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Değerli Hemşehrilerim,

Hiç şüphesiz bir şehrin çağdaş yüzünü, kültür ve sanat faaliyetleri ile bu alanda yapılan kalıcı 
çalışmalar göstermektedir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu hassasiyetle çalışmalarımızı 
yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. 

Medeniyetlerin çeyiz sandığı olarak bilinen ve üç büyük İmparatorluğa başkentlik yapmış olan 
kentimiz İstanbul, bu yönüyle dünyanın en güçlü tarihi ve kültürel mirasına sahip kentleri arasında 
olduğunu her daim göstermiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle Atatürk Kitaplığı’nın hazırlamış olduğu “Havadis; 
Yüzyıl Önce Sergisi”ni 2012 yılında, konuya ilgi duyanların dikkatlerine sunmuştuk.

Aynı hassasiyetle bu serginin ikincisini sizlere sunuyoruz.

Atatürk Kitaplığı, sahip olduğu yayınların tarihi önemi ve çeşitliliği nedeniyle yerli ve yabancı 
araştırmacılar için önemli bir bilgi merkezi konumundadır. Satın alma ve bağış ağırlıklı olarak 
geliştirilen kütüphane dermesinin en önemli özelliği, ülkemizin önde gelen araştırmacı ve yazarları 
tarafından bağışlanan kişisel kütüphanelerle zenginleşmiş olmasıdır.

Farklı meslek ve bilim dallarından bir çok bağışçının şahsi kütüphaneleri Atatürk Kitaplığı 
koleksiyonuna dahil edilerek, bir çoğu nadir nüsha kabul edilen bu tarihi yayınlar ile kütüphane 
dermesi önemli bir yayın çeşitliliğine sahip olmuştur. 

Araştırmacılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan kütüphane koleksiyonları, yıpranma ve 
tahribatlara karşı tedbir alındı ve yayınların sayısal ortama aktarılması konusunda bir proje hayata 
geçirildi.

Atatürk Kitaplığı 2012 yılı içinde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen “Kar Amacı 
Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı”na 
başvurdu ve “İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nde Bulunan Osmanlı Dönemi Nadir 
Eserlerin Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması ve Elektronik Ortamda Kullanıma Sunulması” 
adlı ile desteğe hak kazandı.

Yapılan bu projeyle İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Arap 
Harfli Türkçe kitaplar (Osmanlıca) ile Arapça, Farsça basılmış nadir eserlerin kataloglama ve 
niteleme işlemlerinin uluslararası kütüphanecilik standartlarına uygun hale getirilmesi, eserlerin 
taranarak sayısal ortama aktarılması, depolanması ve web üzerinden ücretsiz olarak hizmete 
sunulması hedeflendi.

 Uygulamaya konulan bu proje sonunda,  İBB Atatürk Kitaplığı’nda bulunan kültürel mirasımızın 
basılı ve yazılı bilgi kaynakları bilinmezlik zırhından sıyrılarak daha görünür hale getirilerek bilgiye, 
çoklu ve hızlı erişim gibi avantajlar elde edildi. 



Yapılan çalışmalar neticesinde Mart 2014 tarihinden itibaren 5 milyon görüntü internetten ücretsiz 
erişime açılmış olacak. 

Ayrıca bu proje ile Osmanlıca (Arapça, Farsça dahil) 44 bin 500 kitabın toplu kataloğu kitap 
olarak basılacaktır.

Atatürk Kitaplığı’nda daha önce katalogları yapılmış Muhsin Ertuğrul Evrakı, Muallim 
Cevdet Evrakı, Laika Karabey Evrakı, Albümler ve Müteferrik Evrak da 2014 yılı içerisinde 
sayısallaştırılacak ve internet vasıtasıyla meraklısının hizmetine sunulacaktır.

Yine İSTKA projesi olarak hazırlık çalışmalarını yürüttüğümüz “Süreli Yayınların Kataloglanması, 
Künyelerinin çıkarılması, Sayısallaştırılması ve İnternetten okuyucu hizmetine sunulması” Projemiz 
de bu projenin devamı olarak bilim dünyasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

İBB Atatürk Kitaplığı olarak bunları yaparken sadece ilgilisinin bildiği bu zenginlikten herkesi 
haberdar etmeyi arzu ettik. Bu amaçla oluşturduğumuz proje ekibi yüz yıl öncesinin, yani 1913 
yılının tüm gazetelerini tek tek taradı.

Kişileri, olayları ve yerleri daha belirgin hale getirmek için, Atatürk Kitaplığı kartpostal, harita, 
albüm ve fotoğraf arşivinden destek alınarak bu sergi hazırlandı.

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere şahsım ve tüm İstanbullular adına teşekkür ediyor; bu 
vesileyle siz kıymetli ziyaretçilere esenlik dileklerimi sunuyorum.



Takdim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1924 yılından beri kütüphanecilik faaliyeti içinde bulunmaktadır. 
Araştırmacıların “Belediye Kütüphanesi” olarak bildiği Atatürk Kitaplığı zengin ve nitelikli dermesi, 
hizmet kalitesi, dijital kütüphane faaliyetleri, her geçen gün dermesine yeni nadir eserler 
kazandırması, hızlı ve güler yüzlü hizmetleriyle araştırmacıların beğenisini kazanan İstanbul’un 
önemli bir kütüphanesidir.

Atatürk  Kitaplığı, 2013 yılında İSTKA’dan (İstanbul Kalkınma Ajansı) aldığı mali destekle 
koleksiyonunda bulunan 44.500 adet Osmanlıca, 4431 adet elyazması, 6900 adet yabancı dil 
kitap olmak üzere 55.831 adet kitabı sayısallaştırmış ve internet üzerinden ücretsiz bir şekilde 
okuyucu hizmetine sunmuştur.

Bunların yanında Harita, evrak, kartpostal, gazete ve dergi olmak üzere birçok nadir eser de hem 
kataloglanmış hem de sayısal ortama aktarılmıştır.

Böylece Atatürk Kitaplığı dijital kaynaklarının zenginliği açısından Türkiye’nin en zengin 
kütüphanesi olduğu gibi bu alanda Dünya’da da sayılı kütüphaneler arasına girmiştir.

Daire Başkanlığı olarak kültüre ve sanata verdiğimiz destek tüm alanlarda artarak devam 
etmektedir. Şehir Tiyatroları, Kent Orkestrası, Kütüphaneler, Müzeler, Kültür Merkezleri, Sanat 
Galerileri ve Müzik Salonlarında 2013 yılında binlerce etkinlik gerçekleştirdik. 2014 yılı ise daha da 
coşkulu ve verimli bir yıl olacaktır.

İlkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Havadis sergisinin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz.

Mehmet Akif Ersoy bir şiirinde; “Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür 
mü ederdi?” diyor. Tarih bilinci ve bilgisi toplumları mükerrer hatalardan koruyarak geleceğe 
taşır. Biz bu sergiyle medya üzerinden 100 yıl öncesine bir seyahat yaparak toplumsal, siyasal 
ve kültürel olayları insanımıza yorum katmadan sunuyoruz. Bu amaçla dönemin Atatürk Kitaplığı 
arşivindeki tüm süreli yayın organları (Alemdar, Tasfir-i Efkar, İkdam, Tanin, Sabah, Peyam, 
Rubab, Türk Duygusu, Türk Yurdu, Sebilürreşad, Resimli Kitap, Kadın Dünyası, Servet-i Fünun, 
Karagöz, Şehbal, Yeni Gazete, Tazminat, Balkanlar, Gençlik, Alemi, Tan, Hilal-i Ahmer Salnamesi, 
Cehd, Şelale, Lem’a, Takvim-i Vekayi) yaklaşık altı ay boyunca tek tek incelendi. Bu yayın 
organlarından günümüz insanlarını ilgilendirdiğini düşündüğümüz veya bu gün hala etkisi devam 
eden, siyasal  ve askeri tarihimiz üzerinde derin izler bırakan haberler seçilerek öne çıkarıldı. Bu 
haberlerle ilgili fotoğraf, albüm, kartpostal,harita gibi görsel arşivimizden yararlanılarak ilgili kişilerin 
veya olayların görsel malzemeleri haberlerle eşleştirildi.

Bu sergi maksadı itibariyle öğretici bir çalışmadır. İzleyiciye yüz yıllık bir vizyon kazandırmak en 
önemli amacımızdır. Bunu başarabildiysek kendimizi mutlu hissederiz.



Bu önemli serginin  hazırlık döneminde emeği geçen kişiler oldu; yaklaşık altı ay boyunca 
dönemin tüm yayın organlarını tarayarak haberleri toparlayan kütüphaneci personelimiz Ayşenur 
Ünal ve Bahriye Avcı’ya, makaleleriyle dönemi daha iyi anlamamızı sağlayan hocalarımız, sayın 
Yrd. Doç. Dr. Erdem Karaca, sayın Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın ve sayın Selâhattin Öztürk Beyler’e, 
sergimizde dönemin matbuata dair eşyalarını teşhir edebilmemiz için bize arşivini sunarak 
yardımcı olan İletişim Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Suat Gezgin Bey’e, sergi müziklerini 
seçerek dönemin ruhunu daha iyi hissetmemize yardımcı olan Nuran Çetinkaya Hanımefendi’ye, 
Osmanlı kadranlı bir saati sergimize koyarak alaturka okunan zamanı farketmemize vesile olan 
Saraylar Saatçisi Recep Gürgen Usta’ya şükranlarımızı sunuyoruz.

İstanbul’un kültürüne ve sanatına önemli katkılar sunan ve halkımızın bu konulardaki 
taleplerini karşılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm halkımızı böyle kültür ve sanat 
faaliyetlerimize her zaman katılmalarını bekler saygılar sunarım.

 Abdurrahman ŞEN
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
 Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
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Osmanlı basın tarihi içerisinde üzerinde birkaç kata-
log çalışması dışında direk yayınlar elden geçirilerek 
yapılmış özgün çalışma sayısı yeterli sayıda değil-
dir. Bugün Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde 
Arap harfleriyle Türkçe kaç süreli yayın çıkmıştır? 
Çıkan bu yayınlar kaçar sayı olarak yayımlanmıştır? 
sorularına cevap verebildiğimizi söyleyemeyiz.

Harf inkılâbına (3 Kasım 1928) kadar yayım hayatı-
na atılmış olan süreli yayınlardan aşağıda listelenmiş 
olan belli başlı eserler aracılığıyla büyük oranda 
haberdâr olabilmemize rağmen bu eserlerin bir kıs-
mında hazırlanmasındaki eksiklikler, bir kısmında da 
kapsadığı bilgi başlıklarının yetersizliği, eserlerin ta-
nımlanması ve erişimlerinde sorunlara ve karışıklık-
lara yol açmaktadır.

1. Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı-
Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası 
ve toplu kataloğu: 1828-1928 = A bibliography 
and union catalogue of Ottoman-Turkish se-
rials and newspapers from beginning to the 
introduction of tahe modern Turkish alpha-
bet 1828-1928=el-Bibliyografya ve’l-fihrisu’l-
muvahhid lisahafetü’l-Osmaniyye-Türkiyye 
(el-devriyat ve’l-sahaf) mine’l-bidâyei ile sevreti 
tağyiri’l-ahref (1828-1928)./ Hasan Duman; 
çevirenler Christopher Bailey, Cengiz Ketene, 
Musa Yıldız. Ankara: Enformasyon ve Dokü-
mantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000, c. 1-3.

2. Osmanlı salnameleri ve nevsalleri bibliyografya-
sı ve toplu kataloğu/ Hasan Duman; çevirenler: 
Christopher Bailey, Musa Yıldız. 2. bs., Ankara: 
Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri 
Vakfı, 2000, c. 1-2.

3. Eski harfli Türkçe süreli yayınlar kataloğu/ An-
kara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüpha-
ne Başkanlığı, 1987. 1. C. VII, 100 s.

4. Eski harflerle basılmış Türkçe eserler katalo-
ğu: A-Z./ M. Seyfettin Özege. [y.y.: y.y.], 1971-
1979. (İstanbul: Fatih Matbaası) 1-5 c. (2392 
s.).

5. Seyfeddin Özege bağış kitaplar kataloğu/ Ali 
Bayram, Lütfi Bayraktutan, M. Sadi Çöğenli.—
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı. 1978-1980, 
1989 1-6 c.

6. Beyazıt Devlet Kütüphanesi Hakkı Tarık Us Ko-
leksiyonu süreli yayınlar kataloğu = Periodicals 
catalogue of the Hakkı Tarık Us collection pre-
served in the Beyazıt State Library. / Selahattin 
Öztürk, Abdurrahman M. Hacıismailoğlu, Mu-
hammed Hızarcı. Tokyo: Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Beyazıt Devlet Kütüphanesi; Tokyo Ya-
bancı Diller Üniversitesi, 2010. 328 s.

Kütüphanelerimizde bulunan Arap harfli süreli yayın-
ların gerek kataloglarının ve gerekse bu kataloglarda 
yer alan yayınların tek tek sayı bazlı verilerinin oluş-
turulamaması yapılacak çalışmaların el yordamıyla, 
her yeni çalışmada aynı yayınların yeniden gözden 
geçirilmesine, dolayısıyla emek ve kaynak israfına 
yol açmaktadır.

Osmanlı süreli yayınları üzerinde çok farklı bakış 
açılarıyla çalışmalar yapılması mümkündür. Burada 
iki farklı liste süreli yayınlarla ilgilenenlerin dikkatine 
sunulmaktadır.

Selahattin ÖZTÜRK
Süreli Yayın Araştımacısı

1329/1913 YILINDA YAYIMLANMAYA BAŞLAYAN 
OSMANLICA SÜRELİ YAYINLAR - İSİM DEĞİŞTİREN 

GAZETE VE DERGİLER
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İlk liste Havadis Sergisi ile uygun olması dolayısıyla 
1329/1913 yılında yayın hayatına atılmış olan ga-
zete ve dergiler, ikinci liste ise süreli yayınlarımızın 
isim değişiklikleri listesidir. 1329/1913 yılında yayın 
hayatına atılmış olan gazete ve dergiler listesinin 
hazırlanmasında tarihlerin veriliş şekli temel sorun 
olarak ortaya çıkmaktadır. Hicri, Rumi tarihlerin her 
ikisinin birlikteliği halinde standart olarak birinin ter-
cih edilmemesi, tercih edilenlerinde hangi tarih türü-
ne ait olduğunun kısmen belirtilememesinden dolayı 
1327/1329 tarihlerinin karışması mevcut listede de-
ğişikliklere yol açabilecektir.

Katalogların (basılı-kart, elektronik) yapısal yeter-
sizlikleri, araştırmacılara sunulan kart katalog bilgi-
lerinin sınırlı, internet ortamın sunulan okuyucu ara 
yüzündeki bilgi başlıklarının her ne hikmetse hep 
minimum seviyede tutulması bu zorluğun maalesef 
temel nedenidir.

Osmanlıca Süreli yayınlarla ilgili çalışmalarım sıra-
sında oluşturduğum ancak henüz tamamlanmamış 
veri tabanında bulunan bilgiler ışığında bu tarihte 
yayımlanmaya başlamış 77 adet yayın tespit edil-
miştir. Söz konusu veri tabanına son şekli verildiğin-
de bu tarz bilgilere ulaşım çok daha hızlı ve doğru 
olabilecektir.

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yayımla-
nan süreli yayınların sayısı hâlâ tam olarak ortaya 
konabilmiş değildir. Toplu katalog özelliği taşımala-
rından dolayı Osmanlıca süreli yayınlar için otorite 
olarak kabul edilmekte olan iki yayındaki veriler de 
bu durumu net olarak ortaya koymaktadır. Başlan-
gıcından harf devrimine kadar Osmanlı-Türk süreli 
yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kata-
loğu (HD) 2526, Eski Harfli Türkçe Sürel, Yayınlar 
Kataloğu, (MİL) 2325 yayın künyesi duyurmaktadır. 

Her iki katalogda verilen bilgiler eksiktir. MİL kata-
loğunda bkz. göndermelerine sıra numarası veril-
memiş, numarasız göndermeleri eklediğimizde kar-
şımıza 2464 sayılık bir liste çıkmaktadır. Ayrıca bu 
katalogda eksik bir şekilde salnâme, nevsâl ve tak-
vim künyeleri yer almaktadır. Bu ilave yayın türleriyle 
ortaya konan rakamlar gerçek süreli yayın sayısına 
yaklaşamamaktadır. HD kataloğunda yer alan künye 
sayıları içerisinde bkz. göndermelerinin çoğunluğu-
na sıra numarası verilmiş, salnâme, nevsâl ve takvim 
künyeleri yer almamıştır. Osmanlı-Türk süreli yayın-
lar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu 

(HD2) ile 107 başlık salnâme ve nevsâl kayıt altına 
alınırken takvimler bu çalışmada göz ardı edilmiştir. 
107 başlık salnâme ve nevsâl ile birlikte HD/HD2’nin 
toplam künye sayısı 2633’e çıkmaktadır. MİL ve HD 
kataloglarını birlikte değerlendirdiğimiz zaman (Ga-
zete, dergi, salnâme, nevsâl ve takvim künyeleri da-
hil) toplamı 2600’ü geçmeyecek bir listenin varlığın-
dan söz edebilmek mümkün olabilmektedir

Bu verilerden bkz. göndermelerini, vilayet istatistik-
lerini, süreli olmadığı halde süreli yayın kataloglarına 
alınan kitapları, Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm 
sürmediği ülkelerde yayımlanmış ancak Türkiye 
kütüphanelerinde nüshası bulunduğu için katalog 
ve bibliyografyalara alınmış Arapça, Farsça, Urdu-
ca süreli yayınları çıkardığımızda yukarıdaki sayılar 
kesinlikle azalacaktır. Yukarıda ifade edilmiş olan 
yöntem yanlışlıklarında en belirgin olanı ise süreli 
yayınların isim değişikliklerinin kataloglarda veriliş 
şeklidir.

Temel kaynaklarımız olan yukarıdaki eserlerin bü-
yük kısmında isim değişiklikleri eksiksiz olarak kayıt 
altına alınamadığı gibi, kimilerine bkz. göndermesi 
yapıldığı halde katalog sıra numarası verilmiş, ki-
mileri numarasız olarak alınmış, bir kısmı da farklı-
müstakil bir yayın olarak işlenmiştir. Bazı künyeler 
ise hiç kayıt altına alınmamışlardır. Bu farklılığı ortaya 
çıkaran en önemli faktör isim değişikliklerinin nasıl 
değerlendirilmesi gerektiği konusunda ortak bir yak-
laşımın ortaya konamamış olmasıdır. Bilgi ve belge 
merkezlerimizde süreli yayınları (özellikle isim deği-
şikliğinin en çok olduğu gazeteler) tam koleksiyon 
olarak bir araya getiremediğimiz için farklı bir yayın 
mı? yayını devam eden bir gazete veya derginin isim 
değiştirmiş hali mi? bunun belirlenmesi çoğu zaman 
yanılgılara yol açmaktadır. Bu yanılgıya yayının fizik-
sel yapısının yeni isimle birlikte değişikliğe uğramış 
olması da etkide bulunmaktadır. Süreli yayınların 
temel özellikleri ve yapısal değişiklikler hakkında 
bilgisi olmayanlar tarafından yapılan tasnif ve ka-
taloglamalarda bir başka etken olarak önümüze 
çıkmaktadır. Son olarak açık şekilde farklı bir isim 
olduğu görüldüğü halde dikkatsizlik sonucu kayıt al-
tına alınmayan yayınların bulunması da sorunun bir 
başka boyutudur.

Süreli yayınlar üzerinde çalışma yapanların aşina ol-
duğu kapak sayfası düzeninde yer alan bilgi zincirini 
analiz edemeyenlerin kayıtlara yansıttığı birkaç yan-
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lışlığı künye çıkarma ile ilgili sorunlara örnek olması 
için burada ifade etmek isterim.

“Ceride-i Vakfiye” isimli süreli yayının “İdarehanesi 
Ebussuud Caddesi numara 26” şeklinde verilen 
adres bilgisinde ki 26 sayısı yayının sayı numarası 
olarak kataloglarımıza geçirilerek hiç yayımlanma-
yan sayılar literatüre katılmış bulunmaktadır. Oysa 
söz konusu yayın toplamda son sayısı el ile yazılmak 
kaydıyla 7 sayı çıkabilmiştir. İctihad dergisinin isim 
değişikliklerinden birisi olan “Cehd” bkz. gönderme-
si yapılarak kayıt altına alınması gerekirken, “Ceht” 
ve “Cihet” şeklinde ve yanlış imla (d/t dönüşümü) 
ile kayıt altına alınmış olması, tam adı Samsun’da 
Şark Yıldızı olan yayının hem Şark Yıldız hem de 
Samsun’da Şark Yıldızı olarak kataloglanması, ya-
yın adı altında/harflerinin arasında yer alan tarih-i te-
sis ifadesi dikkate alınmadan buradaki tarihin birkaç 
istisna hariç yayının çıkış tarihi olarak kayıtlara alını-
yor olmasını da burada ifade etmek yerinde olacak-
tır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Süreli yayın katalog ve bibliyografyalarında doğru-
luğu tartışmaya açık olmakla birlikte sıra numarası 
alarak tüm göndermelerin diğer süreli yayınlarla aynı 
alfabetik düzen içerisinde yer alacağı bir yol tercih 
etmenin doğru bir yaklaşım olacağını ifade etmek is-
terim. Böylelikle başlık olarak kaç süreli yayın üretil-
miş olduğunu bilmek mümkün olabilecek, katalog-
lara girmemiş yeni bir yayının kimliğinin olarak tespiti 
kolaylaşmış olacaktır.

Bu soruna eksikte olsa bir katkıda bulunmak üzere 
Arap Harfli olarak yayımlanan süreli yayınlarımızın 
isim değişikliklerinin yer aldığı Ek-2 liste hazırlanmış-
tır. Bu listede yer alan yayınlar, yayının kapanmadan 
önce yayımlanan son ismi altında sıralanmış ve tes-
pit edilebilen isim değişiklikleri de kronolojik olarak 
belirtilmiştir. Şimdilik bu listede 77 adet süreli yayını-
mız 253 farklı ismi yer almaktadır.
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1. Âfiyet
Münhasıran mesail-i sıhhiye ve tıbbiye ile umûr-ı 
beytiyeden bâhis olarak şimdilik haftada bir kere 
çarşamba günleri neşrolunur resimli gazetedir. 
İmtiyaz sahibi: Sisak Ferid. Lüsyen Matbaası, 
İstanbul: Haftalık, 29 Teşrînisâni 1329-23 
Kânunusâni 1330 (62 sayı).

2. Albayrak
Türk gazetesidir. 
Mes’ul müdürü: Süleyman Necati.Albayrak 
Matbaası; Erzurum; Haftada iki defa, 1 Mart 1329 
(tesis tarihi) (124 sayı).

3. Altınordu
Fen, felsefe, edebiyat ve sanayi-i nefiseden bâhis 
mecmua-i musavveredir. Şimdilik iki haftada bir çıkar 
M. Nermi; müdür-i murahhas: A. Cevad. İmtiyaz 
sahibi: Raif Münsi. Necm-i İstikbâl Matbaası; 
İstanbul: Haftalık, [28 Temmuz 1329]-[1329] (3 sayı).

4. Askerî Tıb Baytarî mecmuası
Müdafaa-i Milliye Vekaleti Umûr-ı Baytariye Dairesi 
tarafından ayda bir neşrolunur.
İmtiyaz sahibi ve müdür-i mes’ûl: Kaymakam Halil. 
Askerî Tıbbiye Mektebi Matbaası, Hüsn-ü Tabiat 
Matbaası; İstanbul: Aylık, [1329]-Teşrînisâni 1928.

5. Balkanlar
Sabahları neşrolunur
Tâhir, İmtiyaz sahibi: Ali Kemaleddin. Kazancılar 
içinde Perdika Sokağı’nda daire-i mahsusa: 
Selanik; Günlük, 20 Temmuz 1329/1913-12 
Haziran 1331/25 Haziran 1915 (285 sayı).

6. Bilgi mecmuası
Yayın müdürü: Celal Sâhir [Erozan]. Matbaa-i 
Âmire; İstanbul: Aylık, Kânunusâni 1329-Haziran 
1330 (7 sayı).

7. Bolu
Livanın/Vilayetin haftada bir neşrolunur resmi 
gazetesidir.
Bolu Matbaası: Bolu; Haftalık, 2 Kânunusâni 1329-
28 Haziran 1928 (653 sayı).

8. Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Salnamesi
Hikmet Matbaa-i İslamiyesi; İstanbul: Belirsiz, 
1332/1913-1332/1913 (1 sayı).

9. Ciddi Karagöz
Osmanlı Türk yavrularının milli risalesi
Müdür: A.Nuri İsmet. Bursa: Belirsiz, 1329 (1 sayı).

10. Cihad
İçtimai, iktisadi, fenni, risale-i ilmiyye
Mes’ul müdürü: Osman İzzet, Sahibi: Osman. 
Bağdad: Onbeş günlük, 1329/1913, (1 sayı).

11. Çalışalım
dinci. vatancı, Türkçü gençliğin vasıta-ı neşr-i 
efkarıdır. Edebi, içtimai yazılarda bu mefkure takib 
olunur.
İmtiyaz sahibi: Abbas Hayri. İstanbul: Aylık, 1329 
(1 sayı).

12. Çocuk Bahçesi
Haftada bir kere perşembe günleri çıkar resimli 
risaledir.
Mehmed Zihni. Hikmet Matbaası; İstanbul: Haftalık, 
20 Şubat 1329-10 Temmuz 1330 (21 sayı).

13. Çocuk Duygusu
Çocukların tezyid-i malumât ve tehzib-i ahlâk 
etmelerine hâdim musavver risâle.
M. Fahri, İmtiyaz sahibi: Leon Lütfi; Sancakciyan 
Matbaası, Kader Matbaası: İstanbul: Haftalık; Onbeş 
günlük, 6 Haziran 1329/1913-1330 (61 sayı).

14. Çocuk Dünyası
Çocuklar için çalışır, iki perşembede bir çıkar, 
çocukların fikirlerinin açılmasına yardım eder.
Tevfik Nureddin, Muallim Ahmed Halid [Yaşaroğlu]. 
İkdam Matbaası, Kader Matbaası, Ayyıldız 
Matbaası, Ahmediye Matbaası; İstanbul: Haftalık, 
Onbeş günlük,14 Mart 1329/1913-5 Haziran 
1335/1919 (96 sayı).

15. Çocuk Yurdu
Zükûr ve inâs etfal-i vatanın tehzib-i ahlâk ve tevsi-i 
malumatına hâdim haftalık gazetedir.
Mehmed Nevzad, İmtiyaz sahibi: Giridî Rahmi. 
İstanbul: Haftada iki defa, 9 Mayıs 1329/1913 (1 
sayı).

16. Çocuklar Âlemi
Mustafa Figâni, İmtiyaz sahibi: Ohannes. 
Kitabcı Arakel Matbaası; İstanbul: Aylık, 14 
Kânunuevvel-1329/1913 (10 sayı).

17. Dicle
Şimdilik perşembe günleri neşrolunur, siyasî, ilmî, 
edebî Osmanlı gazetesidir.
Sahibi ve müdür-i mes’ûl: Attarzâde Hakkı. 

İLK SAYISI 1329/1913 YILINDA 
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Dicle Matbaası; Diyarbakır: Haftalık, 12 
Rebîülevvel-1329-15 Safer 1333 (142 sayı).

18. Ekinci
İki haftada bir çıkar, fen ve ziraatin faidesine çalışır.
Süleyman Tevfik; Yayın müdürü: Dündar Alp. Mesai 
Matbaası, Sada-yı Millet Matbaası, Resimli Kitap 
Matbaası; İstanbul: Onbeş günlük, 11 Nisan 1329-
5 Nisan 1330 (15 sayı).

19. Erkekler Dünyası
Sahaifimiz kadınlığın kadir ve kıymetini, ilim ve fenn 
ve edebin ulviyetini takdir eden münevver Osmanlı 
gençleri âsarına küşâdedir.
Rif’at. İstanbul: Belirsiz, 6 Kânunusâni 1329/1913-
6 Kânunusâni 1329/1913 (1 sayı).

20. Felâhat
Ziraî, baytarî, sınaî ve ticarî mecmua.
Leon; Yayın müdürü: Ahmed Tal’at, İmtiyaz sahibi 
ve başmuharriri: Sabûh (Sübbûh) . Matbaa-i 
Orhaniye, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası; İstanbul: 
Onbeş günlük, 15 Mart 1329-Şubat 1919 (67 sayı).

21. Fen
Fünûn, riyaziye ve tabiiyeden ve bilhassa fünûn-ı 
mezkûreye müteallik tatbikat ve usûl-i tedristen 
bâhis her hafta perşembe günleri neşrolunur fennî 
gazetedir
Hasan Fehmi,İmtiyaz sahibi: Abdülkadir Kâmi. 
Necm-i İstikbâl Matbaası; İstanbul: Haftalık, 10 Mart 
1327R/1329H-2 Haziran 1327R/1329H (13 sayı).

22. Ferah
Tiyatro ve sinematograf ve sanayi-i nefiseden 
bahseder tamamla gazetedir.
Mes’ul müdürü: İbrahim Halid, İmtiyaz sahibi: 
Kevakibizade Selahaddin. İstanbul: Haftada 3 
defa-1329 (1 sayı).

23. Gençlik Âlemi
Onbeş günde bir neşrolunur, edebî, ilmî, içtimaî, 
fennî, mecmua
Yayın müdürü: Mehmed Kemaleddin, İmtiyaz sahibi: 
Mehmet Halet, Hasan Sabri. Hukuk Matbaası; 
İstanbul: Onbeş günlük, 1329/1913 (6 sayı).

24. Halka Doğru
Yayın müdürü: Celal Sahir [Erozan]. Matbaa-i 
Hayriye ve Şürekası, Tanin Matbaası; İstanbul: 
Haftalık, 11 Nisan 1329-3 Nisan 1330 (52 sayı).

25. Hayrü’l- Kelâm
İ’tikadî, amelî, içtimaî, iktisadî mecmua-i islâmiyedir

İmtiyaz sahibi: Hüseyin Şem’i. Hukuk Matbaası; 
İstanbul; Haftalık, 7 (8) Teşrînisâni 1329/1913-24 
Temmuz 1330/1914 (38 sayı).

26. Hetav[ı] kürd
Mes’ul müdürü: Baban Abdüllaziz. Resimli Kitab 
Matbaası: Necm-i İstikbal Matbaası; İstanbul: Aylık, 
11 Teşrinisâni 1329 -30 Haziran 1330 (10 sayı).

27. Hürriyet-i Fikriyye
Mes’ul müdürü: .Yeni İstanbul Matbaası-
Kütüphanesi; İstanbul: Haftalık, 3 Şubat 1329-
1330 (12 sayı).

28. İdare, sıhhat, hıfzıssıha
Lifler Matbaası; İstanbul: Belirsiz, 1913 (1 sayı).

29. İdman
İdmancılıktan bahseder, haftada bir çıkar resimli 
mecmua
Mehmed Sadi, İmtiyaz sahibi: Cem’i Halid. 
Matbaa-i Hayriye ve Şürekası; İstanbul: Haftalık, 15 
Mayıs 1329-3 Temmuz 1330 (35 sayı).

30. İslâm mecmuası
Müslümanların faidesine çalışır
Halim Sâbit. Tanin Matbaası, Matbaa-i Osmâniye, 
Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, Tecim Matbaası, 
Necm-i İstikbâl Matbaası; İstanbul: Onbeş günlük, 
30 Kânunusâni 1329-30 Teşrînievvel 1334 (63 sayı).

31. Kadınlar Dünyası
Kadınlık hukuk ve menafiini müdafaa eder, 
musavver gazetedir.
Sahibe-i imtiyaz: Nuriye Ulviye Mevlân; Müdire-i 
mes’ûle: Emine Seher. Serbestî Matbaası, Kadınlar 
Dünyası Matbaası; İstanbul: Haftalık, Nisan 1329-
1921 (205 sayı).

32. Kadınlık Hayatı
Edebi, fenni, içtimai kadın gazetesidir.
Müdür ve sahibi: Emine Seher Ali , Necm-i İstikbal 
Matbaası; İstanbul: Aylık, 1329 (1 sayı).

33. Kahveci
İlmi, içtimai, zirai, edebi gazetedir.
İmtiyaz sahibi: Osman Nuri. İstanbul: Günlük, 30 
Temmuz 1329 (1sayı).

34. Karikatür
Edebî, mizâhî gazetedir
M. Hilmi; Yayın müdürü: Turhan. Matbaa-i Hayriye 
ve Şürekası, İstanbul: Haftalık, 13 Şubat 1329-1 
Mayıs 1330 (10 sayı).
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35. Kemâlât
Mekâtib-i umûmiye talebe ve talibâtına mahsus, 
musavver, haftalık mecmua-i edebiyedir 
Mehmed Lütfü, İmtiyaz sahibi: İhsan Hüzni. 
Karabet Matbaası; İstanbul: Haftalık, 2 Teşrînisâni 
1329-5 Kânunuevvel-1329 (5 sayı).

36. Kızılırmak
halkçı, cumhuriyetçi, mefkureci, içtimaî, iktisadî, 
edebî Türk gazetesi.
Haraççızâde İbrahim Hakkı, Karapoladzâde İsmet.
Vilayet Matbaası; Sivas : Haftalık, 12 Teşrînievvel 
1329-1341/1926 

37. Lem’a
Perşembe günleri çıkar, edebî, içtimaî, felsefî, tarihî, 
mecmua.
Osman Zekâi. Karabet Matbaası; İstanbul: Onbeş 
günlük, 25 Teşrînievvel-1329R/1332H-1 Şubat 
1329R/1332H (5 sayı).

38. Maarif
Fenni, edebi, mecmua-i ilmiyedir.
Sahibi: Mehmed Cevad. Kerkük: Onbeş günlük, 
1329 (1 sayı).

39. el- Medâris
Taleb-i ulûm ve medaris-i İslâmiyenin menafiine 
hâdim olup, perşembe günleri intişar eder dinî, 
edebî, içtimaî, felsefî mecmuadır.
Mehmed Nurullah, İmtiyaz sahibi ve başmuharrir: 
Şehsuvarzâde Mehmed Behçet. Necm-i İstikbâl 
Matbaası; İstanbul: Haftalık, 2 Mayıs 1329-19 Eylül 
1329 (19 sayı).

40. Medrese İ’tikadları
Mebâhis-i ilmiye ve mebâhis-i diniyeyi hâvi İslâm 
cerîdesidir
Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mes’ûl: Ahmed Şirâni. 
Hukuk Matbaası, İstanbul; Haftalık, 6 Mayıs 1329- 
30 Ağustos 1329 (18 sayı).

41. Mekteb Duyguları
Fennî, edebî, ahlakî, ilmî risâledir
Albayrak Matbaası; Erzurum: Haftalık, 1329/1331-
1329/1331 (10 sayı).

42. Mekteb Müzesi
Şimdilik onbeş günde bir çıkar
İmtiyaz sahibi ve sermuharriri: Ahmed Edîb. Zerâfet 
Matbaası, Resimli Kitab Matbaası; İstanbul: Onbeş 
günlük, 1 Mayıs 1329-1 Mart 1330 (12 sayı).

43. el-Mirsâd
Menâfi-i İslâmiyeye hâdim dinî, ilmî, fennî, edebî 
[Türkçe] risâledir
Sahibi ve müdürü: Bigalızâde Seyyid Mehmed 
İsmetullah. Matbaa-i Âmedi; İstanbul: Onbeş 
günlük, 2 Kânunuevvel-1329-1331 (23 sayı).

44. Musavver Hukuk-i Etfâl
Hukuk-i etfâlden bâhis edebî, fennî, ilmî, ciddî 
haftalık mecmua
Emir Mahmud Hilmi. Zarafet Matbaası; İstanbul: 
Haftalık, 23 Kânunusâni 1329/1913-13 Şubat 
1329/1913 (4 sayı).

45. Musavver Ma’lûmât-ı Nâfia
Haftalık fennî, edebî, içtimaî ve iktisadî mecmua
S. Abdullah; Yayın müdürü: Süleyman Tevfik, 
Nâmık Ekrem [Birecikli]. Matbaa-i Âmedî, Hikmet 
Matbaası, Sada-yı Millet Matbaası, Resimli Kitab 
Matbaası; İstanbul: Haftalık, 13 Şubat 1329-24 
Temmuz 1330 (24 sayı).

46. Müdafaa-i maliye ve iktisadiye
Türkçe ve Fransızca neşrolunur. haftalık Osmanlı 
gazetesi (La defence financiere et economique)
Mes’ul müdür: Hami. Matbaa-i Ahmed İhsan ve 
Şürekâsı; İstanbul: Haftalık, 1329 (1 sayı).

