imaii - Maul—«nle zdofali odebrać broń od

4

ї
Î

z
Î

i

%

Я
nili od pełnienia obowięz=
grozili ostatnio wieśniskom tureckim i nawet zwol
%
i w rodzaju sfarosty).
ków w Hassanie Mustaffy effendi(pefniX obowiązk
У $
ładna]: dla nas
Nie wiemy jaki ich spotkaX 105. Sytuacja nie jest
> ,“
z Prancuzew.
przyjemną, gdyż Ormianie sq protegowani prze
Здана. пшшцывіхзыо'.
Stycznia czterech ormian rzucio bomby do

r nie bylo. Nazajutrz 5 201—gó, wychodzącego z meczetu. Na szczęście ofia
nierzy—franouzèw,

y
hugo neczetu wystrzel-Zo do Imana (duchown

травы

î

fnmhuzów розіїкі, nasze
czyć ich dzia/a. Nie bacząc na otrzymane przez
, które trwa/e 2 godziny
lwy odrzuci/y przeciwnika. ByJa to prawdziwe bitwa
ch lwów dostało się : 2
Francuzi рсн.е$1і STI-atv 60 zabitych. Do rgk naszy
karabinów i 300 мха…
jeszcze навоз., £ jaszcze pocisków ann…nmh, 200
, powoli, od frontu
Francuzi octet-rain." Na końcu pismo to dodana:"l'owoli
cals Anatolig."
Smyrny krew, ogieb i żelazo rozpowszechnig sig na
miejscu:"Ormianie Lejtunu (uneau)
Ta sama gazeta dodaje w

synowie wielkiej т 1
) który моју–а! wiernych na modlitwy. Oto sp
1
izacji. Francuzi rozdają broń młodym omianim.

cji, fégce) na czele cywil

i artykuf gazety pes- /
Te, niby nie mające wielkiego znaczenia fakty

coraz więcej nanrgzonyo’
prudstawiim dla папке,-Ц miejscowych stosunków,
mi byłe nota тутово—
Јако renault t tego zajscia плену Francuzami i Turka
134 >>
o tem He warunki rozejmu
wana przez wyzszych Komisarzy do Tysokiej Porty
&'ber rezultatu.
nnie zest: y dotrzymane „со nie mac priejs
- o ei

Konstanty)

muzulmahskichprassa
fm tym zajgciu, jak i o stosunkach chraeéc.

„oczewiście podrafe "
‚alexa milczmgdyﬁoanzura prasowa obawia się
такими-

gazeta
an spp/ecznych. Porusze ich tylko turecka
nienia
.
* | troj
aszy Angorze, нагадив
Millié уфимцев w reżydencji kustafy Kemala-p

, nawpò 4 egnlun jest po za cenzur@.rzgiong.

\ * з

%

rófne kor= WTrebizondzie 0:1besi; vlçkbzy wiec,organizowany przez
iedziar

-

à de

фу»

jest

500 miljonów,

oni mogli

by

cal; świat zwyciężyć. Jeżeli tylko chrześci-

janie zechcę pogwacić prawa Turków, Muzulmanie całego świata prz—yu
; im na

pomoc."

Postanowiono wys/ać depeszę do M. Kemal-Paszy do Angory i do rządu
tu:-notion w Kons/polu, wymagając żeby Smyrna, Silicja i lona/pol zostały H‘ËJËÂË
'GX

породили. wYasnośsig furkéw.

\\W,“

Z drugiej strony Ormianie w Kons/polu uroczyście … obchodzół$
przyznaną niepodległość Armenji, przyczem podali W. Komisarzom «rasy:—umi
Ormiański swraca się do Wysokóch i mocnych Państw Ententy i prosi o stworzenie Armenji niezależnej wolnej i silnej, żeby mogła ona s/użyć zgs/ony przeciw panturanizmowi i panslawismowi."
Dodać tu muszę, że parę dni temu razem z d-rem Jodko mówi/em z Şrzed- $
stawicielem Ormian w Kons/polu, do ktörego udsfem sig aby powinszować mu
przyznania Armenji przez Conseil Supróme.
Wyraża się on z niezadowoleniem 0 tem, że jeszcze nie zostały ozna- |
czone

granice Armenji i że jeszcze nie został im przyznany chociaż-

zkowezine cjiza =.

by port na Czarnym morzu - a mianowicie Trebizond, na który pretendują. Na
zapytanie zaś moje, jakie wystawiają motywy dla przyznania tego ważnego portu
odpowiedzia) tylko:"przecieź i my żyć chcemy, a bez portu żyć nie. поведу.
Jestem jednak przekonany,%e sprawa oddania Trebizondu Ormianom bye
by wielką stratę dla Turków, której by oni bezboleśnie nie znieśli.
Prezes rady ministrów Grecji Wenizelos po powrocie z Paryża uda] się
prosto na wyspę Chios, gdzie d/ugo pertraktowa)/ z generalem Taraskewopcelos
i W. Komisarzem Grecji w Smyrnie Stergiodisem.
W parę dni później otrzyma/em poufną wiadomość, że ponieważ sytuacja
w Anatolji robi się coraz grożniejszę i ponieważcarmja

Mustefy l'uni—Egan;

cięgle się powiększa rzęd grecki jest przygotowany do zmobilizowania rocznika 1921 roku, a tymczasem postanowi) od/ożyć zwolnienie rezerwistów 1915.
+

·
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w wilajecie Mdiny mają Grecy obecnie 100 tysięcy wojska. Inlyutl‘io‘iÿgw York

zaś ma Grecja 300 tysięcy.

wanna: W. Komisarz Grecji w Kons/polu Kanebopulos uda? sig do

8»

Terapji

gdzie

ofiarowa) dowódcy wojsk

madman na mnpm. giaur. Miln -

ęczność narodu (Victoire), ”s’enn- powiedzia/, ће wgrasa mu wdzi
się o sympatjach dla Grecji.
greckiego. Gener. Miln w odpowiedzi wyrazi]

present

że nie mają absolutnie
Зины; sig Turcy, i zdaje się że s7usznie,
preyjaciò}

naroddw Buropy.

zywie, więcej 111702111Wyobrażam sobie, że Niemcy byli by,choć i fe/s
dla n1_ch drzwi wschodu sa zupełnie zamknięte.

ni dla Turków, ale obecnie

ie, fabrykaty ich nie wolNiemców do Turcji nie wpuszcza się absolutn
, Być może, że jasię nie
no tu przewozić, mowy niemieckiej zupełnie
ale i o tem si» s :… słyszy.
kieś jednostki prowadzą sekretną agitację,
.

dla Zureji Niemców
Czasem daje się jednak g/yszeć wyrazy sympatji
z ust Turków.
zapomnieć swej puţin:—
Sg to oczywiście "Uńioniści", którzy nie mogą
zyć ich obecnej nmntn dla
ni z Niemcami. Ale wobec tego jak można wier
dla jednych i drugich?
Francuzów? Czy mieści się w jednym przyjażń
owiedzial Kons/pol
Jeden z tureckich dziennikarzy w rozmowie ze mnpp
sultan, ani Rsgd jego
Ani
pozostaniu tu:-conn, tego chcą WKochy i Francja.
ten.
4 (odn
nie mogę opuścić Kons/pola.
edział:'przedewszystxiom
Gdy zapytalem, co myśli o bolszewizmie, powi
w дитині, 6półniej ragd
do niego przyłączą się organizacje nacjonalne

