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Sekcja Wojsk=Byplon.

roztrzygnięcia w Paryżu

sp nerwy tutejszego

sprawy

turet'-

spoleqzeţţştwa musulnahskie=

go. Jak już zăznaczylem w raporcie poprzednim, okoliczności ostatnio tak się.
единицу, te jakby podniecaly i bez tego naprężony stan nerwowy turków, oba-

wâajgcych się niezmiernie o los Konstantynopola i Dardanely. Pomimo tago, ke
gazety stara)'y się przygotować nastrój społeczeństwa do tego ciosu, дист."
mógł na turków spaść wrazie roztrzygnięcia sprawy Konstantynopolitańskiej
przez Киів-тег: Paryaki dla nich niepomyślnie,

jednak ТФакоу nie przyjęli by

takiej decyzji z pokorg i ze schylong,głowg, o czem Новини donosifeg
w poprzednich raportach swoich.
10 Stycznia odby/ się na placu SuXtan Achmet w musulmańskiej | Датив};
części miasta (Stambu/) za pozwoleniem w/adz okupacyjnych wielki wiec. 5

пламени
Жапетід

dziewano się ро tym wiecu rozruchów i występień nieprzyjaznych w stosunku
do chrześcijan, lecz odby) się on w zupełnym poszędku i bez żadnych ekscesow. Nazajutrz po wiecu delegaci stawili się u Haut Comisaire amerykańskiego
і przedstawili mu decyzje powzięte na wiecu. Admiral Bristol bardzo przy=
chylnie przyję/ przedstawicieli i w bardzo delikatnej formie do nich pri”

mówi/,. To przyjęcie, jak i przemówienie, bardzo się nie podobało ®sz
zaklętym wrogom furków - Grekom, którzy zewnętrznie jak@by szykują if; już

do objęcia Konstantynopola i zaczynają czuć się potrochu gospodarzami w takowym. Im najwięcej chodzi o to, żeby Turcy byli wypędzeni z Europy do
Azji, gdyż o ile inne państwa europejskie rozstrzygają, być może sprawę tu-

PILSSZUDWUSKTEI reckp zasadniczo, Greków najwięcej interesują sprawy terytorjalne, a Oprócz
IN IVES „gogu; kwitujg obecniez Turkemiфахнеrachunki. Dodać należy, że ogólny ===
ARNeCHw York |
плати;; spoYeczenstwa greckiego jest питону, nawet[ілті-опівдні dyploma=
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Podobno nawet wielki @yplompgta grecki wenizelos, żegnając w Paryżu
na dworcu Patryarchę Greckiego, naznączy/ mu spotkanie w Aja Sofji. Mowa
* zak Greckiego Komissrzn w Konstantynopolu z powodu Nowego Чока wygl-:smtow i artykuÿamt

greckich

gozet,

podniecajgeych nienswiść

do

również
na do zebranych rodaków by/a także silnie podniecającą , przyczem

113311"
Руј wspomniany meczet Aja Sofja, którego grecy znacznia więcej niż
chrześcijanie nie mogę darować Turkom.
Jednak podczas dni ostatnich błysnę/a u Turków nadzieja , że sprawa
ich będzie mniej ostro traktowana

przez Conseil Supreme, Jak tongoy

chwyta sig ca sYomkg, tak i Turcy w ciężkiej chwili, którg przechodzą,
szukają każdego pretekstu, aby podtrzymać w sobie nadzieję na pomyślniejsze
rozstrzygnięcie sprawy.
do SuXObecnie tym elementem pocieszajgcym byla depesza, wyutosowana
iego w Indji.
tana przez przedstawicieli wielkiego wiecu musulmañsi

liczny wiec i
( и?! może jednak, że depesza ta wystosowana przez tak
opolitańskiej
będzie miała pewien wp/yw na rozstrzygnięcie sprawy Konstantyn
„pownna dia
_ A więc z jednej strony Turcy1:05:96}; ‘si,indziej;—
choć i nie
siebie traktatu pokojowego, 2 z drugiej strony szykują się,
by traktat ten byX_
zupełnie jawnie, do zbrojnego oporu, w razie, jebeli

dla nich nie do przyjęcie. W tym wypadku wypelnili by wolę
t.j. organizacje

s
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o których szczegółowo pisa¥em w komunika-
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tach poprzednich.