47. Müdafa-i Milliye Cemiyeti mecmuası 
Matbaa-i Hayriye ve Şürekası; İstanbul: Belirsiz, 
1329 (2 sayı).

48. Münakaşa
Hakka hadim gazete
Mes’ul müdürü: Niyazi. Matbaa-i Hayriye ve 
Şürekası; İstanbul: Günlük, 1327/ 1329H (3 sayı).

49. Nihal
Onbeş günde bir çıkar, edebi, felsefi, tarihi risaledir
Mes’ul müdürü: Mustafa Abid. Zarafet Matbaası; 
İstanbul: Onbeş günlük, 1329 (4 sayı).

50. Peyâm-ı Sabah Edebî Nüsha
Yayın müdürü: Necib Şakir. Sabah Matbaası; 
İstanbul: Haftalık, 16 Teşrînisâni 1329-8 Nisan 
1336 (96 (98) sayı).

51. Polis mecmuası
polisin tenvîr-i fikrinde ve mesleğin terâkkisine 
hâdim resmî mecmuadır
Niyâzi Tayyib. Matbaa-i Âmire, Ahmet İhsan ve 
Şürekâsı Matbaası, Hilâl Matbaası; İstanbul: Onbeş 
günlük, Aylık, 15 Temmuz 1329-Temmuz 1937 
(310 sayı).
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52. Rehber-i Konya
Müdürü: Yorki Vibulaki. Konya: 16 Haziran 
1329/1331-12 Temmuz 1329/1331, I, 1-4, 
Haftalık; Konya Tekâmül Matbaası, 20x29 cm. 
Osmanlıca. (4 sayı)

53. Resimli Mekteb Âlemi
Onbeş günde bir neşrolunur, edebî ve fennî 
mecmuadır
Mustafa Figânî, İmtiyaz sahibi: Ohannes. Kitabçı 
Arakel-Matbaası; İstanbul:  Onbeş günlük, 10 
Temmuz 1329-10 Nisan 1330 (14 sayı).

54. Riyâziyât
Onbeş günde bir çıkar, mecmua-i fennîyedir
İmtiyaz sahibi ve müdürü: Hasan Fehmi. Necm-i 
İstikbâl Matbaası; İstanbul: Onbeş günlük, Aylık, 16 
Kânunusâni 1329 (6, 9, 9 sayı).

55. Ruj-i Kürd
Şimdilik ayda bir neşrolunur
İmtiyaz sahibi ve müdür-i mes’ûl: Abdülkerim. 
Resimli Kitab Matbaası; İstanbul: Aylık, 6 Haziran 
1329-30 Ağustos 1329 (54 sayı).

56. Sada-i Din
Din-i celil-i İslamın menafiine çalışır, her pazartesi 
ve perşembe günleri çıkar, dini, ilmi, içtimai, edebi, 
mecmua-i İslamiyedir
Mes’ul müdürü: Hüseyin Mustafa; İmtiyaz sahibi- 
çıkaran: Ali Rıza Nesib. Necm-i İstikbal Matbaası; 
İstanbul: Haftada 2 defa, 1329 (2 sayı).

57. Semerkand
Mes’ul müdürü: Mahmud Hace Behbudi. Semerkand 
/Özbekistan: Haftada 2 defa,1913 (1 sayı).

58. Sağlık Dergisi (The Journal of Hygiere = 
Revue d’Hygiene) 
Matbaa-i Osmaniye (İstanbul), Vilâyet Matbaası, 
Yenigün Matbaası, Hilal Matbaası (Ankara), Ankara; 
İstanbul: Belirsiz, 1329.

59. Söz
Haftalık edebî, fennî, siyasî, içtimaî Türk gazetesidir
İmtiyaz sahibi ve müdürü: Muallim Mehmed Remzi. 
Lefkoşe; Haftalık, 1913-23 Teşrînisâni 1928 (222, 
360 sayı).

60. Şelâle
Her hafta neşrolunur edebî, içtimaî, ahlâkî, ilmî, 
fennî mecmua-i musavveredir
Nikolafski Kupe. Kaspiya Matbaası, Bakü: Haftalık, 
19 Kânunusâni 1913-8 Şubat 1914 (47, 6 sayı).

61. Şeyda
Meslekeş beyan-ı hakikatest 
Müdür: Mehmed Ziyaüddin, İmtiyaz sahibi: Hasan 
Caferzade. İstanbul: Onbeş günlük. 1329 (1 sayı).

62. Tababet-i Serîriye (la Clinique)
Onbeş günde bir çıkar tıbbî, sıhhî, içtimaî mecmua 
İmtiyaz sahibi ve müdürü: Nureddin Ramih. 
Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, Kader Matbaası; 
İstanbul: On beş günlük; 1 Kânunusâni 1329-15 
Temmuz 1330.

63. Tan
Onbeş günde bir çıkar ırkımızın yükselmesine 
çalışır Türk mecmuasıdır
Yayın müdürü: Mustafa Sabri. Ahenk Matbaası, 
Türk Matbaası; İzmir: Onbeş günlük, 20 Teşrînisâni 
1329/1913-15 Kânunusâni 1329/1913 (5 sayı).

64. Tasfir-i efkar
Müstakilü’l- efkar Osmanlı gazetesidir
Mes’ul müdürü: Ebüzziya Talha. Matbaa-i 
Ebüzziya; İstanbul: Günlük, 6 Teşrin II 1329 -16 
teşrin II 1913 (245 sayı).

65. Tercüme mecmuası
İmtiyaz sahibi-çıkaran: Mehmed Ata. İstanbul: 
Belirsiz, 1329 (1 sayı).

66. Tiyatro ve Temâşâ mecmuası
Şarkta sanat-ı temâşâya hâdim mecmua-i 
mahiyedir
İmtiyaz sahibi: Seyyid Tâhir. Nefâset Matbaası, 
Şems Matbaası; İstanbul: Aylık, 1 Kânunusâni 
1329-1 Şubat 1329 (2 sayı).

67. Toprak
Ziraat, toprak kazıp altın çıkarmaktır. Ziraat, ticaret 
ve ormancılıktan bâhis onbeş günde bir neşrolunur 
halk mecmuasıdır 
Edhem Nejad, Ziya Nuri İmtiyaz sahibi: Ahmed 
Akif. Yeni Matbaa, Hüsn-ü Tabiat Matbaası, Şems 
Matbaası; İstanbul: Onbeş günlük, 1 Mart 1329-15 
Nisan 1342 (21, 24, 14 sayı).

68. Türk Çocuğu
Gençler ve mektebliler mecmuası
M. Turgut. Türk Matbaası; İzmir: Onbeş günlük, 
[1329]

69. Türk Duygusu
Onbeş günde bir çıkar Türk risalesidir
Şevket.  Necm-i İstikbal Matbaası;  İstanbul: 
Onbeş günlük, 25 Nisan 1329-6 Haziran 1329.
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70. Türk Gençleri mecmuası
Türk Ocağının ve gençlerinin gayesini takip eder
Müdür-i Umûru: Ali Remzi - Tahrir Müdüri: Ahmed 
İnkılâb Matbaası; İzmir: Aylık, 1 Temmuz 1329-
1913 (1 sayı).

71. Türk İli
Türk diliyle çıkar.
Mes’ul müdürü: Neşet, İmtiyaz sahibi: Ali Nihad.—
Ankara: Haftalık, 1329 (11 sayı).

72. Türk Sadası
Müstakilü’l efkar Türk gazetesidir
Sahibi: Ahmed Fazıl.. Sofya: Belirsiz, 1329 (1 sayı).

73. Türk Yavrusu
Mekteblilerin tenvîr-i fikrine hâdim, her hafta 
perşembe günleri neşrolunur küçük Türk risâle-i 
musavveresidir
Yayın müdürü: Gündüz Alp. Sada-yı Millet 
Matbaası; İstanbul: Haftalık, 26 Eylül 1329-3 
Teşrînievvel 132 (2 sayı).

74. Uhuvvet-i Fikriye
Cemiyet-i Edebiye-i İslâmiyenin mazhar-ı 
sahabetidir
Giridî Ahmed Sâki. Matbaa-i Ahmed İhsan ve 
Şürekâsı; İstanbul: Haftalık, 3 Şubat 1329-24 
Temmuz 1330 (24 sayı).

75. Vazife
Türk gazetesidir. Mes’ul müdürü: Mustafa Subhi. 
İstanbul: Günlük, 1913 (1 sayı).

76. Yeni Hayat
Yeni lisan müdafii
Müdür: Haydar Rüşdi. İzmir: Haftalık, 13 
Kanunuevvel 1329-9 Kanunusani 1329 (11 sayı).

77. Yeni Turan
Edebî, ilmî, felsefî, içtimaî, fennî mecmuadır
İmtiyaz sahibi ve müdürü: İbrahim Âli; Mehmed 
Râif. Zerâfet Matbaası; İstanbul: Onbeş günlük, 8 
Haziran 1329-14 Teşrînisâni 1329 (10 sayı).

İSİM DEĞİŞTİREN SÜRELİ YAYINLAR

Her yıl yeniden 1. sayıdan başlayarak 
numaralandırılan yayınlarla hangi sayıda başladığı 
ve sona erdiği belirlenemeyen yayınlarda sayı 
numarası belirtilmeyerek yayın adı sonuna (?) imleci 
konmuştur.

1. Afyonkarahisar’ında Nur
Aylık meslek mecmuası. Her ayın ilk günü çıkar.
Sâhib-i imtiyaz: Ahmed Sami [Onur], Müdürü: Tâhir 
Hayreddin, Sabahattin Öz., Afyon: 1342-1928, I-V, 
1-55 
Onbeş günlük, Aylık; Paber Matbaası; Kader 
Matbaası, 21x31 cm. Osmanlıca. 
1. Karahisarda Nur, 1-13
2. Afyonkarahisar’da Nur; 14-24
3. Nur; 29-30.
4. Afyonkarahisar’da Nur 31-34
5. Nur 35-52.
6. Afyonkarahisar’da Nur 53-55

2. Ahâlî
Memleketin ümrânı ve halkın teâli-i irfanı için çalışır 
Türk gazetesidir.
Sâhib-i imtiyaz: İsmail Cenani Oral, Başmuharrir: 
Mahmud Aziz; Kemal Emin. Samsun: 1335-1927, 
1. Haftalık; Ahali Matbaası, 31x47; 31,5x46; 
41x57,5 cm. Osmanlıca, Türkçe. 
1. Hayat (?)
2. Ahâlî (?)

3. Alemdâr:
Saltanat-ı mesruta taraftarıdır
Sâhib-i imtiyaz ve müdürü: Refi’ Cevat [Ulunay]; 
Kemal; Ahmed Kadri; Tâhir Said. İstanbul: Ağustos 
1327/1911-23 Haziran 1338R/1921. 
Günlük; Minber Matbaası; Matbaa-i Antâlet; 
Alemdar Gazetesi Matbaası, 38x50 cm. 
Osmanlıca. 
1. Şehrah 1-67;
2. Hemrah 1/68-12/85;
3. Darbe 1/86;
4. Alemdâr 9/100-20/111;
5. Nevrâh 113-115;
6. Yeni Yol 25/116 -79/179;
7. Meslek 1/214-3/216;
8. Bedahet 6/247, 13/254;
9. Mukavemet 2/258, 11/267;
10. Hedef 10/284-26/300;
11. Azim 30?;
12. Teşrih 106/216-108/218;
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2. Askeri Tıb Mecmuası (?)

8. Avukat Mecmuası
Temyiz mahkemesi kararlarının hülâsalarıyla adlî 
emir ve kanun tâdilleri de basılacaktır. Siyasiyattan 
baska her şeyden bahs eder içtimaî, ilmî, ayda bir 
çıkar Türk gazetesi.
Sâhib-i imtiyaz ve müdürü: Bandırmalı Avukat 
Ahmed Hilmi.Eskişehir: 15 Kânunusâni 1927-15 
Nisan 1934, I-II, 1-30. 
Aylık; İstikamet Matbaası; Sakarya Matbaası, 
19,5x28 cm. Osmanlıca, Türkçe.
1. Avukat Mecmuası 1-28 (?)1
2. Eskisehir Avukat Mecmuası 29-30..

9. Besa
Haftada bir defa neşrolunur. Gazete eqip politike e 
litterare.
Mesul müdür: M. Şani, Çıkaran, Başmuharrir ve 
idare müdürü: Mehmed Hayri Fraseri. İstanbul: 
1324/1908-1334, I, 1-38 
Haftalık; Sâika Matbaası, 34x50 cm. Türkçe, 
Arnavutça. 
1. Besa 1-7:
2. Baskım Besa 8-9;
3. Besa 10-38?.
4. Başkım’ın kütüphanelerimizde mevcut sayısı 

görülemediğinden bu ada künye açılmamıştır.

10. Bilgi Yurdu Mecmuası
Hanımlar Bilgi Yurdu Müessesesine merbut Aylık 
risâledir.
Müdür ve sermuharriri: Ahmed Edib. İstanbul: 15 
Nisan 1333-Teşrînievvel 1334, I-II, 1-17
Aylık; Evkaf-i Islâmiye Matbaası; Orhaniye 
Matbaası, 18x21 cm. Osmanlıca. 
1. Bilgi Yurdu Işığı 1-12. 
2. Bilgi Yurdu Mecmuası 13-17

11. Cadaloz
Simdilik salı ve cumartesi günleri neşrolunur mizah 
gazetesidir.
Mesul müdür: Haydar Rüşdi; Hüseyin Nazmi, 
Sâhib-i imtiyaz ve Başmuharrir: Nureddin Rüşdi. 
İstanbul: 22 Mart 1327-27 Ağustos 1327, c.b, 
1-45. 
Haftada iki defa; Tercüman-i Hakikât Matbaası; 
Manzûme-i Efkâr Matbaası; Mesaî Matbaası, 
27,5x40 cm. Osmanlıca. 
1. Cadaloz 1-33;
2. Afacan 1/34-8/41; 
3. Cadaloz 42-45

13. Alemdar 52/137-117/226;
14. Takvimli Gazete 33/128-118/228;
15. Alem 136/246;
16. Azim 36-93; 
17. Alemdar (?)
18. Alem18-1328
19. Asildar;19-1329
20. Alemdar 20/1339-891/3051
21. Alemdâr 2-87 

4. Anadolu 
Hergün sabahları çıkar.
Sâhib-i imtiyaz: Haydar Rüşdü [Öktem], Mesul 
müdür: Hüseyin Hüsnü, Haydar Rüşdü [Ökdem], 
M. Turgud, Neşriyat müdürü: Ahmed Enver Özgen. 
İzmir: 23 Teşrînisâni 1327-9 Haziran 1944, I-XXXIII, 
1-9628. 
Günlük; İttihad Matbaası; Anadolu Matbaası, 
34x48; 43x63 cm. Osmanlıca, Türkçe.
1. Anadolu (?);
2. Antalya’da Anadolu (?)
3. Anadolu  (?)

5. Anadolu’da Peyâm-ı Sabah
Başmuharrir: Aka Gündüz, Mesul müdür: Paşa 
Kazım Bey. İstanbul; Ankara: 10 Kânunusâni 
1336/1920-29 Eylül 1338, 1-35.
Haftalık; Yenigün Matbaası; Öğüd Matbaası; Ukud 
Matbaası, 41x62 cm. Osmanlıca. 
1. Alay- İstanbul 1-12;
2. Anadolu’da Peyam-i Sabah 1/13-9/21;
3. Alay-Ankara 1/11/23;
4. Anadolu’da Peyam-i Sabah 8/20-35

6. Arkadaş
Sevgili evlâd-i vatanin tenvir-i efkârına hâdim, 
onbeş günde bir neşrolunur fennî, edebî, ahlâki 
mecmuadır.
Müdürü: Midhat Sadullah [Sander], Mesul müdür: 
Mehmed Fâik, Umûr-i tahririye: Osman Fahri. 
İstanbul: 5 Kânunusâni 1325-15 Temmuz 1326, 
1-14. Onbeş günlük; Mürettibîn-i Osmaniye 
Matbaası, 16,5x23,8 cm. Osmanlıca. 
1. Mekteblilere Arkadas (?)
2. Arkadaş (?)

7. Askerî Tıb Mecmuası
Ayda bir neşrolunur.
İstanbul: Milli Müdafaa Vekâleti Sihhiye Dairesi, 
1287/1871-1928, I-LVII, 1.
Aylık; Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, 15x21; 
20x25,5; 21x30 cm. Osmanlıca.
1. Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye (?)
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16. Düşünüyorum
Her havadan bahseder, pazartesi günleri 
neşrolunur, ciddî ve mizahî tenkid gazetesi.
Sâhib-i imtiyaz: M. Bahaeddin, Bekir Fahri, 
Başmuharrir: Ahmed Nebil, Mesul müdür: Fuad 
Senih, Müdür-i edebî: İsmail Hami [Danişmend]. 
İstanbul: 1326-, I, 1-22 Belirsiz; Hürriyet Matbaası; 
Manzûme-i Efkâr Matbaası, 20x28 cm. Osmanlıca. 
1. Piyano 1-17;
2. Düsünüyorum 18-22 

17. Ecnebi Matbuat Hülasaları
İstanbul; Ankara: Bâbiâli Hariciye Nezâreti 
Matbuat-i Umûmiye Müdüriyeti- Basvekâlet 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umûmiyesi, 
1332-1-354, 1-48, 1-202, 1-186 Haftalık, Onbeş 
günlük, Üç Aylık; Matbuat ve Istihbarat Matbaası; 
Yeni Gün Matbaası, 14x20; 13x20 cm. Osmanlıca
1. Matbuat-i Ecnebiye Hulâsaları 1-184;
2. Ecnebi Matbuat Hülasaları 1-22

18. Eşref [Musavver Eşref]
Haftalık edebî ve mizahî Osmanlı gazetesidir.
Sâhib-i imtiyaz: Hüseyin Nazmi, Başmuharrir: Şair-i 
Şehber-i Eşref, Mesul müdür: Baha Tevfik. İstanbul: 
5 Mart 1325-1328, 1, 1-52 (1-26, 1/26-26/52) 
Haftalık; Ahmed Said Bey Matbaası; Selanik 
Matbaası; Matbaa-i Uhuvvet, 27x38 cm. 
Osmanlıca. 
1. Eşref 1-2, 12-21;
2. Musavver Eşref 1/26-26/52.

19. Etfal
Simdilik haftada bir defa neşrolunur, etfale mahsus 
gazetedir.
İstanbul: 11 Nisan 1291/11 Rebîülevvel 1292-
11 Eylül 1291, 1-23 Haftalık; Matbaa ve mahal-i 
idaresi: Bâbiâli Caddesinde 34 Numaradadır, 
24x30; 24x34 cm. Osmanlıca. 
1. Sadakat 1-6;
2. Etfal 7-23

20. Ezop
Musavver ve menafi-i mülk ve millet ve devlete 
hâdim Osmanlı mizah gazetesidir.
Sâhib-i imtiyaz ve müdür-i mes’ûl: Mihran; Muharrir 
ve musavviri: Mehmed Sedad; Agâh. İstanbul: 20 
Ağustos 1324-1324, 1-2, 1-3 
Haftada iki defa; Cihan Matbaası, 28x40 cm. 
Osmanlıca
1. Karakus Ezop 1-3;
2. Ezop 1-2 

12. Ceride-i Adliye
İstanbul; Ankara: Adliye Vekaleti İhsaiyat 
ve Müdevvenat-i Kanuniye Müdüriyeti, 
1289/1290-Tesrînisâni 1928. 
Haftalık, Haftada iki defa, Onbeş günlük, Aylık; 
Tanin Matbaası; Matbaa-i Amire; Matbaa-i 
Osmaniye; Yeni Gün Matbaası, 18,5x27,5; 27x39 
cm. Osmanlıca. 
1. Ceride-i Mehakim 1-73, 1-1154 
2. Ceride-i Mehakim-i Adliye 1-698
3. Ceride-i Adliye 1-179, 1-76
4. Adliye Ceridesi (Latin harfli)
5. Adalet Dergisi (Latin harfli)

13. Cerîde-i Havâdis
Politika ve mevâdd-i nâfia ve ticaret ve maliyeden 
bâhis gazetedir.
Sâhib-i imtiyaz: Çörçil, Başmuharrir: Ali Sacid 
(1/23302-26/23327. sayılarda), Sahib-i imtiyaz: 
Ahmed Fethi (1/23302-26/23327. sayılarda). 
İstanbul: 1 Cemâziyelâhir 1256-18 Şubat 
1335/1919, 1-1212,1-959,1-5804, 23249-23327.
On günlük, Haftada 5 defa, Günlük; Rûznâme-i 
Cerîde-i Havâdis Matbaası, 28x42; 20,5x28 cm. 
Osmanlıca
1. Ceride-i Havadis 1-1019;
2. Ruzname-i Ceride-i Havadis ? yeni seri: 

2-959;
3. Ceride-i Havadis1-5084, 23249-23327

14. Devir
Havadis-i politika, edebiyat, letaif, fünûn-i maliye ve 
umûr-i ticarîyeden bahs eder, pazar ve cumadan 
maada her gün tab ve neşrolunur.
Sahib-i imtiyaz vekili: Mehmed Cevdet. İstanbul: 
Ahmed Mithat, 14 Eylül 1288H/1872-17 Ağustos 
1288/1872, 1-13; 
Bir Haftada beş defa; m.y, 23,5x33,5 cm. 
Osmanlıca
1. Bedir 1-13;
2. Devir 1 

15. Doğru Yol
Bulgaristan Türkünün ilerleme ve yükselmesine 
çalışır Türk gazetesidir.
Mesul müdür: S. Kalgak, Başmuharrir ve müdürü: 
Mehmet Celil. Sofya: 21 Kânunusâni 1928-6 Ekim 
1935. Haftalık; Sokak Klementina 36; Dondukovi 
[Matbaası], 30x45; 34,5x47,5 cm. Osmanlıca, 
Bulgarca. 
1. Rehber 1-320;
2. Yeni Gün 1-14;
3. Doğru Yol 1-40.
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21. Genç Kalemler (Guaindj-Kalemlair)
Onbeş günde bir intişar eder, edebî, ilmî 
mecmuadır.
Sâhib-i imtiyaz: Nesîmi Sarim, Mesul müdür: İsmail 
Hakkı; Abdullah Feyzi, Müessisleri: H. Hüsnü; A. 
Subhi. Manastır; Selanik: 1 Haziran 1325-1328, 
I-IV, 1-14, 1-33 
Onbeş günlük; Neyyir-i Hakikat Matbaası; Midhat 
Paşa Mekteb-i Sanayi’ Matbaası, 20x28; 20x30 
cm. Osmanlıca. 
1. Hüsn ve Siir 1-8;
2. Genç Kalemler 1/9-6/14, 1-33

22. Haftalık Yeni Penbe Gazetesi
Tevfik Zühdü / Mesul müdür: Savni; Müslümoğlu 
Emin. İstanbul: 20 Mayıs 1926-21 Temmuz 1927, 
I-II, 1-62. 
Haftalık; İlhami Nuri Matbaası, 30x46; 41x55,5 cm. 
Osmanlıca. 
1. Haftalık Yeni Gazete 1-28;
2. Haftalık Yeni Pembe Gazetesi 1/29-16/44, 

45-50;
3. Haftalık Yeni Penbe Gazetesi 51-62.

23. Hançer
Simdilik pazartesi günleri neşrolunur. İslamiyet ve 
menafiin terakkisine hâdim Osmanlı gazetesi.
Sâhib-i imtiyaz ve müdürü: Yusuf Kenan. Siroz: 
1326-1328, I-II, 1-26; 1-82 (toplam 108 sayı) 
Haftalık; Siroz Matbaası, 26x35 cm. Osmanlıca.
1. Siroz 1-26;
2. Hançer 1-82

24. Hanımlar Âlemi
Perşembe günleri çıkar, edebî, içtimaî, resimli 
hanım gazetesidir.
Başmuharrir: Mehmed Asaf, Mesul müdür: Ahmed 
Cevdet, Müessisleri: Mehmed Âsaf; Hüseyin 
Kasım. İstanbul: 1329-1334R/ 1336H/ 1918M, 
1-9; 1-30; 1-16. 
Haftalık; Cihan Matbaası; Necm-i İstikbal Matbaası; 
Letafet Matbaası, 22x30 cm. Osmanlıca, Türkçe. 
1. Kadınlar Alemi 1-3;
2. Osmanlı Kadınlar Alemi 4-30;
3. Hanımlar Alemi 1-16 

25. Havacılık ve Spor
Tayyare Cemiyeti’nin fikirlerini neşreder, on beş 
günde bir çıkar, halk mecmuasıdır.
Ankara: 1 Haziran 1926-Kasım 1950, 1-421. 
Onbeş günlük; Hakimiyet-i Milliye Matbaası, 
21x29; 25x33,5; 22x32 cm. resim, portre planş, 
Osmanlıca, Türkçe.

1. Türk Hava Mecmuası (?)
2. Havacılık ve Spor (?)

26. Hikmet
Hakikat hadimi, aksamlari intisar eder, özü sözü 
dogru Osmanli gazetesidir.
Başmuharrir: Sehbenderzâde Filibeli Ahmed 
Hilmi, Mesul müdür: Cemal. İstanbul: Mehmed 
Ali; Sehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, 8 Nisan 
1326/1910-1911. 
Haftalık, günlük; Hikmet Matbaası; Matbaa-i 
Hayriye ve Şürekası; Ahmet Saki Bey Matbaası, 
28x39 cm. Osmanlıca. 
1. Hikmet 1-77;
2. Millet ile Musahabe 1-15;
3. Hikmet I: 1-14 
4. Coşkun Kalender;1
5. Hikmet: 1/18-13/30, 14-24;
6. Coskun Kalender 1-2;
7. Münakasa 1-3;
8. Kanad 1-6;
9. Nimet 1/26-3/28;
10. Hikmet 1- (?) 

27. Hür Memleket
Demokrasi mesleğinin hâdim ve müdafi’i yevmî 
ceride-i Osmaniyedir.
Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mes’ûl: Ali Haydar. 
İstanbul: 5 Haziran 1326/1910-18 Teşrînisâni 
1326/1910, I, 1-11, 1-29, 1-7. 
Günlük; Manzume-i Efkar Matbaası, 33,5x47,5 
cm. Osmanlıca. 
1. Türkiye 1-11; 1-29;
2. Hür Memleket 1-7.

28. İctihad
Hürriyet-i fikriyeye hâdim, perşembe günleri çıkar, 
ilmî, edebî, iktisâdî, mecmua.
Sâhib-i imtiyaz: İrfan Emin, Müdürü: İlhami Safa, 
Müessisi: Abdullah Cevdet [Karlıdağ]. Cenevre; 
Kahire; İstanbul: 1 Eylül 1904-30 Tesrînisâni 1928, 
I-XXIV, 1-12, 1-265. 
Aylık, Onbeş günlük, Haftalık; Matbaa-i İctihad; 
Matbaa-i Hayriye ve Şürekası; Matbaa-i Orhaniye; 
Hilal Matbaası; Necm-i İstikbal Matbaası; Matbaa-i 
İkdam; Sebat Matbaası, 20x27 cm. Osmanlıca. 
1. Cehd 59-1; (sadece 59. Sayı)
2. Âlem: Ticaret ve Sanayi 110; (sadece 110. 

Sayı)
3. İştihad, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 

136;
4. İşhad, 78-1, 79-2, 80-3, 111, 112, 113, 114, 

115, 116
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29. İkdâm
Gece Postası, siyasî, ilmî, ticarî Türk gazetesidir.
Sâhib-i imtiyaz: Ahmed Cevdet Oran, Edhem İzzet 
[Benice], Mesul müdür: Burhaneddin Ali. İstanbul: 
23 Haziran 1310/ 5 Temmuz 1894-7 Receb 
1346/31 Kânunuevvel 1927, I-XXXV, 1-5557; 
1-706; 1-166; 5558-11025 
Günlük; İkdam Matbaası; Son Telgraf Matbaası, 
41x61; 44,5x58 cm. Osmanlıca.
1. İkdâm 1-5557;
2. Yeni İkdâm 1-706;
3. İktihâm 1-166;
4. İkdâm 5558-11353

30. İkramiyeli Ziraat Gazetesi (Journal a 
Prime d’Agriculture)
Ziraat, sanayii, ticaret, nafia, maarif, saadet-i 
millet ve vatana müteallik mevaddan bahis haftalık 
risaledir.
Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mes’ul: Yusuf Sıddık. 
İstanbul: 1325/1909-t.b, c.b, s.b.
Haftalık; Matbaa-i Âmedi; Selanik Matbaası, 
19,5x25; 24x32 cm. Osmanlıca. 
1. İkramiyeli Gazete 1-10;
2. İkramiyeli Ziraat Gazetesi (?)

31. İleri
Başmuharrir Celal Nuri [İleri], Müdürü: Halil Lütfü 
[Dördüncü], Mesul müdür: Feridun Fikri [Düşünsel]. 
İstanbul: 1 Kânunusâni 1334/1336-1340/1343, 
1-2436
Günlük; İleri Matbaası, 29,5x44 cm. Osmanlıca.
1. Âti 1-393;
2. İleri 394-782;
3. Ahvâl 1/782-3/784;
4. İleri 785-2436.

32. İleri
Şimdilik haftada bir defa intişar eder, hâris-i 
meşrutiyet bir gazetedir.
Sâhib-i imtiyaz: Matlı Ziyâ, Mesul müdür: Hamdi.
Manastır: 1326-1327.
Haftalık, Günlük; Neyyir-i Hakikat Matbaası, 
27,5x37,5 cm. Osmanlıca. 
1. Süngü 1-14;
2. İleri. (?)

33. İstanbul
İş bu gazete haftada beş defa çıkacak maârif 
ve havadis-i dahiliye ve hülâsa-i politikadan 
bahsedecektir.
İstanbul: Mehmed Ârif, 12 Mart 1284-[1285] 1-12; 
1-10; 1-3; 1-477. 

Haftalık, Haftada 4,5 defa, Günlük; Matbaa-i 
Âmire, 27x41 cm. resim, Osmanlıca. 
1. Vatan 1-12;
2. Âyîne-i Vatan 1-4;
3. Rûznâme-i Âyine-i Vatan 22-79;
4. İstanbul 80-477.

34. İstanbul Belediye Mecmuası
İstanbul Şehremâneti Neşriyât ve İstatistik 
Müdüriyeti
1 Eylül 1340-18 Şubat 1942, I-XVII, 1-198. 
Aylık; Şehremâneti (Belediye) Matbaası; Matbaacılık 
ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, 16,5x24; 20x28 
cm. harita, levha, Osmanlıca, Türkçe.
1. İstanbul Şehremâneti Mecmuası 1-72;
2. İstanbul Belediye Mecmuası 73-198

35. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası 
(Bulletin de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Smyrine)
İzmir: İzmir Ticaret Odası, Kânunusâni 1926-, 1-12 
sayi her yıl
Aylık; İtimat Matbaası, 20x22; 20x27 cm. Türkçe, 
Fransızca. 
1. İzmir Tecim ve Endüstri Odası Bülteni (?)
2. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Bülten (?)
3. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası. (?)

36. Kadın Yazıları
Millî aile mecmuası
Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mes’ûl: Fevziye 
Abdürreşîd. İstanbul: 26 Kânunusâni 
1341/1926-Tesrînisâni 1926, I, 1-28 
Günlük; Matbaa-i Osmaniye; Mahmud Bey 
Matbaası, 20x28 cm. resim, Osmanlıca. 
1. Asâr-i Nisvan 1-20;
2. Kadın Yazıları 26/6-28/8.

37. Letâif-i Âsâr
Eğlence ve udhûkeye dair gazetedir.Cuma günleri 
büyük ve resimli ve Salı günleri küçük ve resimsiz 
olarak Terakki Matbaası’nda neşrolunur.
İstanbul: Ali Râşid; Rızâ (Sahib-i İmtiyâz Vekili); 
Mehmed Tevfik, 12 Safer 1287-8 Cemâziyelâhir 
1289 / 31 Temmuz 1872, 1-13, 1 110, 1-52 
Düzensiz; Terakki Matbaası, 23,5x31; 25x36; 
20,5x31 cm. Osmanlıca
1. Terakki 1-13;
2. Terakki Eğlence (Terakki Eğlencesi)1-9;
3. Terakki 10-12;
4. Letaif-i Âsâr 13-110;
5. Terakki 1- 21;
6. Letaif-i Âsâr 22- 52.
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38. Ma’lumât (Journal Politique Quotidien 
Illuster “Ma’lûmât”)
Hilâfet-i Muazzama-i İslâmiyye ve Devlet-i Âliyye-i 
Osmâniyye’nin celîlesine ve maarif ve sanayi-i 
nefisenin teammüm ve terâkkisine hizmet 
eder hergün vakt-i zuhrda neşrolunur cerîde-i 
musavvere-i Osmâniyyedir.
Sâhib-i imtiyaz ve müdürü: Mehmed Tâhir. 
İstanbul: 10 Şubat 1309-13 Mart 1319/ 26 Mart 
1903, I-XII, 1-3008
Haftalık, Günlük; Şirket-i Mürettibiye Matbaası; 
Tâhirbey Matbaası; Artin Asaduryan Matbaası; 
Matbaa-i Orhaniye, 25x34 cm. resim, portre, 
Türkçe, Arapça, Farsça.
1. Malumat (?)
2. Musavver Malumat (?);
3. Malumat (?)

39. Mecmua-i Fünûn-i Askeri
İstanbul: Daire-i Umûr-i Askerî; Makam-i Seraskerî 
Muhasebât Dairesi Şube-i Mahsusa Müdüriyeti; 
Harbiye Nezâreti Erkân-i Harbiye-i Umumiye Ta’lim 
ve Terbiye Şubesi, 7 Şaban 1280-15 Teşrînievvel 
1338, I-LX, 1-
Günaşırı; Matbaa-i Askeri, 31,5x51; 26x39; 
25,5x38; 26x28,5; 15x17; 21,5x30 cm. Osmanlıca
1. İlaveli Ceride-i Askeriye (?)
2. Ceride-i Askeriye (?)
3. Mecmua-i Fünûn-i Askeri 1-12 

40. Mecmua-i İbretnüma
Edebî dergi. iş bu mecmua beher mah-i Arabî 
evahirinde bir defa çıkar.
İstanbul: Cemiyet-i Kitâbet, Receb 
1279-Muharrem 1283, I-II, 1-16
Aylık; Tercüman-i Ahvâl Matbaası; Tasvîr-i Efkâr 
Matbaası; Ruznâme-i Cerîde-i Havâdis Matbaası, 
21,5x29; 11,5x16,5 cm. Osmanlıca
1. Mecmua-i İber-i İntibah 1-5, 7;
2. Mecmua-i İbretnüma 9-16.

41. Mekteb-i Sultanî Tevzi-i Mükâfat Cetveli
İstanbul 1291/1874-1331/1915
Yıllık; Matbaa-i Âmire; Basmahane-i İngiliz; 
Matbaa-i Ebüzziya; Âlem Matbaası; Matbaa-i 
Ahmed İhsan ve Şürekası, 14x20; 20x30 cm. 
Osmanlıca.
1. Mekteb-i Sultanî Tevzi-i Mükâfat Cetveli 
1303/1886; 1304; 1309; 1313, 1319, 1320, 1323 
1918; 1319-1320;
2. Mercan Mekteb-i İdâdi Mülkiye-i Şahane 

Tevzi-i Mükâfat Cetveli 1322-1323.

42. Memleket Çukurova’da
Adana Mıntıkası Maarif Eminliği himayesinde onbeş 
günde bir çıkar iktisadiyat, edebiyat, harsiyat 
hakkında mahallî tetkikler mecmuası.
Sahip ve mes’ul müdürü: İsmail Habib [Sevük]. 
Adana: Adana Muallimler Birliği; Adana Mıntıkası 
Maarif Eminliği, 15 Mayıs 1929-1 Mart 1931, I-II, 1-38
Onbeş günlük, Aylık; Türksözü Matbaası, 21x29 
cm. Osmanlıca, Türkçe. 
1. Adana Mıntıkası Maarif Mecmuası -13;
2. Çukurovada Memleket 1/14- 2/15;
3. Memleket Çukurova’da 25-38;

43. Musavver Çöl
Siyasî, içtimaî, edebî, fennî gazetedir. 
Başmuharrir: Halide Edib Adıvar (Fahrî 
Sermuharrire), Mesul müdür: Hacı Cemâl. Kudüs: 
22 Teşrînievvel 1332/ 14 Muharrem 1335H-15 
Mayıs 1333/1335H, 1-12
Onbeş günlük; Çöl Matbaası, 18,1x24,8 cm. 
resim, Osmanlıca.
1. Çöl (?);
2. Çöl Risalesi (?)
3. Musavver Çöl (?)