Inﬁnity bol-suim ssyjskiego, ale zmie- contr-lngw Kons/polu. My nie
Kona/polu trum bydzie wykonań з
niony t.; un. który będzie do przyjęcia. W

okupantów, ale na prowincjinasze proj ny, gdyz za wielkie sg tu|!in

czy nam. nou;—03”!
owszem. Niech Pun nie mylili te taglio;. ”to
rzenia i ruchy. Należy obaWeah“ цим widzia) jeszcze znaczne zabu
\

¥y też mamy prawo żyć."

v

менша
New York

cja имиџ. by wielki
Osobiście jestem tego przekonania, że koali
korzyść Greków i Ormian,
odbisrajge Turkom chociażby cokolwiek na
do zwycięstwa w wojnie światowej.
którzy którzy bardzo mało przyczynili się
adZości, mnie by się przyNatomiast, pozostawiając Turkom ich posi

n --

wiać się starego dęba, który może upaść.

abs

jaciòr i

obronę

przed

bolszewizmem,

o czem

nieznacznie w swych pismach zaznac
zają.

Turcy ostatnio nawet

sami

bardzo r

a
Turcy w gruncie nie chcą, a być;
знании go przyjąć, Julo ostateczny argument dla Samoobrony. Gre
cy zaś i ст.м. м. będą wit-nn
am”;
ruchu bolszewickiego w Turcji,
jeż

kowego sami mogą zginąć.

eli by takowy #19 rotpowssechniX i
od ta-

Na Conseil Supróme rozstrzyga 819 dot
ychczas przychylnie sprawa dla
Greków i Ormian pod wp/ywem Yenizelos
a,
,
и
Wyobrażam sobie jednak, że może nas
t@pić chociażby „џ
polityki w sprawach Wschodu.

ем–• zmiana

з
$
Może zaszkodzić Turkom incydent
w Marasm. Turcy to rozumieją i dla
te«
go gosydzają to wystąpienie cie
mnej masy.
Zaznaczyć jednak muszę, że jeden
z poważniejszych dziennikarzy (ex
minister) mówi, ge od czasu zawarc
ia rozejmu po/ożenie Turcji pogors
zy/o się,
доши-ш. z tym źmniejśzy/a się
шмеїв na pomyślne dls Turcji roz
straygnigcie jej losu. Mówi on, że Entent
a jest tego ‚Эвита, że Turcja
nie
jest i nie będzie wstanie sama поп
у:-працы mi} potrzebuje opieki
.
+.
Z tym ostatnim zdaniem może i należy
się zgodzió/z myślą, że tej opick
ki, chociaż by w najmniejszej części
, mogła dostarczyć sumiennie, :):-“1
9111—
wie i z dobrym rezultatem tendencyj
nie wrogo dla Zurcji usposobiona, ego
istyczną Grecja,
%

|
|

ф

Organizacje nacjonalne (teszkelaty)
, jak już zaznaczy/em, cięgle się
powiększeją, a obecnie znajduję pont
i…. i w parlamencie, wobec tego, że
takowy sk/eda się prawie calkowicie # z
Unionistów.
Pomimo wystgpienia z gabinetu minist
row Dłemal-Paszy, rząd również
piLSUDSKI
nadal proteguje te organizacje, widege
WSTITUTE
w nich swoje oparcie.
Omy¥kg Koalicji by/o to, że patrze/a мед
уз przez: palec na organosp- jwanie się “впливи (oczem w swoim czas
ie pisa

/em), a dziś, choć W. Konan;

rze postawili wymagania przed Wysokg Portg rozw
iązania tych organizacji, lecz
już cokolwiek zapóźno, gdyż za daleko posz
ło to ich organizowanie się i są
ni dziś liczni. Aupd zaś prlwdopouobnie odpo
wie na ц. not,,!nnie jest w
stanie ich rozwiązać, gdyż nie sp mu Oficjalnie onduormad
knwana

|

i

»
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' go zaś wojska regularnego,
tego,

że zostało

wywofe,

posiada wskutek
na którem mögf bg Się oprzeć nie

takowe do minimum zmniejszone,

ie z warunkami ronin.
zgon
--raita share

zadania, ale to
eXo бу. 20111031 „цм na siebie ”konni. tego
wypad
--prowadzejak widzimy z wyżej wymienionego przykładu щ, wojnę, dla

iomdobniu niedostateczne.
nia której w danej chwili i sily tutejsze sę praw
iom polityki.
ì hiewiem czy taka wojna odpowiada aktualnym zadan
0

”

tej sprawy w swoim czasie zamelduję.

wp/yw na ostateczne
Jest ona barne ważną, gdyż będzie mia/a swój
cokolwiek but” Ъопятвц.
”minuni““ losów Turcji i zwięzang z tym
“petunia
u swemu, n
-m nuoтіпа-кмда“ podobno powiedział otoczeni

i& ‚№84,

---

nie Муцавац una“pomice—
Mt“ 'Ormiahskiego mi: za bajkę іи алсу
nie mJaJ adanci.

3

:
% nia-lhjedNaszę jeszcze raz dodać, że ataman między Grob-ni er
z budzi.: naprężone, a ponieney “rom, a Turkami z drugiej, . stają się cora
le chrze&cijanie, sq oni obuvar may widzę, że pierwszych ma…” wogó
ів już nlepmjgg_Grecko,czy+zeni na wszystkich chrzescijan i dln-go висл

иишч
n mino - Tureckaprzeszłens вшоьоцшквт
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było do pewnego stopnia
Jak już donosiłem otwarcie parlamentu
ujące się około " Enter
zwycięstwem ruchu narodowego.Blementy,grup
jszym stopniu pod wpłyte" Liberale" i hedac w większym lub unie
się,iż parlament będzie ezynnikiem, poteguwem
ścić do otwarcia parjącym ruch narodowy i starały się nie dopu
słowiowa powolność,
lamentu.Ich mimowolnym sojusznikiem była przy
z którą wszystko tu

jest dokonyware,Zamiast młesiąca,jak to byłe

atu" /organizacji
umówione między rządem a kierownikami "Teszkil
i jeszcze teraz nie
narodowej/,wybory ciągnęły sie 5 miesięcy
iekiem Miozostały dokonane.Sultan,ktéry jest przeciwn
wszędzie
ł otworzyć parladoturków,dopiero pod naciskiem Teszkilatu kaza

skowì,udal chorobę
ment i chcąc zaprotestować przeciwko temu ?Fcì
ił się na otuarcie.Ale otwarciè/z‘xgîjìy rzeczy było
i nie zjaw

rzyć oficjaltylkg„pgpwizoryuzncm,gdyż konstytucja dozwala otwo
obecnych w Konstannie parlament dopiero wtedy,gdy liczba posłów
yuczasem 115
tynopolu,większa jest od połowy wszystkich posłów.T
t po. wysiuczba ta nie została dotądkosiągnięta,tofteż parlamen
chaniu mowy tronowej

i przysięgi posłów obecnych,odroczył się

sing die do Zebrania sięguorNB.
I teraz prowadzona jest akcja,zmieäﬁgjﬂggﬂdg_unlg

za
* parlamentowi funkcjonowania.?atfjagi chcą uznać parslament
w
prawomocny z chwilą,gdś w Konstantynopolu będzie połowa -l posłó
którzy mają być wybrani w Turcji dzisiejszej
%