WJadze okupacyjne widooznie wideg nieprayjazne usposobienie "W
ych na
dem chrześcijan i dlatego podczas dni ostatnich widzi 'się wojskow
Uli—sue…, czego dawniej nie było.

kolwiek

się ntjakicJestem jednak przekonany, że Turcy nigdy nie odważę
iţoin FE ,
ekscesy względem chrześcijan przed ostatecznym rozstrlygn

$

Хак ważnej dla nich sprawy - sprawy pozostania na półwyspie закидам-ж
zeby nie /da# wrogom swoim do rgk orgia skierpwanego do 111911 samych, #
jakiekolwiek wrogie względem chłześcijan wystgpienie двір by tyl-KG te гет
ze‘bon by wykorzystane przez wrogą my i przez are?
lne
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ю: już wino-o,znaczna um prasyfrancuzkiej ВМИ
ra ze mnei zarenonce e
tym,abywrękufurków. Przyczynę tego należy między innemi ишо i w następujgcej: obecnie
: Tureja jest jakby

Jșzyk francurki jest na tyle mząowsśochnoio—

| ву, te jest zrozumieny i w każdym sklepie, i w każdej inatytucjiî‘n
każdym zarządzie administracyjnym.
SzkoZy francuzkie 8% rozproszone po cafej furcji, teatry jeżeli i
S$,
to francuskie, gazety francuzkie 89 czytane przez wszystkich. Jednym
sjfowem
„Francuzi są tu roznosieielami kultury europejskiej. Cóż było by,
żeby odeb~

rać Konstantynopol Turkom? Samp siłę rzeczy gospoddr‘zami takowego stali
by
się Grecy i oczywiście starali by sig przedewszystkiem o to, żeby język
fram@uzki zamienić na grecki. Otóż ostatniemi czasy gazety Atehskie staraj
ą się
uspokoić prasę francuzką poid tym względem, môwige se obawa ta jest nie
uzaЬайпіощ i że Grecy będą dalej propagować kulturę francuską.
Jednak tak nie jest" Obecnie Hellenom chodzi o to, żeby sprawa Ronstan=
tynopola_by/a rozstrzygnięta w sep@kie dla nich pożądanym, a r…

zdecydowaną, poprowadzą Grecy swoją politykę,
-e
Turcy zaś zupełnie słusznie obawiają się Greków, има;
już i teraz

Ё3
%

przy zajęciu Smyrny użyli największych академік.,
bù'Èu-zymtw względem
Turków, o czem została wydana przez Turków specj
alna. broszura. Chociaż z
drugiej strony Grecy narzekają na sukcesy Turków
w stosunku do nich.

vara?
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Jednym sY/owem Bq to zacięci wrogowie.
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Jak donosiZep w Eomunikacie N.85 z dn.2/I—20r.(›st
r.3), parlament turecki додата! wybrany, ale jeszcze wtedy nie_‘f1mkc
jonowal. Nie bacząc ne brak
członków parlamentu (minimum 128) na 12 Stycznia zosta
ło naznaczone uroczys=«
te otwarcie takowego (by/em na otwarciu razem z
ś-rem Jodko). Obecnych było
tylko około 70 członków parlamentu. Wobec choroby
SuXtana, mowa jego, (którą
задавит ) by/a przez Wielkiego Wezyra wręczona
Ministrowi Spraw Wewnętrznyc:
i przez niego po turecku odczytana, poczem obec
ni członkowie

parlamtu №

żyli przysięgę. На tem skohezya Sig uroczyst
ość i dalsze ”нашем-щ”

się odbyć już tylko przy lost-tocană ilości czło
nków, czego ртутний!
ma. Otwarcie było widocznie naznaczone w tym celu.
aby
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Siwas - Djakbekir Stambuj Konstantynopol
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korpusów.
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Diafer Jagar Pasza
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Benir Semi Bey
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Teozi killa
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Farrodin. Bey
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Chalib Bey

*

Déewad Bey

*

Ali-Said Pasza

*

Eazim-Xara tekiroff

(przybyć вез–вушу,
zajętej przez Greków)

Każdy korpus mg 2 lub 3 dywizje,

z których każda ma około 1000 lu-

1, Oprócz 25 korpusu, cokolwiek liczniejszego.

GeneraX~-ppor, & PeXnomochik
Wojskowy w Konstantynopolu.
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