44. Musavver Ma’lûmât-i Nâfia
Haftalık fennî, edebî, içtimaî ve iktisadî mecmua.
Müdürü: Süleyman Tevfik, Nâmık Ekrem [Birecikli], 
Mesul müdür: S. Abdullah, Heyet-i tahririye 
müdürü: Orhan Midhat. İstanbul: 13 Şubat 1329-
24 Temmuz 1330, 1-24
Haftalık; Matbaa-i Âmedî; Hikmet Matbaası; 
Sada-yi Millet Matbaası; Resimli Kitab Matbaası, 
20,5x28,5 cm. resim, portre, Osmanlıca.
1. Beni Okuyunuz 1-24;
2. Musavver Ma’lûmât-ı Nâfia 7-15;
3. Beni Okuyunuz 16-18;
4. Musavver Ma’lûmât-ı Nâfia19-24.

45. Musavver Medeniyet
Maarif ve edebiyata dair gazete.
Sâhib-i imtiyaz: Mehmed Ârif. İstanbul: 29 Recep 
1291/29 Ağustos 1874-23 Şubat 1294, 1- 
Günlük; Haftalık; İzzet Efendi Matbaası, 26x39 cm. 
portre, Osmanlıca. 
1. Medeniyet 1-77;
2. Şemş 1-2;
3. Musavver Medeniyet (?)
4. Şemş 1-13;
5. Şemş 1-16, 30;
6. Musavver Medeniyet 1-23.
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46. Musavver Nây
Haftalık resimli aile gazetesi.
Sâhib-i imtiyaz: Osman Nuri, Müdir-i umur: Kirkor. 
İstanbul: 10 Mart 1328-6 Haziran 1328, I-, 1-4, 
1-7 
Belirsiz; Asır Matbaası; Kader Matbaası, 20x29 
cm. Osmanlıca.
1. Nay 1-4;
2. Musavver Nây 1-7;

47. Musavver Terâkki
Şimdilik perşembe günleri neşrolunur, menafi-i 
millet ve devlete hâdim, edebî ve fennî Osmanlı 
gazetesidir.
Sâhib-i imtiyaz: Kirkor Fâik, Başmuharrir: H. Avni, 
Fâik Efendi. İstanbul: 24 Temmuz 1313-1324, I-X. 
Haftalık; Asır Matbaası, 22x30 cm. resim, portre, 
Osmanlıca 
1. Terakki 
2. Musavver Terakki 

48. Müsâvât
Hubbü’l-l vatan mine’l- îman vatanın menafiine 
mahsus, haftada 6 defa çıkar, her nev’i havadisi 
câmi Osmanlı gazetesidir.
Sâhib-i imtiyaz: Râşid, Müdürü: Mehmed. İstanbul: 
19 Kânunusâni 1293/16 Muharrem 1294-28 
Haziran 1293/ 28 Cemâziyelâhir 1294/10 Temmuz 
1877, I-II, 1-130; 1-191 
Günlük, Haftalık; Bâbiâli Caddesinde 28 Numara, 
31,5x47; 36,5x55; 35x49,5 cm. Osmanlıca. 
1. Sadâkat 1-130, 1-84;
2. Müsâvât 85-191

49. Musavver Necât-ı Millet (Nedjat-i Millet)
Osmanlı vatanımızın menâfi-i mukaddese-i 
siyasiye, iktisadiye ve maliyesini müdâfi, nısfî 
Türkçe ve nısfî Ermenice haftalık neşrolunur 
gazetedir.
Sahib-i imtiyaz ve sermuharriri: Asador Matyosyan. 
İstanbul: 20 Eylül 1324/1908- 
Haftalık; Agop Matyosyan Matbaası; Arsak 
Garoyan Matbaası, 18x26 cm. Türkçe, Ermenice. 
1. Necât-ı Millet 1;
2. Musavver Necât-ı Millet 2-6

50. Nedim
Haftalık edebî mecmua
Müdürü: M. Sâmi, Bâki Mazhar, Mesul müdür: 
Mehmed Fahri, Müdir-i edebî: Halid Fahri 
[Ozansoy]. İstanbul: 16 Kânunusâni 1335/1919-5 
Haziran 1335/1919, I-II, 1-18
Haftalık; Hukuk Matbaası; Zaman Matbaası; 

Mahmud Bey Matbaası; Kader Matbaası, 20x29 
cm. Osmanlıca.
1. Şair Nedim 1-12
2. Nedim 1-8

51. Nihal
Siyasetten maada her mesailden bahseder.
Sâhib-i imtiyaz: Mehmed Remzi. İstanbul: A. K. 
Tuzluyan, 1302-1304, I-II, 1-12; 1-9 
Belirsiz; Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 12x18 cm. 
Osmanlıca. 
1. Berk 1-12; 
2. Nihal 1-9

52. Orman ve Maâdin ve Ziraât Mecmuası 
Müdürü: Abdüllatif. İstanbul: 1 Temmuz 1300  
Aylık; Matbaa-i Mektebi Sanayi-i Şahane, 20x27 
cm. Osmanlıca
1. Orman ve Maâdin Mecmuası 1-2, 1-12;
2. Orman ve Maâdin ve Ziraat Mecmuası (?)

53. Peyâm-i Sabah Edebî Nüsha
Başmuharrir: Ali Kemâl, Müdürü: Necib Şakir. 
İstanbul: 16 Tesrînisâni 1329-8 Nisan 1336, I -X, 
1-96 (98)
Haftalık; Sabah Matbaası, 32x45 cm. Osmanlıca. 
1. Peyâm-i Edebî 1-43;
2. Peyâm 44- 45;
3. Peyâm-i Edebî 4/49 -21/64;
4. Peyâm-i Sabah Edebî Nüsha 22-32

54. Rehber-i Konya 
Müdürü: Yorki Vibulaki. Konya: 16 Haziran 
1329/1331-12 Temmuz 1329/1331, I, 1-4 
Haftalık; Konya Tekâmül Matbaası, 20x29 cm. 
Osmanlıca. 
1. Rehber-i Konya 1-2;
2. Rehber-i Saadet 1/3;
3. Rehber-i Konya 4

55. Resimli Ay
Her ayın onbeşinde çıkar, resimli aylık mecmua.
Sâhib-i imtiyaz: Nebizâde Hamdi, Başmuharrir: M. 
Zekeriyâ [Sertel], Mesul müdür: Tevfik, M. Zekeriyâ 
[Sertel], Müslümoğlu Emîn, Yazı Heyeti: [Muharrir 
ve resimleyen: Cevat Şâkir Kabaağaçlı; Hüseyin 
Kenan]. İstanbul: Şubat 1340/1924-Kânunuevvel 
1938, I-VII, 1-
Aylık, Onbeş günlük; Vatan Matbaası; Resimli 
Ay Matbaası, 23,5x31; 17,5x24 cm. Osmanlıca, 
Türkçe. 
1. Resimli Ay 1-12, 1/13- 11/23;
2. Sevimli Ay 1;
3. Sevimli Ay1-6, 7/31-12/36;
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4. Resimli Ay 1 /37- 12/48 (Harf inkılabından 
sonra da 1/49. Sayıdan itibaren aynı adla devam 
etmiştir) kontrol

56. Rumeli
Menâfi-i vataniyeye hâdim siyasî, ilmî, edebî cerîde.
Sâhib-i imtiyaz: Abdülkerim, Mesul müdür: Hüseyin 
Cahid [Yalçın], Ali Nihâd, Umur-i tahririye: Yunus 
Nâdi [Abalıoğlu]. Selanik: 1325-9 Temmuz 1328, 
I-, 1-790
Günlük; Vilayet Matbaası, 27x37,5 cm. Osmanlıca 
1. Rumeli 1-77;
2. Zaman 78-100;
3. Rumeli 175-587.

57. Siper-i Saika-i Hürriyet
Yevmî siyasî gazete.
Sâhib-i imtiyaz: Ahmed Cevad, Mesul müdür: 
Ali İffet Giridî, Müessisleri: Mustafa Mazhar; 
Sohtazâde Mehmed Kazim Giridî. İstanbul: Girid 
Cemiyet-i Osmaniyesi, 5 Şubat 1324R/ 1326H-13 
Recep 1325/19 Temmuz 1325, 1-111 
Haftada iki defa; Ahmed Sâki Bey Matbaası; Vatan 
Matbaası, 25x35; 34x50; 40x57; 44x62 cm. 
Osmanlıca. 
1. Siper-i Saika 1-36;
2. Hürriyet 1-16, 18-25;
3. Siper-i Saika-i Hürriyet 50/26-135/11.

58. Tasvir
Müstakillü’l-efkâr Osmanlı gazatesi (Müstakil yevmî 
gazete)
Başmuharrir: Ebüzziyâzâde Velid Bey, Mesul 
müdür: Mehmed Agâh; Ebüzziyâzâde Talha; 
Hayri Muhiddin, Sahib-i imtiyaz ve müdir-i mes’ûl: 
Ebüzziyâ Tevfik. İstanbul: 31 Mayıs 1325/1909-
22 Ekim 1944, I-XXXVI, 1-5888/1531, 1-1471. 
Günlük; Matbaa-i Ebüzziya, 57x49,5 cm. resim, 
Osmanlıca, Türkçe.
1. Yeni Tasvîr-i Efkâr 1-502;
2. Tasvîr-i Efkâr 503-618;
3. İntihab-ı Efkâr 619/1;
4. Tasvîr-i Efkâr 620-627;
5. İntihab-ı Efkâr 1/628-18/644;
6. Tefsir-i Efkâr 1/645-2/646;
7. Tasvir-i Efkâr 647-914;
8. Tefsir-i Efkâr 915/1160;
9. Tasvir-i Efkâr 916-3028;
10. Tevhid-i Efkâr; 3029/1-4356/1328
11. Tasvir-i Efkâr 4357/1-5888/1531;
12. Tasvir. 1-1471

59. Tazminat (le Tazminat: Journal quotidien 
Ottoman) 
Başmuharrir: Lütfi Fikri, Mesul müdür: Mehdi.
İstanbul: 16 Nisan 1327/1329H-1328/1330H, 
1-413
Günlük; Hikmet Matbaası; Karabet Matbaası, 
40x55,5 cm. Osmanlıca.
1. Tazminat 1- 20
2. Zühre 1/21-3/23;
3. Tazminat 1/24- 38;
4. Matbuat 2/64- 8/70;
5. Merih 1/72-5/76;
6. Islahat 84-90;
7. Masrik 91-103;
8. Tanzimat 104;
9. Merih 106;
10. Matbuat 108-110;
11. Zühre 111;
12. Tenbihat 112;
13. Nevrâh 113-115;
14. Te’sisat 116-152;
15. Takdirat 153-167; 
16. Teşkilat 168-204;
17. Te’minat 205-251;
18. İfham 68/252-115/299;
19. Te’minat 301-316;
20. Tanzimat 317-405;
21. Tazminat 406-413.

60. Tedrisat Mecmuası
Her ayın on beşinde neşrolunur.
Başmuharrir: Sâti’ Bey; Ebü’l Muhsin Kemâl; 
Selim Sırrı [Tarcan]; İhsan Sungu; İbrahim Alâeddin 
[Gövsa]. İstanbul: Maârif Nezâreti Darü’l- Muallimin 
Hey’et-i Ta’limiyesi, Şubat 1325/1910-Mart 1926, 
I-XIII, 1-69
Aylık; Matbaa-i Âmire, 14x28 cm. resim, nota, 
planş, Osmanlıca.
1. Tedrisat-i İbtidaiye Mecmuası 1-18. 
2. Tedrisat Mecmuası.19-69 

61. Sağlık Dergisi (The Journal of Hygiene = 
Revue d’Hygiene)
Ankara; İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Sıhhiye ve 
Muâvenet-i İçtimaiye Vekâleti, 1329-  
Belirsiz; Matbaa-i Osmaniye (İstanbul); Vilâyet 
Matbaası; Yenigün Matbaası; Hilal Matbaası 
(Ankara), 17x24 cm. Osmanlıca, Türkçe. 
1. Sıhhiye Mecmuası (?)
2. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Dergisi (?)
3. Sağlık Dergisi (?)
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62. Salâh
Mesleği ittihad, hedefi terâkkidir.
Mesul müdür: Mahmud İzzeddin, Sahib-i imtiyaz, 
müdürü ve sermuharriri: Mülâzim Tahsin. Selanik: 
1325-1337, I-IV, 1-593; 1; 1-28 
Onbeş günlük; Asır Matbaası, 19,5x27; 28x40 cm. 
Osmanlıca. 
1. Silah 1-370;
2. Salâh 1-258.

63. Sebilü’r-Reşâd
Siyasî, dinî,edebî,ahlâkî, haftalık mecmua.
Sâhib-i imtiyaz: H. Eşref Edib [Fergan], 
Başmuharrir: Mehmed Âkif [Ersoy]. İstanbul; 
Kastamonu; Ankara; Kayseri: 14 Ağustos 
1324-Ağustos 1956, I-VII; I-XXV; I-X, 1-641; 1-227 
Haftalık; Tevsi-i Tıbâat Kollektif Şirketi; Matbaa-i 
Hayriye ve Şürekası; Evkâf-i İslâmiye Matbaası; 
Hilâl Matbaası (İstanbul ); Kastamonu Matbaası 
(Kastamonu); Vilâyet Matbaası; Îkaz Matbaası; 
Matbuat ve İstihbârat Matbaası (Ankara); 
Livâ Matbaası (Kayseri ), 23x32.5 cm. portre, 
Osmanlıca, Türkçe. 
1. Sırât-ı Müstakîm 1-182;
2. Sebilü’r-Reşad 1/183-52/234, 235-299;
3. Sebilü’n- Necat 300-301;
4. Sebilü’r-Resad 302-641 (Ayrıca Mayıs 
1948-Ağustos 1956 yılları arasında 227 sayı latin 
harfli olarak yayımlanmıstır.)

64. Serbest İzmir = Izmir Liberal
Haftada bir defa perşembe günleri neşrolunur.
Sahib ve müdürü: Hüseyin Hilmi. İzmir: 30 
Teşrînievvel 1324-19 Mart 1325, c.b, 1-26 
Haftalık; Karabet Matbaası; İkbal-i Millet Matbaası, 
34,5x50 cm. Osmanlıca..
1. Edebî Serbest İzmir 1, 3;
2. Serbest İzmir 5-26.

65. Son Haber
Şimdilik salı, pazar, perşembe günleri neşrolunur 
siyasî, ilmî, edebî dergi.
Sâhib-i imtiyaz: Abdullah Mahir [Erkmen]. 
Afyonkarahisar: 12 Nisan 1339/1923-29 
Teşrînisâni 1928/16 Cemâziyelâhir 1347, I-IV;V-
VI, 1-282; 1/283-240/520. Günlük; [Son Haber 
Matbaası], 31x46 cm. Osmanlıca.
1. Haber 1-282
2. Son Haber

66. Takvim-i Ebüzziya
İstanbul: Ebüzziya Tevfik, 1297/1880-1316/1898. 
1-14. Yıllık, Düzensiz; Matbaa-i Ebüzziya, 23x15; 

28x20; 18x12; 19x13 cm. Osmanlıca. 
1. Rebi-i Marifet 1. defa-8. Defa;
2. Nevsâl-i Marifet 9. defa-11. defa;
3. Takvim-i Ebüzziya 1 [12]-[13.

67. T.C. Resmi Gazete
Ankara: Başvekâlet Matbuat ve İstihbarât Umûm 
Müdürlüğü, 8 Teşrînievvel 1336–1928-, 1. Haftada 
üç defa, Günlük; Matbuat ve İstihbarât Matbaası, 
24x33 cm. Osmanlıca, Türkçe. 
1. Cerîde-i Resmiye 1-21;
2. Resmi Cerîde 22-598;
3. T.C. Resmi Ceride 599-762; 
4. T.C. Resmî Gazete 763- yayımı devam ediyor 

(20 Şubat 2014 sayı: 28919)

68. Tarih ve Edebiyat
Mülk-i millete nâfi, tarih, edebiyat, fünûn, iktisadiyat 
ve şuûn-i saireye müteâllik mebâhis-i müfideyi hâvî 
mecmua-i şehriyedir.
Sâhib-i imtiyaz: Ali Emirî. İstanbul: 31 Mart 1334 
-31 Kânunuevvel 1338, I, 1-31,1-5 
Aylık; Evkâf-i İslâmiye Matbaası, 14,5x22; 
19,5x27,5 cm. Osmanlıca. 
1. Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası 1-31;
2. Tarih ve Edebiyat 1-5.

69. Ticaret ve Ziraat Nezâreti Mecmuası
İstanbul: Ticaret ve Ziraat Nezâreti, 31 Mayıs 1324-
30 Haziran 1334, I-VIII, 1-88
Aylık, Üç Aylık; Matbaa-i Âmire; Mekteb-i Sanayi 
Matbaası; Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 16x23 
cm. Osmanlıca. 
1. Orman ve Maâdin ve Ziraat [ve Baytar] 

Nezâreti Mecmuası 1-16;
2. Ticaret ve Ziraat Nezâreti Mecmuası 17-88.

70. Uhuvvet-i Fikriye:
Cemiyet-i Edebiye-i İslâmiyenin mazhar-i 
sahabetidir.
Mesul müdür: Giridî Ahmed Sâki, Müdür-i umûr: 
Haydar Kemâl. İstanbul: 3 Şubat 1329-24 Temmuz 
1330, 1-12, 1/13-4/16, 1/17-8/24. Haftalık; 
Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 19x26,5 cm. 
resim, portre, planş, Osmanlıca
1. Hürriyet-i Fikriye 1-12;
2. Serbest Fikir1/13-4/16;
3. Uhuvvet-i Fikriye 1/17-8/24;

71. Vatandaş
[Türk dili yerine] vatanın menfaatlerine hâdim 
siyasî, edebî, ilmî Türk gazetesidir / Sâhib-i imtiyaz: 
Yağcızâde Hayreddin, Başmuharrir: Hoca Necib 
Necati, Müdürü: A. İsmet, Mesul müdür: Hasan 
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Şevki, Tahrir müdürü: Mestan İsmail. Selanik: 
Selânik İttihad ve Terakki Cemiyeti, 1328-11 
Ağustos 1328, 1-92
Günlük; Rumeli Matbaası; Mekteb-i Sanayi 
Matbaası; Karesi Matbaası; Balıkesir Matbaası, 
33x46; 42x55 cm. resim, Osmanlıca. 
1. Türk Dili;(?)
2. Vatandaş.(?)

72. Yeni Gazete (Yani Gazetta)
Osmanlı gazetesidir = Journal quotidien Ottoman.
Sahibi ve başmuharririr: Abdullah Zühdü, Mahmud 
Sâdık. İstanbul: 20 Ağustos 1324/1908-25 
Ağustos 1335/1919, I-XI, 1-1828. Günlük; İlhâmi 
ve Fevzi Matbaası, 48x63 cm. Osmanlıca.
1. Yeni Gazete; 
2. Takvimli Gazete; 
3. Yeni Gazete.

73. Yeni İnci
Her ayın ilk günü çıkar, kadınlığa ait bilcümle nazarî 
ve ilmî meselelerden bahseder, resimli kadın ve 
salon mecmuasıdır.
Sâhib-i imtiyaz: Sedat Simâvi, Mesul müdür: 
Selahaddin Hüsnü. İstanbul: 1 Şubat 1335-1339, 
1-27,1-12. 
Aylık; Servet-i Fünûn Matbaası; Orhâniye Matbaası; 
Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası, 26x36; 
23,5x33 cm. resim, portre, Osmanlıca. 
1. İnci 1-27;
2. Yeni İnci 1-12

74. Yeni Çiftlik
Sahib-i imtiyaz ve müdür-i mes’ûl: Cevad Rüşdü; 
Ahmed Tevfik (Yeni Ziraat Gazetesi); Nakiyeddin 
(Yeni Çiftlik). İstanbul: Ziraat Cemiyeti, Mayıs 1336-
1 Eylül 1926, 1-77
Aylık; Akşam Matbaası; Teşebbüs Matbaası; 
Hürriyet Matbaası; Orhaniye Matbaası, 19,5x26,5 
cm. resim, Osmanlıca.
1. Yeni Ziraat Gazetesi 1-50;
2. Yeni Çiftlik 51-77.

75. Yeni Saruhan
Cumartesiden maada her gün neşrolunur. Safi 
hasılatın nısfı, Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne aittir.
Mesul müdür: Alaaddin. Manisa: 26 Mayıs 1338-
29 Ağustos 1339, I, 1-9 
Günlük; Cemil Efendi Matbaası, 47x64; 43x56; 
32x47,5 cm. Osmanlıca. 
1. Saruhan 1-4;
2. Yeni Saruhan 9

76. Yeni Selamet 
Dini, ilmî, ahlaki, siyasî haftalık mecmua.
Sahibi ve başmuharriri: Ömer Rıza Doğrul.  
İstanbul: 23 Mayıs 1947-23 Kasım 1949, 1-105. 
Haftalık; Kardeşler Basımevi; Ege Basımevi, 21x31; 
20x28 cm. Türkçe.
1. Selamet 1-68; 
2. Yeni Selamet 1/69-37/105 

77. Zekâ
Felsefî, ilmî, edebî, her türlü terakki ve 
teceddüdlerden bâhis, gençlerin yirminci asra lâyık, 
içtimaî ve siyasî bir terbiye almalarına hâdim, onbeş 
günlük gazetedir.
Sâhib-i imtiyaz: Ali Fuad, Başmuharrir ve müdürü: 
Baha Tevfik. İstanbul: 5 Mart 1328-19 Haziran 
1330, I-II, 1-34 
Onbeş günlük; Nefâset Matbaası; Matbaa-i 
Ebüzziya, 24x32 cm. resim, Osmanlıca
1. Yirminci Asırda Zekâ 1-16;
2. Zekâ 17-34 
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Giriş
Osmanlıların - Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbekir (Di-
yarbakır), Mamuretü’l-Aziz (Harput / Elazığ) ve 
Sivas’tan meydana gelen ve- Vilâyât-ı Sitte veya 
Vilâyât-ı Şarkiye dedikleri bölgeye, Ermeniler ve Batı 
dünyası “Six Armenian Vilayets (Altı Ermeni Vilayeti)” 
veya “Turkish Armenia” demişlerdir2.

Vilayât-ı Şarkiye’nin illerinden biri olan Bitlis, eski 
Türk eserlerinde Bidlis şeklinde kaydedilmiş olup, 
Araplar Badlis, Ermeniler ise Bageş/Pagiş şeklinde 
isimlendirmişlerdir3. Bitlis adının, İskender’in komu-
tanlarından Badlis’ten geldiği şeklinde yaygın bir 
kanaat bulunmasına rağmen, Asur dilinde yurt anla-
mında kullanılan Bit ya da Bed kelimesinden türemiş 
olduğuna da işaret edilmiştir. Ayrıca, Asur yazılı kay-
naklarında Vaisis olarak adlandırılan Bitlis’in, M.Ö. 
1274 yılında müstahkem bir kaleye ve kalabalık bir 
nüfusu haiz olduğu belirtilmiştir4.

 Şarki Anadolu’da önemli bir konuma sahip bulu-
nan Bitlis, doğuya doğru gidildikçe aşılması zorla-
şan Toros Dağları sisteminin adeta bir set görevi 
gördüğü noktada, Türkiye-İran sınırı ile İskenderun 
Körfezi arasında, insanlara tabii bir yol hazırlamış 
bulunan bir vadi üzerinde yer almaktadır. Bu yol, bir 
taraftan Van Gölü havzası, diğer taraftan Diyarbakır 
yaylaları ve El-Cezire ovaları arasında yegâne irtibat 
vasıtası olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Bitlis’ten 

100 SENE EVVEL OSMANLI BASININDA 
VİLAYÂT-I ŞARKİYE ISLAHATI ve BİTLİS

kuzeye doğru gidildikçe de, Muş Ovası üzerinden 
Erzurum’a ve oradan da Karadeniz kıyılarına ulaş-
mak mümkün olmaktadır5.

Bitlis, I. Selim döneminde Osmanlı hâkimiyeti altına 
alındıktan sonra, çok büyük bir şehir olmamasına 
rağmen coğrafi özellikleri ve ilim hayatı konusunda 
daima önemli bir mevki olmuştur. Osmanlıların, böl-
gede asayişi sağlamak ve ticari hayatı geliştirmek 
yönünde aldıkları çeşitli tedbirlere bağlı olarak ge-
lişen şehrin nüfusu zamanla artmıştır. 1838 yılında 
nüfusunun 15-18 bin kişi civarında olduğu belirtilen 
Bitlis, 1884 yılında şehir merkezindeki tahrire tabi 
nüfusu 27.800 kişiye ulaşmıştır. Müller, Simons, 
ve Hyvernat 1888 yılı için 30.000 kişilik bir rakam 
vermişlerdir. 93 Harbi’nden (1877-78 Osmanlı-Rus 
Savaşı) sonra meydana gelen hadiselerin etkisiyle 
nüfusta dalgalanmalar görülse de merkez nüfusu 
30.000 civarında bir seyir izlemiştir. Saptanan bu 
nüfusun % 70’ini Müslümanlar, % 30’unu da Hıris-
tiyanlar oluşturmuş olup, Hıristiyanların tamamına 
yakınını Ermeniler teşkil etmiştir6.

Erdem KARACA

Yrd. Doç. Dr., Bitlis Eren Üniv., Fen Edebiyat Fak. 
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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Millet-i Sadıka Konumundan 
Uluslararası Çatışmanın Aktörlüğüne 
Osmanlı resmi kayıtlarında “Millet-i Sadıka” olarak 
nitelendirilen Ermeniler, kendi sosyal ve kültürel ya-
pılarını sıkıntısız olarak sürdürmüşlerdir. Ancak Tan-
zimat Fermanı’nın ilanından sonra giderek güçten 
düşen Osmanlı Devleti’nde, diğer gayrimüslim Os-
manlı tebası gibi Ermeniler de Şark Meselesi’ni ken-
di çıkarları açısından çözümlemek isteyen devletle-
rin ilgi odağı haline gelmişlerdir. Bu bağlamda, 93 
Harbi’nin Osmanlı’nın mağlubiyeti ile sonuçlanması-
nın ardından imzalanan 1878 Berlin Antlaşması’nın 
61. maddesine binaen, Ermeni önde gelenlerinin or-
taya attıkları kanaatlere göre, ileride kurulması muh-
temel Ermeni devletinin temelleri de atılmış oldu7. 

Berlin Antlaşması esnasında, eski Patrik Mıgırdıç 
Hrimyan ile birlikte Ermenilerin görüş ve isteklerini 
imzacı devletlere empoze eden Nurias Çeras, ilgili 
maddeleri şöyle değerlendirmiştir: “Berlin Kongre-
si... ileride kuracağımız –Ermeni Devleti– binanın 
temellerini de attı... Gerçi Avrupa bize özerklik ver-
medi, ama bize öyle bir madde bağışladı ki, bu bizi 
erişmek için yanıp tutuştuğumuz amacımıza ulaştı-
racaktır. Babıâli, Ermenilerin yaşadığı yerlerde, ge-
reken reformları yapmaya söz verdi. Bu reformlar 
bir gün idari özerkliğe dönecektir... Avrupa elimize 
silahları verdi, paslanmadan bu silahları kullanalım... 
Babıâli, Ermenileri Kürtlere ve Çerkezlere karşı ko-
rumaya söz verdi. Kürtler ve Çerkezler cezalandı-
rılmadan kalırsa eyleme geçmek gerekir... Büyük 
devletler gözetlemeyi yapmazlarsa ya da yetersiz 
yaparlarsa eyleme geçmek gerekir... Berlin Kongresi 
ile bir altın madeni elde ettik...” 8. 

Ermenilerin ülkede yol açtıkları olayların gölgesinde 
ve Berlin Antlaşması’nda belirtilen ıslahat yüküm-
lülüğü kapsamında Sultan II. Abdülhamit, Islahat 
Kararnamesi’ni 20 Ekim 1895 tarihinde şifahi bir 
nota ile büyük devletlerin elçilerine bildirmiştir. 32 
maddeden oluşan kararnamede şu hususlar öne 
çıkmıştır: 1) Islahatı tatbik etmek için tayin edilen 
genel müfettişin Hıristiyan bir muavini olacak. 2) Er-
meniler hakkında 25 Temmuz’da çıkarılan umumi 
affın kapsamı genişletilecek. Kaçmış veya sürülmüş 
olanların geri dönmelerine izin verilecek. 3) Her va-
linin bir Hıristiyan muavini olacak. Gayrimüslimler 
arasından da kaymakam ve mutasarrıf seçilecek. 
Memurların dini durumuna göre nispeti, 6 vilayetin 

nüfusuna uygun olacak. 4) İdarede, polis ve jan-
darmadaki gayrimüslim memurların sayısını Daimi 
Murakabe Komisyonu tespit edecek. 5) Her nahiye, 
halkın seçtiği bir müdür ve dört azadan kurulu bir 
meclis tarafından idare edilecek. Meclis kendi için-
den nahiye müdürünü ve muavinini seçecek, mü-
dür nüfusun çoğunluğundan ve muavini de azınlık-
tan olacak. 6) Her köyün bir muhtarı olacak, köyde 
birden fazla unsur varsa, o kadar muhtar olacak. 
7) Yarısı Hıristiyan olacak müfettişler, hapishaneleri 
denetleyecek. 8) Polis, Jandarma ve Köy Bekçile-
ri nüfus nisbetine göre karışık olacak. 9) Silah ta-
şımaya dair yasaklar, aşiretlere de uygulanacak. 
Aşiretlerin yerleştirilmesine çalışılacak. 10) Mülkiyet 
haklarını incelemek üzere yarı yarıya Müslüman ve 
Hıristiyanlardan oluşan komisyonlar kurulacak. 11) 
Bu ıslahat işlerine bakmak için Bâbıâli’de yarı yarıya 
Müslüman ve Müslüman olmayan üyelerden oluşan 
bir “Daimî Murakabe Komisyonu” kurulacak. İstan-
bul’daki Büyükelçilikler, tercümanları vasıtasıyla bu 
komisyona, bu vesika ile tespit ıslahat ve tedbirlerin 
tatbikine ait olmak üzere her türlü müracaatta bulu-
nabileceklerdir. Bâbıâli ve elçilikler bu komisyonun 
işini bitirdiğine müttefikan karar verirlerse komisyon 
dağıtabilecektir9. 

Anadolu Islahatı teftiş görevini yürütmekle görev-
lendirilen Şâkir Paşa, görevi dolayısıyla Vilayât-ı 
Sitte’nin tamamında ve Ankara, Kastamonu, Halep 
ve Trabzon vilayetlerinde kısmen teftişlerde bulun-
muştur. Meseleleri yerinde tespit eden Şâkir Paşa, 
bölgede yolların ulaşım ve nakliyatı karşılamaya 
yetmediği, bu sebeple, üretilen hububat ve diğer 
ürünlerin pazarlara ulaştırılmadığını, nakliyatta keçi 
yoluna benzer şoseler üzerinde, iki tekerlekli “kağ-
nı” denilen yük taşıyabilen arabaların, genellikle de 
hayvanların kullanıldığını tespit etmiştir. Ayrıca, bu 
yollardan IV. Ordu’nun Rus sınırına ya da iç karı-
şıklıklar esnasında ihtiyaç duyulan yerlere süratli bir 
şekilde intikal ettirilmesinin mümkün olmadığını kay-
detmiştir. Paşa’nın, Vilayât-ı Şarkiye’de karşılaştığı 
diğer önemli meseleler arasında mahalli idarelerde 
görülen bozukluklar idi. Bu bozukluklar; vilayetlerin 
gelir ve giderlerinde görülen dengesizlikler, vergilerin 
toplanamaması, memurların maaşlarının zamanında 
ve yeterli miktarda ödenememesinden kaynaklanı-
yordu. Özellikle de Van ve Bitlis vilayetlerinde ver-
gi gelirlerinin toplanamaması ciddi bir sorun teşkil 
etmekteydi.
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Altı vilayetin toplam nüfusunun 3.500.000 olduğu-
nu belirten Şâkir Paşa, buradaki Müslüman ahalinin 
gayrimüslim ahaliden daha kötü şartları haiz oldu-
ğunu, durumlarının iyileştirilmesi için de gayrimüs-
limlerden daha fazla ıslahata muhtaç olduklarını, 
zira bu yoksulluk ve ihtiyaçların Anadolu’da çıkan 
rahatsızlık ve karışıklıklara kaynaklık ettiğini Sultan II. 
Abdülhamit’e bildirmiştir10. 

Rekabetin, sıkıntıların ve çatışmaların eksik olma-
dığı ıslahat sürecinde, nihayet II. Meşrutiyet’in ilan 
edildiği 23 Temmuz 1908 tarihinde Ermeni mesele-
sinde üçüncü safhaya girilmiştir11. Meşrutiyetin ilan 
edilmesine rağmen Ermeniler, Osmanlıdan ayrılmak 
hedef ve ideallerinden vazgeçmemişlerdir. Bağım-
sızlıklarını kazanmak için Meşrutiyet olgusunu ve 
Jön Türkleri bir vasıta olarak kullanmak istemişlerdir. 
Jön Türkler ise, Osmanlı vatandaşlığı çerçevesinde, 
ülkedeki tüm unsurları birleştirerek, devlet ve vata-
nın bütünlüğünü sağlamak istemişlerdir. Bu sebeple 
de ayrılıkçı unsurların teşkilatlarına hoşgörüyle bakıl-
mıştır. Ne var ki, 14 Nisan 1909 tarihinde Adana’da 
çıkan olaylarda Ermenilerin yeni bir kalkışması göz-
lemlenmiştir. Yine de, asıl suçlular Ermeniler olduk-
ları halde, sırf İttihad-ı Anasır politikasına zarar gel-
mesin diye önemli fedakârlıklarda bulunulmuştur12.

Yeni Gündem: Vilayât-ı Şarkiye 
Meselesi
Dış ve iç politik gelişmelerin meydana getirdiği tüm 
olumsuzluklara rağmen Osmanlı yönetimi, gerek 
Rumeli’de gerekse Anadolu’da ıslahat yapmaktan 
geri adım atmamıştır. Büyük devletlerin nezaretinde 
yürütülen Rumeli ıslahatı programının iflas etmesiyle 
Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar ve Karadağlılar birbirine 
daha çok yaklaşmış, buna mukabil Osmanlı yöneti-
minin, siyasi gücünün ve ordusunun caydırıcı gücü 
etkisini kaybetmiştir. Görülen o ki, “Hiçbir devlet 
‘Memleket bizim değil mi?’ nasıl istersem öyle idare 
ederim, diyemez. Etrafımızda hem fazla ihtiras ve 
ihtiraslı var, hem de daha önce imzaladığımız ant-
laşmalar var. Eğer âlemin sesini kesecek esaslı bir 
ıslahat yapamazsak rahat yüzü göremeyiz ve kendi-
mizi selamette hissedemeyiz. Hükümet; bunu yap-
mak demektir...”13. 

Yaşanan hayal kırıklığının hemen ardından gözler 
Anadolu’ya çevrilmiştir. Yeni bir Rumeli faciasıy-
la karşılaşmamak amacıyla Dahiliye Nezareti’nde 

müftü ve Ermeni piskoposunun da yer aldığı bir ko-
misyon kurulmuş; Vilayât-ı Şarkiye’de yürütülecek 
ıslahatın mahiyeti tespit edilmeye çalışılmıştır. İcra 
edilmesi düşünülen ıslahatla ilk etapta; 1) Valilerin 
selahiyetleri. 2) Jandarmanın ıslahı. 3) Arazi mesele-
sinin halli. 4) Bayındırlık işleri gibi meselelerin günde-
me geleceği belirtilmiştir14. 

Arazi meselesinin önemini dile getiren ve Adem-i 
Merkeziyet yönetim usulünün tatbikini savunan Er-
meni Taşnaksutyan Cemiyeti, meselesinin; siyasi, 
sosyal, iktisadi yönlerden tetkik edilmesini istemiştir. 
Arazi Kanunnamesi’nin uygulanarak, yurt dışına çık-
mış bulunanların tasarruf ettikleri araziyi 10 veya 20 
yıl zarfında talep etmelerinin sağlanması halinde ül-
kede asayişin tesis edileceğini ifade etmiştir. Cemi-
yet, Ermeniler gibi, benzer sıkıntıları yaşamakta olan 
Kürtler ile Türklerin de bu usulden yararlanmalarını 
dile getirmiştir. Ayrıca, aşiret reislerinin nüfuzlarının 
kırılmasına değinilerek, bölgede meydana gelen 
ölüm ve yaralama hadiselerinin % 90’nının arazi me-
selesi yüzünden ortaya çıktığı, buna bağlı olarak Van 
ve Bitlis valilerinin göndermiş oldukları raporlardan 
da anlaşılacağı gibi, ahalinin durumunun sükûnete 
kavuşmadığı iddia edilmiştir15.  