„na;
qa
ort

Tracji."

t.j. Anatolji à

Entente Liberale" mas domage się stosowania litery pra-

wa,czyli zobrania się połowy tej liczby,która była wybierana wteK dy,gdy do Turcji należała Syrja,Nezopotamja i Hediam / gdzie wybory nie,odbyły się/.Kwestja ta jest dotąd w zawieszeniu.Tymcza164

=

sem,
wy

ponieważ

posłów

do

Turcji

niedawna

prezydenta

-

Konstantynopolu

etnograficznej,parlament
legalnie

ciało,funkcjonujące
Na

w

В

został

wybrany

i

wybrał

Della

ed

nie

nie

tylko
din

nawet

było

siebie

uważał

prezydjum

połoza

tymczasowe

Arif,adwokat

konstan-

go stronnictw
tynopşlit(uskî,czlomîek zdolny,nie należący do żadne
liczba posłów obebyły członek " Entente LiberARe" / ‚ey
połowę tych,którzy

przewyźszyła

przy dAlSlOJSnILh warunhauh

ru prezydjum |
mogą być wybrani,wtedy /4.31/1/ przystąpiono do wybo
ł Reszad Hik
stałego.Dżelaleddin Arif bey przepadł,a wybrany zosta
znych za
met boy, byiylustessar "/11 Wiceminister/Spraw Zagranic
Said Halima,Tielkiego

Wezyra z czasów wojny ,M%odo turka /obecnie

wgu1ez1one~o na faltę przez

Anglików/ dawniej jeszcze Radca Le-

regacyjny poselstwa tureckiego w Berlinie,żonaty з Niemka.Wiceb
gin
›zydentem pierwszym jest Hussein Kiazim bey /Mtodoturek/,dru
Abdul Azie heyds ogfendi " Entente Liberale/
Gzy Ninigterjum utrzyma sig,to trudno praexidzteé.Jak pisałem
Organizacja Narodowa traktowała Ninisterjum dzisiejsze, jako
przejściowej,ale zgodziła się z nim,gdyż szło jej na rękę.Jednak
dziś po wymuszonem przez Koalicje ustepieniu Demal paszy Ministra Wojny/

najgorliwszegro zwolennika Teszkilatu,linisterjum

stracito dla tej organizacji dużo na wartosci,To też Konstantyno
pol jest pełny wieści o mającem nastąpić kryzysie.] rzeczywiście
ma się wrażenie,iż sytuacja jest krysysowa.linistrowie i Musteszerzy po kilka dni nie bywają w swych gabinetach,żadnego interesu nie można załatwić,
Pod względem stosunku dok Kos&i&@ji

nastąpiło pewne zaogni eni e

Go prawada,uznanie Azerbejdżanu i Gruzji wywołało entuzjazm i
różowe nadzieje /zwłaszcza w Konstantynopolu/ ale z drugiej stro-.
ny w dwóch miejscach odbyły się starcia zbrojne.1.W Cylicjiw
miejscowości Islakie /okupacja francuska/ d.3. stycznia oddział
złożony z 300 Francuzéw,podczas marssu,majacego na celu złączenie
się z bataljonem Senegalczyków,został zaatakowany przez Turków
Walka trwała 2 dni.Prancuzi musieli się cofnąć do Islakie.2/ W
mieście i prowincji Narran,okupoyanej świeżo przez Francuzów
ју
\ Діон“ >
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spotykają

Aidin.Dla

cid do
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się

Ormian.0i

Armeńczycy,według

gwałty
nie

karabinów.Zaś
to

się

zbadania

napadu

nahometan

ludnością
co

jest

mahomefaktem

Turków,którzy

ulegli;fródła

Ormian,zmieszanych
i

nad

wiem,ale

zbrojnych

bombardowali

/francuskich,tureckich
Grecy

cie

rozejmu/,Francuzi

Teszkilatłu,mieli

taiska.lle

3.

tureckie

faktem

jest

ze

o

sobą.Wiem

zaatako

donoszą,

jest,iż

miasto,które

to

Prancu-

zamieszka

tem
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6r6-

ormiańskich/,

również
sytuacji

z

coraz

większym

Venizelos

oporem

w

walaje-

nntÿcﬁàinst po powro-

Grecji udał się na wyspę Chios,gdzie spotkał się z jen.

Paraskevopulos,generalissimusem armji greckiej w Smyrnie.Tam
postanowiono powiększyć armję grecką okupacyjną,która liczy już
dziś 100.000 ludzi.w tym celu ma być powołana pod broń klasa rekm
tów z r.1921.zaś rezerwiści z r.1915,których miano puścić do domu,zostaną zatrzymani w szeregach /wiadomości ze śródeł greckich/
Wypadków tych nie należy jednak uważać za przejaw jakiejś celo
wej akcji,zmierzającej do wywołania starcia z Koalicją.Przeciwnie
W sferach najbardziej zbliżonych do Т eszkilatu, panuje przeświadcżenic,iż Turcja powinna wystrzegać się pEQchÀwènïà Ëoalècjî.
Nadzieja na pprozumienie z Koależją nietylko nie zenikłayale
jest podsycona uznaniem państw kaukaskich, Charakterystyezne jest
pod tym względem pojawienie się w większości pism tureckich,jakby na komendę artykułów o

tem,iż Turcja mogłaby stać się zaporą

przeciwko bolszewizmowi,0 ileby koalìcj; postanowiła liczyć się

z jej potrzebami Starcia zaś wynikają st@d,iż ńagromadziło się
dużo pelnego materjału wskutek wahań polityki Koalicji /zwlekanie z zawarciem pokoju,telerowanie

wzrostu sił Teszkilatu z

jednej strony,a zarugiej okupowanie nowych terytorjów tureckich
potepianie Zachowania się Greków w Smyrnie i jednocześnie tolerowanie tamecznych rządów greckich itd.itd./
Przedstawiciel Armenji,z którym utrzymuję bliskie stosunki
ze względu na moją kilkunastoletnig zażyłość z działaczami oret|
INSTITUTE {%
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New York
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miańskimi,skarżył
"się

oni

niliby

wyjścia

па

о
2

dostępem

sie

francuską

mi

w

Gylicji,zaś

w

ich

Czarnego

ostatnich

i

stoją.Dawniej

domagali

Gzarne/,obecnie

zadowol-

źle
i

/

morza

do

=

papiery

się,1ż
morza

%

sąsiadowaniem

#

okupację

czasacą w sferach koalicyjnych

miał powstać plan,żeby udzielić Armenji tylko prawa korzystania
z portu Batumu,ktory

pozostałby w ręku Anglików i miałby

służyć dla

wszystkich trzech republik -Armenja,Azerbejdżan i Gruzja.Biura informacyjne tureckie i greckie donoszą ciągle

o 1

jemnem wy

aniu

się Ormian i Turków,przyczem każda strona przypisuje drugiej chęci
napastnicze i zdaje się,iż obie strony

maja rację.