Hükümetin gayretleri neticesinde Meclis-i Vükela 
(Bakanlar Kurulu) tarafından imzalanan ve padişa-
hın onayına sunulan Anadolu Islahatı Komisyonu 
Nizamnamesi’ne göre, Sivas, Elazığ, Erzurum, Van, 
Bitlis ve Diyarbakır çalışma sahası olarak belirlen-
miştir. Arazi meselelerini ele alacak olan komisyon, 
aynı zamanda nüfus sayımı ve kayıt işlerini de ya-
pabilecekti. Ayrıca komisyon başkanı Hayri Bey, 
aleyhlerinde şikâyette bulunulacak her türlü memur-
lar hakkında tahkikat icra edebilecekti16. 

Öte taraftan, Nafia Nazırı’nın (Bayındırlık Bakanı) 
15.000 liralık bir borçlanma sağladığı, bununla Van 
Gölü’nde Seyr-i Sefain teminine gideceği ve söz 
konusu miktarın 10.000 Lirasının Sefine (Gemi) ve 
geri kalan 5.000 Lirasının ise iskele inşasına tahsis 
edileceği belirtilmiştir17. Böylece Van Gölü’ndeki fa-
aliyetler neticesinde Van ve Bitlis şehirlerinin büyük 
faydalar sağlaması mümkün olacaktır.

Islahat meselesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Er-
meni Patriği, hem Ermeniler hem de Kürtler için 
okulların açılmasını, vilayetler için yollar ve şimen-
düferler (demiryolları) inşasına başlanmasını talep 
etmiş, yalnız bunların uzun vadeli işler olduğunun, 
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o sebeple öncelikle cürüm işleyenlerin ibret alınacak 
tarzda cezalandırılmasının kaçınılmazlığına işaret et-
miştir. Malum olduğu üzere! Kürtlerin tamamen cahil 
ve yağmakâr olduklarını öne süren Ermeni Patriği, 
Kürtlerin karşısında Ermenilerin haksızlığa uğradı-
ğını savunmuştur. Ayrıca, komisyonla ilgili bir bilgi-
nin kendisine ulaşmadığını söyleyen Patrik, ıslahat 
için ne tür tedbirlerin ön görüldüğünü bilmediklerini, 
şimdiye kadar pek çok komisyonun kurulmuş ol-
masına rağmen bir sonuç elde edilemediğini, şayet 
komisyonun bölgeye 2-3 tabur asker göndermesi 
halinde ciddi bir faydanın sağlanacağını ve bilhas-
sa Rumeli jandarmalarının bölgeye intikal ettirilmesi 
halinde bunların yabancı zabitlerin (subaylar) emir 
komutası altında bulundurulmasının kendileri için 
bir güvence olacağına işaret etmiştir. Avrupalı mü-
tehassısların (uzmanların) idari kontrol sağlamalarını 
da gerekli gören Patrik, arazi meselesi ile ilgili çıkan 
kanun dolayısıyla Ermeni ve Rum patrikhanelerinin 
beraber hareket edeceklerini, zira söz konusu ka-
nunla patrikhanelerin devre dışı edilmeye çalışıldığını 
söylemiştir18. 

Gelişmeler karşısında bir demeç veren Seyyid Ab-
dülkadir Efendi, Ermenilerin Şarki Anadolu ahvali 
hakkında belirttikleri şeylerin birbiriyle çeliştiklerini 
belirterek, Kürtlerin Ermeni hemşerileri ile barış içe-
risinde yaşamaya azmettiklerini söylemiş, ortaya 
çıkan darp ve ölüm hadiselerinin sadece mukabe-
leden kaynaklandığını, Kürtlerin öldürülmesi halinde 
işlerin evraka boğulduğunu, Ermenilerden birisinin 
ölmesi halinde ise konunun Avrupa basınında fırtına 
koparılacak bir biçimde neşredildiğini ileri sürmüş-
tür. Arazi meselesinde ise, iddia edildiği gibi haksız 
bir tasarrufun söz konusu olmadığını, kanunlar çer-
çevesinde ve hükümetin bilgisi dahilinde her işle-
min gerçekleştiğini, yine de Ermenilerle her zaman 
anlaşmak istediklerini açıklayan Abdülkadir Efendi, 
meselenin çözümü için Ermeni ve Kürtlerden mey-
dana getirilecek ve Avrupa kontrolüne tabi bir ko-
misyonun etkili olacağını, zira hukuk/adalet yoluyla 
bir itilafın sağlanabilmesinin mümkün olmadığını, 
böylece meselede kimin haklı ya da haksız olaca-
ğının anlaşılacağı görüşünü paylaşmıştır. Ermeni 
Patriğinin Kürtler için söylediklerini de kınayan Ab-
dülkadir Efendi, Kürtlerin milli bir menfaat için uğraş-
madıklarını, eğer ne istediğini bile bilmeyerek şahsi 
menfaatleri için çalışan birkaç kişi çıkacak olur ise, 
her şeye rağmen yabancı nüfuzuna tabi olmayı iste-
yecek bir Kürt bulunmayacağını söylemiştir19. 

Vilayât-ı Şarkiye Islahatında Son 
Dönemeç ve I. Dünya Savaşı
İçeride söz konusu açıklamalar gündeme damga 
vururken, dışarıda da önemli gelişmeler yaşanmak-
taydı. Anadolu Islahatı konusunda, 1880 ve 1895 
ıslahat projelerinden hareketle bir proje hazırlayan 
Rusya, bu projeyi yakın zamanda elçiliklere gön-
dermeyi hedeflemekteydi. Projede; Van, Bitlis, Er-
zurum, Sivas, Elazığ ve Diyarbakır’ın tek bir vilayete 
dönüştürülmesi, Osmanlı’nın atayacağı ve büyük 
devletlerin de uygun göreceği bir vali tarafından yö-
netilmesi, Hıristiyan ve Müslümanların eşit sayıda yer 
alacağı, 5 yıl süreyle çalışacak olan bir vilayet mecli-
sinin oluşturulması, Jandarma birliklerinde Hıristiyan 
ve Müslümanlara birlikte yer verilmesi, komuta ka-
demsinin ise padişahın atayacağı Avrupalı subaylar 
tarafından yürütülmesi, Hamidiye Alaylarının terhis 
edilmesi, memurların eşit sayıda olmak koşuluyla 
Hıristiyan ve Müslümanlardan atanması, Ermeni dili-
nin kullanımıyla ilgili kanun çıkarılması, okullaşmanın 
serbest hale getirilmesi ve adli ıslahatın uygulanması 
gibi önemli hususlara yer verilmekteydi20. 

Islahat meselesinin iki önemli yönünün asayiş ve 
adalet olduğu son derece aşikârdı. Durumun acili-
yetini daha önce gören Sadrazam Mahnut Şevket 
Paşa, bu gerekçeyle Van Vilayeti jandarma sayısını 
1265’ten 1345’e çıkarmış, ardından bu sayıya kısa 
süre sonra 225 jandarma daha ilave edilmiştir. Diyar-
bakır’daki jandarma gücünün ise 1180’den, önce 
1260’a sonra da 1460’a çıkarılması sağlanmıştır. 
Jandarma gücü, Erzurum’da 1115’ten 1495’e, 
Bitlis’te 1190’dan 1490’a, Elazığ’da 980’den 
1555’e, Sivas’ta 1335’ten 1684’e, Trabzon’da ise 
855’ten 1345’e çıkarılmış, kısa süre sonra sırasıyla 
illere 700, 220, 100, 200, 600 jandarma daha gön-
derilmesi karar altına alınmıştır.

Jandarma kuvvetlerini arttıran Osmanlı yönetimi, 
memur açığını hızla kapatmaya çalışmanın yanı sıra 
hızla Bitlis merkez, Mutki, Hizan, Eruh, Şirvan, Ger-
zan, Sason, Pervari, Çapakçur gibi ilçelerde ve Şar-
ki Anadolu’daki diğer birçok il ve ilçede adli hizmet-
lerin verilmesine yönelik iyileştirici tedbirler almış,21 
buna mukabil eleştirilerden kurtulamamıştır. Ceva-
ben, Rumeli’nin kaybı ile ortaya çıkan meselelere 
rağmen çalışmaların yeni bir evreye girdiğine deği-
nilerek, mümkün olduğu kadarıyla mülki ve adli per-
sonel görünümünün ıslah edildiği belirtilmiş, Vilayât-ı 
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Şarkiye’de 3-5 ay gibi kısa bir zaman zarfında tüm 
eksikliklerin giderilmesinin güçlüğüne değinilmiş, 
sabırsızlık ve asabiyet gösterilmeden ıslahat çalış-
malarına katkı sağlanması istenmiştir22. Bölgeye 
tayin edilen kadrolar kısa sürede Erzurum, Bitlis, 
Sivas, Van, Harput ve Diyarbakır illerinde görevleri-
ne başlamışlardır. Karakolların ihtiyaçları, birbirleriyle 
olan bağlantıları için de harekete geçilmiştir. Mülkiye 
müfettişlerinin çalışmalarıyla da polis teşkilatının dü-
zene sokulması ön görülmüştür23. 

Asayiş ve güvenliği sağlayabilmek amacıyla böl-
gedeki jandarma sayısı 10.000’e kadar ulaşmıştır. 
Eğer müfettişler gerek görürse bir o kadar jandar-
manın daha bölgeye gönderilebilecektir. Müfettişler 
mülki, idari, adli, mali meselelerin yanı sıra, orman, 
madenler, arazi imarı, maarif, sanayi ve ticaret konu-
larında da incelemelerde bulunup çeşitli tavsiyelerde 
bulunabileceklerdi24. 

Bölgede jandarma teşkilatının güçlendirilmesi ve 
adliyeden mahrum 50 kadar ilçede adliye teşkila-
tının kurulması, suçluların yakalanıp cezalandırıldığı 
haberlerinin her gün İstanbul’a ulaşması ve yöne-
ticilerin artık vilayetleri dolaşarak ihtiyaçları yerinde 
tespit ediyor olmaları kayda değer gelişmelerdi. 
Adliye ve zaptiye müfettişliği, genel müfettişlik, ya-
bancı uzmanların celbi gibi hususlar ise zamana ve 
mali imkânlara bağlıydı. Ayrıca, Ermenileri temsilen 
büyük devletlerle sürekli görüşmeler halinde bulu-
nan Nubar Paşa ve onun gibi düşünenlerin bu ge-
lişmeleri görmeleri gerektiği, Osmanlı Hükümetinin 
Vilayât-ı Şarkiye’de özlenen asayiş ve refahı sağla-
yacağına inanmaları son derece önemliydi25. 

Önceleri devletin mesaisini zapt eden, devleti rahat 
çalışmaktan men eden bir Makedonya Meselesi 
bulunuyordu. Artık bunun yerine devleti bunaltacak 
yeni bir mesele olarak Şarki Anadolu Meselesi ha-
zırlanmaya çalışılacaktı. Osmanlı Hükümeti, bütün 
sıkıntılara rağmen, bir taraftan bölgeye muktedir 
valiler gönderdiği gibi, diğer taraftan Avrupa’dan ya-
bancı müfettiş celbine, jandarma artırımına teşeb-
büs etmekteydi. Devlet ricalinden Ömer Naci Bey, 
bölgede bir Kürt-Ermeni meselesinin değil de za-
lim-mazlum meselesi olduğunu belirterek, “Şikâyet 
yalnız Ermeni’nin değildir. Kürdün de şikâyeti var-
dır. Fakat bir taraf şikâyeti daha kuvvetli yaptığı 
için, olayın iç yüzünü anlayamıyoruz. Ermeni’ye de 
zulmeden rüesa, aynı zulmü Kürt hakkında da reva 

görüyor. Hükümet kanun kuvveti ile oraya müdaha-
le ettiği vakit hiçbir mesele kalmayacak demektir. 
Tapu işlerinin düzene kavuşturulması gerekir. Kü-
çük zannettiğimiz tapu memurlarının yapacağı bir 
fenalık çok büyük soruna yol açar. Erciş’te bir tarla 
için 7 kişinin elinde tapu senedi mevcut olduğunu 
kendi gözümle gördüm. Dolayısıyla mesele sadece 
bir asayiş meselesi değildir.”26 demiş ve bu surette 
devletin bölgede yürüteceği çalışmaların mahiyetine 
ışık tutmuştur. 

Islahat meselesine önem veren İttihat ve Terakki 
Fırkası (Partisi), ülkede ırk, din ve kültür ayrımı ya-
pılmayacağını ve buna, Araplarla yapılan itilafın bir 
örnek teşkil ettiğinin görülmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Fırka, yabancı uzmanlar konusunu bilhassa önemli 
görmüş ve görevlendirilecek olan uzmanların, reh-
berliklerinden yararlanılacağı gibi, yürürlüğe konulan 
Vilayât Kanunu ile diğer kanunların kesin olarak uy-
gulanmasında da etkili olmalarının sağlanacağı ifa-
de edilmiştir. Ayrıca köylüleri, tüccarların tekelinden 
kurtarmak için ziraat sendikalarının ve iş fikrini millet 
arasında inkişaf ettirmek amacıyla iktisadi şirketle-
rin kurulması düşüncesi temel esas olarak benim-
senmiştir. Askeri kadro ile ilgili gerekli planlamanın 
yapılması ve ihtiyaçları karşılar hale getirilmesi sağ-
lanacaktı. Eğitim hizmetlerinin genele yayılması ve 
köylülerin, çiftçilerin karşı karşıya kaldıkları hastalık 
ve salgınlardan korunması yoluna gidilecekti. Islahat 
programının belirlenmesi ve yürütülmesi konusunda 
büyük devletlerle (düvel-i muazzama) bir anlaşma 
zemininin bulunduğuna, mali yönden bir desteğin 
sağlanması noktasında da Fransa’nın dostluğunun 
sağlanmasının önemine işaret edilmiştir27. Ne var ki, 
herkesin kendi menfaatine göre ıslahat ve tanzimat 
üzerinde ısrar etmesi; Fransa’nın bilhassa Suriye’yi, 
Rusya ve İngiltere’nin Vilayât-ı Şarkiye’yi ve başka-
larının başka yerleri hedef almış olmaları meseleyi 
çetrefilli hale getirmekte ve biriyle çatışan hedefle-
rin uyumunu sağlamanın düşük bir ihtimal olduğu 
görülmekteydi28.

 Osmanlı Hükümeti, kendi imkânları ile attığı adım-
lara ilave olarak ıslahat meselesini daha da etkili ve 
kapsamlı bir biçimde yürütebilmek için büyük dev-
letlere müracaat ederek müfettiş talebinde bulun-
muş, ancak beklediği desteği henüz görememiştir29. 

Ulaşım imkânlarını da iyileştirmek isteyen Hükü-
met, yeni hatların inşası için çalışmalarına hız ver-
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miştir. Fransa ile bir mutabakat sağlanması halinde; 
Samsun-Sivas-Harput (Elazığ)- Ergani Madeni hattı, 
Ergani-Bitlis-Van hattı, Erzurum-Erzincan-Sivas hat-
tı, Trabzon-Erzurum hattı gibi demiryolu hatlarının 
inşasına başlanması ve 10 yıl içerisinde bitirilmesi 
hedeflenmiştir30. Hayata geçirilmesi düşünülen plan 
ve programlar için Fransa ile bir istikraz (borçlanma) 
anlaşması imzalamayı önemli bulan Osmanlı Devle-
ti, İngiltere’den de, Sultan II. Abdülhamit dönemin-
den itibaren sürdüre geldiği soğuk, ümitsiz ve gayr-ı 
ciddi politikasını bırakmasını beklenmekteydi31. 

II. Abdülhamit döneminde yapılmak istenen ıslahat 
çeşitli sebeplerle akim kalmıştır. Göze çarpan en 
önemli sebep olarak da ıslahatın Babıâli tarafından 
arzu edilmemiş olmasıydı. Bu sebeple de Sulatan 
Abdülhamit devri ıslahatları neredeyse sonuç ver-
mesin diye uygulamaya konmuştur32.  Bu durum 
da gösteriyor ki, doğrudan Avrupa’nın kontrolü ve 
istekleri doğrultusunda yapılacak ıslahat, devlette 
isteksizliğe yol açmaktaydı. Bölgedeki Müslümanla-
rın, meselede/denklemde büyük devletler, özellikle 
de Ruslarca dikkate alınmayışı ayrı bir sorun olarak 
görülmekteydi33.

Vilayât-ı Şarkiye’de uygulanması düşünülen ısla-
hatta, müfettişlerin Osmanlı olması, ancak onlara 
Avrupalı müşavirlerin yol göstermesi üzerinde du-
rulmaktaydı. Büyük devletlerle görüşmeleri bu mer-
kezde yürüten Babıâli, müşavirlere geniş yetkiler 
vermeyi doğru bulmamaktaydı34. Oysa Rusya ve 
Almanya’nın, bütün büyük devletler namına Şarki 
Anadolu için teklif ettikleri ıslahat planı doğrudan 
doğruya kontrolü içermekteydi35. 

Islahat programı üzerinde görüşmelerin yoğunlaştığı 
bir dönemde Paris’te, Avrupa Memalik-i Muhtelife-
si Ermeni Muhibleri Cemiyetlerinin (Değişik Avrupa 
Devletleri Ermeni Dostları Dernekleri) kurul üyeleri, 
Rus komitesi namına Mösyö Milivkof’un da hazır 
bulunduğu bir toplantıda, Vilayât-ı Şarkiye Islahatı 
meselesini tetkik etmişlerdir. Toplantıda, İstanbul’da 
bulunan düvel-i muazzama (büyük devletler) elçi-
lerinin Avrupalı memurların hak ve kontrol yetkisini 
bahşeden kararının Babıâli’ce kabul edilmedikçe, 
hiçbir Osmanlı istikrazının (borçlanması) karşılanma-
ması, yabancılara yönelik yeni vergilerin konmama-
sı temenni edilmiştir. Kurul üyelerine göre, Avrupa 
kontrolü olmadıkça felaketten başka bir şey ortaya 

çıkmayacağı ve bu sebeple herhangi bir sorumluluk 
kabul etmeme niyetini taşıdıklarını belirtmişlerdir36.

Islahatın yapılabilmesi ancak mali imkânlarla müm-
kün olabilirdi. Dış borçlanma ve vergilendirme iş-
lemlerinde zorlukların çıkarılması eleştirilmiştir. 
Trablusgarp ve Balkan savaşlarının kaybettirdik-
leri ortadaydı. Özellikle Rusya’nın Osmanlı ülkesi 
ve Şarki Anadolu Islahatı ile ilgili yürütmekte oldu-
ğu teşebbüsler iyi niyetli ve doğru adımlar olarak 
görülmemiştir.37. 

Dış müdahalelere ve kontrole soğuk bakan Babıâli, 
genel müfettiş ile müşavirler arasında ortaya çıka-
cak anlaşmazlıkların İstanbul’daki düvel-i muazza-
ma elçilerinden oluşacak bir meclis tarafından kara-
ra bağlanması isteğini de kesin olarak reddetmiştir. 
Ermenilerin yerine getireceği askerlik görevlerinin 
ise, bulundukları yerlerde yapmalarına onay verilir-
ken, devlet, Kürtlerden satın alacağı arazileri Erme-
nilere iade etmek suretiyle arazi sorununu da hallet-
miş olacaktı. Ayrıca, nüfusları nispetinde Ermenilere 
günün şartları gereği 15-20 mebus (milletvekili) çı-
karmaları için imkân sağlanacaktı38. 

Kırk Kilise (Kırklareli) mebusu Ömer Naci Bey, vermiş 
olduğu bir beyanatta, “Ermeni Meselesi siyasi ol-
maktan ziyade içtimai (sosyal) ve iktisadidir... Erme-
ni meselesinin hayırlı bir safhaya girmekte olduğunu 
büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz... Yeni Ermeni 
Patriği Zaven Efendi, hatırlanacak olana takririnde 
nispi temsil ve Ermeni mebusların Ermeniler tara-
fından bu seçimlerde seçilmesini arzu etmekteydi. 
Kanun-ı Esasiyi tahrip etmek demektir... Ermenilerin 
18 ve hatta 20 mebus çıkarmalarına gayret ediliyor. 
Bunun için İttihat ve Terakki Fırkası gerekli çalışma-
ları yapmaktaydı... Patrikle daha önce Trabzon’da 
görüşmüştük... Anadolu-i Şarkinin Erzurum, Van, 
Diyarbakır murahhaslıklarında bulunmuş... makul bir 
zattır...” demiş ve Ermenilerin 1905 Rus İhtilâli’nde 
karşılaştıkları olumsuzlukları Şarki Anadolu Islahatı 
esnasında yaşamayacaklarına, aklı selim ile hareket 
edeceklerine inandığını belirtmiştir39.

Bu arada Babıâli ile Rusya’nın İstanbul büyükelçisi 
arasında yürütülen görüşmelerle ilgili önemli açıkla-
malar yapılmıştır. Islahat kapsamında, Genel Müfet-
tişlerin, görev, yetki ve sorumluluklarının mahiyeti, 
arazi meselesinin çözüm şekli, vilayet meclislerinde 
temsil oranı, memurlarla ilgili iş ve işlemleri doğru-
dan hükümdara bildirilmesi düşüncesi ve Ermeni 
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okullarının koruma altına alınma isteği ile ilgili talep-
ler Babıâli tarafından, hükümetin ve Osmanlı yöne-
timinin hükümranlığına aykırı olacağı gerekçesiyle 
reddedilmiştir40.

Tüm sıkıntılara rağmen, yürütülen müzakerelerde 
Sait Halim Paşa Kabinesi meselenin halli için önemli 
adımlar atmıştır. Hükümet, büyük devletlerin tavsi-
yelerini dikkate alarak, Van ve Bitlis’te Ermeni nüfu-
sunun daha çok olması dolayısıyla, bu illerde nispi 
temsil esasını uygulayabileceğine dair adım atabile-
ceğini ve bizzat Ermeni cemaatlerinin sahip bulun-
duğu nüfusu dikkate alacağını belirtmiştir41.

Uzun süren görüşmelerden sonra, iki genel müfet-
tiş ile birlikte iki yabancı müşavirin tayin edileceği 
Vilayât-ı Şarkiye Islahatı ile ilgili olarak, nihayet Al-
man ve Rus elçileri prensip ve ayrıntılar üzerinde an-
laşmaya varmışlardır. Kabul edilen ıslahat projesi, 08 
Şubat 1914 tarihinde Sait Halim Paşa ile Rusya’nın 
İstanbul Büyükelçisi Konstantin Gulkeviç arasında 
imzalanmıştır. Buna göre, ıslahat yapılacak Şark vi-
layetleri Erzurum, Trabzon, Sivas ve Van, Bitlis, Ela-
zığ ve Diyarbakır şeklinde iki bölgeye ayrılacak, bu 
iki bölgenin başına Avrupalı iki müfettiş atanacaktı42.

Teklif edilen genel müfettiş adaylarından 
Hollanda’dan Vali Mösyö Vestenenk (Sivas, Erzu-
rum, Trabzon) ve Norveç idaresinde binbaşı olarak 
görevde bulunan Mösyö Hoff (Van, Bitlis, Elazığ, Di-
yarbakır) müfettişliğe atanmak için Babıâli’ce uygun 
görülmüşlerdir43.

Ne var ki, I. Dünya Savaşı’nın başlaması dolayı-
sıyla Dahiliye Nazırı Talât Bey tarafından Nazırlar 
Meclisi’nde okunan bir tezkerede, ıslahat progra-
mının o gün için gerçekleştirilemeyeceği, gerek-
li ödemelerin yapılarak, savaşın bitiminde ciddi ve 
kapsamlı bir ıslahat işine girişileceği belirtilerek iş ve 
işlemler sona erdirilmiştir (24 Aralık 1914)44.

Sonuç
20. yüzyılın başı Osmanlı Devleti açısından olduk-
ça sıkıntılı bir dönem olmuştur. İç ve dış gelişmeler 
devlet yönetimini ve toplumu; siyasi, sosyal, iktisadi, 
askeri, kültürel, hukuki, teknolojik ve milli meseleler-
le karşı karşıya bırakmaktaydı. Bir meseleden diğer 
bir meseleye baş döndürücü bir hızla geçiş yapan 
Osmanlı, nihayetinde Büyük Savaş öncesi, kökleri 
19. yüzyılda yatan Vilayât-ı Şarkiye Meselesi’ni yo-
ğun bir biçimde karşısında buldu. Dünyada milliyet-
çilik akımı ve anlayışı, büyük güçlerin siyasi ve stra-
tejik hedefleri ekseninde birçok bölge ve toprağını 
kaybeden Osmanlılar, tam da ülkesinin omurgasını 
teşkil eden Anadolu’ya yönelik, tehditkâr addedile-
bilecek bu girişimi hayati ve önemli bir vaziyet olarak 
telakki etmiştir. 

Bir iç mesele görünümü arz eden Vilayât-ı Şarkiye 
hadisesi, Osmanlı yönetimi açısından sosyal, hu-
kuki, iktisadi ve kültürel bir mahiyet taşımaktayken, 
Ermenilerin büyük bir kesimi için özerkleşme, ba-
ğımsızlaşma ve hatta büyük Ermenistan’ı kurma fır-
satı, düvel-i muazzama için ise kendi menfaatlerini 
gerçekleştirme aracı haline dönüşmüştür. 

Şarki Anadolu’nun uzun yıllar hatta asırlar boyun-
ca mahrum bırakıldığı ve yeterince yatırım almadığı/
alamadığı bir gerçekti. Bu durum Osmanlı hükümet-
lerinin de kabullendiği bir gerçekti. Bölgedeki eksik-
liklerin giderilmesi artık kaçınılmaz bir hal almıştı. Dış 
destek olsun olmasın, yerel unsurlar katkı sağlasın 
sağlamasın artık Osmanlı yönetimi, bölgede asayiş 
ve güven ortamını tesis etmek, iktisadi beklentile-
ri karşılamak için geniş kapsamlı bir çalışma baş-
latmak zorundaydı. Bunu yapabilecek mali gücün 
yeterli olmayışı, uluslararası anlaşmalardan kay-
naklanan yükümlülük ve Ermenilerin yabancı de-
netimini bir ön koşul olarak benimsemeleri Osmanlı 
Hükümeti’ni, tarafları memnun edecek ve ıslahat 
konusunda kendisinin kararlığını da gösterecek bir 
çözüm arayışı ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Kendi imkânları ile yapabileceklerini hızla hayata ge-
çiren devlet yönetimi, bir yandan da Düvel-i Muaz-
zama ile diplomatik temaslarda bulunmak suretiyle 
hem mali hem de siyasi destek sağlamaya çalışmış-
tır. Almanya ve Rusya ile yürütülen görüşmeler neti-
cesinde kısa sürede Vilayât-ı Şarkiye Islahatı prog-
ramı ve projesi konusunda mutabakat sağlandığı 
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gibi Fransa ile de mali destek sağlanmasına yönelik 
bir anlaşma imzalanmıştır. 

Büyük bir memnuniyeti beraberinde getiren mu-
tabakatla Vilayât-ı Şarkiye iki idari bölüme ayrılmış 
ve her birine yabancı müfettişler ve müşavirler ta-
yin edilmiştir. İçerisinde Bitlis’in de yer aldığı şarki 
vilayetler heyecanla/merakla gerçekleştirilecek olan 
plan ve projelerin sonuçlarını beklemeye başlamış-
lardı. Ne var ki, iş ve işlemlerin yürütülmeye baş-
landığı esnada Dünya Savaşı çıkmış ve bu sebeple 
ıslahat projesi gerçekleştirilememiştir.

Şüphesiz büyük devletler karşılaştıkları meseleleri 
büyük plan ve projeleri hayata geçirerek çözerler. 
Ancak büyük devlet olmak tek başına yeterli değil-
dir. Daha büyük devlet olmak gerekir. Bunun yolu 
da, meselelerle ilgili öngörü de bulunarak meselele-
rin oluşumunu engelleyebilmektir, ön almaktır.

Bu çalışmada, dönemin Osmanlı basınından ya-
rarlanılarak Vilayât-ı Şarkiye Meselesi ele alınmaya 
gayret edilmiştir. Şüphesiz, sadece basın kanalıyla 
bir meselenin tüm yönlerini ortaya koymak/koyabil-
mek mümkün değildir. Diğer kaynaklara da müra-
caat etmek büyük önem taşımaktadır. Dönemin ve 
meselenin aydınlatılması konusunda bir fayda sağ-
lanabileceği umularak, takdir hakkının okuyuculara 
ait olduğu anlayışı temel esas olarak kabul edilmiştir.
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BALKAN HARBİ’NDE EDİRNE KUŞATMASI ESNASINDA 
BULGARLARIN PSİKOLOJİK HARP TAKTİKLERİ VE 

EDİRNE MÜDAFİİ ŞÜKRÜ PAŞA

Yrd. Doç. Dr. Veysi AKIN
Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Balkan Savaşı (1912-1913) döneminde gösterdiği 
başarılı kale savunması dolayısıyla Edirne Müda-
fii olarak tanınan Mehmed Şükrü Paşa, Kolağası 
Mustafa Bey ile Muhsine Hanım’ın çocukları ola-
rak 1857’de Erzurum’da doğmuştur. Henüz çocuk 
yaşlarda iken babasını kaybetmesi ve babasının 
ölümünden sonra annesinin yeniden evlenmesi onu 
derinden yaralamış ve onun ileride sert mizaçta biri-
si olmasında etken olmuştur. 

Daha çocuk yaşlarda iken zekâsı ve yeteneği ile 
çevresinin dikkatini çeken Mehmed Şükrü, hep oku-
mayı ve babası gibi asker olmayı arzu etmişti. İlk ve 
ortaokuldan sonra Erzincan Askeri Lisesi’ne girerek 
bu arzusunu gerçekleştirmenin ilk adımını atmıştı. 
1876’da İstanbul’a giderek önce Mekteb-i Fünûn-ı 
Harbiye-i Şâhâne daha sonra da Mühendishâne-i 
Berrî-i Hümâyun’a girerek askerî öğrenimini tamam-
lamış ve ordu hizmetine başlamıştır. Bir ara İmpa-
ratorluk Üçüncü Topçu Alayı’nda görevlendirilerek 
dört yıldan fazla Prusya’nın büyük kumandanlar ye-
tiştiren Potsdam Garnizonu’nda askeri eğitim gör-
müştür (1883-1887). Yurda döndükten sonra Askeri 
okullarda öğretmenlik ve askeri birliklerde çeşitli ka-
demelerde komutanlık yaparak hizmetini sürdürmüş 
ve başarılı bir subay olması dolayısıyla 1893’te 36 
yaşında iken Tuğgenerallik rütbesiyle paşalığa yük-
seltilmiştir. 1894 yılı başlarında Edirne’deki 2’nci 
Ordu-yı Hümâyûn 1’nci Fırka Topçu Komutanlığı’na 
atanmış ve böylece Şükrü Paşa’nın meslek haya-
tında ve kariyerinde önemli bir yer tutacak ve ona 
“Edirne Müdafii” unvanını kazandıracak ve bu un-
vandan dolayı ailesinin Edirne soyadını almasına 
vesile olacak olan Edirne serencamı başlamış oldu. 

Balkan Harbi öncesinde Selanik’te bulunan Şük-
rü Paşa, daha önceki Edirne tecrübesi de hesa-
ba katılarak Bulgar kuşatması evvelinde 10 Ekim 
1912’de Edirne Müstahkem Kale Komutanlığı’na 
tayin olundu1. Şükrü Paşa, 16 Ekim 1912’de 
Edirne’ye gelerek göreve başladı. Onun şehre gel-
diği günlerde savaş hazırlıkları tamamlanmak üze-
reydi. Sokaklar, harp malzemesi taşıyan araç ve 
arabalardan geçilmiyordu. Araçların çıkardığı patır-
tı, şehrin her yanından duyuluyordu2.  Şükrü Paşa, 
göreve başlar başlamaz hızlı bir şekilde Kale içinde 
yapılan hazırlıkları yerinde incelemek istedi. Çünkü 
seferberlik ilan edilmiş ve savaşın çıkması an me-
selesiydi. Gerçi Kale Komutanı Mirliva İsmail Hak-
kı, önceden seferberlik ile ilgili tedbirleri almış bu-
lunuyordu. Bu tedbirler daha ziyade kale içinde ve 
yakınlarında yeterli kuvvetin bulundurulması, erzak 
ve mühimmat noksanlarının tamamlanması, topçu 
kuvvetlerinin sayısının arttırılması ve kale savunma-
sının güçlendirilmesi ve bölgenin asayişinin korun-
masına yönelikti3. 

Edirne Müstahkem Mevki Komutanlığı’nın bu ha-
zırlıkları yaptığı bir dönemde Birinci Balkan Savaşı, 
Balkan Devletleri’nin savaş ilanıyla 8 Ekim 1912’de 
başlamış bulunuyordu.  Ancak Edirne’nin kaderi-
ni doğrudan ilgilendiren Bulgarlarla yapılan savaştı 
ve bu savaşın kale kuşatması/kale savunması ola-
rak geçeceği için, “Muharebe becerisi ve Psikolojik 
harekât”tan oluşan iki boyutu olacaktı.  Nitekim ku-
şatma 5,5 ay sürmüş ve karşılıklı olarak sürdürülen 
psikolojik harekâtı sonuçta Şükrü Paşa kazanmış, 
bütün olumsuzluklara rağmen askerinin ve halkının 
moral gücünü üst seviyede tutmayı başarabilmiştir. 
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Şükrü Paşa’nın psikolojik harekâtı başarı ile sürdür-
mesinde en önemli etken şüphesiz onun çok disip-
linli bir komutan olmasının yanı sıra askerlerine ve 
halka karşı gösterdiği baba şefkatidir.

Mehmed Şükrü Paşa, gerek çocukluk dönemindeki 
yetişme tarzının etkisi ve gerekse askerlik eğitiminde 
kazandığı disiplini Edirne kale savunması sırasında 
da sürdürmüş ve bu anlayışından hiçbir şekilde ta-
viz vermemiştir. Kanun dışı eylemlere asla müsaade 
etmemiş, kimden ve nereden gelirse gelsin bu tür 
hareketleri cezalandırılmıştır. Muhasaranın başladı-
ğı günlerde maddî durumu iyi olanlar arasında hal-
kın ve askerin moralini olumsuz yönde etkileyecek 
şekilde stok yapma eğilimi baş göstermişse de bu 
durum Şükrü Paşa’nın aldığı sert tedbirlerle önlen-
miştir. Ayrıca kuşatmanın uzayıp gittiği günlerde ya-
şanan erzak sıkıntısını gidermek için de halktan se-
çilen kılavuzlar ve Erzak Komisyonlarının çalışmaları 
neticesinde evlerde ve karaborsacı tacirlerin elindeki 
stokların satın alınması yoluna gidilerek halkın morali 
yüksek tutulmaya çalışılmıştır4.

Şükrü Paşa, halkın ve ordunun moral gücünü yüksek 
tutmak için bir yandan halkın erzak ihtiyacını karşı-
larken diğer yandan da Bulgarların şiddetli bombar-
dıman neticesinde şehirde yarattığı fiziki tahribatın 
etkisini azaltmak ve halkın yaralarını sarmak için 
uğraşıyor, ayrıca da havadan atılan beyannâmelerle 
yürütülen psikolojik çökertme harekâtına karşı ted-
birler alıyordu.  O, yüksek disiplin anlayışı ile ordusu-
nun moralini uzun süre ayakta tutabilmiş,  ordu içe-
risinde bozgun yaşanmasını engellemiş ve son güne 
kadar kalenin metanet ve cesaretle savunulmasını 
sağlamıştır. O günlerde yanında savaşanlardan biri 
Şükrü Paşa’nın bu tavrını şöyle ifade etmektedir. 

“Bizler kalede mahsur bulunanlar her tebessüm ve 
teessürden her türlü yüz değişikliğinden bir ger-
çek sonuç çıkarmaya gayret ediyoruz. Asıl ümidi-
miz, düşüncemiz, bütün gücümüz, ruhumuz olan 
Şark Kolordumuzla Bulgar Ordusu’nun yaptığı sa-
vaş idi. Bundan haber almamız lâzımdı. Bu nasıl 
olacaktı? Kale muhasara altındaydı. Bir telsiz telg-
rafımız vardı. Bu da şifre ile muhabere ediyordu. 
Muhabere memuru teğmen olan arkadaşımız bun-
dan bir şey anlamıyordu. Kumandan Şükrü Paşa 
her şeyi biliyordu. Fakat o, bir heykel gibi sakin ve 
selâmetti5.”