Tutejszy przedstawiciel Stanów Zjednoczo?ych,ndmirał Bristol,nie

opustcza żadnej sposobności,by zamanifestować su a sympatie.dla Turcji.Jak pisałem on jedyny

z pośród wysokich konisuązy był obecny

na otwarciu parlamentu.Gdy zjawią się u niego Turcy

z jakiem żąda-

niem są zawsze przyjmowani z niezwykłą przychylnością,np.delegacja
wybrana na mityngu z d.13/i,która zaniosła do Wysokich Komisarzy
uchwały mitynku,otrzynała odeń wyrazy gorącej zachęty.A

przed paru

dniami doniesiono mi,iż ze sfer amerykańskich doradzano Turkom

proklﬁméﬁaé w Tracji Zachodniej niezawista republikg.Tracha Zachodnia jest przyznana Lidze Narodów,a zarządzana przez Tysokiego
Komisarza francuskiego;Ameryka sprzeciwia się przyłączeniu tego
kraju do Grecji,a żąda dla Bużgarji dostępu do morza.
Pisałem w swoim czasie o ruchach wojsk w Konstantynopolu, tuż
po zejściu się parlamentu,a na parę dni przed dymisją Ministra
Wojny.0tóż w Times z dnia 20/] wyczyłałem,iż d.15/] statki wojenne
stacjonowane na Malcie,otrzymaly rozkaz wyruszenia,prawdopodobnie
na morze Czarne.Zaß tegoż dnia wyjechali nagle do Paryża ministrowie ijny i marynarki angielscy,ze swymi " legal advisers" widocz
nie więc wtedy była brana pod uwagę jakaś poważna akcja wojenna,o
której niestety nie mogłem zebrać informacji.
Za zgodno
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Naczelnego Dowództwa W. P.

*

Oddział II, Sekcja Wojsk-Dypl.

Gdy raport mój informacyjny E.131 буд napisany, wydrukowany i

1)

przygotowany do odc-Imi: do Wskazany, otrzymałem poważne wiadomości, któ-

re podaję мапи–&:

*

Rain—rusu. 22 grudnia został obrany chanem Turkestanu. Siedzibg jego jest Taszkent.

|

w»

i

f

# zeszłym tygodniu (rl-8} Lutego) na тріо Chios odbyXa sig kon-

2)

ferencja między Wenizelosem (ministrem Grecji), generafen Paraszewopulog
(dowódcy wojsk koalicyjnych w Macedonji), p.Stergiedes (komisarzem greckim na Smyrng) 1 genere/em Fangalos (szefem Sztabu wojsk koalicyjnych w
Macedenji).
Lo

się

s
Jako dalszy ciąg tej konferencji, w czwartek (5 Lutego) odby~

posiedzenie

7

porsie

Konstantynopolskim

na

kryżowniku greckim

у

і

3

"Kil-

- -

kis" między gun-relu- Рота-орден, który przybył tu na torpedoweu "Le-

?

on", geners/fer Pranchét d'Ésperay (francuzkin автономии), genera-

%
Хет Wiln (sngielskim gXéwnodow. w Anatolji), p.Kanelopulos (greckix komisargem w Konstan/polu), pulkownikiem Ketechaki (dowbdog wojsk greckich w -

и
a

Kons/polu) i genersłem Pangelos.
Konferencja ta odbyła się poufnie i mias/e na celu omówienie %
środków, które będg stosowane na wypadek dalszyoh nięsorządków w Anatolji,
o być może, se by/y omówione miary, które będg użyte na wypadek niepomyślnego dla Turków rozstrzygnięcie kwestji wschodniej na Conseil Suprême.

\

* Sobotę gul-mra] Franchet d'Espersy wyjecha/ do Paryża i Londynu. Genera) Psraszewopulos po posiedzeniu odjechał natychmiast do Salonik.
Obecnie siły wojskowe Ententy są następujące:
1)W Konstantynopolu - 62 tysigce (Anglicy i ancusi)
) Smyrnie - 100 tysięcy (Gr-cy)
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2 bardzo wiarogodnego źród/a dowiedzia/ey się, że zbrojne występy Turków w шині (w Marasu), szczegóły których podaję "про—201$, nl— %
`192у
uważać

za

prowokację ze strony Ormian. Ponieważ obecnie ma się roz-

stzzygnçé Кипр Wschodnia i ponieważ Armenja nie me dotychczas wielkich
Szansów na przyznanie jej tureckich wilajetów - rozruchy sp wywofane samymi ormianami, jako broń do oddania tych wilajetów w ręce chrześcijan, a
mianowicie, jeżeli nie bezpośrednio Ormian, to chociaż by nm okupację francuzkp, co jest dla Ormian więcej pożgdanym, niś pozostawienie ich w ręku
Turków.
(Przedstawiam kopję depesz, w których muzulmanie narzekają na
zabójstwa).

Weroraj został zajęty przez Anglików gmach Ministerstwa Wojny.

4)

Oddziały tureckie zostały varzeprowuuzone do meczetu (Sulejmanie) .
i

kbunie& koszary w Pandermie zostały teś zajęte przez Anglików.
Otrzyma/em wiadomość, że wojska koslicyjne zajmuję budynki,

przedstawiające dla Turków wielką wartość.

у

Jest to zwigzane z obawg przed wysadzeniem w rowiettze iudynkòw
zajętych przez wojska koalicji.
Warta powiększony. Wydano rozporządzenia, aby do koszar absolutnię nikogo mis wpuszczano.
W.Komisarze postawili W.Porcie wymagania, aby organizacje na-

5)

rodowe zostały rozwigzane. (feszkelaty). Wytpię w przychylny rezultat. (yobrażsm sobie, ње Нава odpowie, że te organizacje mu nie podlegają, a do
. rozwigzania siłą nie posiada dostatecznej ilości wojska.
Ministerstwo Wojny rozporządziło, aby oficerowie tureccy salu-

6)

towsli oficerów koalicji.
ЗаХо&опо nowg szkolę wojskowg dla przygotowania kierownik.

7)

RCHIVES
Semin

do prożektorów fortecznych i dla podoficerów inżynieryjnych,
jest z tego,
8)

że Turcja nie zupełnie przestaje dbać o swoją regularng mg”.

2-50 Lutego przyszła wiadomość do rossyjskiego biura prasowego.
treści następującej: "Bez żadnycj powodów Gruzini napadli na bddzialy ar-
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/hardziej

odpo-

tymezaso-

szczegółowo

spfawę przedstawię dodatkowo po zbadsniu.

Z następną pocztę wyszlę skład wszystkich członków parlamené
tu % biografją każdego i przynaleźnością politvezna.Spis ten
obecnie opracowuję.
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w ćhwili,gdy

został zawarty rozejm z państwami centralnemi,

spodziewano się powszechnie zupełnego rozbioru i unicestwienia
Turcji.Zbiegiem czasu,wobec zwlekania aljantów z rozstrzygnięciem kwestji tureckiej,pozycja Turcji zaczęła się wzmacniać i
teraz w kwestji jej zniszczenia nie można uwsżać za przesadzona.,
Ale i dziś jest rzeczą niemal pśwną,iż znaczna tery torja,wchodzące przed wòjna w skład Gesarśtwa tureckiego,zostaną na zawsze
oddzielone „Państwa eurowejskle mają zatem obecnie pierwszorzędny

interns w tem,]akle będą warunki pokoju z Turcja:jedme z nich
spodziewają się uzyskać przyrost swego terytorjum lub wpływ na
nowe formacje państwowe,które powstają w granicach dawnej Tur
cji,inne pregną zapobiedz temu,by ich konkurenci nie obłowili
.si zbytnio,Stąd wynika,iż Turcja i wogóle bliski wpływ jest
obecnie przedmiotem zabiegów dyplomatycznych cale) niemal
py.W szczegółach

sprawa ta wygląda następująco:

1/.Turcja.Największą rolę gra tu bezwątpienia Anglja,która
obsadziła swemi wojskami całą Nezopotamję,bierze udział w okuś
pacii terytorjów,zajętych przez wojska aljąnckie,ma pozatem we
wszystkivh ważniejszych centrach swych adjutantów wojskowych
lub cywilnych wreszcie panuje swą flotą nad Wodami/äkæ‘æggceml
--dawną Turcję.Politycka engielska dąży niedwuznacznie do razato—
mizowania 6 iata muzutmaiski go,Anglja ма bowiem większą od
jakiegkolwiek pa.stwa europejskiego ilość poddanych mahometan
i nie chce z tego powodu dopuścić do

powstania jakiejkolwiek po-

tęgi mahonetaąśkiej,kh ktŚrej mogliby graiiŁnwnć

poddani an-

gielscy.7o jest przyczyna,dla której politycy angielscy domag@ają się odebrania Turcji Konstantynopola i nawet jak największego
ograniczenia jej władania w Anatolji/Azji mniejszej/;Jeżuli

Anglja zmxonl sua noąltykę w tej kwo<t31 to ghy>a von naciskiem

OkollCuUO (1 zewnętrznych, ja

bro„bn cols nulçka ktora może
eu
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Turcji.

Anflga zajmuje się bardziej inter»

sywnie od innych państw. Stara 51ę ona osłabić w Turcji prądy
Inacjonalistyczne,

jak Nłodoturków

, którzy cheé pod inna nazyą

ale jeszcze istnieję i nawet są najsilniejszym

,

stronnicéewem,

JAE Taszkilat Organizacja Narodowa pod kierumnistwem Eustafy Ke-

mals /.Anglje

przeciwstawia im partje"Entente Liberale,,ktora

składa się częściowo z ludzi, bedgcych pod wply\emAn“]11 /czasami
poprostu jej agentów/„czściowo z inteligencji,nie wierzącej w moż

ność samodzielnego byłu Turcji i widzącej przyszłość tylko pod pro
tektoratem Europy. Oprócz tego Ąngljąćggiłgdgwyłasngxorganizację
,;Societe des Amis des
kierunku.

jeszcze dalej idzie w tym
3

з

W celu przeciwdziania

turackiamu,\Anglja

guje chrześcian,więcprzedowszystkiem Ormian i Greków.XX Z tych
pierwśi dotąd nie @dstąpili od swego żądania przyłączenia do republiki ormianskiej 6 wilajetów tureckich,zaludnionych częściowo
przez Ormian.Ale &e wilajety nawet przed wojną nie posiadały
większości ormianskiej,zaś dzisiaj „po rzeziach w czasie

wojnv;odsetek

ludności ormianskiej stopnisł tam znacznie.Np.w Trebizchdzie,jedy›
пуп wylocie Armenji na morze Czarne ‚2 pośród 22.000
Ormian któryy
tam przebywali przed wojną,pozostało zaledwie
kilkuset.Zas Crécy,
zamieszkujący/co prawda też w mniejszosci/Konstantvnopol,Tracje

Wschodhia‚wybrzeza morze REXERXXX

Egejskiego i rozrzuceni tu i

owdzie drobnemi grupami w gtebihnatolj
i, nle kryją się ze swym za-

miarem odebrania tych prowincji od Tur
cji , w czem znajdują popar cie ANGLII,
Wreszcie,na wschodzie Turcji,Anglja usi
łuje stworz»ć nową kweg
tie :kurdską, Kurdowie zamieszkujący całe nasm
d gor ed Araratu do
miasta!
Kerkut włącznie,są wyznania zlgmoneta
nsklego i zawsze by.
li w1ernvm1 poddanvmi tureck
iemi.Jest to naród „stojący na
tak niskim stopniu kultury,iż nie
ma tam dot ad mow? o jakimś
separatygmie
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Anglja,korzystając z pewnych błędówApopełnionvcn

przez Młodoturków /zaciętych i doktfrynerskich centralistów/podczas
wytworzyć opezycję kurdskąlkĘQEEWogpiskuje się w
Konstantynopolu /pismo; Déinn,i klub kurdski/,a nawet ma pewne roz

gałęziemia wsród dzikich wodzów plemion Kurdystanu,
Dążenie do odgwania Kurdystanu od Tracji ma glqpsze pods tawy
polity czne.Anglja chee w ten sposób stworzyć barjerę, króraby od- :
dzielała Turcję od Azerbejdżanu, Dagestanu iAzerbejdżanu perskiego.
W tym celu Anglja probuje nawet rzeczygktóre na pierwszy rzut oka
wydaje się paradoksem:złączenia Kurdów z Ormianami w opozycji przeciwko Turcji.Kurdowie co prawda dotąd zawsze prym trzymali w тугитnaniu Ormian;ala u narodu,na tak niskim_pozicmie stojącego, wszelki
eksperymenty polityczne są dopuszczalne,
Wynika stąd, iż wpływ Anglji na Turcję jest bardzo znaczny;
Agielscy ajenci są wsazędzia;w administracji , organizacjach politycznych i społeczańskwie,Przytem należy zauśażye,iż polityka
angielska jest bardzo konsekwentna,co wzbudza szacunek nawet u tych
którzy uważają Anglję za wroga „Postępowanie przedstawicieli Anglji,nawet na najmizszy ch stopniach;just na ogół bez zarzutu,

wskutek czego nie wywołuje incyndentów,które byłyby sprzeczne z zamiarami Rządu angielskiego;
v Prancji @azenia sa wręcz odmienne od angielskich, Francja ma
polityczny,ale kulturalny i ckonomiczny.Język francuski jest dotąd w Turcji najbardziej rozpowszechniony ze wszystkich języków
europejskich.7szędzie spotkać się można z francuskiemi szkołami;
ze szpitalami i klasstorami.Produkty francuzkie są przez klasy
zamożniej

chętnie

nabywane,Wrazie odpadnięcia jakiej prowincji

od Turcji cały ten dobytek wiekowy narażony jest па zniszczenie

nowe państwa powstałe na gruzach Turcji / Bułgerja,Grecja

wpływu kultyralnego szła zwykle strata rynku,spotęgowana jeszcze
przez politykę celną nowych państw,dbających o rozwój własnego

г
y
praemy łu.
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Silna Turcja nie jest grośną dla Francji.Dla tych wss stkisk--przyczyń Francja nie ma w tom interesu,by Turcja została rozczłonk
kowana .
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Jednocześnie
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onje i zaFrancjglpragnìe pozyskać nowe kol
ję,a może i
słabości Turcji,by sagarngé Syr

jednak

mierza skorzystać ze
ska nie jest jednolîta,jak angiel
CJiićję.Ulate'o uolltvcka francu
m Francug, obdarzony większym tem
ską ‚jest bardziej chw103nk.xr7yte
władzę nie posiada takiego taktu
peramuntem i lubiący pokazać swą
jĘ częste konflikty podrzędnych
i równowagi,jak Anglik, stąd uynika
władz francuskigh z Ęudnością.