Şükrü Paşa bir disiplin abidesi olduğu kadar da 
mütevazı ve müşfik bir komutandı. Emri altında 
bulunan komutanlarına ve askerlerine bir baba 
şefkati ile yaklaşırdı. Bu sebepledir ki askerleri ve 
komutanları 160 günlük muhasara esnasında bü-
tün zorluklara rağmen Şükrü Paşa’ya inanmışlar ve 
mücadeleden yılmamışlardı. O, savaş döneminde 
kalede yaşayan halka bu şefkatini dil, din ve ırk 
farkı gözetmeksizin göstermiştir. Kalede bulunan 
Bulgar ve Rumlar hiçbir zorluk çekmeden hayatla-
rını sürdürmüşlerdir. Bütün muharebe müddetince 
Edirne’de gayrimüslimlere karşı herhangi bir zabı-
ta olayı yaşanmamıştır. Edirne Müstahkem Mevki 
Komutanı Şükrü Paşa, kalede kalmış olan yabancı 
konsolosları da zaman zaman ziyaret etmiş, hatta 
Bulgar Ruhani Heyeti’ni makamında ziyaret ede-
rek, hâl hatır sormuştur6.

O, aynı zamanda gerçekçi ve içinde bulunduğu du-
rumu iyi kavrayabilen ve savaş sanatının gereklerini 
yapabilen iyi bir komutandı. Daha Balkan Savaşı’nın 
ilk günlerinde ordunun ve Edirne’nin durumunu göz 
önünde bulundurarak bölgede gerçekleştirilecek 
askerî operasyonların taarruza değil savunmaya 
yönelik olmasını planlamıştı. Çünkü Edirne, etrafını 
çevirmiş bulunan tabyalar ve bunlar arasındaki kuv-
vetli bağ ile âdeta düşmez bir kale konumundaydı. 
Düşman bu şehri uzun süre kuşatsa dahi silâhla 
alamazdı. Bu amaçla 26 Ekim 1912 tarihi itibarıy-
la Edirne Mürettep Kolordu birlikleri tümüyle Müs-
tahkem Mevki savunma sınırları içerisine alınmıştı7. 
Nitekim o, yaklaşık 5,5 ay süren savunma esna-
sında önceleri yalnızca Bulgarların seyyar kuvvetle-
rine bölgeden birlik sevk etmelerini engellemek ve 
Edirne savunma çevrelerine çok yaklaşmış bulunan 
düşman kuvvetlerini bulundukları yerlerden uzaklaş-
tırmak için yapılacak çıkışlara müsaade etmiş, bu-
nun dışındaki haricî operasyonlara karşı çıkmıştır8. 
Kuşatmanın ikinci döneminde ise her türlü huruç 
harekâtının Türk askerinin kırılmasına ve başarısızlık 
sonucu moral bozulmasına yol açacağı için askerî 
bakımından yanlışlığını bilerek karşı çıkmıştır. Bu 
konuda bazen komutası altındaki subaylarla ihtilâfa 
düştüğü de görülmüştür9. 

Bilindiği gibi, Balkan Savaşı’nın ilk günlerinde Doğu 
Trakya’yı savunan Türk kuvvetleri, Kırklareli-Lü-
leburgaz Hattı’nda büyük bir bozgun yaşamış ve 
düşman Trakya’nın önemli bir kısmını ele geçirmişti. 
Bu durum tabiatıyla Edirne kale savunmasını zora 
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sokmuştu. Edirne kalesi dört bir taraftan kuşatılmış 
durumdaydı. Savaş başlayalı takriben on gün ol-
muştu. Bulgarlar her gün Edirne şehrini top ateşine 
tabi tutuyorlardı. Halkın ve askerin psikolojisi gün-
den güne bozuluyordu. Kuşatılmış olan Müstahkem 
Mevki personelinin memleketleriyle irtibatları tama-
men kesilmişti. Ailelerinden ve çocuklarından haber 
alamıyorlardı. Ailelerinin yaşadığı yerlerin savaş alanı 
içerisinde kalması ve düşman eline geçmesi düşün-
cesi, askerleri endişeye sevk ediyordu. Askerlerle 
birlikte sivil halkın durumu da gün geçtikçe endişe 
verici bir hal alıyordu. Savaşın başlangıcından kısa 
bir süre sonra Kasım ayı ortalarında Kalenin dışarı-
dan herhangi bir yardım alma imkânı kalmamıştı10. 
Yardım gelmek şöyle dursun, bazen İstanbul ile mu-
haberatın kesildiği de oluyordu11. Bir taraftan kuşat-
manın getirdiği sıkıntılar, olumsuz kış şartlarının as-
ker üzerindeki tesiri,  diğer taraftan Rumeli ve Doğu 
Trakya’dan kaleye ulaşan bozgun haberleri halkın 
ve askerlerin moralini bozmaya başlamıştı12.

Buna karşılık Müstahkem Mevki Komutanı Şükrü 
Paşa, asker ve siviller arasında disiplini en üst se-
viyede tutmaya çalışıyor, kanun ve nizam dışı ey-
lemlere asla göz yummuyordu. Diğer taraftan da 
kurmay heyeti ile beraber, halkın ve askerlerin mo-
ralini yüksek tutmak ve dayanma gücünü artırmak 
için elinden gelen her türlü propaganda araçlarını 
kullanıyordu. Yorulan birlikler yeterince dinlendirili-
yor, moral yükseltici konuşmalar yapılıyor, tebliğler 
yayınlanıyor ve dini propaganda işlerine önem verili-
yordu. Böylece kaledekilerin morali yüksek tutulma-
ya çalışılıyordu13.

 Bulgarlar, daha savaşın ilk günlerinde yoğun top 
ateşi ile beraber psikolojik yıldırma harekâtını da 
başlatmışlardı. Edirne şehri üzerinde tayyare ve ba-
lon uçurarak keşif harekâtında bulunuyorlar, bazen 
de bozuk bir Türkçe ile yazılmış “Edirne’yi bin topla 
kuşattık. Geliniz teslim olunuz. Ey Edirne halkı sizi 
zalim memurların elinden kurtaracağız. Bulgar or-
duları her yerde muzafferdir” mealinde moral bozu-
cu bildiriler atıyorlardı. Bulgarlar bu tür hareketlerle 
halkı bezdirmek ve kaleyi teslim olmaya zorlamayı 
amaçlıyorlardı. Bu amaçla atılan ilk bildiri 31 Ekim 
1912 tarihliydi ve şöyleydi14:

“Davet-i İlân!  18 Birinci Teşrin 328,  
   Saat: Kablezzevâl

Biz Bulgarlar nefret ve kine şayan ve tedbirsiz Os-
manlı hükümetiyle muharebe ediyoruz. Biz Müs-
lüman ahalisine karşı değiliz. Malumunuz olsun ki 
bizim arzumuz kan dökmek değildir. Biz sizi zalim 
ve gaddar ve merhametsiz kanlı Osmanlı hükümet 
adamlarınızdan kurtarmağa istiyoruz. Biz Balkan 
ceziresinde tertip ve teminat etmek istiyoruz. Siz 
gördükleriniz gibi sizin hükümet adamlarınız sizin 
memleketinizi ne hale getirdiler. Sizin komşularınız 
dört devlet, dört taraftan sizin memleketinizi istila 
ettiler. Kırkkilise çoktan Bulgar askerlerinin elinde-
dir. Babaeski, Lüleburgaz, Dimetoka, Üsküp, Priş-
tine, Nevrekop, Komonova, Alason ve daha birçok 
şehirleri çoktan alındı.

“Edirne” her bir taraftan muhasara oldu. “İstan-
bul”  tarafından da kesildi. Edirne’ye hiçbir taraf-
tan yardım gelemeyeceği, haberiniz olsun. Böyle 
iken kan dökülmeye lüzum var mı? Bu kan neye 
yarayacak? Hakkaniyet için mi? Yoksa sizin haydut 
ve zalim hükümet adamlarınız için mi? Edirne’ye 
karşı bin top bulunuyor. Eğer ki Edirne teslim ol-
mazsa bütün, bütün harap ve perişan olacaktır. 
Ahaliye yazık değil mi?”

Bildiri halk üzerinde düşmanın beklediği etkiyi gös-
termedi. Asker geleceğe güvenli, halk ise kaleyi 
koruyan askerleriyle övünç duyuyordu. Bununla 
beraber Müstahkem Mevki Komutanı Şükrü Paşa 
tarafından bir karşı beyânname yayınlanarak düş-
man bildirisindeki söylentiler yalanlandı ve halka 
güvence verildi. Bu davranış derhal halk üzerin-
de etkisini gösterdi. Çünkü halk ve askerler Şükrü 
Paşa’ya o kadar inanmışlardı ki, altında onun imzası 
bulunan her söze sonuna kadar güveniyorlardı15.  
2 Kasım 1912 tarihli Türk tarafının karşı beyannâmesi 
şöyleydi16.

“İLÂN

1- Bulgarların tayyâre ile öteye beriye beyânnâme 
attıkları görüldü.

2- Mezkûr beyannâmedeki yalanlara inanılmama-
sı için Mevki-i Müstahkem berveçh-i ati malûmâtı 
ahâliye ilân eder.
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3- Seyyar ordumuz kemâl-i intizam ile muharebe-i 
kahramanânesine devam etmektedir.

4- Ordumuzun Kırkkilise, Lüleburgaz havâlisine 
çekilmesi sırf askeri planımız iktizasındandır.

5- Komanova havâlisinde perişan olan Sırp ve 
Bulgar ordusu artık başını kaldıramaz haldedir

6-Be-İnâyetullah-ı an-ı karib kahraman ordumuz 
karşısında sırtını çevirecek olan düşmanın hâlini 
yakında öğrenirsiniz.

7- Kalemiz bin top değil, onbinlerce topa ve yüz-
binlerce askere karşı koyacak ve aylarca müdafaa 
edebilecek bir hâldedir.

8- Kalemiz taarruz ve hasardan masûndur.

9- Bulgar beyannâmelerine vesair işa’ât-ı 
bedhevahâneye kapılarak telaşa mahâl yoktur. Za-
lim Bulgarın yaptıkları İslâm köylerinin dumanları-
nı, kestikleri kadın ve ihtiyarlarının kanlarını ahâlinin 
ekserisi gözleriyle görmüştür. 

10- Kan dökmek isteyenler bunun ne kadar paha-
lıya mal olduğunu inayet-i Hak ile az zaman zarfın-
da öğreneceklerdir.

11- Mevki-i Müstahkem ahâliden sükûnet ve 
metanet ile sabr ve tahammül bekler.

 19 Teşrîn-i Evvel 1328
  Mevki-i Müstahkem Kumandanı 

Ferik Mehmed Şükrü”

Bundan sonraki dönemde karşılıklı olarak bildirilerin 
ardı arkası kesilmedi.  Her iki taraf da kendilerini 
güçlü ve karşısındaki düşmanı zayıf göstermeye 
çalışıyordu. Şükrü Paşa, 2-20 Kasım 1912 tarihleri 
arasında,  peş peşe beş bildiri yayınlamıştı17. 
Ayrıca aynı mealde Valilik tarafından yayınlanan 
bildiriler de vardı. Bunlar da gazeteler yolu ile halka 
duyurulmaktaydı18.

Bu tür bildiriler ile Bulgarların amacı Türkleri teslim 
olmaya zorlamak, Türklerin ise halkın ve askerin 
moralini yüksek tutarak kalenin dayanma gücünü 
arttırmaktı. 19 Kasım Kurban Bayramı idi. Ancak 
düşman taarruzu aralıksız olarak devam ediyordu. 
Bu sebeple Şükrü Paşa askerlerin bayram namazı 
kılmak için yerlerinden ayrılmamasını istedi. Bu 
konuda Edirne Müftüsü’nden aldığı bir fetvayı bütün 
birliklere duyurdu19. Ayrıca yayınladığı bir bildiri ile 

halkın ve askerlerin bayramını tebrik etti. Bu bildiride 
düşmanın yenilmek üzere olduğu anlatılıyor ve ele 
geçen mühimmat ve silâhlardan bahsediliyordu20.

Savaş kıyasıya sürüyor, düşman 21 Kasım-1 Ara-
lık 1912 tarihleri arasında yoğun bir top atışıyla 
Edirne’yi bombalıyordu. Hedef gözetmeksizin atılan 
top mermileri şehrin her yanına düşüyor, sivil yapı 
ve devlet binası ayırmaksızın isabet ettiği binaları 
harap ediyordu. Selimiye Camii, Paşa Kapısı, sivil 
hapishane, jandarma dairesi ve Avusturya konsolo-
sunun evi de top atışlarından nasibini almıştı.  Şükrü 
Paşa, şehir merkezinde bulunan askerî daireyi kış-
laya taşımıştı21. 

30 Kasım’da şehrin üzerinden geçen bir düşman 
uçağı Edirne’deki Türk askerlerine seslenen “Ey 
Osmanlı askerleri, çoktan beri muhasara altında 
bulunduğunuz için Edirne istihkamâtı hâricinde ne 
gibi şeyler vuku bulduğunu elbette bilemiyorsu-
nuz” diye başlayan ve “seyyar ordunuz İstanbul’a 
çekildi, ordunuzda bulaşıcı hastalık çıktı, Yaver 
Paşa Merhamlı’da 10.600 kişiyle esir edildi. Diren-
menin bir yararı yok, şehri teslim ediniz” mealinde 
yeni propaganda bildirileri attı22.

Buna karşılık aynı gün, Türk tarafı da biri Sadra-
zam Kâmil Paşa’dan geldiği bildirilen, ikincisi Edirne 
Valisi Halil imzasını taşıyan ve üçüncüsü de Şükrü 
Paşa’ya ait olan “Bulgarların mağlup olduklarını ve 
mütareke istemek zorunda kaldıklarını içeren” üç 
ayrı bildiri yayınlamıştı23. Hâlbuki gerçek durum, 
Türk bildirilerinde ifade edildiği gibi değildi. Bulgarla-
rın aksine mütareke isteyen Çatalca önlerine kadar 
çekilmiş ve sıkışmış bulunan Türk tarafıydı. Edirne 
askerleri, kale dışındaki mevcut durumu bilmekle 
beraber, kötü giden bir şeyler olduğunu hissediyor-
lardı. Bulgarların kalenin teslimini isteyecekleri endi-
şesi içindeydiler ve bu sebeple yapılacak bir müta-
rekeye karşı çıkıyorlardı24. 

Edirnelilerin karşı çıkışlarına rağmen Doğu 
Ordusu’nun görüşmelerine paralel olarak 8 Aralık 
1912’de Edirne’yi de içeren bir ateşkes sağlandı25. 

Savaşın durmasıyla Edirne şehri biraz rahatlamış 
olmakla beraber, asılsız haberlerin, asker ve ahali 
arasında dolaşan şayiaların sonu gelmiyordu. Asılsız 
haberler, Türkler yenilgiden kurtulmuş ve toparlana-
rak düşmana zayiat verdiriyorlar; Garp ordusu, Bul-
gar ve Sırplardan oluşan müttefik ordusunu mağlup 
etmiş ve mütarekeye zorlamış, Doğu Ordusu Midye 



42 Havâdis; 1913

üzerine kadar yürümüş, Gelibolu’dan hareket eden 
Türk kuvvetleri Dimetoka, Kırcaali ve Hasköy’e gir-
miş vs. şeklindeydi.  O dönemi yaşayan H. Cemal 
hatırâtında bu durumu şöyle izah etmektedir. “İşte 
bu ve benzeri bildiriler her gün eksik olmuyordu. 
Her yerde biz galip düşman mağlup sözü tekrar-
lanıyordu.” Ancak bu haberler inandırıcılıktan bir 
hayli uzaktı. Çünkü Türk karakollarının karşısındaki 
Bulgarlar ateşkes sonrasında sevinç gösterileri 
yapmışlardı. Harp mıntıkasından geçen Bulgar 
trenleri çiçeklerle süslenmiş ve erzak dolu olarak 
geçiyorlardı. Bu ise Türk askeri arasında “Bizim 
trenler neden gelmiyor” sorusuna sebep oluyordu.

Bu gibi asılsız haberlerin arkasında Türklerin moral 
gücünü yükseltmek fikri yatmakla beraber, halk ve 
askerin kafasında bazı soru işaretleri oluşmasına da 
sebep oluyordu. Askerler haklı olarak biz galipsek 
neden yardım gelmiyor veya huruç hareketi yapılmı-
yor sorularını soruyor, ancak komutanlardan makul 
bir cevap alamıyorlardı26. 

İdareciler askerlerin kafasındaki bu karışıklığı 
gidermek için üst üste iki bildiri yayınladılar. 
Bunlardan ilki “İstanbul ile muhaberede bulunan 
yalnız Mevki-i Müstahkem Kumandanlığıdır. Sâir 
mahallerden tereşşuh iden [sızdırılan] havadisle-
re ehemmiyet vermeyiniz” ibaresini taşıyan Şükrü 
Paşa’nın bildirisi idi. İkincisi ise de Şükrü Paşa 
imzasıyla duyurulmakla beraber, Dâhiliye Nezâreti 
ve Sadaret Makamı’nın Edirne ve kahramanları 
hakkında övgülerini içeren bir metindi. Burada 
zikretmeyi uygun gördüğümüz ikinci 8 Ocak 1913 
tarihli bildiri metni şöyleydi27:

“Sadaretten ve Dâhiliye Nezâretinden gelen çe-
şitli telgrafnâmelerde Edirne savunucularının ve 
ahalinin gösterdikleri sebat ve fedakârlığın bütün 
Osmanlı milletince takdire lâyık bulunduğu beyân 
buyurulmuş ve Mevki-i Müstahkem Savunma 
Komitesi Edirne şehri halkının kanatla sebat ve 
fedakârlığa devam etmesinin, cereyan eden sulh 
müzakeresinin memnuniyet verici neticeleriyle ya-
kından sonuçlandırılmasına zemin hazırlayacağını 
duyurur, haber ve söylentilere önem verilmemesi-
ni beyân eder. 

26 Kânûn-ı Evvel 328.

Ferik Şükrü”

Edirne’de silâhların sustuğu fakat beyannâmeler 
savaşının yaşandığı bir dönemde 23 Ocak 1913’te 
gerçekleştirilen kanlı Babıâli baskını ile Kâmil Paşa 
Hükümeti devrilmiş ve yerine Mahmud Şevket Paşa 
kabinesi kurulmuştu28. 

Yeni hükümet, Midye-Enez Hattı’nı sınır olarak ka-
bul etmedi ve barış görüşmeleri sona erdi29. 3 Şu-
bat 1913’te gerçekleşen Bulgar taarruzuyla ateşkes 
bozuldu ve savaş yeniden başladı. Türk tarafınca 
halkın moralinin yerine gelmesi için bir yandan kü-
çük çaplı karşı taarruzlar düzenleniyor, diğer taraf-
tan da bildiriler yayınlanarak psikolojik harekât sür-
dürülüyordu. Ancak psikolojik harekât konusunda 
düşman da boş durmuyordu. Bulgarlar, şehir için-
deki ajanları vasıtasıyla halkın gıda ve yakacak sı-
kıntısı çektiğini yakından bildiği için devamlı olarak 
yeni propaganda mektupları gönderiyordu. Daha 
önce sürekli olarak Şükrü Paşa’yı kötüleyerek hal-
kı ve askeri ondan ayırabileceklerini sanmışlardı. 
Ancak bütün bildirileri sonuçsuz kaldığı gibi Edirne 
halkı ve askerlerin Şükrü Paşa’ya olan güveni daha 
çok arttı. Bulgarlar bunu anlamış olmalılar ki, son 
bildiride Şükrü Paşa’dan “Sizin Şükrü Paşanız ce-
sur ve kahramandır. O, görevini iyi bir asker gibi ifa 
etti. O her hükümet tarafından ödüllendirilecektir” 
diyerek övgüyle bahsetmişler, ancak Osmanlıların 
Rumeli’yi tamamen kaybettiklerini ve Edirne’nin da-
yanma gücünün kalmadığını söyleyerek teslim ol-
malarını istemişlerdi30.

Düşmanın bu son bildirisinden de anlaşılacağı üzere 
psikolojik harekâtı Şükrü Paşa kazanmıştı. Bulgarlar, 
bütün çabalarına rağmen Edirne halkını ve asker-
lerini komutanlarından ayıramadılar ve ona ihanet 
ettiremediler. Ancak fizikî şartlar artık Bulgarlardan 
yanaydı. Kalenin yiyeceği tükenmiş ve halk perişan 
bir hale düşmüştü. Şükrü Paşa çok sevdiği Edir-
ne’sine ve halkına daha fazla zarar verilmesini önle-
mek maksadıyla Başkomutanlığın da emriyle 5,5 ay 
sürdürdüğü kahramanca savunmayı bitirip 26 Mart 
1913’te teslim olmak zorunda kaldı. Şükrü Paşa’yı 
ve askerlerini teslime zorlayan ne harbin vahameti, 
ne cephanesizlik ne de ümitsizlikti. Halkın ve aske-
rin yiyeceği tükenmişti. Birkaç gün daha dayanacak 
güçleri yoktu. Bir harp oyunu ile kalenin düşmesine 
müsaade edildi. Şehir düştü, Şükrü Paşa ve asker-
leri esir alınarak Bulgaristan’a götürüldüler. Halk ve 
geride kalanlar açlıktan ölmekten kurtuldular.
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SULTAN REŞAD (V. MEHMED)
PADİŞAH

27.04.1909’da tahta çıktı. 
Vefatına kadar (03.07.1918) dokuz yıl iki ay saltanatta kaldı.
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1913’ÜN SON KABİNESİ

SÜLEYMAN ELBİSTÂNÎ EFENDİ
ZİRAÂT VE TİCARET NÂZIRI

İBRAHİM BEY
ADLİYE NÂZIRI, İBKÂ

OSKAN EFENDİ
POSTA VE TELGRAF NÂZIRI, İBKÂ

İZZET PAŞA
HARBİYE NÂZIRI 

BAŞKUMANDAN VEKİLİ

HAYRİ BEYEFENDİ
EVKÂF NÂZIRI, İBKÂ

ÇÜRÜKSULU MAHMUD PAŞA
BAHRİYE NÂZIRI, İBKÂ

HALİL BEYEFENDİ
ŞURÂ-YI DEVLET REİSİ, ESBAK 

DÂHİLİYE NÂZIRI

RIFAT BEYEFENDİ
MALİYE NÂZIRI, İBKÂ

TALAT EFENDİ
DÂHİLİYE NÂZIRI 

ESBAK DÂHİLİYE NÂZIRI 

OSMAN NİZÂMİ PAŞA
NÂFİA NÂZIRI, SULH MURAHHASI

ESAD EFENDİ 
ŞEYHÜLİSLAM, İBKÂ 

ŞÜKRÜ BEYEFENDİ
MAARİF NÂZIRI, İBKÂ

SAİD HALİM PAŞA 
SADRÂZAM VE HÂRİCİYE NÂZIRI
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RÂKIM BEY (ELKUTLU)BESTEKÂR

ÖMER SEYFEDDİN BEY
YAZARMEHMED CELÂLEDDİN BEY (SAYGUN)MATEMATİKÇİ, KÜTÜPHANECİ, YAZAR

AĞAOĞLU AHMED BEY

GAZETECİ, YAZAR

SÜLEYMAN NAZİF BEY
GAZETECİ, YAZAR, ŞÂİR

SAİD NURSÎ

İSLAM ÂLİMİ

SAİD HALİM PAŞASADRAZAM VE HARİCİYE NÂZIRI

NEYZEN TEVFİK
ŞÂİR, BESTEKÂR, MÜZİSYEN

NİGÂR HANIM

ŞÂİRAHMED HÂŞİM
ŞÂİR ABDULLAH CEVDET BEY (KARLIDAĞ)

FİLOZOF, HEKİM, ŞÂİR

YUSUF AKÇURÎN BEY(AKÇURA)

YAZAR, SİYASETÇİ

1913’TEN PORTRELER
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MUSTAFA KEMÂL BEY (ATATÜRK)

ASKER, BİNBAŞI (SOFYA ASKERÎ ATAŞESİ) YAKUP KÂDRİ BEY (KARAOSMANOĞLU)YAZAR, GAZETECİ

ALİ HAYDAR MİTHAD BEYYAZAR

ALİ EMÎRÎ EFENDÎ

YAZAR, TARİHÇİ, EDEBİYATÇI, KÜTÜPHANECİ
ALİ EKREM BEY (BOLAYIR)

YAZARALİ CÂNİB BEY (YÖNTEM)ŞÂİR, ARAŞTIRMACI

AHMED RASİM
GAZETECİ, YAZAR, TARİHÇİ

 AHMED MUHTAR PAŞA

ASKER, GÖK BİLİMCİ, DEVLET ADAMI

AHMED CEMÂL PAŞA
ASKER (İTTİHÂTÇI)

ADNÂN BEY (ADIVAR)YAZAR, HEKİM

ABDÜLMECİD EFENDİ

ŞEHZÂDE, VELİAHD, RESSAMABDÜLHAK HÂMİD
ŞÂİR

ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ (TOLUN)
MUTASAVVIF, ŞÂİR, YAZARABDURRAHMAN ŞEREF BEY

OSMANLI VAKANÜVİSİ, DEVLET ADAMI

TEVFİK FİKRET BEY

ŞÂİR

TAYYARECİ SADIK BEYPİLOT, YÜZBAŞI
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ZİYÂ BEY (GÖKALP)

YAZAR, GAZETECİ

YUSUF İZZEDDİN EFENDİ

ŞEHZÂDE, VELİAHD

YUNUS NÂDİ BEY (ABALIOĞLU)
GAZETECİ, YAZAR (TASVİR-İ EFKÂR)

YAŞAR NEZİHE HANIM

ŞÂİR, YAZAR

YAHYÂ KEMÂL BEY (BEYATLI)
ŞÂİR, YAZAR

VELED ÇELEBİ  (İZBUDAK)

KONYA MEVLEVÎ DERGÂHI POSTNİŞİNİ, ŞAİR,

TAYYARECİ FETHİ BEY
 ASKER, YÜZBAŞI PİLOT

TATYOS EFENDİ

BESTEKÂR (KEMÂNÎ)

SAFVETİ ZİYÂ BEYYAZAR

RIZA TEVFİK BEY (BÖLÜKBAŞI)
ŞÂİR, FİLOZOF

REŞAD NURİ BEY (GÜNTEKİN)
YAZAR

REFİK HÂLİD BEY (KARAY)YAZAR

RAUF YEKTA BEY 

MÜZİKOLOG VE BESTKÂR

MEHMED ŞÜKRÜ PAŞA ASKER (EDİRNE MÜDÂFİİ)

AHMED REFİK BEY (ALTINAY)

TARİHÇİ, YAZAR, ŞÂİR,  YÜZBAŞI.

TAYYARECİ OSMAN NURİ BEY ASKER, PİLOT
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 AHMED İZZET PAŞA

ASKER, DEVLET ADAMI

AHMED KEMALEDDİN BEY
MİMAR

AHMED ESAD BEY (URAS)

YAZAR

ADALI HALİL PEHLİVAN

GÜREŞÇİ

İSMAİL ENVER PAŞAASKER (İTTİHATÇI)
ENİS BEHİÇ BEY (KORYÜREK)

ŞÂİR

SÜLEYMAN ASKERÎ BEY
ASKER

EBUZZİYÂ TEVFİK BEYGAZETECİ, YAZAR

CENAP ŞAHÂBEDDİN BEY

YAZAR, ŞÂİRCEMİL BEY  (TOPUZLU)İSTANBUL ŞEHREMİNİ (BELEDİYE REÎSİ)

BURSALI MEHMED TAHİR BEYYAZAR

BURSALI HAFIZ EFENDİ

EDİRNE SANCAKTÂRI

BELKIS ŞEVKET HANIM

FEMİNİST YAZAR (UÇAĞA BİNEN İLK TÜRK KADINI)

AZMİ BEY
POLİS GENEL MÜDÜRÜ

AZİZ HAYDAR HANIM

YAZAR, KADINLAR DÜNYASI DERGİSİ EDİTÖRÜASLAN BEYLAZİSTAN GÖNÜLLÜ ASKERLER  KUMANDANI
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HÜSEYİN RAHMİ BEY (GÜRPINAR)

YAZAR

HÜSEYİN KÂZIM KADRİ BEY
GAZETECİ, YAZAR, İKTİSATÇI

HÜSEYİN CAHİD BEY (YALÇIN)GAZETECİ, YAZAR (TANİN)
HASAN TAHSİN 

YAZAR, GAZETECİ

HASAN RIZA PAŞA (ŞEHİD)ASKER  (İŞKODRA MÜDÂFİİ)HAMDULLAH SUPHİ BEY (TANRIÖVER)
ŞAİR, YAZAR

HÂLİDE EDİP HANIM (ADIVAR)

YAZAR

HALİD ZİYA BEY (UŞAKLIGİL)
YAZAR

HACI NECİB AĞA 

POSTA TATARIHACI CEMÂL BEY (ÖĞÜT)
İSLAM ÂLİMİHACI ADİL BEY (ARDA)EDİRNE VÂLİSİ

GABRIEL NORADUNKYAN

SÂBIK HARİCİYE NÂZIRI ERMENİ SİYASETÇİ

FÂİK ALİ BEY (OZANSOY)EĞİTİMCİ VE ŞÂİR
ES’AD PAŞA (TOPTANÎ) 

ASKER (ARNAVUTLUK DEVLET REÎSİ)
ERCÜMENT EKREM BEY (TALÛ)GAZETECİ, YAZAR

ALİ KEMÂL BEY
GAZETECİ, YAZAR (İKDAM)
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EMRULLAH EFENDİ
EĞİTİMCİ, SİYASETÇİ, FELSEFECİ

ELMALILI HAMDİ BEY (YAZIR)İSLAM ÂLİMİ, MÜFESSİR

CEMÂL NADİR BEY

ŞÂİR

CELÂL SÂHİR BEY (EROZAN)
ŞÂİR, YAZAR, YAYINCI

BEKİR FAHRİ BEY (İDİZ)YAZAR

BABANZÂDE AHMED NÂİM

FELSEFE HOCASI, YAZAR

ALVARLI MUHAMMED LÜTFİ EFE HZ.
MUTASAVVIF (NAKŞİBENDÎ ŞEYHİ)

ALİ NUSRET BEY

ŞÂİR, YAZAR

MEHMED AKİF BEY (ERSOY)

ŞÂİR, GAZETECİ YAZAR (SEBİLÜRREŞAD)

MAZHAR BEY (KAZANCI)
SPORCU

MAHMUD ŞEVKET PAŞASADRÂZAM, HARBİYE NÂZIRI

KURTDERELİ MEHMED PEHLİVAN
GÜREŞÇİ

İSMAİL HİKMET BEY (ERTAYLAN)
EDEBİYAT TARİHÇİSİ, YAZAR, AKADEMİSYEN

İSMAİL HAKKI BEY (ALTUNBEZER)

HATTAT, TUĞRAKEŞ

İBRAHİM ALÂADDİN BEY (GÖVSA)
YAZAR

İBN’ÜL EMİN MAHMUD KEMÂL BEY

YAZAR, TARİHÇİ, EDEBİYATÇI, 

MÜZECİ,  KÜTÜPHANECİ
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HÜSEYİN SAÂDETTİN BEY (AREL)MÜZİSYEN, GAZETECİ, YAZAR (ŞEHBÂL)

HAKKI TAHSİN BEY
YAZAR

RAUF BEY (ORBAY)
ASKER, HAMİDİYE KAHRAMANI 

ABBAS HALİM PAŞA

DEVLET ADAMI 
PRENS SABAHADDİNSİYASETÇİ VE FİLOZOF

OSMAN NURİ BEY (ERGİN) ŞEHİR TARİHÇİSİ
ORMANYAN EFENDİ 

ERMENİ PATRİĞİ

NEYZEN EMİN DEDE

MUTASAVVIF, NEYZEN, BESTEKÂR, HATTATNECMEDDİN BEY (OKYAY)
HATTAT, EBRÛCU, KEMÂNKEŞ, GÜLCÜ (HEZARFEN)

 NECİP ASIM BEY (YAZIKSIZ)

MÜDERRİS, TARİHÇİ, TÜRKOLOG

FİLİBELİ AHMED HİLMİ BEY

MUTASAVVIF, FİLOZOF FATMA ÂLİYE HANIM
YAZAR

FÂLİH RIFKI BEY (ATAY)GAZETECİ, YAZAR
SULTAN V. MEHMED REŞAD

OSMANLI DEVLETİ 35. PADİŞAHI

REŞİD BEYEDİRNE ŞEHİDİ

ORHAN SEYFİ BEY (ORHUN)

ŞÂİR
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MEHMED CELÂL BEYBALKAN HARBİ’NİN İLK ŞEHİDİ, ÜSTEĞMEN
MAHMUD CELALEDDİN BEY (ÖKTEN)

EĞİTİMCİ, YAZAR, İSLAM ÂLİMİ 

LİMAN VON SANDERSOSMANLI ORDUSU’NA DANIŞMAN OLARAK HİZMET EDEN ALMAN GENERAL

LEYLÂ SAZ
ŞÂİR, BESTEKAR

KUŞÇUBAŞI EŞREF

 ASKER  (TEŞKİLÂT-I MAHSUSA’DAN)

İBRAHİM HAKKI PAŞA DEVLET ADAMI

KEMÂLPAŞAZÂDE SAİD BEY 

GAZETECİ

KEMÂL BEY (BATANAY)

HATTAT, MÜZİSYEN, TANBURÎ

KÂMİL BEY (AKDİK)
HATTAT

İBRAHİM SÜREYYA BEY (YİĞİT)

SİYASETÇİ

İBRAHİM FEYHAMAN BEY (DURAN)
RESSAM, HATTAT

İBRAHİM BEY (ÇALLI)RESSAM

RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM BEY
YAZAR

PIERRRE LOTİ
FRANSIZ GAZETECİ, YAZAR

HÜSEYİN SİRET BEY (ÖZSEVER)

ŞÂİR

KÂMİL PAŞA DEVLET ADAMI
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TANBURÎ CEMİL BEYBESTEKÂR

TALÂT PAŞA
ASKER, SİYASETÇİ (İTTİHÂTÇI)

ŞEYH AHMED SENÛSİ HZ.

MUTASAVVIF (LİBYA MÜDÂFİİ)

ŞERİF MUHİDDİN BEY (TARGAN)BESTEKÂR, TANBURÎ

ŞEHÂBEDDİN SÜLEYMAN BEY
YAZAR

SUPHİ BEY (EZGİ)

MÜZİKOLOG, BESTEKÂR
SELİM SIRRI BEY (TARCAN)

SPORCU

SELÂNİK KÜÇÜK ZÂBIT MEKTEBİ TALEBESİ

SELÂHADDİN ÂDİL PAŞA

ASKER (TRABLUSGARB VE BALKAN SAVAŞLARI)

SAMİPAŞAZÂDE SEZÂİ BEYYAZAR
SALÂH BEY (CİMCOZ)

İSTANBUL MEBUSU, SİYASETÇİ

MEHMED SAİD PAŞA
SİYASETÇİ

MEHMED RAUF BEYYAZAR

MEHMED FUAD BEY (KÖPRÜLÜ)
TARİHÇİ, TÜRKOLOG, SİYASETÇİ

MEHMED EMİN BEY (YURDAKUL)

ŞÂİR, YAZAR

ZENCÎ MUSAASKER (TEŞKİLÂT-I MAHSÛSA’DAN)
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İKDAM 
sy. 5716 sf. 3 / 17 Ocak 1913

Ya Garplılaşırız, Ya Mahvoluruz
Sadr-ı esbak Sait Paşa, hâtırâtında İngiltere Başvekili Marki Solber’in zât-ı şâhâneye 
gösterilmek üzere dersaadet sefirine çektiği bir telgrafın suretini neşrediyor. Bu 
telgrafnâmeyi bütün Osmanlılar en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar her gün bir kere 
okumalıyız.

İngiltere Başvekili telgrafnâmesinde mealen diyor ki: “İngiltere Rusya ile ittifak eyler ve bu iki 
devlet isterlerse Devlet-i Osmaniyye’nin hayat ve istiklâli yok olur.”

Bu gün on sene mukaddem hayâl-i muhâl addolunan bu ittifakın, itilâf nâmı altında 
Fransa’nın da iltihakı ile hâsıl olduğundan halet-i hâzâ bütün medeni devlet ve milletler 
aleyhimizde bir ittifak-ı mânevi akdeylemişlerdir.
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ALEMDAR 
sy. 143-252 / sf. 2 / 4 Kânun-i Sâni 1913 / 22 Kânun-i Evvel 1328

Ermenilerin Bulgarlar’a Müracaatı
Sofya’dan 30 Kânun-i evvel tarihiyle (Independans Rumen) gazetesine âtideki telgrafnâme 
keşide edilmiştir:

Bulgaristan Ermeniler’i Sofya’ya gönderdikleri murahhaslar vasıtasıyla Bulgar Kralı Ferdinand’ın 
Anadolu ıslahâtı meselesinde tavassutunu ricâ etmişlerdir.
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İKDAM 
sy. 5708 / sf. 5 / 9 Ocak 1913

Evrâk-ı Vâride:
“Şehremâneti’nin 
Nazar-ı Dikkatine”
Kabataş’ta Setüzeri’nde ikamet ediyoruz. Şu kolera zamanında bile sabahları en büyük gâilemiz terâküm 
eden çöpleri kaldırmak için adam tedarikinde bulunmak oluyor. Gayet nazlı ve kibar bir çöpçümüz var. Haftada 
bir kere olmak şartıyle boyuna kapıları çalarak ve tevakkuf nedir bilmeyerek gelir geçer. Hanede uşağı olan 
tenekeyi bu kibar ve müstağni çöpçünün arkası sıra koşturabilirse ne âlâ. Çöpü arabaya dökdürtebilir. İllâ 
ki böyle bizler gibi her sabah çöp gâilesini çeker. Fındıklı’daki belediye kulübesine bir iki nöbet başvurduk. 
Mesuliyet korkusu olmayan bu efendi ve ağalar da meseleye ehemmiyet vermediler. Verseler de çöpçü başı 
Memiş Ağa’ya kolay kolay söz geçiremeyeceklerini galiba onlar da pekâlâ biliyorlar. Velhasıl bizler için gazete 
sahâifinden başka müracaât edecek mahal kalmadı. Zirâ vaktiyle altıncı daireye de başvurmuştuk. 