cji

jest dla Tur
uaxzB angiehska
Skutek jest ten,iż choć polityka
dheé moăna nawet poniebezpieczniejsza od francuskiej,
daleko

siejszej jest do pewnego stopnia
wiedzieć,iż Francja w chwili dzi
u niechęć do Prancuzów jes
pray jaciółką Turcji,jodnak wśród lud
,czego przejaweń są np.krwawe
delkko znacznicjsza niż do Anglików
cznia i pocz ątku lutego, b.r.
'SŒDËCîa w Karrasz i Aintab z końca sty
zić jednolltq,konsekwentną
Gdyby jednak Francja zaczĘła prowad

rjotów tureckich
wobec Turcji,to znalaziaby ona wśród pat
nników,gotowych poddać się
i w rządzie pradopodobnie więcej zWwole

"politykę

pod jej wpływ,niż Anglja.

sprzyjania
рґоицолЧ od реипеьо czasu DOLLuka wyraźnie
się Iłnpatow i we jny wewngelementowi mahonutauułlemu Cheae poubvć
incji samorząd, zaspatrznej w Trypolisie.Rzad włoski dał tej prow
turalne i materjalkajajacy u zupełności jej potrzeby narodowe,kul
„Igggjjl
ne, co odezwalo sig głośnem echem na całym
Włochy

do Teszkilatu,wspiewładze ńłuskie odnośzą się bardzo przychylnie
Anatolji nie sporając go wszelkimi sposobami.Dążenia greckie w
„Włosi okupują wpr@
tykają się z żadnem poparciem ze strony włoskiej
okupacji wspólnej
dzie części wybrzeża Anatélji i biorą udział w
Tracji,ale nie wyrażają

bynajmniej chęci utrzymania tej okupacji.

.
Włosi nie rozporządzają takimi zasobami,jak Anglicj i Francuzi
ycji
ich wpływ nie jest tak zakorzeniony i oparty na wiekowej trad
ale są niezmiernie zapobiegliwi i pracowicei.Staraja sie nawiązać
jak najwięcej stosunków handlowy ch,sa uprzejmi;zjoﬁnuja sobie lu_ dnogé,dlatege powoli ale stale nabywają coraz większe"o znaczenia,
Stany „Jaunoczona. Amerski Polnucnaj są Jedanen wielkiem mocarstwen,ktore nie Jest przezTurków POSqduOnOo chęci aneksyjne,dlaSKI
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tureckich,pozwala
się

liby prosić

widzieliby

Stanów

Stanów

Komisarz

przyczynił
przez

wyrazić

mo

europejskiej

Turcji

w

mandatu

kogo

się

kraju,najchętniej

Ameryki

jakiego

rozglądając

tureckie,

dla

Grecji

itp.
gorliwie

Ormianami,

Ormian,którzy

są

oby-

watalami Stanów Zjednoczonych,po części działa tu kler amerykański
bardzo wpływowy,a mający
chrześcjan,których

tradycjenalna sympatje do Urmian,jako

mahonetanie przesladuja.Jednak z

powodu właś-

nie nieistnienia tendencji aneksyjnych w зсацась Z jednoczonychpTur

cy najchętniej pogodziliby się z udzieleniem

Stanom Zjednoczonym

mandatu opiekowania sie Ormianami.
Grecja dąży otwarcie do zhiszczenia Turcji.Narzeniem jej jest
zagarnięcie wszystkich wybrzeży morza Zgejskiego,zatem Tracji Zachodniej i Ischodniej,Smyrny i cale) zachodniej części Anatolji
braz Konstantynopola.Jej przedstawiciele wypowiadają to na zebraniach publicznych,choć nicoficjalnych.Greccy poddani Turcji nie
wzięli udziału w wyborach do parlamentu,chcąc zmniejszyć jego znaczenie.Patrjarchat Konstantynopolitański agituje energicznie przeciw Turcji.] chociaż oficjalnie prezes ministrów greckich p.Venizelos,jest za internacjonalizacją Konstantynopola,to czyni te dlatego,is nie widzi w tej chwili innego sposobu Ädorwaniu Konstantynopola od Turcji.
W Smyrnie‚ckupowanej przez Greków,zachowują się oni,jak gdyby
to nie była okupacja,lecz aneksja „Tworzą tam władze greckie,szkoły greckie.Przy zajęciu kraju znaczna ilość Turków została wprost
wycięta,inni musieli emigrowag.Zachowanie się władz greckich było
takie,że skłoniło ono wreszcie Aliantów do zbadania sytuacji,przy-

czem komisja złożona z przedstawicieli 4 mocarstw,orrzekła,że rząd
|
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grecki

naruszył warunki

%»

rozejmu,a

pasţepowauîo wojska heleńskiego

było niewłaściwe,
aków zemleqzkuąącvxh TurGrecja ma wpływ tylko przez swoich rod
rznych , to te dwa narody Grecy i
646 . Gdy by nie było przeszkód zewnęt
Turcy wyrzynałyby się wzajemnie.
obu tych państwach Angija па wpływ prze

Gruzja i

kaz po rozejmie,a dotad
w„ZZSĘEJŻĘRS'EĘ'ZŁEĘĘGSła militarnie Kau
ły anülolsllu grają tam wielką
.okupuje Batum i okręg batumski.Kapita
socy Komisarze angiolscy
'role,zulaszeoza W przemyśle naîc1anym.uy
rozstraygeja o wszystkiem,
ychylnie do rezwoju tych
De niedawna Anglja nie odnosiła się prz
ny chęć niesprzeciwiania să
repuäliszok.?rzuruvnq była z jednej stro
i Gruzji i Azerbejdżanu
Denikinowi,który nie uznawał niezależnośc
zbrojnej.Z drugiej
a Dagestan probował nawet poddać za pomocą siły
ałs sig,iă Azerstrony Anglja,mająca protektora# nad Persją,obawi
an porski.W
bejdżam wzrósłszy w sily,zapragnie uzyskać Azerbejdż
od wolyw en
ostatnich czasach polityka ta uległa pewnej zmianie,p
iki
ć
posuwania się bolszewików,któryn należało przeciwstawi republ
ielkeukaskie.Trudno jednak przesądzać czy dzisiejsza polityka ang
neska jest czemś stalem,checia utworzenia na Kaukszie wału ochron
ge przeciwko posuwaniu się Rosji na południe,czy też jest

to tylko

ny ch
polityka dnia,wywołana potrzebą użycia wszystkich rezporzadzal
sił przeciwko bolszewikom.
Armenja.Tu panuje niepodzielnie wpływ angielski i amerykański,

Argana

cy

sie ste-

są zbytnio słabi,by mogli myśleć e bronieniu

mi własnemi siłami przeciw sąsiadom nahometańskim,dlatego

prowadzą

eni ogromną bardzo energiczną akcję wśród państw zachodnichmdomaga
jąc się od Anglji,Francji i Stanów Zjednoczonych uznania i pomocy.
Syrja.stała się sfcrą wpływów francuskich od czamu konwencji
franko-angielskieÿ /1lstipad 1919 r/.i wycofania się wojsk angiel-

za
skich.Francja zamierza utrZJmac w swem bezpourouulen władaniu zachodnią część Fwybrze a/ tworząc z czę›u1 wschodniej państwo wasa
ne pod rządami

Fn1zala.JPdnak formalniesprawa ta jeszcze

łauwlona nie 3<1 Wśród Arabów jest pewnien

prad separatys t"zny
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Kemślatśćgtarżaj
lub grupy tureckie usiłują
tki
nos
jed
ieś
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,iż
nak
skieh.Mośliwe jed
eciw Francji.
stworżyć w Syrji dywersję prz
est bardzo nieprawów okupowaną
Hezepotamja.jé5t przez Anglik
trwarowolnie wynieść się stamtsd.U
dopodobne,57 oni zechcieli dob
zuuporządkowanie kraju,będącego w
lenie się władzy angielskiej i
starewne długo.Tymczasem i tam sa
zap
ało
trw
e
dzi
,bę
nie
rui
nej
peł

cia,ale malo

em fprnalnin,faktvcznic zaś
lpdias jest krélestwen niezale&n
.
będącem pod zupełnym wpływem Anglji
t pod protektoratem angielskim
Persja od lata roku ubiegłego jes
inistrację,komunikację.Uśród Peradm
ję
arm
tam
uje
niz
:
reo
ja
Angl
o stanu rzeczy,podsycane przez
sów jest silne niezadowolenie z teg
t jednak,by niezadowolenie to WY
jes
em
liw
ątp
h.W
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pomogą czynniki zewnętrzne.
raziło się w formie czynu,0 ile nie
Wschodu cieszy się ÿtelka
Polska we wszystkich krajach Bliskiego
przedewszystkiem pańsympatją.Narody mahometaiskie widzą w niej
aneksy jny ch. Poutore,
stwo,ktére nie może mieć żadnych tendencji
istnieć będzie antagosa one przekonane,i2 między Polską a Rosją
się Rosji,jako
nizm,a ponieważ Turcja,Kaukaz i Persja obawiają
ści,dlategó kraje
potęgi zaborczej jeżeli nie dziś te w przyszło
jacielskie stote pragngByby mieć z Polską jak najbardziej przy
-ви nki,

jmniej mahomelasz ścisły sojusz z koalicją nie odstrasza byna
dobrze,is nie
tan od szukania zbliżenia się z Polską.Pojmują eni
tym względen.
mogą spodziewać się od nas gainej czynnej pomocy pod
o Uschodu
Nszelkie zatem próby zawarcia z państwani bliskieg
nych mają grunt
traktatów handlowych, tranzy towych,a nawet politycz
a ta tyczy
przygotowany w warunkach naturalnych,Naturalnie,iżś uwag
się tylko tych krajów,które utrzymają lub dostaną państwową nieNETS |
podległośćś

P4

ћШ'ШРФЗЧВдч'Цђ.ВРИЧИРЗШ na
Bliskim Wschodzie bardzo zmmne i cenione.W Persji i na Kaukazie
pray tom

2
и .

zauważyć

należy,iż

prowiększą część importu pochodziła z Polski,do Turcji też szły
dukty polskie z Galicji i Sląska Austrjackiego.] teraz przeniknięcie na rynek wschodni byłoby dla naszych producentów korzystne,a
dla Państwa Polskiego nieocenione,dójąc mu materjaty surowe lub
walutę obcą.
' Za zgodność:
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Zgodnie z życzeniem
kie,wychodzące

1920

ety
prłosyłan z każdą pocztą gaz

francus

W Kenstantânçpelu.

z takowych będę przesyłał WyGe zaś do gazet tureckîch,to
że czytanie gazet tutłumaczeniu, gdyż wśobrażam sobie,

ciągi W

ionym.Jegeliby zmß Nacz .Dow.3yreckich w Warszawie jest utrüdn

ety,to'prąszę o tem zxńiudnmió;
czyło sobie mieć tureckie śuz

et tureckich za Styczeń/ w
Obecnie przesyłam wyciąć a gaz
iej detalicznie/.
brnvsnlaéci będę przesyłał_5ariz
et i ich kicrunek polityczny:
Pla informacji podaję nénwy gaz
gazeta rządowa Min.SptZagr
1/./Jeni Фів" /oznacza New dzień/
świata/ partji entente liborak
2/ " Alomdar" /wieści z całego
s tow
3/ " Hakyt"/ Czas/ ergan Unioni
organ Unienistów
4/ " Ifhem" /daé sie zrozumieć/
an partji Entente liberale
5/ " Pejami Sabach" /poranek/ org
alistyczna
8/"Akszam" /wicczór/ gazeta nacjon
wszechnia prawdę / to same
7/ " Terdiimani" Chakikat" /rozpo

zwalczająca unionis tow
8/ " Serbesti" /swobeda/ gazeta

na welne86/ gazeta wychodząca
9/ " Hakimieti Millie" /nacjonal
zy.
w Angorze organ Mustafy Kemal Pas
/-/ PORZEGKI
Generał ppor.

ARCHIVES
New York

|
-i|

480

""some

PEENONOGNIK

PV

7M 2

Зи вида№№
JY 154
13 Listopeda

Do

[7 20%

Naczelnego Dowództwa W. P.
Oddział II, Sekcja Wojsk.-Dypl.

ź

!

1)

MM” WW

Regd Turecki zabronił wygłaszania mów na jakich by to, nie byFo wiecach i zebraniach publicznych. Powodem do tego była mowa pantura=
nisty Jusufe-Bej-Aczkury, wypowiedziana na zebraniu w Uniwersytecie.
Treść jej mowy podaję z tureckiej gazety "Serbesti": "Jeżeli.
Achmet Agajeff i Hyssejn Zade Ali Sp Wgszyngtonami Azerbejdżanu, to Cha1iX i Nuri-Pasza muszę być jeszcze wyżej postawieni. Z dwóch ostatnich
pierwszy jest stryjem a drugi bratem ex-dyktatore Enwera, który w przeş
ciągu 5 lat topi) kraj w rzekąch krwi. ChaliX-Pasza byJ dowódcą 6-ej
Mezopotańskiej Armji. By/em w козий“, gdy on. przonibsx tan swoją rosy—’.
Gencję. I wtedy, gdy on oddawał się zbytkom, otrzymując na areoplansch

2 Ress-ul-Aina wine, szampan i inne produkty dla ormianek, wywiezionych
przez niego z Wana i Erzerumu, ludność umiers/a z głodu, ponieważ oka
chleba (oko/o 3 funtów) kostowa/a 272 liry (okofo 25 frank. franc.) i to
dlatego, że Pasza paskowył. Mieszkańcy zjadali jeden drugiego.;
Gazeta "Illeri" mówi, że Abmet-Rustam-bej (zturczeły polak Bi-

2)

liński, kuzyn ex-ministra' naszego) aktywny członek nacjonalistów, przy-

'był do Kons/pola z Angory i przyjmuje już udział w obradach parlamentu."
3)

№№"

о polities angielskiej w sprawie tureckiej, zyska-

zuje na to, że ostatnio ton angielskich gazet stal się przychylnie jszym
dla Turków, ale że stpd nie należy wnioskować, że i polityka rzędu zmieni/a się również. Do tego Sp dwie przyczyny: yiemsza i główny polega пд

tem, że w Anglji

sig z tem, że niby Gentr panislamizmu 1

panturanizmu znajduje się w Turcji. Z tym należy ram na zawsze skończyć.
A
®.