Kulübeye yazılan şedid’ül meal bir tahrirâtın üç gün bile te’siri olmadığını hayretle gördük. Bir kere de 
şehremânetinin nazar-ı dikkatini celbetmek üzere şu satırların gazetenizin bir köşesine sıkıştırılmasını 
hıfzıssıhha nâmına ricâ ve iltimas eyleriz efendim.

Ömer Avni Efendi Mahallesi nâmına, 

Selâhaddin
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ALEMDAR 
sy. 152-261 / sf. 1 / 12 Kânun-i Sâni 

1913 / 30 Kânun-i Evvel 1328

 
Edirne Giderse 

Osmanlılık Kederinden 
Ölür

Lonra Sulh Konferansı’nı 
işgâl eden Edirne’nin terki 

meselesi Osmanlılık için 
bir mesele-i hayâtiyyedir. 

Hükümetimiz, hiç bir 
zaman arslan gibi kendini 

müdâfaa eden şanlı bir 
kaleyi bîmuhâbâ düşman 

eline terk edemez. Bulgarlar 
Edirne’nin Osmanlılığın 
ruhu olduğunu bildikleri 

için almak hususunda ısrar 
ediyorlar fakat hayır!... 
Bu olmayacak! Çünki 

Edirne giderse Osmanlılık 
kederinden ölür!

 
Herşeyden Evvel Vatan
Evet bu cümleyi yüz bin defa tekrar ediyoruz. Herşeyden 
evvel vatan! Bunu bilhassa bu zavallı vatanın 
kundakçılarına karşı söylüyoruz... Vatan için daima 
tehlikeli müthiş bir aksülamel belki çılgın bir ihtilâl intâc 
eyleyecek mübhem fakat müessir ve hâin sözlerle 
milletin hissiyât-ı rakîkasından istifade etmeyi düşünen 
ve her türlü rivayât-ı kâzibeyi zehirli bir yağmur gibi 
saçmaktan asla çekinmeyen eşhâsı ne kadar derin 
nefretler lânetlerle karşılarsak ne derece azîm bir lâkayd-i 
tahkire marûz kılsak hakkımızdır.
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ALEMDAR 
sy. 145-254 / 5 Kânun-i Sâni 1913 / 23 Kânun-i Evvel 1328

Akıl ve Mantığın Halledemediği Meseleyi Ekseriya Kılıç Halleder
Dünki ve bugünki telgraflar; müzâkerat-ı sulhiyenin yeniden kesb-i müşkilât 
ettiğini gösteriyor. Düvel-i İttihadiye murahhasları musir bir vaziyetle mutâlebât-ı 
evveliyelerinde sebât gösterdikleri gibi Hükümet-i Osmaniyye de fedâkârlığının 
son derecesini irâe etmiş olduğunu söylemiştir. Şu halde mesele Londra’daki 
konferans salonunda değil Çatalca’daki sahne-i harpte hallolunacaktır. 

Eğer müzâkereden maksat ‘’şunu şunu isteriz!’’ tarzında bir talep dermeyân 
etmek ve ilelebed bu talepte ısrar eylemek idiyse ne Londra’ya kadar gidip 
yorulmaya, ne de günlerce Sen Ceymis Sarayı’nın tarihi salonlarını işgâl 
etmeye lüzûm vardı. Bunu Düvel-i İttihadiye yahut kâffesi nâmına içlerinden 
biri Bâb-ı âliye tebliğ eder ve alınacak cevaba göre harp de devam veya icrâ-yı 
sulh esaslarından birine karar verilirdi.
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ALEMDAR 
sy. 149-258 / sf. 2 / 9 Kânun-i Sâni 1913 / 27 Kânun-i 

Evvel 1328

*Reji’nin Temdidi Meselesi
“Bir kabine meselesi olacak”

Reji meselesi hakkında bir kaç gün 
evvel yazdığımız bir fıkrada Millet-i 

Osmaniyye’nin başına musallat olan 
bu (belâ-yı mübrem) in tekrar temdid 

edilemeyeceğini hükümet ile aralarında 
çıkan bir ihtilâfa atfen yazmıştık. 

Halbuki istihbarât-ı mevsûkamıza göre 
mesele garip ve ehemmiyetli bir şekil 

almaya başlamıştır.

Kâri’lerimize (reji) nin ne büyük bir belâ 
olduğunu daha lâyıkıyla tanıtmak için, 

bu idarenin tamamıyla (siyonizm) in 
dehhâş bir silahı olduğunu söylemek 

kâfidir. Reji idaresinin pufla gibi 
koltuğunda yayılarak, dökülen ve 

dökülecek olan kanları gözlüğünün 
arkasından müstehzi bir nazarla 

seyreden Mösyö (Vael) cenapları en 
keskin bir (siyonist) dir.

Reji idaresinin bu meselenin hayyiz-i 
husûle gelebilmesi için hazırladığı 

paket paket banknotlar, torba torba 
liralara artık dest-i tesâil uzatacak bir 
idarenin bu memlekette kalmadığını 

bu vesile ile bir daha tekrar etmek 
istemeyiz.

*Reji  27 Mayıs 1883 tarihli 
sözleşmeyle yabancı sermaye ile 

kurulan tütün ticareti tekel ayrıcalıkları 
olan bir özel kâr ortaklığı şirketidir.

Osmanlı Üreticisi ürettiği tüm tütün, tuz 
ve alkolü Rejinin belirlediği fiyattan Reji 

idaresine vermek zorundaydı. Köylü 
Rejiden izinsiz kendi içeceği tütünü 

dahi saklayamazdı. Köylü kendi içeceği 
tütünü önce Rejiye 3 kuruşa verir sonra 
10 kuruşa geri alırdı. Bir köyden başka 
bir köye izinsiz tütün ve tuz taşımanın 
cezası çok ağırdı. Rejinin kendi silahlı 

korucuları ve bunların VUR yetkisi 
vardı. Bazı kaynaklar Reji kolcularının 

20.000’nin üzerinde Osmanlı köylüsünü 
vurarak öldürdüğünü yazarlar.
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İKDAM 
sy. 5711 / sf. 1 / 12 Ocak 1913

İnkıta’ Değil Tevakkuf
Son ve kat’î tekliflerini, tabir-i marufi ile “ultimatom”larını murahhaslarımız hiç değilse o 

derece kat’î bir surette reddeylediler. Aradan bir hafta da geçti. Yine Balkan murahhasları 
tehditlerini kuvveden fiile çıkarmadılar. Muhasamâta yeniden ibtidâr etmediler. Lâkin 

sözlerini de geri almadılar. Hattâ yeni bir mühletten bile bahsetmediler. Hülâsa müzâkerâtı 
kesmediler, durdurdular.. İnkıta’ değil tevakkuf… Siyaset, maharet namına böyle adi 

hilelerle şeytanetlerle me’lûf olmadığı, her hale rağmen safvet-i fikriyyeden necâbet-i 
vicdaniyyeden ayrılmadığı için zavallı Reşid Paşa bu desiseyi bir türlü anlayamadı. Son 

celsede “Bu da ne demek oluyor?” diye reisden sordu. “Tevakkuf, tevakkuf demektir” 
cevab-ı garîbini aldı..

O garâbetiyle beraber bu cevap bazı Fransa gazetelerince büyük bir mazmun gibi 
telâkki olundu, parlak lakişelere bâis oldu… Fakat artık alışmadık mı? Bu tarafgîr, hatta 

lüzûmundan fazla tarafgîr matbuat için Balkan murahhasları ne yapsalar bir hareket-i 
kahramanâne, ne söyleseler bir kerâmet-i mahzâdır. Müzakerât-ı sulhiyyeyi kat’ ederlerse 

hayret, o ne kudrettir! Etmezlerse yine hayret, o ne siyâsettir!
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İNTİHÂB-I EFKÂR 
sy. 639 / sf. 1 / 24 Kânun-i Evvel 1328 / 6 Kânun-i Sâni 

1913

Edirne’yi Kuvve-i Pazu ile Zabt 
Etmekten Aciz Kalan Bulgarların 

Hile ile Elde Etmek İçin 
Kullandıkları Nâkisâne Vesâit-i 

Süfliyyeden Numûne
Bulgarların, Edirne ahâlisini, şehri 

teslime teşvik için tayyare ile havadan 
attıkları beyânnâmenin sureti.

İ’lân-ı Umûmî
Bulgarlar’ın yani bizim Müslüman 

ahalisine değil belki o gaddar, 
zalim, merhametsiz, beyinsiz ricâl-i 

devletinize karşıdır. Malum ola ki 
bizde kan dökmeyi arzu etmeyiz. 

İstediğimiz şey o para yiyici 
ricâlinizden sizi de kurtarmaktır. 

Maksadımız Balkan yarımadasında 
sulh, asayiş, güzel idare ithal 

etmektir. Görmüyor musunuz ki 
devlet hazinesini soyan memurlar 

sayesinde Türkiye devleti ne dereceye 
geldi. Dört Balkan komşularına dört 

taraftan memleketinizi istilâ ettiler. 
Kırkkilise’den sonra Lüleburgaz, 

Dimetoka, Üsküp, Manastır, 
Alasonya yani düne kadar Avrupa-

yi Osmanî sayılan yerler kâmilen 
Balkan düvel-i müttefikası elindenir. 
Bulgar askeri İstanbul’dan bir ilâ iki 

saatlik mesafededir. Osmanlı ordusu 
Lüleburgaz da mağlup ve mahv-u 

perişân oldu. Yalnız bir Edirne kaldı 
ki oda muhasara altında ve İstanbul 

ile her münâsebâtı kat olundu. 
Artık Edirne’ye hiçbir taraftan imdât 

gelemez. Hâl böyleyken neye kan 
dökelim bu kanlar kime fâide getirebilir. 

Paşaların zevki için mi kan dökülsün! 
Edirne’ye karşı bin kadar Bulgar topu 
vardır. Eğer Edirne teslim olunmazsa 

kâmilen harab ve ateş içinde kalır. 
Sonra pişman olursunuz ama son 

pişmanlık para etmez! Yazık değil mi?



63Havâdis; 1913

TAZMİNAT 
sy. 413 / sf. 1 / 28 Kanun-İ Evvel 1328 / 10 Kanun-İ Sani 1913

İngilizliğe Yakışmayan Bir Hareket
Paris, 8 Kânun-i Sâni - İngiliz bankaları tarafından Türkiye’ye verilecek para 
hakkında Tan gazetesi tafsilât-ı âtiyeyi veriyor: Türkiye derâkâb beş yüz bin 
lira avans alacak ve bu meblağ techizât-ı askeriyyeye sarf olunmayarak 
memurîn meâşâtına ve Anadolu’da vuku’u muhtemel olan iğtişâşâta karşı 
asayişi muhafaza için sarf olunacaktır. Sulh mukavelenâmesi akdolunur 
olunmaz Türkiye’ye ikinci defa verilerek 500.000 lira ve henüz tayin 
olunmayan bir tarihte üçüncü bir avans daha verilecektir.
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İKDAM 
sy. 5704 / sf. 4 / 5 Ocak 1913

Osmanlı Askerinin Trablus’tan Sûret-i Hurûcu
Trablus’taki Asâkir-i Osmaniyye’nin İtalya ile akdedilen muâhede mucibince kıta-i mezkûreden 
hurûc eylemiş oldukları malûmdur. 27 Kânun-i Evvel efrenci tarihli “Independan” gazetesi asâkir-i 
mezkûrenin Trablus’tan sûret-i hurûcuna dair bazı malûmatı ita’ eyliyor ki ber-vech-i âti nak’leyliyoruz:

İtalyan nakliye-i sefâinine irkâb edilen Trablus’daki Osmanlı asâkiri geçen hafta kıta-i mezkûreyi terk 
eylemişlerdir.
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SEBİLÜRREŞAD 
sy. 229-47 / Ocak

Tebdil-i Vükelâ
Meclis-i Vükelâ’nın Edirne vilayetini kâmilen 
Bulgarlar’a terk, Bahr-i Sefid’i de devletlerin 
re’yine havâlesi hakkındaki notayı kabule karar 
vermesi, ve bu kararın mâbeyn-i hümâyunda 
in’ıkâd eden meclis tarafından tasvib olunması 
galeyân-ı milliyi mûcib olarak ferdâsı perşembe 
günü hey’et-i vükelâ düveli muazzamaya 
i’tâ olunacak cevabî notanın tahriri için hâl-i 
ictimada bulunduğu bir sırada, bâ’de-l zevâl 
saat üç buçuk dört raddelerinde binlerce 
halk Bâb-ı âli pîşgâhında ictimâ’ ve bazı 
tezâhürât-ı vatanperverâne de bulunmuşlardır. 
Bunun üzerine Kâmil Paşa kabinesi istifasını 
vermeye mecbur olmuş, ve keyfiyet-i istifa 
mücahid-i muhterem Enver Bey Efendi 
tarafından nümayişlere ba‘de-l tebliğ hâk-ı 
pây-i şâhâneye arz olunmuştur. Zat-ı Hazret-i 
Padişahî istifayı kabul ederek kabine teşkiline 
Mahmud Şevket Paşa’yı me’mur eylemişler 
ve keyfiyet Enver Bey ile birlikte Bâb-ı âli’ye 
gelen baş mâbeynci Halid Hurşid, serkâtib-i Ali 
Fuat Beyler vesâtatiyle sâbık kabineye tebliğ 
edilmiş, mütakiben müşarünileyhüma Enver 
Bey’in refakatinde yine Saray-ı Hümayun’a 
avdet eylemişlerdir. Bilahare saat sekiz bucukta 
Mahmut Şevket Paşa Bâb-ı âli’ye muvasalat 
etmiş, mütakiben zîrde suret-i münderiç hatt-ı 
hümâyun başkâtibi Ali Fuat Bey tarafından 
bülend âvâz ile kıraat olunmuştur.

RESİMLİ KİTAP 
sy. 43 / Ağustos 1328

“Sirkeci İstasyonu’nda 
bir askeri katarının 
vatanperver ahali 
tarafından teşyii‘”
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İKDAM 
sy. 5729 / sf. 4 / 3 Şubat 1913

Vilâyâttan Gelen Telgraflar
“Beş Fedâi Taburu”
İzmir, 20 Kânun-i Sâni - Vedia-i ecdâd olan mübarek vatanımızı bugünki ve yarınki 
muhâtarâttan kurtarmak için bir müdâfaa-i milliye istihzârı vazifesiyle zîrde vâziü-l 
emzâ bizler Aydın vilayeti mülhakâtından birer murahhas-ı mesul olarak merkez 
vilâyete şitâb ettik ve derhal milli ve fevkalâde bir kongre akdeyledik. Büyük bir şevk ve 
gayretle içtimalar akdeden kongremiz gerek iane-i harbiyye derci ve gerek levâzım-ı 
harbiye ihzârı için faal heyetler teşkiliyle şimdilik Aydın vilayeti milli fedâi alayı nâmı 
altında beş tabur fedâi cem’i esbâbına tevessül eylemiştir. Ümit ediyoruz ki pek az 
zaman içinde avn-i Hakk’la işbu mesaimizin netâyiç-i mesûdesini görmekle mübâhi 
olacağız.
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TASVÎR-İ EFKÂR 
sy. 658 / sf. 1 / 23 Kânun-i Sâni 1328 / 5 Şubat 1913

Harb Başladı: İnşaallah Zafer Bizimdir
Vaziyet-i Harbiyye ve Siyasiyye
Osmanlılık, tarih-i hayatının yine mühim bir gününü yaşadı. Dün her nâsıye bir lem’a-i neşât 
ile parıldıyordu. Her tavırda bir isti’câl, her yürüyüşte bir çeviklik, her vücutta bir faaliyet 
nümâyân idi. 
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ŞEHBÂL 
sy. 63 / 15 Teşrin-i Evvel 1328

 
“Harbiye Nezâreti Dairesi’ne teşrif-i hümâyun”

 
Geçit resminden sonra karargâh-ı askeriyyeden 

avdet-i hümâyûn

RESİMLİ KİTAP 

sy. 44 / Eylül 1328

“Raks ederek harbe giden kahraman askerlerimizin cümbüşü”
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İKDAM 
sy. 5734 / sf. 4 / 8 Şubat 1913

Müdâfaa-i Milliye
“Vatan Bütün Evlâdını İmdâdına Çağırıyor”
Nass-ı celile-i İlâhiye’ye imtisâlen artık iltizâm-ı vifak-u lâyetezelzel bir ittifak lüzumu 
kat’idir. Düşmanlar mugâyeret-i kavmiye ve münâferet-i mezhebiyelerini ittifaka tahvil 
etmekle koca Rumeli’yi baştanbaşa çiğnediler. Nasıl olur ki bizler el ele vererek sevgili 
vatanımızı kurtarmaya koşmayalım? Düşmanlar vatanımızı elimizden almak için mâlen, 
cânen her fedâkârlığı iltizâm ve bütün eli silah tutanlar muarekeye şitâb ederken nasıl 
olur ki bizler bu ahvale bigâne kalalım? Düşmanlar dinimize ve vatandaşlarımıza 
olanca canavarlıklarla saldırır iken nasıl olur ki bizler bu mezâlimi ve bu fecâyi’i 
duymamış işitmemiş gibi bîhis duralım? Yoksa gözlerimizi ve kulaklarımızı gışa-i gaflet 
mi kapladı?
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TANİN 
sy. 1515 / sf. 1 / 5 Şubat 1328 / 18 Şubat 1913

Leyle-i Velâdet Cenâb-ı Risâletpenâhi
Bu gece, bütün alem-i İslamın menba-ı feyza feyz-i evvelîni olan Nebi-i 
Zîşân Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Hazretlerinin âfâk-ı mes’ûde-i 
gaybden şeref ârâyi vücud oldukları leyle-i mukaddeseye mütesâdiftir.
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İKDAM 
sy. 5733 / sf. 3 / 7 Şubat 1913

Müdâfaa-i Milliye 
“Kürdlere Hitab”
Ey bahâdır Kürdler!

Sizler ki daima hamâset ve şecâatle maruf kaldınız, 
sizler ki her vakit vatana hücum eden düşmanların 
önünde bir istihkâm-ı zîruh oldunuz, agâh olunuz 
ki bu gün her zamandan ziyâde vatan tehlikededir. 
Cismimizin, canımızın, varımızın, yoğumuzun mâderi 
müşfiki olan vatan bugün sine-i şefkatinde yetiştirdiği 
evlatlarından imdâd bekliyor, muavenet istirhâm ediyor! 
Ey Kürdler mâder-i vatanın bu feryâdına koşmayacak 
mısınız? Bu vâlidenin davetine içinizde icâbet 
etmeyecek hamiyetsiz var mıdır?

HABERDÂR 
sy. 274 -165 / sf. 2 / 3 Şubat 1913 / 21 

Kânun-i Sâni 1328

Kahraman Lazlar
Ey; vatan uğrunda ölmekten 

çekinmeyen lazlar. Siz 
milletinizin cenk uğrundaki 

maharetini bu defaki 
yetişebildiğiniz Çatalca 

muharebesinde cesaretinizle 
fedâ-i cân etmekliğinizle 

isbât ettiniz. Emin olunuz ki 
bugün düşmanlarımız laz 

ismini işİttiği gün karşısında 
vatanı uğrunda ölmekten 

çekinmeyen bir kal’a-i 
âhenîn olduğunu derhal 

hatırına getirerek ve bütün 
asâbı titreyerek ellerindeki 

silahlarını atmak derecesinde 
kendilerini korku alıyor.
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TASFÎR-İ EFKÂR 
Sy. 679 / Sf. 1 / 13 Şubat 1328 / 26 Şubat 1913

Edirne Şehri, Edirne’nin Bânîsi, Fatihi ve 
Bugünki Müdâfi’i Bahâdırı

Bu resim Edirne’nin, Meriç üzerindeki büyük köprüden 
alınan manzara-i umûmiyesini irâ’e eder. Köprünün sağ 

tarafındaki beş direkli ufak mahfil ise, eski zamanda 
adet olduğu üzere büyük köprüler üzerinde, tesis ve 

inşâsının hatırası üzere vücûda getirilen âbidedir.

Bugün her Osmanlının ve belki âlem-i İslamı teşkil 
eden üç yüz milyon müslümandan her birinin en büyük 

endişesi en büyük derdi şüphesiz Edirne şehridir.
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RESİMLİ KİTAP 
sy. 44 Eylül 1328

“Kabl’el-harb Sultanahmet Meydanı’nda İttihat ve Terakki 
kulüblerinin harb lehinde nümâyişleri”
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İKDAM 
sy. 5737 / sf. 3 / 11 Şubat 1913

İzmir’de Rum Eşkıyâsı
Köylü gazetesinden: 

Muharebe hitâma ermeden Yunan 
çeteleri veya Rum eşkıyâsı Anadolu’da 
görülmeye başlamışlardır. Biz bu hale 
habersiz ve kayıtsız kalırsak, yakın bir 
vakitte Anadolu ayniyle Makedonya 
olacaktır. Evvelsi gün birçok Rum 
eşkıyâsının Mekri taraflarında 
göründüğünü yazdığımız gibi dünki 
nüshamızda dahi Gölmarmara 
cihetlerinde hâki elbisede mavzerli 
on dokuz Rum eşkıyâsının görüldüğü 
yazılmıştı. Bu eşkıyâ bizim haber 
alabildiklerimizdir. Bizim haber 
alamayıp yalnız hükümetin bildiği 
veyahut daha hükümetin bile haber 
alamadığı ihtimâl daha birkaç veya 
birçok çeteler de şu anda Anadolu’nun 
mübarek toprağını pisliyorlar.
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İKDAM 
sy. 5738 / Sf. 4 / 12 Şubat 1913 / 

Taksim Arsası
Rumca “Proudos” gazetesi Taksim arsasının kışla-i müstesnâ olmak 
şartıyla hükümetçe dört yüz bin lira mukabilinde bir Fransız şirketine 
fürûhtuna karar verildiğini ve hatta emr-i fürûht muamelesinin meclis-i 
mebûsanca tasdikine ta‘likân tarafeynce akd ü kabul edildiğini yazıyor.
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İKDAM 
sy. 5731 / sf. 4 / 5 Şubat 1913

Vakıf Kitaplar
Evkâf Nezâreti Müessesât-ı İlmiyye-i Vakfiyye idaresince teftişâtı icrâ kılınan kütüphanelerin 
tanzimât ve taksimâtı icrâ kılınarak ahalinin faideli eserlerden istifade etmeleri te’min olunmuş 
ve Sultanhamamı’nda Âşir Efendi Kütüphanesi’nde bulunup Kasidecizâde Kadıasker 
Ziyâeddin tarafından teberru ve vakfedilen ve şimdiye kadar erbâb-ı mütâlianın nazar-ı 
istifadesine arzedilmeyerek kilitli dolaplar derûnunda hıfzedildiği anlaşılan kütüb-i nefisenin 
de inzâr-ı mütaliîne arzı hususu müessesât-ı ilmiye idaresince taht-ı karara alınmıştır.
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Hamidiye Zırhlısı
Atatürk Kitaplığı / Alb-000445/07

TASVÎR-İ EFKÂR 
sy. 697 / sf. 1 / 3 Mart 1329 / 16 Mart 
1913

Hamidiye’nin 
Adriyatik Seferi
Hamidiye’nin cesur 
vazifeperver kumandanı 
Rauf Bey kaç vakittir 
intizâr ettiğimiz 
muvaffakıyâtı nihayet 
ibrâza başladı. Şurada 
göründü, buraya azîmet 
etti derken evvelki gün 
ansızın Şenkin ve Draç 
önlerinde görünerek 
birkaç Sırp ve Yunan 
sefînesini batırmak 
suretiyle müttefiklere iyi bir 
ders-i te’dîb vermiş oldu. 
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TASVÎR-İ EFKÂR 
sy. 694 / sf. 1 / 28 Şubat 1328 / 13 Mart 1913

Bugün Surlarında Yunan Bayrağı Temevvüc Eden ve Minarelerinde de 
İhtimal ki Nâkus Melânet Tanîn Endâz Olan Zavallı “Yanya”Mız.
Yanya’nın göl üzerine tesadüf eden bir kısmı ile Yanya haritası.

Yanya’nın sukutu Balkanlar harbinin en fecî safahâtından birini teşkil eder. Yanya’da da 
İşkodra’da da olduğu gibi Yunanlar’a karşı mukâvemetin uzun müddetler süreceğine o 
kadar emin bulunmakta idik, hele dünyada köpekten aşağı tanıdığımız Yunanîlerin herhangi 
bir Osmanlı mevki´-i müstahkemini zaptedebilmesini o kadar müsteb´id görmekte idik 
ki, Yanya’nın son zamanlarda mühimmatsızlıktan müşkil bir mevkide kaldığını bilmekle 
beraber, yine bir gün Yunanlar’ın eline geçeceğine bir türlü gönlümüz ihtimal vermiyordu.
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TANİN 
sy. 1553 / sf. 1-2 / 20 Rebiü’l-Ahir 1331 / 15 
Mart 1329 / 28 Mart 1913

Edirne’nin Sukutu
Osmanlı ordusunun fezâilini 
beş aydan beri hârikanümâ bir 
tarzda temsil eden kahraman 
Edirne’nin sukutu haberi 
dün İstanbul halkını derin bir 
matem ve teessüre gark etti. 
Dünki nüshamızda yazdığımız 
veçhile Edirne’nin sukutu 
havadisi bir gün evvel kuvvetle 
deverân etmişti.

Bu kara haber feci olduğu 
kadar nagehânî değildi. 
Filhâkîka birkaç günden beri 
Bulgarlar’ın kahraman kale 
etrafında bir hayli ilerledikleri, 
bütün kuvvetleriyle 
istihkâmlara hücûm ettikleri, 
Edirne’nin bir gülle tufanı 
altında kaldığı ma’lûm 
olmuştu. Şükrü Paşa Harbiye 
Nezâreti’ne Salı günü telsiz 
telgrafla gönderdiği bir raporda 
kalenin vaziyetini hemen 
harfiyen şu suretle tasvir 
ediyordu:

“Düşman şiddetle hücum 
etti. Hûnrîzâne bir muharebe 
başladı. Neticenin ne 
olacağını kestiremem. Fakat 
düşmanın muvaffakîyeti 
kesb-i tahakkuk ederse 
bütün istihkâmları berhevâ 
edeceğim. Mebâni-i âliye-i 
diniyye ve milliyeyi murdâr 
ayakların levsinden vikâye için 
tahribâttan çekinmeyeceğim. 
Telsiz telgraf aletini şimdiden 
tahrip ettiriyorum. Düşman 
muzaffer olursa bir kasabaya 
değil bir harabeye girecektir.”
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Edirne Vilayeti Haritası 
Atatürk Kitaplığı / HRT- 1309

Selimiye Camii – avlu, askerler
Atatürk Kitaplığı / KRT-8385 
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SEBİLÜRREŞAD 
sf. 23 / 12 Rebiyyü’l-Ahir 1331

Mekâtib
Merkezliler İle Taşralılar Meğer 
Hemderd Değil İmişler
Taşrada, hele İnegöl’de teceddüd-i 
muhâsamâttan beri ne ittihadçı, ne 
itilâfçı, ne de bitarâf var. Bunlardan 
‘’lehü’l-hamd’’ hiç birisi yoktur. Yalnız 
Hilâfet-i İslâmiye ve Saltanat-ı 
Osmaniyye’yi tesellut-i a‘dadan 
kurtarmaya mevkûf-i aliyye vesâit ve 
vesâil ne ise onu iktidar nisbetinde 
tedârik ve ikmâle el birliğiyle bezl-i 
gayret etmeyi kendisine vazife 
edinen bir kitle-i Osmaniyye, ahâli-
yi muhtereme vardır. Evet ahâlimiz 
elden geldiği kadar çalışıyor ki asker 
kardeşlerimiz için kolsuz entari, 
çorap, don, gömlek gibi elbiseye 
müteallik beş bini mütecâviz parça; 
bulgur, tarhana, fasulye vesâireden 
beş bin kiyyeyi mütecâviz mevâd-i 
gıdaiyye; altmış iki bin kuruştan fazla 
nakit; samanla dolu bin kırk dokuz 
harrar bit-tedârik ait olduğu devâire 
sevk kılındığı gibi gönüllülerimiz 
dahi meydân-ı harbe koştu.

İKDAM 
sy. 5758 / Sf. 3 / 4 Mart 1913 - 5-6

İslâm Aleminde
“Kalküta Müslümanlarının Mitingi”
Balkan Muharebesi münâsebetiyle ve 
Hindistan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nâmına iânât 
cem‘i maksadıyla Kalküta’da sakin ahâli-yi 
İslâmiyye efrinci şubatın ikinci günü büyük 
bir miting akdetmişlerdi. Bu miting hakkında 
Madivas’da intişâr eden (Muhammedân) nâm 
İngilizce ceride-i İslâmiyyede tafsilâta dest-i 
res olduğumuzdan ber vech-i zîr nakli tensib 
olunmuştur:

Yevm-i mezkûr sabahı fevc fevc ahâli-i 
İslamiyye’nin müeaddid bayraklarla her taraftan 
ve civar ve mülhakâttan şehrin (Holidey İsterit) 
nâmındaki meydana azimet ettikleri görülmüştür.
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TANİN 
sy. 1531 / sf. 1 / 28 Rebiü’l-Evvel 1331 / 21 Şubat 1328 / 6 Mart 1913

Küçük Bir Büyük
Kârilerimize bugün “Nuri” isminde küçük bir gönüllü kahramanı takdim ediyoruz.Nuri on iki yaşında 
küçük bir Türk’tür. Mâlik olduğu azmi, fikr-i teşebbüsü ise kendi küçüklüğüne nazaran pek büyüktür. 
Bu hususta vereceğimiz izâhâtın kârilerimizce tamamen kanaatbahs olacağından eminiz.

Nuri iki-üç yaşında annesini kaybetmiş, Karahisar’lı bir yetimdir. Onuncu yaşını babasının ziyâ’ı 
ile ikmâl ettikten sonra istinadgâh olarak bir Allah’ı ve bir vatanı kalan Nuri komşularının cenâh-ı 
hamiyetinde altı-i evvel olana kadar büyümüş ve yaşamıştır. 

Aynı zamanda büyüklük ve küçüklüğü nefsinde cem eden büyük ruhlu Nuri esasen sığındığı 
komşularına da bâr olmamış hayatını kendi sa‘yine medyûn kalmıştır. Yazın tâbâver hararetleri 
altında kışın kan donduran bürûdeti karşısında kimseye bâr olmadan yaşayabilmek için köy köy 
gezmiş ve sekizini bir kuruşa topladığı yumurtaları iki kuruşa satmak suretiyle hayatını kazanmıştır. 
Nuri’de ufak yaşta meşhûd olan bu fikr-i teşebbüs, ilân-ı harbin bidâyetinde kalbinde tutuşturduğu 
ateş himmetiyle kendini gönüllü kâfileleri arasına karıştırarak saha-i harbe kadar sevk etmiş 
düşmana kurşun attırmıştır.
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ALEMDÂR 
sy. 238 / sf. 1 / 12 Nisan 1329 / 25 Nisan 1913

Kahramanlığını Düşmanlarına Bile Takdir Ettiren Büyük Bir Gâzi
Malûm olduğu vechile Edirne, kahramanca bir müdâfaayı müteâkib sukut eyledikten 
sonra kalenin kahraman ve büyük müdâfii Şükrü Paşa kılıcı Kral Ferdinand’a vermiş 
ve Kral’da bu namuskâr ve merd askerin kılıcı ihtirâmâtıyla beraber kendisine iade 
eylemişti. Derceylediğimiz resim bu büyük ve müessir manzarayı tasvir etmektedir.
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TASVÎR-İ EFKÂR 
sy. 713 / sf. 2 / 19 Mart 1329 / 1 Nisan 1913

Edirne Melhamesi
Tafsilât-ı Mütemmime

Şükrü Paşa Serbest Bırakılacakmış
Karşı gazetelerinin, mevsûk haber almakla maaruf menâbiden istihsâl ettikleri malumâta 
nazaran, Bulgaristan Hükümeti, Şükrü Paşa ile erkân-ı harbiyesini, muharebeye iştirak 
etmeyecekleri hakkında kendilerinden söz alarak serbest bırakacaktır.
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ALEMDÂR 
sy. 307-198 / sf. 3 / 3 Mart 1329 / 16 Mart 1913

Kolera Beyannâmesi
Şehremânetinden: 
Sene-i sâbıkada Dersaâdet’te kemâl-i şiddetle savlet eylemiş bulunan kolera hastalığı bi-
lûtfihî teâlâ ittihâz edilen tedâbir-i sıhhiye-i şedide semeresiyle az vakitte mündefi‘ olarak 
üç aya karîb zamandan beri vukuâtın arkası kesilmiş olduğu halde şehremâneti hudûdu 
hâricinde olup Dersaâdet’e kurbu ve münâsebât-ı kesîre-i dâimesi bulunan Kartal, Pendik, 
Tuzla’da müddet-i mezkûre zarfında fâsıla ile kolera vukuâtı devam eylemiş olduğu cihetle 
ait olduğu daire tarafından hastalığın önü alınamayarak Dersaâdetin masûniyeti temin 
kılınamayıp evvelki günden beri, biri Beyoğlu’nda Bülbülderesinde, diğeri Kuruçeşme’de ve 
üçüncüsü Eğrikapı’da olmak üzere kırk sekiz saat zarfında üç kolera vakası zuhûr etmiştir.



88 Havâdis; 1913

RESİMLİ KİTAP 
sy. 45 / Teşrin-i Evvel – Teşrin-i 

Sâni 1328

“Bulgar mezâlimine 
maruz kalmamak için 

terk-i dâr-ü diyâr eden 
bedbaht muhacirînin 

İstanbul sokaklarında 
manzarası”

RESİMLİ KİTAP 
sy. 48 / Nisan– Mayıs 1329

“Bulgar Mezâliminden – 
Yürüyüş Köyü’nde Bulgarlar 
üserâ-i Osmaniyye’den üçünü 
parça parça ederek bir kuyuya 
atmışlar ve resimde görülen 
mazlûmu da gözlerini çıkararak 
parmaklarını keserek işkence 
ile şehid etmişler ve balta ile 
de başını ikiye ayırmışlardır.”

RESİMLİ KİTAP 
sy. 48 / Nisan– Mayıs 1329

“Bulgarlar Karaağaç tabyasında 
üserâ-i Osmaniyye’den bir haylisini 
sırığa bağlayarak feci‘ bir surette 
şehid ettikten sonra cesetlerini 
kuyuya doldurmuşlar, bir kısmını 
da nehre atmışlardır. Resimde 
görülen bedbaht şehidlerin 
nehirden çıkarılan mazlûmlardan 
bir kısmını teşkil ediyor.”
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İKDAM 
sy. 5807 / sf. 2 / 22 Nisan 1913

Rumlar’ın Bulgarlar’dan Çektikleri
Kırkkilise’den Atina Gazetelerinden Birine Âtîdeki Mektup Gönderilmiştir:
Vatanımız Bulgarların eline düşeliden beri bir yağmacı ocağına dönmüştür. Filhakika biz Bulgarlar’ı şimdi 
tanıyoruz, evvelden de bilirdik. Fakat şimdiki yaptıkları için: ‘‘Hâl-i harptir. Kendileri bir dereceye kadar 
ma‘zûrdur, zaman ile bu da geçer’’ diyorduk. Maalesef bu hâl dâimî bir şekil aldı. Bulgarlar, : “Müslüman 
arıyoruz” diye hânelere girip ellerine geçeni gasbediyorlar. Bulgarlar dâima yağmacılıkla meşgûl oluyorlar. 
Gasbolunan eşya Bulgaristan’ın göbeğinde Yanpoli Çarşısı’nda alenen müzâyedeye koyulmak suretiyle 
satılmıştır. Bulgarlar’ın ilk işi bir Bulgar belediye reisi tayin etmek idi. Bunlar şehrimiz Bulgarları’nın en ileri 
gelenlerinden birini - fakat okuyup yazmak bilmez bir Bulgar’ı belediye reisi tayin ettiler.
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İKDAM 
sy. 5792 / sf. 4 / 7 Nisan 1913

Rum Patrikhanesi’nin Mürâcaatları
Rumca gazetelerde okunduğuna göre Rum Patrikhanesince ittihâz olunan karar mûcîbince 
Samsun ve Komanca metropolitlerinden mürekkep bir heyet, refakatinde patrikhane kapı 
kethüdâsı bulunduğu halde adliye nezâretine azîmet ederek, âhiren muhtelif divân-ı örfîler 
tarafından idâma mahkum olan Rumların tehîr-i idâmı zımnında patrikhanece tanzim 
olunan bir takriri Adliye Nazırı İbrahim Bey’e i’tâ etmiştir.
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İKDAM 
sy. 5802 / sf. 4 / 17 Nisan 1913

Erzincan’da 
Bomba İnfilâkı
Tebigât-ı Resmiyye

İstihbarât 
Kaleminden:
Martın otuz birinci 
Pazar günü öğleden 
sonra Erzincan’da 
Sürmenoğlu 
Mahallesinde 
Kazancıyan Serkis 
nâmında birinin 
hânesinde şiddetli bir 
infilâk vuku bularak 
mezkûr hâne berhava 
ve civarındaki diğer 
evler harab olmuş ve 
memurîn-i mahalliye 
tarafından derhal 
tahkikâta ibtidâr ve 
murahhasa efendi 
dahi mahâll-i vakaya 
davet edilmiştir. 

İnfilâktan sonra enkaz 
arasında ev sahibi 
Serkis, meyhaneci 
Karakin, Misak oğlu 
Dikra’nın naaşları 
ve hâne sahibi 
Serkis’in zevcesi sol 
bacağından mecrûh 
olarak bulunduğu gibi 
derûnuna dinamit 
vâzıyle isti‘mâl 
edilmek üzere yerli 
mamulattan ve 
tenekeden emzikli 
altmış kutu ve 
derûnunda demir 
parçaları bulunan 

bir demir bomba ile tunçtan mamûl ve memeli on adet el bombası ve sekiz buçuk paket manliher fişeği 
ve Karakin’in cesedi üzerinde bir mavzer ve Serkis’in cesedi yanında gullet revolveri ile otuz fişek ve kutu 
derûnunda bir miktar dinamit ve dört adet eski top güllesi ve iki buçuk arşın kadar lağım fitili zuhur etmiştir. 
Dinamit kutusunun hemen boşalmış ve lağım fitili alelâde on metre kadar olmak üzere lâzım gelir iken kısm-ı 
a‘zamının mevcut bulunmamış olmasından eksik dinamit ve fitillerin ba’de’l-imâl başka mahallere nakledilen 
bombalara sarfedilmiş olduğu istidlâl olunarak hâsıl olan şüphe üzerine bi’t-taharri kuyumcu Serkis’in hânesinde 
bir adet revolver ve maktül Karakin’in meyhânesinde duvar boşluğu arasında iki adet toplu humbara ve iki adet 
şarapnel kovanı ile bir miktar esliha-i emperiye fişeği ve Karakin’in kardeşi Lui’nin dükkânında dahi bir martini ve 
bir Rus sürmelisi ile yedi revolver bulunmuştur.
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TANİN 
sy. 1564 / sf. 2 / 2 Cemâziye’l-Evvel 1331 / 26 Mart 1329 / 8 Nisan 1913

Hasan Rıza Paşa’nın Katli
Növe Freie Presse gazetesinin istihbâratına nazaran (Albanezes Correspondance). Vürûd eden bir haberde 
İşkodra müdâfii Hasan Rıza Paşa’nın katline dâir malûmât verilmektedir. İsâl eden adamın Karadağ 
tarafından hapis edilmesinden dolayı bu haber düçâr-ı teehhür olmuştur. Mezkûr habere nazaran Hasan 
Rıza Paşa şubatın sekizinci günü katledilmiştir. O gün Rıza Paşa, Esad Paşa’nın bir davetine icâbet etmiş. 
Akşam taamından sonra müşârünileyh kalkıp gitmek istediği zaman Esad Paşa refâkatine yaverini vermek 
istemiş. Rıza Paşa ise bu teklifi reddetmiş. Esad Paşa’nın hânesinden çıkıp biraz ilerlediği zaman Rıza 
Paşa’nın üzerine üç kişi hücûm ederek içlerinden ikisi revolver atmış. Silah sadâsını duyan bazı kimseler 
hânelerinden sokağa çıktıkları zaman kâtillerin firar etmekte olduğu ve Hasan Rıza Paşa’nın yerde yattığını 
görmüşlerdir. Her ne kadar maktül bir hâneye naklolunmuş ise de daha esna-i râhda vefat ettiği anlaşılmıştır.
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İKDAM 
sy. 5809 / sf. 1 / 24 Nisan 1913

İşkodra’nın Sukutu
Dün gelen ajans telgrafnâmeleri İşkodra’nın sukutunu haber verdiler. Bu kahraman kale 
Osmanlılar için pek feci‘ neticeler hâsıl eden bu Balkan Muharebesi’nde Osmanlı silahının 
şeref ve namusunu i‘lâ eden son kale idi. Şimdiye kadar devam eden müdâfaat-ı dilîrâne ve 
fedâkârânesiyle Osmanlılığın kalb-i hazînine ab-ı teselliyet serpti. ve Osmanlı tarihine bu son 
felaketli harbin ilave ettiği muzlim sahifelere, Edirne ve sair emsâli gibi birkaç nûranî satır ilave etti.
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TANİN 
sy. 1589 / sf. 1 / 27 Cemâziye’l-Evvel 1331 / 20 Nisan 1329 / 3 Mayıs 1913

Niyâzi’nin, Hasan Rızâ’nın Katillerinden Sonra
Ferid Paşa Hala Bu Milletin A‘yân Reîsi Ünvanını Taşıyacak mı?
Muharebe-i hâzıraya tarihte bir nâm vermek lazım gelse buna ‘‘Hıyânet ve Cinayet’’ 
muharebesi denilecektir. Muharebe Osmanlıları Rumeli’den çıkarmak isteyen 
düşmanların tertîbiyle bazı Arnavut zâbitlerinin ve reislerinin hıyâneti eseri olarak vücut 
bulan Halâskâr isyanıyla başladı. Koca garb ordusu Arnavut askerlerinin hıyâneti ve 
firarı yüzünden mahv ü perişân oldu. Arnavutluk hudûdunda namus-i vatanı müdâfaa 
için can vermeye koşan zavallı Türk yavrusunu en evvel hâin Arnavutlar vurarak 
silahını, cephanesini soydular. Hıyânetten hıyânete geçerek devam eden muharebede 
hâin bir Arnavut kurşununun darbe-i gadrine uğrayarak terk-i hayat eden isimleri meçhûl 
binlerce Türk yavrularının içinde başlıca iki simâ-i  mümtâz,  pâk-ü beyaz alınlarını örten 
al kanlarıyla ebedi bir Osmanlı sancağı timsâli gibi gözümüz önünde yükseliyor: 

Hasan Rızâ ve Niyâzi.



95Havâdis; 1913

TANİN 
sy. 1612 / sf. 2 / 20 Cemâziye’l-Ahir 1331 / 13 Mayıs 1329 / 26 Mayıs 1913

SURİYE’DEN SAMÎMİ NİDÂLAR
Suriye’den Gazetemize Vârid Olan Telgrafnâme:

Tanin Gazetesi İdarehânesine

Şam 11 Mayıs – Paris’ten zarf-ı derûnunda burada bazı eşhâs nâmına bi’l-vürûd gizlice tevzî‘ edilen 
matbu‘ varakalarda ıslahât talebi zımnında Paris’te bir ictimâ‘ akdedileceği istihbâr kılındı. İşbu 
varakada mevzu altı imza sahipleri Suriye’ce hiçbir sıfat ve mevkii olmayan ve takib eyledikleri âmâl-i 
şahsiyeyi adem-i nâiliyetten dolayı hükümet-i hâzıradan münfail olan iki şahıs ile üç dört ahlaksız 
gençlerden ibârettir. Eşhâs-ı merkumenin Suriyece bir mevki-i ictimâileri olmadığı gibi Suriye ahâlisi 
nâmına harekete dahi bir günâ sıfat-ü vekâletleri yoktur. Avrupa’da bulunup da bu hareketlerine 
iştirâk edecek olanlar dahi ekserisi bir takım firârî ve serserilerden ibâret olup İslam ve Hıristiyan 
bil’umûm Suriye ahâlisi hükümet-i hâzıra-i Osmaniyye’nin tarz-ı idaresinden memnûn ve hoşnut 
oldukları beyânıyla neşriyât-ü harekât vâkıayı redd-ü tekzîb eyler ve vatanın terakkisi yolunda muhtaç 
olduğumuz kavâninin vâz ve tatbîkini yegâne âb-ı müşfikimiz hükümet-i seniyyeden istirhâm eyleriz.
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TASVÎR-İ EFKÂR 
sy. 725 / sf. 4 / 31 Mart 1329 / 13 Nisan 1913

Elektirik Tenvirâtı
Bir müddetten beri sarf edilmekte olan mesâî neticesinde nihayet şehrimizin 
birkaç aya kadar elektrikle tenvirine muvaffakiyet hâsıl olacağı anlaşılmaktadır.
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SERVET-İ FÜNÛN 
sy. 1146 / 9 Mayıs 1329 / 16 Cemâziye’l-Ahir 1331

“Osmanlıların Tuna üzerinde satvet-i 
mâzilerinin son nişânesi ahiren Avusturya 
tarafından işgâl olunan Adakale”

KADINLAR DÜNYASI 
sy. 17 / sf. 3 / 20 Nisan 1329

Türklüğün Yükselmesi 
Anadolu’nun Terakkisine 
Vâbestedir
Zavallı köyceğiz hâlâ gözümün 
önünde tecessüm ediyor. 
Acaba imdâdına yetiştiler 
mi? Türklük’lerini öğretecek 
tahsillerini gösterecek bir 
kimse bulundu mu? Toprağı 
“darı” dan başka bir şey 
görmüyor, bir gün misafir 
gelen yolcularına bile buğday 
ekmeğini gösteremiyor. 
Şimdiye kadar seni buğday 
ekmeğine hasret koyanlara 
hayret! 

Tahsilden, nezâfetten, 
tahâretten mahrum olan 
zavallı köylü kardeşlerime ben 
buğday ekmeğini gösterdim, 
ve buna teşekkürle yanıma 
geldiler, hallerine baktım, 
ağladım! O bîçâre köylülerin 
feryatlarını dinledim, teessüf 
ettim. “Evlatlarımız hasta olur 
bir ilaç bilmeyiz, mektebimiz 
yok. Sizler her şeyi bilirsiniz. 
Namazda okunacak sureleri 
öğretebilir misiniz?” dediler. 
Yüreğim sızladı. İki gece 
kaldığım müddette yalnız 
Ettehiyyatü’yü öğretebildim 
onlar da beni üç saatlik 
yola getirdiler. Kardeşlerim 
koşalım! Anadolu’nun bîgâne 
köşelerine koşalım! Asker 
oralardan yetişiyor. Bizi böyle 
serbest hânelerimizde yaşatan 
kahraman asker kardeşlerimiz 
güzelce büyürler, tahsil 
görürlerse memleketlerinde 
başka türlü hizmet ederler. 
Gayret kardeşlerim, gayret! 
Anadolu’ya yetişelim çünki 
Türklüğün yükselmesi 
Anadolu’nun terakkisine 
vâbestedir.

Murat Paşa: Bergüzâr
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TANİN 
sy. 1594 / sf. 3 / 2 Cemâziye’l-Ahir 1331 / 25 Nisan 1329 / 8 Mayıs 1913

Bitlis’te
1 Nisan tarihiyle muhâbir-i mahsûsamız yazıyor:

Bitlis’te bir İslâm’ın bir Ermeni tarafından katlolunması üzerine maktülün akrabası 
tarafından hükümet konağı önünde icrâ edilen nümâyişe mukabilen iki kişinin cerh 
edildiğine dâir tabib-i pâyitaht cerâid-i malûmat vermişlerdir.

Su-i tefehhümlere kıyl ü kallere sebebiyet vermesi me’mûl olan ve belki sebebiyet veren 
bu vaka hakkında size en doğru havâdis vermek bir borçtur. Ta ki şâyiât-ı muhtelifenin 
önü alınsın. Zât-ı vaka hakkında tafsîlât vermeden evvel bu vakanın tenvîr ettiği birkaç 
noktayı yazacağız. Bunlardan birincisi ve kemâl-i memnûniyetle kaydedeceğimiz cihet, 
iki unsur arasında mâzîdeki birçok hâtırât-ı meşûmeye rağmen mütekabil-i hüsn-i nazar 
olduğunun ve kendini bilenler arasında ne derece müheyyec şâyiat deverân ederse etsin 
meveddet-i mütekabile haleldâr olamayacağının bu son hâdise ile meydana çıkmasıdır.
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ALEMDÂR 
sy. 251 / sf. 3 / 25 Nisan 1329 / 8 Mayıs 1913

Mersin Ahvâli
Mersin’den Ermeni gazetelerine 13 Nisan tarihiyle yazılıyor. Balkan Hükümetleri 
tarafından işgâl olunan mahallerden fevç fevç İslam muhacirleri buraya vâsıl oldukları 
halde diğer taraftan buradan da Amerika’ya kemâl-i germi ile devam ediyor. Son hafta 
zarfında Kayseri’nin Tomarza kâriyesinden yetmiş kişi Amerika’ya hicret etmiştir.
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Balkan Savaşı sırasında yaşanan toplu göçler
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TASVÎR-İ EFKÂR 
sy. 773 / sf. 1 / 18 Mayıs 1329 / 31 Mayıs 1913

Müzâkerât-ı Sulhiye (3. satır)

Barış Antlaşması imzalandı. Osmanlı Hükümeti Midye – Enez hattının 
batısındaki topraklardan vazgeçmiştir. O aziz topraklar bugün resmen düşman 
eline geçmiş, bütün inanılamayan o felaketler bir bir gerçekleşmiş bulunuyor.
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İKDAM 
sy. 5828 / sf. 3 / 13 Mayıs 1913

Ermeni Patrikhanesi Heyeti
Evvelce yazdığımız üzere dün öğleden sonra zevâlî saat ikide Ermeni patriği Arşaruni 

Efendi, Beyoğlu Kilisesi vâizi piskopos Hamayak Efendi meclis-i rûhani a‘zasından Magakya, 
piskopos Derunyan Efendi meclis-i cismâni reisi Estepan Karayan, reis-i sânisi Diran Erganyan 

ve patrikhane kapı çuhadarı Kamer efendilerden mürekkep heyet Bâb-ı âli’ye gelerek tanzîm 
edilen muhtırayı Sadrazam Paşa’ya takdim ile bir saat kadar mülâkat etmişlerdir.

Esnâ-yi mülâkâtta Patrik Efendi ve heyet a’zaları Anadolu ahvâline dair şifâhî izahât dahi 
vermiş olduklarından Sadrazam Paşa bu izahâtı ehemmiyet-i lâzımesiyle telâkki eylemiş, 

Ermeni Milleti’nin Hükümet-i Osmaniyye’ye olan ravâbıt-ı sadakatini gerek hükümetin ve gerek 
bütün Osmanlılar’ın bihakkın takdir ettiğini ve muhtıra muhteviyâtının hemen meclis-i vükelâda 

tedkîk ü tezkîriyle îcâbedenlere evâmir-i katiyye ve serîa‘nın i‘tâ olunacağını ve vazifesinde 
ufak bir kusuru görülen memurların derhal azledileceğini ve Rumeli’den gelecek muhacirînin 
yakın mahallerde iskânıyla Anadolu’ya i‘zâm edilmeyeceğini ve geçenlerde Dahiliye Nâzırına 

mürâcaât eden heyetin ancak bir sû-i tefehhüm neticesi olarak kabul olunmadığını ifade 
etmiştir. Heyet saat üçte Bab-ı âli’den müfârekat eylemiştir.
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TASVÎR-İ EFKÂR 
sy. 768 / sf. 3 / 13 Mayıs 1329 / 26 Mayıs 1913

İstanbul Nüfusunun Tahriri
İstanbul nüfusunun kuyûd-u hâzıraya göre mevcudu 700 küsür 
binden ibâret olarak bunun hakikatle kabil-i telif olduğu ise 
pâyitahtı şöyle bir göz önüne getirmekle anlaşılacak mesâildendir. 
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TANİN 
sy. 1598 / sf. 4 / 6 Cemâziye’l-Ahir 1331 / 29 Nisan 

1329 / 12 Mayıs 1913

 
Hanımlara Hürmet

İstanbul Muhâfızlığından:

Şehr-i hâl-i rûminin yirmi 
üçüncü Salı günü akşamüzeri 

muhaddirâttan üç hanıma Eyüp 
civarında sandal ile geçmekteler 

iken taarruzât ü tecâvüzâtta 
bulundukları mertebe-i sübûta 

vâsıl olan tütüncü Niko’nun tuğla 
harmanında çamurcu Muşlu 

Mehmed bin Saîd ile Bahariye’de 
Dimitri’nin kereste mağazasında 

bekçi Van’lı Mustafa Bin Yunus’un 
idare-i örfiyye kararnâmesinin 

altıncı maddesinin ikinci fıkrasına 
bil-istinâd huzur-u sükûn memleketi 

vikâyeten memleketlerine i‘zâm 
suretiyle idare-i örfiyye mıntıkası 

hâricine tard-ü teb’îdlerine 
Hükümet-i Askeriyece karar verilmiş 

ve karar-ı vâkı‘ derdest infâz 
bulunmuştur.
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KADINLAR DÜNYASI 
sy. 20 / sf. 1 / 23 Nisan 1329

Hürriyet İsteriz!
Evet, hürriyet isteriz! Yalnız bizim istediğimiz hürriyet, dimağları 
zayıf olanların tahayyül ettikleri hürriyet değildir. Bizim istediğimiz 
hürriyet erkeklerimizinki gibi olmayacağını söylemeye dahi hacet 
görmüyoruz. Biz onlar gibi taşkınlıklar, safahatlar yapalım demek 
istemiyoruz. Bizim istediğimiz hürriyet “Hürriyet-i mesâi”dir.

Fikrimizi biraz izâh edelim; biz sefîhâne bir hayatı değil, aklı 
başında olan erkeklerimiz var ise onlarla beraber, yoksa 
yalnızca çalışmak, çalışabilmek ve bu suretle milletimizin 
terakkisine uğraşmak, teâlîsini temin etmek istiyoruz.
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TANİN 
sy. 1613 / sf. 3 / 21 Cemâziye’l-Ahir 1331 / 14 Mayıs 1329 / 27 Mayıs 1913

Hayâtî Bir Mesele: Nüfûs
Son Postanın getirdiği Mâen gazetelerinden bir nüsha, bir feryâda ma‘kes oluyordu: tenâkus-i nüfûs

Herşeyde Almanya’dan geri kalmaya başlayan hatta ordusunda (sendikaliz)in, (sosyalizm)in 
tesîrât-ı muhârebesi pek bâriz surette göründüğü için ne müftehirâne bahsettiği  (Kruzo) toplarıyla 
ne hava-î filolarıyla (Germen) nüfûzuna mukâvemet edemeyeceği tahakkuk eden Fransa hiçbir şey 
olmasa (antimilitarizm) safah ü kuyud-i menfaat onları vatanperverlikten tecrîd eylemese bile hiçbir 
zaman Almanya kadar asker çıkaramayacak çünki nüfûs az.
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AZİM 
sy. 16 / sf. 2 / 18 Mayıs 1329 / 31 Mayıs 1913

İŞSİZLİKLE Mİ‘YÂR
Altışar yüz kuruş maaşla şehremânetince bil musâbaka tanzifât mubassırlığına yirmi kişi alınacağı 
yazılmıştır. Şimdiye kadar talep olanların adedi bin elli kişiye bâliğ olmuştur.
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TANİN 
sy. 1628 / sf. 3 / 6 Recep 1331 / 29 Mayıs 1329 / 11 Haziran 1913

Ermeniler Nasıl İğfâl Ediliyor?
Azadamard’dan:

‘‘Novye Vremya’’ Gazetesi’nin Ermeni meselesi 
hakkındaki baş makalesinden:

‘‘El-yevm Ermeni meselesinin mahiyeti, üç hafta 
zarfında 70 katl ü teaddi vukûatından ibâret değildir. 

Bu meselenin asıl ruhu şudur ki dindaşımız olan 
Hıristiyanların taarruzdan masûn vücutları üzerinde 
îkâ‘ olunan cinayetlerin hükümetin rızâ ü marifetiyle 

icrâ olunmasıdır. Adana fâciasından bahseden üç 
Avrupalı (Rob Peson, Daro O’prench Dam Wayle) 
müttefikan şahâdet ediyorlar ki vâli-yi vilâyet kıtâle 

başlandıktan sonra bir hayli İslam çapkınlarına 
silah dağıtmıştır. Bu vâli cezâ görmedikten mâa‘dâ 

terfi‘-i rütbeye mazhar olmuştur. Hilmi Paşa 
mücrimlerin tecziye edilmesini musırren talep 

ettiğinde kabine buna karşı kâffeten istifa edeceğini 
makam-ı tehditte beyân etmiştir. Kürt eşkıyası ile 

hükûmet arasında göz göre bir itilâf mevcut olduğu 
görüldüğü halde Avrupa’nın bu bâbdaki vazifesi 

der-kârdır. Şayet Avrupa Berlin ahidnâmesiyle 
ve addolunan ıslahâtın tatbikini iddia etmeyecek 

olursa o halde mesele Rusya’nın yedd-i idaresine 
intikâl eder.”

Tanin
Azadamard Gazetesi Novye Vremya’dan bâlâdaki 

fıkrayı naklettikten sonra ilâve olmak üzere bir 
kelime söylemiyor. Buna doğrusu mütehayyir 

ve müteessir olduk. Azadamard muharrirleri bu 
fıkradaki kelimenin her birisi mahz-ı iftira olduğunu 
bütün kanaatleriyle biliyorlar. O halde neden böyle 
bir fıkrayı dercediyor ve yahut dercettikleri takdirde 

neden tekzib etmiyorlar. Maksatları böyle yalan, 
zehirli haberleri Ermeni vatandaşlarımızdan olan 

kari’lerine okutmak onları galeyâna getirmek 
mi? Eğer böyle ise vatan-ı Osmanî’de husûl-i 

uhuvvete en fenâ hizmet etmiş olduklarına şüphe 
etmemelidirler.
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TASVÎR-İ EFKÂR 
sy. 795 / sf. 3 / 8 Haziran 1329 / 21 Haziran 1913 / 16 Recep 1331

 
Balkanlar Arasındaki İhtilâf

Hâldeki vehâmet devam ediyor
Balkan Müttefikleri, umduklarından, beklediklerinden çok fazlasına nâil olan arsız 

çocuklar gibi, Rumeli’ni bir türlü paylaşamıyorlar. Bilhassa Bulgarlar ile Sırplar 
arasındaki ihtilâf, ara sıra bir sûret-i tesviyyeye iktirân edecek gibi görünmekle 
beraber, her iki tarafında nokta-i nazarlarında ısrar etmelerinden nâşî, bilâkis 

gittikçe kesb-i iştidâd ediyor.

Balkan Müttefikleri’nin saha-yi ihtilâfını gösterir umûmi harita
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TANİN 
sy. 1646 / sf. 3 / 24 Recep 1331 / 16 Haziran 1329 / 29 Haziran 1913

Anadolu Islahâtı
(Onion)dan:

(Tan) gazetesinin muhâbiri gazetesine 22 Haziran tarihinde âtîdeki telgrafı çekiyordu:

‘‘Yakında sefâretlerin, Rusya Hükümeti tarafından istihzâr edilen Ermeni ıslâhâtı 
projesinden haberdâr edileceklerini haber alıyorum. Bu proje mûcibince Erzurum, 
Van, Bitlis, Diyarbekir, Ma‘mûratü’l-Azîz vilâyetleri birleştirilecektir.

Vâli Hükûmet-i Seniyye tarafından, Düvel-i Muazzama’nın inzımâm-ı reyi ile tayîn 
edilecek ve memuriyeti beş sene devam edecektir.

Beş sene müddetle bir vilâyet meclisi intihâb edilecek ve işbu mecliste Müslüman 
ve Hıristiyan azâ müsâvi derecede olacaktır. Jandarmaların nısfı Hıristiyan ve nısfı 
Müslim olacak ve bunlara Avrupalı zâbıtân kumanda edecektir.

Ermeni lisânının isti‘mâli kanunen mücâz olacaktır. Hâmidiye alayları terhis 
edilecektir. Memurînin nısfı Hıristiyan ve nısfı Müslüman olacaktır. Serbesti-i tedrisât 
ilân edilecektir. Islahât-ı adliyye icrâ olunacaktır.
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TANİN 
sy. 1647 / sf. 1 / 25 Recep 1331 / 17 Haziran 1329 / 31 Haziran 1913

Siyâsiyât
Limanımızdaki Sefâin-i Harbiyye
Fransız bandıralı Jul Feri’nin limanımızdan infikâki Haliç ve Boğaziçi’ne kadar sokulmuş 
olan korkunç sefâin-i harbiyyenin vaziyetini tekrar hatıra getirmeye vesile oluyor.

Bu yabancı gemileri limanımızın hayatına teşrîk eden esbâb ü avâmil-i meş’ûmeyi burada 
tekrar hatıra getirmek istemeyiz. Asâyişi kendi nüfûz ve kuvvetiyle teminde izhâr-ı aczeden 
bir hükümet, asâyişi muhâfaza ve belki de kendi mevcûdiyetini himâye emel ve hayaliyle 
limanımızı bu toplu, tüfekli, müsafirlerle tezyîne hizmet etmiş, hatta şehrimizi lehü’l-
hamd pek az süren bir ecnebi işgâl-i askerîsi altına vaz‘ etmiş idi. Bu sebebin çoktan zâil 
olduğunu ve Devlet-i Osmaniyye’ye dostluk göstermek isteyen hükümetlerin artık sefine-i 
harbiyyelerini kendileri için daha lâzım olan denizlere sevk etmeleri luzûmunu evvelce 
söylemiş idik. Filhakika asâyişi temin maksadıyla gelen bu gemiler nâkabil-i tahaddüs bazı 
esbâbdan dolayı- şehrimizde mahal-i asâyiş pek çok harekâta sebebiyet veriyorlar idi. 
Karaya çıkan gemicilerden daha fazla intizâm ve ıttırâd beklemek zaten abestir. Yalnız bu 
sebep sefâin-i ecnebiyyenin artık limanımızda işleri kalmadığını izâha kifâyet edebilir idi.
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SERVET-İ FÜNÛN 
sy. 1120 / sf. 32-33 / 8 Teşrin-i Sâni 1328 / 11 Zilhicce 1330

“Düvel-i Ecnebiyye zırhlılarının vürûdundan sonra İstanbul Limanı’nın manzarası”
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TANİN 
sy. 1630 / sf. 1-2 / 8 Recep 1331 /  
31 Mayıs 1329 / 13 Haziran 1913

Mahmud Şevket Paşa 
Dün Bütün Milletin 

Gözyaşları Arasında 
Hâbgâh-ı Ebedîsine 

Tevdi‘ Kılınmıştır.
Büyük bir ihtifâl – Mâtem – 

Fâciânın tahkîkâtı – Yeni izler 
– Pek şâyân-ı dikkat netîceler 

vermeye başlamıştır.

Cenâze Merâsimi

Tabutunun Huzurunda

Mahmud Şevket Paşa’nın 
o büyük şehidin hâle-i 

fedâkâri ve vatanperveri ile 
muhât olan tabutunu, millet, 

dün, parmakları üzerinde 
götürmüş olmakla kadirdân 

olduğunu isbât etti. Hâin, 
levs ile âlûde, memleketin 
kanına susamış şerîrlerin 
kurşunuyla; merdcesine, 

mehâm-ı umûr-i devleti 
rü’yete giderken meydân-ı 

cidâlde vatanı için cân 
veren, sinîn-i âhîrenin 

memleketimizde yetiştirdiği 
bu nâdire-i fıtratın tabutu, reh-

güzârında, dâima tehâlük-i 
hamiyyet ile kendisini tutup 

taşımak isteyen ellerin altında 
sallana sallana, sanki o kadar 

sevdiği; bir çok mehâlikten 
kurtarıp geçirdiği sinîn-i azâb 
ü sefâleti unutturmak istediği 
milletini son defa selamlıyor 

gibi, her tarafa teveccüh 
ede ede hâbgâh-ı ebedîsine 

götürülürken hissiyât ile 
kabaran kalbimiz ne gibi 

efkâr ü teessürât ile tevzîn-i 
darâbât etmedi!

Zannettik ki milletin büyük 
paşası. O çehre-i bülend 

ü vakur ile başını son defa 
olmak üzere kaldırarak 

millete esbab-ı inhizâm ü 
sefâletini bütün acılığıyla 

ve büyük bir açık kalplilikle 
söyleyecek. O kati ve şedîd 

sadâ-i hamiyyetiyle: Benden 
sonra Rumeli’yi alanlardan 
öc almaktan başka bir şey 

düşünmeyiniz.
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TASVÎR-İ EFKÂR 
sy. 785 / sf. 1 / 30 Mayıs 1329 / 12 Haziran 1913 / 7 Recep 1331

 
Mahmud Şevket Paşa’nın Fecia-i Şehâdeti 
En nazik, en müşkil bir dakikada, bütün mesuliyetleri gözüne alarak re’s-i 
kâra geçmek sûretiyle vatanına olan bî-pâyan muhabbetinin pek bâriz bir 
delilini göstermiş olan, Sadrazam Mahmud Şevket Paşa Hazretleri, dün 
hâin birkaç kurşunun hedef-i gadri olarak şehiden âzimdâr-ı cinân olmuştur. 

 
Merhum Mahmud Şevket Paşa

Velâdeti 1273, vefatı 1331 Hicri
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Selimiye Camii dış görünümü
Atatürk Kitaplığı / Krt-8383
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TAKVİM-İ VEKAYİ 
sy. 1490 / sf. 1 / 30 Mayıs 1329 / 7 Recep 1331 / 12 Haziran 1913

Hatt-ı Hümayûn Sûret-i Münîfesidir
Vezir-i meâli-i semîrim Mehmed Said Paşa

Sadr-ı azam ve Harbiye Nâzırı Mahmud Şevket Paşa’nın bu kere 
vuku-u şehâdeti nezdimizde teessür ve teessüfi mûcib olmuş 
ve sadaret kaimmakamlığı rütbe-i sâmiye-i vezâretle uhdenize 
tevcih kılınmış olduğundan vükelâ-i hâzıramız ile bil-ittifak umur 
ve mesalih-i devletin hüsn-ü tedvîr ü temşiyetine sarf-ı mezîd-i 
itinâ olunması hasâfet ü himmetinizden muntazırdır. Cenâb-ı 
Hakk tevfikât-ı samedâniyesine mazhar buyursun âmin.

6 Receb 1331 – 29 Mayıs 1329

Mehmed Reşad
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TANİN 
sy. 1634 / sf. 1 / 12 Recep 1331 / 4 

Haziran 1329 / 17 Haziran 1913

Tahkîkât ve Takîbât 
Devam Ediyor

Paris’teki Tertîbât

Şehid-i muhterem 
Mahmud Şevket 

Paşa’yı öldüren alçaklar 
hakkında zabıtanın icrâ 
ettiği tahkîkâta ilâveten 

bazı müstahberât-ı 
husûsiyyemizi 
neşredeceğiz.

Bundan beş on gün 
evvel Paris’te şark 

komitesi tarafından 
verilen bir ziyâfette 

ma‘hûd Şerîf de hâzır 
bulunmuştu. Bu herif o 
akşam etrafındakilere 

kemâl-i gurûr ile bir 
haftaya kadar İstanbul’da 

tebeddül-i hükûmet 
vukû’a geleceğini ittihâd 

ve terakki serâmedânının 
hâk-i helâke serileceğini 

kat’î bir sûrette temîn 
eylemiş ve göreceksiniz 

demişti.

Kendisinin bu kadar 
katiyet ile idâre-i 

kelâm etmesine karşı 
mütehayyir olan 
hâzirûndan biri:

-Bundan emîn misiniz?

Diye tekîd edince Şerîf:

-Bu gibi şeylerde kati 
emniyet kabil midir? 
Ma’mâfih bir haftaya 

kadar mühim vakalar 
cereyân edecektir 
diye mukabelede 

bulunmuştur.

Resimler 
(sağdan sola):

1-Tâhir Hayreddin Bey

2-“Alemdâr” sâhibi Hakkı

3-Kâtil Mehmed Ali

4-Kâtil Kâzım

5-Kâtil Şevki
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AZİM 
sy. 40 / sf. 1 / 11 Haziran 1329 / 24 Haziran 1913 / 19 Recep 1331

Hükmün İnfâzı
Bu sabah münteşir bazı gazetelerde tafsilâtıyla muharrir olduğu vechile Mahmud Şevket 
Paşa’nın şehâdetinden dolayı Divân-ı Harb Örfi kararıyla idama mahkum olan on iki kişi dün 
gece saat üçte Bayazıt Meydanı’nda ki siyasetgâha götürülerek salben idam edilmişlerdir.
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AZİM 
sy. 46 / sf. 3 / 17 Haziran 1329 / 30 Haziran 1913 / 25 Recep 1331

Amerika’ya Hicret İlleti
Jamanak Gazetesi milli tehlike serlevhasıyle yazdığı bir fıkrada Taşra Ermeniler’inin 
hicretinden bahisle onların tekrâr terk-i vatan etmeleri büyük bir hata teşkil ediyor. 
Mezkûr gazete 1903 senesinden 1912 senesine kadar her sene Amerika’ya hicret 
edenlerin miktarına dair bir cetvel dercediyor. Bu cetvele göre on sene zarfında 
Amerika’ya gidenlerin mecmu‘u miktarı 27.000 kişiye bâliğ olmuştur. Geçen senenin 
temmuzundan sene-i câriye nisanına kadar 6988 kişi terk-i diyar etmişlerdir. Sene-i 
hâliyenin ilk dört ayı zarfında takriben 2000 kişi Amerika’ya dahil olmuşlardır.
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İKDAM 
sy. 5869 / sf. 3 / 23 Haziran 1913

Rum Patrikhanesi ve Bulgar Mezâlimi
Bulgar mezâlimi hakkında umûmi bir rapor tanzimi için Rum Patrikhanesi’nce teşkîl kılındığını 
yazdığımız komisyon bu bâbdaki raporunu Rum Patrik’i Yermanos Efendi’ye verilmiştir. 
Şâyân-ı dikkat olan mezkûr raporun mukaddimesini tercüme ve ber vechi âti dercediyoruz:

Meclis-i ruhâninin kararına tevfikan tâli‘in pek meş’ûm bir tecellisinden olmak üzere Bulgar 
işgâli altına giren mahallerdeki Rumlar’a karşı irtikâb olunan mezâlim hakkında umûmi bir 
rapor tanzimi için mahallerinde tahkikâta mübâderet edildi. Me’yûs ve elemli bir kalp ile 
itirâfa mecburuz ki netice-i tahkikâtımızda Rum Milleti’nin tarihin en muzlim evânında bile 
görmedikleri mezâlime, tazyikâta maruz oldukları tebeyyün ve tezâhür etmiştir. Bunun sebebi 
ise Bizans İmparatorları’ndan Kostantin’in Bulgarlar’la bu mel’un, müstekreh, barbar ve 
hunhâr millet ile ilelebet itilâf, ittifak, izdivâc akdetmek sûretiyle münâsebette bulunulmaması 
hakkında vermiş olduğu hakîmâne nasihâtlere riâyet olunmamasıdır.
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TANİN 
sy 1615 / sf. 4-5 / 23 Cemâziye’l-Ahir 1331 / 16 Mayıs 1329 / 29 Mayıs 1913

Mekteplerimiz Neden Câhil Yetiştiriyor?
Sahte Şahâdetnâmeler – Usulsüz Terakkiler

Darülfünûn şuu‘bâtına sahte şahâdetnâme ve tasdiknâmeler ile girmeye muvaffak olan 
talebenin mühim bir yekûne bâliğ olduğu maârif nezâretince edilen tedkikâtta tebeyyün etmişti.

Talebeyi kolayca mekâtib-i âliyeye idhâl etmek sanatıyla bir kumpanyanın vücûdu zâhire ihrâc 
edilmiş ve bu kumpanyanın en faâl a‘zasından birini Ayasofya rüşdiyesi mubassırı Ohannes 
Efendi teşkil etmekte bulunmuştur.