Druga przyczyna - to propaganda, które prowadzę przeciw Turkom jeńcy-an=
A\

'““… glicy, którzy wrócili do ojczyzny.
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W końcu

"Wakyt"

mówi,

że

jézeli Turkom poswolg &y8 spokojnie

to oczywiście będg oni unikać awantur i nie pójdą za prądem bolgzewidkin.
$)

Gâzeta "Jeni-Hen" mówi, te konférencja pokojowa prayzna w bliz-

\

|

kiej przyszłości раме niepodległość pó/nocnego Kaukazu z zastrzeżeniem
co do przyszłych granic.
"Taswiri-Efkisr". Dziennikarz tej gazety zapytaj Szejk-Ul-IsYa-

5)

ma (wyższy стеновиту muzulmański) na konto bolszewizmu z muzulmahskiego pun-

ktu widzenia, Odpowiedzi stanowczej ten nie dal, mówigc, że rzeczywiste
teorje bolszewizmu nie sp jeszcze znane."
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"Jeni Hun" mówi, źe na świecie są obecnie dwa wielkie мёда; po-

lityczne: nacjonalizm i internacjonalizm. Ponieważ trudno powiedzieć, który z nich zwycięży, należy Turcji 186 drogą średnig i wykorzystać takie роKożenie."
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"Taswiri-Bfkiay" pisze:"Bolszewizmowi należy pzeciwstàwiaò
nie tylko tradycje Islamu, ale dolgczyć jeszcze jeden ważny arguments
Turcja, która

cale stulecia w ciągłych wojnach i rozru=

chach, jest teraz zmęczoną i chce już obecnie #yb spokojnie, Dlatego naród
turecki obawia się nowej rewolucji, którg mogli by spowodować bolszewicy.
8)

I dlatego, będge zupe/nie przychylnie usposobionym dla bolszewizmu, # punktu widzenia polityki zewnętrznej, ponieważ takowy типу,-імунний,“
nie chcemy, żeby on znalazł miejsce w naszym kreju. Ale raz jesteśmy zgod-

ni z dyplomacjp europejską w sprawie bolszewickiej, to dlaczego do/nas nie

8)

.
;
chcą tak się odnieść jak 'do Azerbejdżanu i Gruzji?"
у
"Wekyt" mówi, że z punktu widzenia politycznego przed Turcją
Sp dwie drogi; a mianowicie: albo ona będzie piepodległg z stolicą Konstantynopolem, albo będzie podzieloną i w tym razie, pomimo własnej woli, podpadnie pod wpływ bolszewizmu, Mówigc o ostatnim, nadmienia, że bolszewizm
jest drugs strong caratu. Bolszewizm jest w przeciwieństwie z religjà i
Islamem, który przedstawia

demokracjg,

zbudowang na podstawie prawdzi-

wego braterstwa. Co do Turków, to oni nie mogę zgodzić się z prydem internacjonalistycznym."
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Achmet-Feryd-Pasza mówi,

twarze - rewolucję u siebie

i rozpowszechnienie

lityka Turcji bydzie miała te# dwie

że bolszewizm ma dwie
zewnętrzne.

I dlatego po-

Strona, zależnie o@d po/ożenia, które

zajmg państwa kapitalistyczne Buropy. Jeżeli zechcą oni dopomódz Turcji,
to ostatnia może przyjść do zgody z nimi i nawet zawrzeć sojusz$"
To samo mówi "Taswiri Efkier".

"/lemdar" mówi, że ani Angljg, ani Francja, ani Włochy nie

10)

mogą zgodzić się na Unionistów.
Anglja dlatego, że ona "sprawiedliwa", Francja dlatego,
"&e ona liberalna" i nakoniec Włochy dlatego, "Że majp delikatność polityozng".

Delej idg zwyczajne ngpady na Unionistów.
“да“ Sabach mówi, że Turcja nie powinna drażnić państwa

-

11)

przeciwnie starać się uzyskać sympetję.
"Alemdar". Tylko teraz &опјеаџеи się Turcj o tem, ke

12)

prowadzili wojnę na korzyść Azerbejdżanu.
skiego, to Refi D&awad wskazuje na to,

Co do niebezpieczeństwa rossyjekiw

że przed samym rozposzęciey wojny

Hussejn Déagid nie przestawał napierné na sojusz z Rossję. W ten sposób
móżna by/o uniknąć tego niebezpieczeństwa, tymbardziej że i Anglja była
przeciwna również panislamizmowi Jącłi pangermeniswowi. "
"Serbest" regda zniszczenia Unionistôw mówigc,

*e

tym sposobem można wyratować ojczyznę.
13)

leniem zaznacza, fe z inicjatywy Suryfar" z zadowo
"Alemd
--*
l się pociągnąć
beja (członka parlamentu z Adrianopola), parlament zgodzi

odpowiedzialni za rozdo odpowiedzialności wszystkich tych, którzy byli

mencie za 52
poczęcie wojny. Podobno ta sprawa była rozpetrzong w parla
dg Nacjonalistów z Angory, (M.Kemal-Paszy) ,
14)

ie przy Par»Jeni-Gün", nestaje na konieczności utrzyman
, a także
kach Dardaneli, pod warunkiem, żeby były otwarte dla wszystkich
na utrzymaniu ce/ości Turcji i Konstantynopola.
Gazeta zadowolone, że M/ochy trzymają sig tego punktu
widzenia.

.

"Жотейіа, która odgrywa M.Komal-Passa 1 jegó

бу
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otoczenie zmuszają dyplamację Euróby do smiechu, nas powinna ona niepokoić
gdyż nie może być wgtpliwości, he gra ta przyprowadzi do ciężkiego drematu.
M.Kemal, stronnicy którego sę,unionistskę bandą, ratuje jednocześnie naród
i rząd; rozsy/a on proklamacje i wezwenia na prawo і па lewo, a część prasy sto¥ecznej proteguje go. C&A robi przytem rzad? 14 miesięcy uplynelo,
jak zlotylibm; broń, a teraz kogo chcemy straszyć? Kogo chcemy usuwać,

lub

tpm grozib? CaZy &wist poznał tych fa¥szywyoh bohaterdw i testralnych patryjotéw! Jakaż to omy/ka czekać dobrodziejstwa od tych rozbójników)
"Serbesti" pisze o bolsźewikach.

16)

$

Czego chop bolszewicy napewno nikt nie wie, ale sędzęc z tego
co się o nich słyszy - przedewszystkiem chop oni ogrsbiać bogatych 1 појаtek ich oddać biednym. Twierdzą o tem, że Wnioniści stali się bolszewikami.
Jak #e pogodzić jednych z drugimi? Unioniści sami nie naleig do палете}?
ale gdy trochę pomyślałem, zrozumiejem o co chodzi.

з

Przypomniałem sobie, że gdy wYadza przechodzi/e w ręce Uniomistów wo/ano:"Śmier& bogatym, którzy wzbogacili się przez krew narodu!"
Minister Wojny tych czasów Riza-Pasza (obecnie Wezyr) mie/ siebie za szczę
śliwego,gdy* życie swoje kupi/ za 100 tysięcy lir.
Èrzelllp 5-6 let od tej pory i Umionisci, rabujgo nardd,wzbogasili się o 10 razy. Przekonałem sig, że bolszewizm i unionism - to jedno
i to samo. Ale ograbić J-eełen naród $lbo cs/y świat, to nie jest jedno i to
samo.

*
inne
na
Jeżeli Rossja zrujnowana doszczętnie, a teraz kolej

райвіта, ро je rozumiem to niebezpieczehstwo. Ale nes to nie powinno miepôkaio, bo już jesteśmy oststecznie zrujnowani."
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