Edilen tedkîkâta göre bu sahtekârlar kumpanyası nice bir zamandan beri icrâ-yi faâliyet 
ederek darülfünun şuu‘bâtına hayli talebe ithal etmiş ve her birinden tutturabildiğine on liradan 
otuz kırk liraya kadar para istifa eylemiştir.
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TANİN 
sy. 1657 / sf. 4 / 5 Şaban 1331 / 27 Haziran 1329 / 10 Temmuz 1913

İstanbul’a Serbest Liman?
Dersaâdet tüccarları nâmına ticâret odası tarafından İstanbul’un serbest liman hâline 
ifrâğı için Ticâret ve Ziraât Nezâretine bir istid’â ve bir lâyiha takdîm edilmiştir. Mezkûr 
lâyihada ticâret odası tarafından İstanbul’da antrepolar ve ithâl-i muvakkat usullerinin 
tesîsi ihrâcât ü transit rüsûmlarının ilgâsı, Dersaâdet’te emti’a-i ticâriyye üzerine 
inzimâm eden fâhiş masârifâtın tahfîfi umûr-i ticâriyyenin teşvîki bi’l-umûm tüccarın 
serbesti-i seyâhatı gümrüklerde tarife usûlünün tatbiki esasları üzerine on bir maddeyi 
hâvî bulunan işbu lâyiha İstanbul Tüccarları nâmına on altı tâcir tarafından imzalanarak 
makâm-ı nezârete takdîm edilmiş ve melfüfen verilen istid’âda bunun rüsûmât müşâviri 
Mösyö Krafford tarafından mütâlâasını müteâkib ticaret odası a’zâsından birkaçının 
da iştirâki sûretiyle teşkîli iktizâ eden bir komisyonda tedkîk ve müzâkeresiyle netîce-i 
mukarraratının bir an evvel Bâb-ı âli’ce mevki’i tatbîke vaz‘ ve icrâsı talep edilmiştir.
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İKDAM 
sy. 5882 / sf. 1 / 6 Temmuz 1913

Balkanlar Muhârebesi – İlân-ı Harb
Sofya 4 Temmuz – Bulgaristan, Sırbiye ve Yunanistan’a Resmen i’lân-ı Harb Etmiştir. 
(Osmanlı Ajansı)

Yunan Sefîri’nin geri çağrılması Atina 4 Temmuz – Yunanistan’ın Sofya Sefîri geri 
çağrılmıştır. Yunan menâfi‘nin muhâfazası husûsu Fransa Sefîri tarafından deruhde 
edilmiştir.

Bulgarların Hezimeti

Atina 4 Temmuz – Kılkış muhârebesi uzun gün kemâl-i şiddetle devâm etmiştir. 
Gönyeli ile Ligavan cihetlerinin Yunan asâkiri tarafından zabtedildiği temîn olunuyor.

Bulgarlar’ın (Lehne) köyü civârında taht-ı muhâsaraya alındıkları haber verilmektedir. 
Bulgarlar’ın ricatları esnâsında Nekrita’da katliâm icrâ etmişlerdir. Katliâm haberi 
umûmi bir nefret ve teessürü mûcib oluyor.
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İKDAM 
sy. 5883 / 7 Temmuz 1913

Vazîfe Başına
İstanbul Muhâfızlığından:

Gerek Çatalca Ordusu’na ve gerek Gelibolu Kuvva-yı Mertebesi’ne mensûb olup da 
me’zûnen Dersaâdet’te bulunan veyahut garb ordusundan geldikleri halde ahîren 
Çatalca ve Gelibolu Orduları’na tayîn edilmiş olan zâbıtân ü ümerâ ve erkân ile etıbbâ 
ve memurîn-i sıhhiyye vesâir efrâd-ı askeriyye salı günü sabah trenine ve kezâ salı 
günü Gelibolu’ya hareket edecek vapurun vakt-i hareketine kadar behemehal memur 
oldukları kıtalara avdet ü azîmete mecburdurlar. Hiçbir bahâne ve mazeret hiç kimseyi 
bu mecburiyetten istisnâ edemez. Salı gününden sonra her ne bahâne ile olursa olsun 
İstanbul’da kalmış mensûbîn-i askeriyye görülecek olursa haklarında kânûn-i hümâyûn 
tatbîk edilecektir. 
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Arazi-i Mağsûbenin Mukaddime-i İstirdâdı Safahâtından
 
10 Temmuz Iyd-i Millisi münâsebet-i mübeccelesiyle

Ordunun  millete ulvî bir yadigârı

Osmanlılar’ın Avrupa’da ilk pây-ı tahtları ve nişâne-i hâkimiyetleri olan Edirne’de livâ-i 
la‘gûn-i Osmanî temevvücnümâ-i iclâl-i mehâbet oluyor.

 
Lüleburgaz’a ilk Osmanlı süvari kolları ile topçu bataryasının duhûlü.

 
- Edirne’nin şimdiki Bulgar Kumandanı Vilçef

- Edirne’ye vali tayin olunan Hacı Adil Bey

- Bu defa tekrar İstanbul’a gelen Yunan memur-i mahsûsu ve Makedonya Vâlisi Dragomis



127Havâdis; 1913

TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 824-25 / sf. 1 / 10 Temmuz 1329 / 23 Temmuz 1913 / 18 Şaban 1331

 
Muazzez Edirnemiz’in İstirdâdı ile Mümtâz Olan 10 Temmuz Millete, Fâl-i Hayr-i 
İstikbâl Olarak Arz ve Tebrik Ederiz.
Edirne ve Kırkkilise’nin İstirdâdı
Bir Günde Seksen Kilometre Katedilmiştir, Düşmanın İcrâ-i Tahribât Etmesine Meydan 
Bırakılmamıştır

 
Tebligât-ı Resmi
Edirne ve Kırkkilise bi-lutfihi’l-kerîm zabt olundu. Enver Bey’in de refakât ettiği İbrahim Bey süvâri 
livâsının tayy-ı mekân edercesine sürat-i savletkârânesi Bulgarlar tarafından Edirne’de îkâ‘ edilmeye 
başlanılan birçok mezâlim ve tahribâtın önünü almaya muvaffak olmuştur. 

Başkumandanlık Vükelâtına
Tevfikât-ı İlâhiyye ile Asâkir-i Osmaniyye’nin Edirne ve Kırkkilise‘ye dahil oldukları tebşirâtı kemâl-i 
sürûr ve mahzûziyetimizi mûcib olarak Cenab-ı Hakk’a hamd ve senâlar ettim. Askerimizin 
göstermiş olduğu müessir gayreti berâverde-i lisân takdîr ederek cümlenizin te’yîdât-ı İlâhiyye’ye 
mazhâriyet ve daima Osmanlılığın ilân-ı şân ve şerefine muvaffakiyetini dergâh-ı ehâdiyetinden 
niyâz eyledim. Hizmetiniz nezd-i bâride makbûl, mesai-i vatanperverâneniz meşkûr olsun. Gerek 
size ve gerek bi’l-cümle erkân ve ümerâ ve zâbıtan ve efrâd-ı askeriyyemize selam eder ve hiss-i 
adalet Osmanlı Askerine her yerde rehber olarak bilâ-tefrik cins ve mezhep umûm tebâmız hakkında 
adl ü hakkâniyet  düsturunun tamami-i tatbikine bezl-i gayret etmelerini en büyük emel addeylerim.

Mehmed Reşad

ŞEHBÂL 
sy. 85 / sf. 249 / 1 Teşrin-i Sâni 1329

 

Kavala’da camii şerife salib 
nasıl takıldı?
“Serbesti-i edyân ve akvâmın temini iddiasıyla 
yüzbinlerce nüfusu din ü canından cüdâ eden 
Balkanlar’ın kurûn-u vustayla layık olan harekât-ı 
taasubkârânelerinden birkaç misali daha bu 
sahifede enzâr-ı ibret önüne vaz‘ ediyoruz. 
Müslümanlığın harb-i ahirde ne muamele 
görmüş olduğunu bilmek ihtimâl ki ahfadımızın 
işine yarayacaktır.”

 
“Kavala’da Ceneviz İbrahim Paşa Camii Şerifi - 
Salib altında”

 
“Kavala’da Tekke Camii Şerifi’nin kiliseye 
tahvilinden sonra minaresi yerine yapılan çan 
kulesi”

 
“Kavala’da İbrahim Paşa Camii Şerifi’nin 
minaresi yerinde çan kulesi”
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AZİM 
sy. 72 / sf. 2 / 13 Temmuz 1329 / 26 Temmuz 1913 / 21 Şaban 1331

Şeyh Senûsî Hazretleri
Şeyh Senûsî Hazretleri tarafından keşide buyurulan bir kıta telgrafnâme ile Yusuf 
Şetvan Beyefendi nezd-i meşihât penâhiye davet kılındığı malûmdur. Şeyh Hazretlerinin 
davetnâmelerinde esbâb-ı davete dâir hiçbir sarâhât yoktur.Şeyh Hazretleri fi’l-hâl Derne’de 
sahilden altı kilometre içeride bulunan dâr’ül harekâtında icrâ-yı cihâd ile meşgûldürler. 
Telgrafnâme, Kahire’de bulunan vekilleri Seyyid Harun Hazretleri vâsıtasıyla keşide 
olunmuştur. Şeyh Senûsî Hazretler’ine Yusuf Şitvan Beyefendi bir kıta telgrafnâme-i cevabî 
keşide ederek sebeb-i daveti istizâh eylediler esbâb-ı davet ikiden hâli olamayıp Şeyh 
Hazretleri, ya devam-ı cihâda itâyı karar veyahud İtalya Devleti’yle akd-i musâlâhâya temayil 
buyuracaklardır.Bu ikinci sûret-i müreccah add ü farzolunmaktadır.
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 810-11 / sf. 3 / 26 Haziran 1329 / 9 Temmuz 1913 / 4 Şaban 1331

Osmanlı Bankası: Vaziyet ve Mahiyeti
Osmanlı ünvânı taşıyan müessese-i mâliye şehremâneti istikrâzından dahi, Osmanlılık 
alemine karşı öteden beri göstere geldiği vaziyet-i hasmânesini ve binâenaleyh o yoldaki 
mâhiyetini izhâr ve ibrâz eylemiştir. 

Bir kere Osmanlı ünvânını taşıyan bu müessese, Şehremâneti istikrâzına hiç yanaşmamıştır. 
Bir aralık bu istikrâz, hiç münâsebeti olmayarak (Türkiye Milli Bankası) ünvanını taşıyan 
ünvanı öyle olduğu halde Türkiye ile de Türk Milleti ile de hiç alâkası olamayan müessese-i 
nev zuhûrun yedd-i iğtisâb ve inhisârında çırpınıp durmuştu. 
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İKDAM 
sy. 5889 / sf. 3 / 13 Temmuz 1913

İstanbul’a Mecnûn 
Gönderilmeyecek

İstanbul’daki mecânîn 
müşâhedehânesiyle 

bîmârhânede boş mahal 
olmamasından dolayı bazı 

vilâyâttan Dersaadet’e sevk 
edilen mecânin açıkta kalarak 
harekât-ı mecnûneleri iştidâd 

etmekte ve temin-i esbâb-ı 
muhâfazaları mümkün 

olamamasından nâşi de 
bazı vekâyi‘-i fecîa tevellüd 
etmektedir. Ahîren mevki-i 
tatbike vaz‘ olunan idâre-i 

umûmiye-i vilâyât kanununun 
yetmiş sekizinci maddesinin 

onuncu fıkrasında vilâyet 
dâhilinde eytâmhâne, 

hastahâne, bîmârhâne ve 
darülaceze gibi müessesât-i 

hayriyye ve sıhhiyyenin 
tesisi vilâyâta terk olunmuş 
ve seksen birinci maddenin 

sekizinci fıkrasında da bu 
misillü müessesâtın mesârifi 

vilâyâtın adi bütçesine 
ait bulunduğu gösterilmiş 

olmasına nazaran ba‘d-ezîn 
muhtell-eş-şuur eşhâsın 

mahallerinde küşâd edilecek 
müessesât-ı mahsûsada 

icrâ-yi tedâvi ve muhâfazası 
lâzım geleceğinden bundan 

sonra hiçbir sebep ve 
sûretle Dersaadet’e mecnûn 

gönderilmemesi ve hilâf-ı 
tebligât olarak gönderildiği 

halde bunların azîmet ü 
avdetleri için ihtiyâr edilecek 

mesârif-i seferiyenin 
müsebbiblerinden tahsili 

kararlaştırılmıştır.



131Havâdis; 1913

“Edirne Selimiye Camii – Buradayız 
burada kalacağız!”

Atatürk Kitaplığı / Krt_6739 
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KADINLAR DÜNYASI 
sy. 88 / 30 Haziran 1329 / 9 Şaban 1331

Kızlarımızın Lüzûm-i Tahsili
İslam’dan  gayrısına veremediğimiz kızlarımızın kimlere kalacağını teemmül etmeksizin fikren ve hissen 
kendilerine bir refika-i hayat olabilecek seviyede bir kadın bulamadıkları bahanesiyle ecnebilere mürâcaât eden 
erkeklerimiz maalesef gittikçe bâis-i endişe bir derecede ziyâdeleşmektedir. 

Halbuki vatan ve milliyetperverlik efkâr ü hayatını ta beşikten telkin ederek memlekete büyük hizmetler edecek 
evlat ve mâlik olduğu vesâitle iyi bir tahsil ve terbiye vererek malûmatlı ve faziletli ahfât yetiştirebilecek bir 
mevkide bulunanların ecnebilerle izdivâcı Türklük için ne elim bir ziya‘dır!
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OSMANLI HİLÂL-İ AHMER CEMİYYETİ 
SÂLNÂMESİ 
sf. 381 / 1329 / 1331

“Edirne Hilâl-i Ahmer Hastanesi’nde bir koğuş”

TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 832-33 / sf. 1 / 5 Ağustos 1913 / 23 Temmuz 1329 / 2 Ramazan 
1331

Bu Seneki Hilâl-i Ramazan ve
Pây-i taht-ı sâni-i saltanatımız üzerinde tekrar 
fürûzân olan necm-i dirahşân-ı Osmaniyyân

Geçen sene İtalya muhârebesinin 
şakâvetkârâne sûret-i ceryanına ve netâyic-i 
mâlumesine rağmen, mülki yine az çok mâmur, 
milleti az çok mesud bırakan hilâl-i ramazan, 
sekiz on aydır tarih-i âlemde misali görülmemiş 
sûrette uğradığımız mesâib ve vâhi-i 
müthişeden sonra, Edirnemiz’in istirdâdını 
mübeşşir olarak nur-i hidâyet gibi âfâk-ı 
mülkümüzde yine teselli bahş zuhûr oldu.
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İKDAM 
sy. 5917 / sf. 4 / 11 Ağustos 1913

Sulh Muâhedesi Metni
Bükreş 10 Ağustos – Sulh Ahidnâmesinin metni ber vech-i âtîdir:

Bir taraftan Bulgaristan Kralı ve diğer taraftan Yunan ve Karadağ ve Romanya ve 
Sırbistan Kralları, memleketleri arasında elyevm cârî olan harbe nihâyet vermek ve bu 
kadar zamandan beri âlâm-ı harb çeken ahâlileri beyninde sulhu iâde ve intizâmı temin 
eylemek emel-i hayriyesiyle ve sûret-i kat’iyede tesis-i sulhu  mutazammın olmak üzere 
ahidnâme-i hâzırın akdine karar vermişlerdir.

Bu maksatla müşârünileyhim hükümdârlar zevât-ı âtîyeyi murahhas tayin eylemiş idiler 
(burada murahhasların esâmisi münderictir)

Heyet-i murahhasa arasında hâsıl olan i’tilâf mûcibince mevâd-ı âtiye karargîr olmuştur.

Birinci Madde – Bulgaristan Kralı ile isimleri bâlâda mezkûr hükûmdarlar ve kendi vâris 
veya halefleri arasında ba‘de-mâ sulh ü meveddet hükümfermâ olacaktır.
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OSMANLI HİLÂL-İ AHMER CEMİYYETİ SÂLNÂMESİ 
sf. 301 / 1329 / 1331

“Hilâl-i Ahmer muhacirîn hastanesi”

ŞEHBAL 
sy. 85 / 1 Teşrin-i Sâni 1329

“İşte Bir Oğlun Dünyaya Geldi!..”
Son zamanlarda Müslümanların ve Müslümanlığın 
gördüğü hakaretler nesl-i müstakbele nasıl 
naklolunacak?
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TANİN 
sy. 1691 / sf. 1 / 11 Ramazan 1331 / 1 Ağustos 1329 / 14 Ağustos 1913

Yeni Balkan Coğrafyası
Bükreş Sulhündeki Taksimâta Göre Yeni Balkan Haritası

Romanya – Yunanistan – Bulgaristan – Sırbistan – Arnavutluk – Karadağ

Bükreş’te akdedilen muâhede-i sulhiyye dört devlet arasında taksim edilen Avrupa-yi Osmanî’nin bu 
devletlerden her birine ait olacak mikdâr-i araziyi, bu defa artık kat’î ve nihâî bir sûrette tayin ediyor. Haritadaki 
hududlar Bükreş Konferansı’nın kabul etmiş olduğu taksimâtı gösteriyor. Binâenaleyh suret-i taksimâtı biraz 
tedkîk ü tafsîl etmek fâideden hâlî değildir.

Malûm olduğu üzre Avrupa-yi Osmanî’nin umûm-i mesâha-i sathiyyesi… 171.000 kilometre ve mikdâr-ı umûmî-i 
nüfûsu da 6.375.000 raddesinde idi. Meriç hatt-ı hudud ittihâz edildiği takdîrde bu mesâha-i sathiyeden takrîben 
20.000 kilometre murabba‘ı mikdârı Devlet-i Osmaniyye’ye kalacağı cihetle müttefikler arasında taksim edilen 
arazinin mesâha-i sathiyesi 150.000 raddesindedir. Fakat bu meyânda yeni teşkîl edilen nüfûsu da (6.250.000)’e 
bâliğ olduğu halde Bulgaristan’ın mesâha-i sathiyesi de sekiz bin raddesinde azalmış ve nüfûsundan da 
250.000 raddesinde bir tenzil hâsıl olmuştur.
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BALKANLAR 
sy. 19 / sf. 1 / 2 Ağustos 1913 /  
20 Temmuz 1328 / 28 Şaban 1331

Balkanlar’ın Mustahberat-ı Husûsiyesi
Makedonya Mezbahasında

Bir Osmanlı Zâbıtının Müşâhedâtı

Bulgar ordusunun geçtikleri her yer bugün içinde baykuşlar öten bir harâbeden başka bir şey 
değildir.

Muzafferen ilerleyen Yunan Ordusu kumanda heyeti fevkalâde muktedir zevâttan mürekkebdir. 
Ordunun başkumandanı haşmetli Yunan Kralı Hazretleri’nin taht-ı kumandasındaki ordunun 
gâlibiyeti hakkında büyük bir tesir-i meşhûddur. Bugünki Yunan Ordusu Avrupa ordularının 
küçük kıt’ada bir numûnesidir.

Kuvve-i maneviyenin duhûl ü tesiri olmakla beraber ordu cesaretle değil, fennen harb ediyor.

Zâbıtları arasında fevkalâde samimiyet bulunan bu mûnis ordu efrâdı, yalnız âmirlerinin emrini 
ifâ ediyor. Avrupa Ordularında bile nâdir bulunan bu derece ittihâd-ı zabıtân şâyân-ı takdîrdir.
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İKDAM 
sy. 5926 / sf. 1 / 20 Ağustos 1913

“Bulgar Komitacılar Tarafından Mezbahaya Sevkedilen Masûm Esirlerimiz”
(4. paragraf)

Sızım sızım sızlayan kalbimin feryâdına tercümân olarak söylüyorum ki Avrupa Halkı, Türkiye’nin Avrupası 
da, Asyası da parça parça edilmesini, şarkın kanı seller gibi akmasını, kadınların, kızların, çocukların feryâdı 
göklere kadar çıkmasını, iffet ü namûsun pâymâl edilmesini adeta bir tiyatro temâşa eder gibi seyrediyor. 
Roma’nın zulm ü vahşet devrinde masûmların hayvânât-ı vahşiyye tarafından itlâfı nasıl bir eğlence idiyse 
bu gün de Ahâli-i İslâmiye’nin erkeği, kadını, kızı, çocuğu, Bulgar bahâyimi tarafından çiğnenmesini, telvîs 
edilmesini Avrupa’da görüp de müteessir olan yok. Türk askeri Edirne’yi işgâl ettiği zaman Filibe’nin Bulgar 
kadınları Fransa’ya telgraflar çekerek evlâdımız, ailelerimiz diye telgraflar yağdırdılar. Zâten eski hududu 
tecâvüz etmek niyetinde olmayan Türkiye’ye ‘‘İleriye gitme!’’ emrini verdiler. Neredesiniz İngiltere’nin, Fransa’nın, 
Almanya’nın, Amerika’nın civânmerd kadınları! Bugün Bulgar elinde ırzları hetkedildikten, kocalarının, 
zevclerinin babalarının gözleri önünde namûsları çiğnendikten sonra boğazlanan müslüman kadınları sizin 
hemcinsiniz değil mi?
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 834-35 / sf. 1 / 7 Ağustos 1913 / 25 Temmuz 1329 / 4 Ramazan 1331

 
(Muhabirimiz tarafından evvelki gün tayyare mektebinde tersîm edilen 
krokiden yapılmıştır.)

Evvelki Gün İstanbul Âfâkında Pervâz Ederek Tecrübesi İcrâ Olunan İlk 
Osmanlı Kabil-i Sevk Balonu

 
Cezair Bahr-i Sefid Adalarının Sûret-i İşgâli
İtalyanlar ve Yunanlar tarafından bahr-i sefidde işâl olunan adalarımızın umûmi haritası

Bu haritada, Trablus muharebesi esnâsında İtalyanlar’ın ve harb-i ahirde de Yunalılar’ın 
işgâl eyledikleri adaları irâe ediyoruz. İtalyanlar malûm olduğu üzere Rodos’un 
cenûbundaki (Kaşot) adasından itibâren (Sisam) civarındaki (Patinos) adasına kadar 
on iki ada işgâl eylemişlerdir. 
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İKDAM 
sy. 5928 / sf. 1 / 22 Ağustos 1913

Avrupa’da Osmanlı Talebesi
Lozan’da bulunan talebe-i Osmaniyye’den bir zâttan işittiğime göre bu sene İsviçre’ye 
İstanbul’dan kırk elli şâkird gelmesi düşünülüyor imiş. Yalnız bu kadarla iktifâ edilmemiş. 
Şâkirdânın az masrafla iâşesi hakkında da bazı tedbîrler nazar-ı dikkate alınmış. 
Ezcümle bir büyük apartman tutulacak, oraya yatak vesâire gibi levâzım konulacak, bir 
de aşçı bulundurulacak imiş.

Bu teşebbüste benim vâkıf olmadığım bir şey varsa o da bu kırk elli talebenin nasıl 
intihâb edileceği keyfiyetidir. İsviçre’ye gelmek için kırk elli değil belki yüz elli şâkird 
toplanır. Ancak İsviçre’ye geldikten sonra her biri intisâb edeceği şubeyi şeref ve 
muvaffakiyetle bitirebilmeli ve memleketlerine avdet ettiği gibi gerek husûsî, gerek 
umûmî bir hizmetin başına geçmelidir. Bu kadar zahmet ve meşakkatle beraber o 
kırk elli şâkirdden yalnız üç beşi sâhib-i malûmât olarak avdet edecekler ise çekilen 
zahmetler, edilen fedâkârlıklar hep boşuna gitmiş olur.
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İKDAM 
sy. 5911 / sf 4 / 5 Ağustos 1913

Köylerimize Doğru
Müteaddid darbelerden taksimlerden sonra elimizde kalan toprakların vüs’at ü servetini 
her gün gözümüz önünde bulundurmak mecbûriyetindeyiz. Ve bu vüs’at ü servetin Rusya, 
İngiltere, Bulgaristan, gibi terakkiyât-i iktisâdiyenin yollarını tutmuş, ictimâî, iktisâdî, 
siyâsî mütemâdiyen genişlemek ihtiyacında bulunan komşularla kuşatılmış olduğunu da 
unutmayalım. Bütün bunlara ilâveten tâ bağrımıza, bizim bile lâyıkıyla tanımadığımız vatan 
bucaklarına kadar sokulmuş ecnebîleri de düşünelim.

Burada meslek-i infirâdîye mi meslek-i ictimâîye mi sülûk edelim diye düşünecek değilim? 
İster Almanların, ister İngilizlerin tuttukları yolu takîb edelim; fakat muayyen bir zaman içinde 
mutlaka muayyen bir gâyeye erelim.



143Havâdis; 1913

TANİN 
sy. 1703 / sf. / 23 Ramazan 1331 / 13 Ağustos 1329 / 26 Ağustos 1913

Bulgarlar Müslümanları Nasıl Hıristiyan Yaptılar?
Atina’dan Avrupa gazetelerine çekilen bir telgrafta Bulgarlar’ın Müslüman ahâliye yapmış oldukları 
mezâlim arasında kendilerinin cebren nasıl tenassur ettirildiğine dâir âtideki tafsîlât veriliyor:

Müslümanlar da Rumlar gibi hicret ediyorlar. Çünki yeniden katliama uğramaktan, cebren Hıristiyan 
yapılmaktan korkuyorlar. Bulgarlar kurûn-i vustâda bile görülmemiş vahşiyâne bir usûl ile birçok 
halkı Hıristiyan yapıyorlardı. Müslümanları takım takım diziyorlardı bir takıma dâhil olanlardan 
her birine bir vaftiz ismi veriyorlardı. Bir Bulgar Papazı önlerinden geçiyor, bu esnada bir eliyle 
yüzlerine mâ-i mukaddes serpiyor, diğer eliyle bir domuz sucuğu ısırtıyordu. Nihâyet Hıristiyan 
olduklarına dâir kendilerine bir tasdiknâme veriyorlar ve buna mukâbil iki üç frank alıyorlardı.

Bulgarlar Trakya’da da aynı sûrette hareket etmişlerdir.
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İKDAM 
sy. 5937 / sf. 1 / 31 Ağustos 1913

Şehremini Cemîl Paşa
İstanbul’un imârı için her türlü fedâkârlığı ibrâzdan geri 
kalmıyor, emânet vazîfesini deruhde ettiği zamandan 
beri umûr-i belediyede terakki hârikülâdedir. Belediye 
teşkilâtının hâl-i hâzırada sokaklarımızın nezâfeti, 
köprüdeki teftiş-i müdekkikâne, bu sene şehrimizde 
koleranın zuhur etmesi, Sultanahmet Bahçesi’yle 
Sarayiçi Parkı’nın tanzimi, Taksim Caddesi’nin Avrupa 
yolu inşaası meşâbe sûrette tevsi‘i, yoksulluk içinde 
bütün o âsâr-ı umrân esâs itibâriyle Cemil Paşa’nın 
mahsûl-i himmet ü ictihâdıdır.

SERVET-İ FÜNÛN 
sy. 1162 / sf. 412 / 19 Ağustos 1329 / 9 Şevval 1331

 
“Moda deniz yarışları: yarış heyet-i faalesinin 
bulunduğu köşk”

 
“Moda deniz yarışları: Ertuğrul, İstanbul Vapur-u 
Hümayûnları, hüküm heyetinin üstünde bulunduğu 
duba”
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 861-62 / sf. 5 / 21 Ağustos 1329 / 3 Eylül 1913 / 1 Şevval 1331

Taht-ı Himâye-i Cenâb-ı Şehriyâr-i Âzamîde Ve Veliaht-ı Saltanat Yusuf 
İzzettin Efendi Hazretleri’nin Riyâset-i Necâbetpenâhilerinde Moda 
Büyük Deniz Yarışları
Efrenci – 7 Eylül 1913 – Pazar

İstanbul, birinci defa olarak, bir gün ve bir gece yaşayacaktır.

Gündüz, Fener ve Kalamış koyu rengîn ve zengin bir manzara-i lâtife arz edecek; gece, 
Vendi’nin şiir ve hayale benzeyen münevver gecelerini ihtâr eden bir leyl murzı‘ ve zerîn 
görülecektir.

Fiyatlar: Bir lira, 40 kuruş, 20 kurş ve on kuruştan ibâret olup, gece alafranga nısf-ül-
leyliden sonra saat bire kadar vapurlar işleyecektir.

Büfeler Tokatlıyan Efendi tarafından deruhte olunmuştur.
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AZİM 
sy. 98 / sf. 3 / 8 AĞUSTOS 1329 / 20 Ağustos 1913 / 18 Ramazan 1331

Arjantin’e Muhâceret Eden Suriyeliler
Son posta ile vârid olup Buenos Aires’de intişâr eden gazeteler Suriye muhâcirleri hakkında ber 
vech-i âti malûmât i‘tâ etmektedir: Geçen haziran mâhında Arjantin’e 1050 Suriyeli muhâcir gelmiştir. 
Bu son altı ay zarfında Arjantin’in her tarafına hicret eden Suiyeliler 12984 kişiye bâliğ olmuştur. Bu 
miktarın her vakitten fazla olduğu tahmin ediliyor. 
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 880-81 / sf. 1 / 11 Eylül 1329 / 24 Eylül 1913 / 22 Şevval 1331

 
Arnavutluk Gittikçe Karışıyor
Arnavutlar birbirlerini yiyorlar - İsmail Kemâl Bey Esad Paşa’ya karşı - Şimalî Arnavutluk Cenûba karşı - 
Sırplar, Karadağlılar Arnavutluk’a hücûma müheyyâ - Yunanlılar da cenûbda rahat durmuyorlar - Yaşasın 
İsmail Kemâl Bey’in tesis ettiği hükümet-i müstakile.

 
Arnavutluk’a kendisini bu defa vâli-i umûmi nasb ve tayin eden Esad Paşa

 
Arnavutluk Hükümet-i Muvakkıtası Reîsi İsmail Kemâl Bey

İsmail Kemâl Bey’in, koca bir Hilâfet-i İslamiyye ve Saltanat-ı Osmaniyye’ye ihânet ve hıyânet bahasına tesis 
etmek istediği Arnavutluk Hükümet-i Müstakilesi galiba doğmadan diyâr-ı ademe âzim olacak gibi görünüyor.

 
Dün bizim iken bugün müslim ve gayrimüslim düşmanlarımız arasında bâdi-i cidâl ve nizâ‘ olan Görice Şehri.
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Bayramınız kutlu, ömrünüz uzun olsun. 
Atatürk Kitaplığı / Krt – 2287
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TANİN 
sy. 1714 / sf. 1 / 6 Şevval 1331 / 27 Ağustos 1329 / 9 Eylül 1913

Garbî Edirne’nin İlân-ı İstiklâli
Edirne muhâbir-i mahsûsumızdan:

Edirne, 25 Ağustos [Akşam saat 7,5] Avrupa’nın, memleketlerini İdâre-i Osmaniyye’ye geçmesine 
mümâniat etmesinden müteessir olan Garbî Trakya ahâlisi ailelerini, namûslarını, topraklarını 
Bulgarlar’ın tekrar çiğnemelerine meydan vermemek için ilân-ı istiklâl ile Gümülcine’de bir 
hükümet-i muvakkıta tesis eylemişlerdir.
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İKDAM 
sy. 5947 / sf. 1 / 12 Eylül 1913

Kürtler – Ermeniler
Bulunduğumuz asra kadar Kürdler ile Ermeniler arasında yekdiğerine karşı ciddi husûmet 
ü adâvet yoktu. Kürdistan Dağları içinde Ermeniler âdât, lisân, dinlerini tamamen muhafazâ 
ederek mevcûdiyetlerini idâme ettirebilmeleri buna en bâhir delildir.

Kurûn-i vustâda dünyanın her tarafında akvâm-ı gâlibe mağlûbların heyet-i ictimâiyye-i milliye 
ve diniyyelerini imhâ ettikleri hengâmelerde bir hükümet-i mazbûta ü muntazama altında 
olmadıkları ve tekallübât-ı dehrin tarihte mazbût bi’l-cümle safahâtını gördükleri halde Şeriât-ı 
Celile-i Ahmediyye’nin fermûde-i inkıyâdı kalan Kürtler o edvâr-ı fetrette bile irşâdâta meşâyih 
ve ulemâ ve ümerâ sayesinde “Leküm mâ lenâ” emr-i nübüvviyyesi ahkâm-ı münciyesine 
itâat ederek Ermenilerin ve sâir milel-i gayr-i müslimenin mevcûdiyet-i diniyye ve milliyyelerine 
zürtümâ tecâvüz etmeyerek bi’l-akis himâye ve muhâfaza etmişler ve bir günâ tarizâtta 
bulunmamışlardır.
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İKDAM 
sy. 5941 / sf. 1 / 6 Eylül 1913

Şarkî Anadolu
Erzurum,Van, Bitlis, kısmen Sivas ve Ma’mûretü’l’azîz vilâyetlerinden terekküb eden bir 
havzada Ermeni vatandaşlarımız fakat külliyetle mütevvatındırlar. Hatta bazı ihsâiyâta 
göre 1.200.000 raddelerindedirler, aynı havzada Kürt ve Türk âhâli-i sâire de yine külliyetle 
mevcutturlar.

Maalesef, kadîmden beri bilhassa Kürdler ile Ermeniler’in imtizâc edebilmeleri, dostâne 
yaşayabilmeleri kâbil olmadı. Bu zaruretle de o vilâyetlerde âsâyiş hiçbir zaman kemâliyle 
temin edilemedi, Devlet-i Osmaniyye için o havâli daima bir gâile ocağıdır.

Ali Kemal
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KARAGÖZ 
sy. 554 / 24 Ağustos 1329 / 4 Şevval 1331

Hacivat – Oooo.. Hoş geldiniz, galiba iâde-i ziyâret, 
pek memnun oldum, lâkin bunlar nasıl kıyafet?.. 
Giymişsiniz altı şişhane, üstü kaval, giymişsiniz üstü 
şişhane, altı kaval… Hele mahdum bey galiba daha 
doğmadan paşa olmuş.

Karagöz – Ne yapalım biz de medenileşmeye 
çalışıyoruz.

Hacivat – Böyle medenîleşmek olmaz, ya tamamiyle 
medenîleşmeli, yahud rahat rahat oturmalı da âleme 
maskara olmamalı…

SERVET-İ FÜNUN 
sy. 1163 / sf. 440 / 5 Eylül 1329 / 17 Şevval 1331

Reşâdiye’nin Resm-i Tenzîli
Memalik-i Garbiyyenin tezgahlarından biri 
bulunan ve İngiltere’nin Barvu Belediyesi’nde Mr. 
Wickers’in idaresinde olan tezgahlarda Hükümet-i 
Osmaniyye hesabına inşa edilmekte olan Reşâdiye 
Dirednotu’nun deryaya resm-i tenzîli 3 Eylül 1913’de 
icrâ olundu. Zırhlı, kızaktan kayarak denize doğru 
indiği esnâda Osmanlı Sefiri Tevfik Paşa’nın 
kerimesi Nâile Hanım, bu gibi merâsimde kırılması 
mu´tad olan şampanya şişesinin yerine bir gülsuyu 
şişesi kırmak sûretiyle merâsime mübâşeret etmiştir. 
Vapur kırk beş saniyede denize indirilmiştir. Vapurun 
tenzili esnâsında adedi kesîr olan seyirciler kemâl-i 
hararetle alkışlamışlardır.
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İKDAM 
sy. 5946 / sf. 4 / 11 Eylül 1913

Siyonist Kongresi
Kudüs-i Şerif’de Mekteb-i Âlî

Viyana 9 Eylül - Muallim (Weismann) Siyonist Kongresi’nde bir nutuk irâd ederek Kudüs-i 
Şerif’de Musevîler tarafından bir Mekteb-i Âlî’nin tesisi lüzûmundan bahsetmiş ve mekteb-i 
mezkûrun esnâ-i tesisinde Musevîlerin ahvâl-i rûhiyesinin nazar-ı itibâra alınmasını ve 
bu takdirde bunların cihet-i mâliye ve zirâiyyede olan istidâd-ı husûsileri Kudüs-i Şerif 
mıntıkasının  nef’ine olarak inkişâf edebileceğini beyân ve mekteb-i mezbûr, erbâb-ı irfân 
ve hamiyyet yetiştirmekle beraber oraya devam edecek olan Türk, Arap ve Musevîler 
beyninde münâsebât-ı muhâdenetkârânenin tesisine medâr olacağını ilâve etmiştir.
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 883-84 / sf. 1 / 14 Eylül 1329 / 27 Eylül 1913 / 25 Şevval 1331

Milletimizi Nasıl Muhafaza Etmiyoruz?
Beyoğlu Daire-i Belediyesi’nde idarehânemize evvelki 
gün gönderilen zarfın fotoğrafla alınmış sûreti

Zarfın üzerinde, görüldüğü vechile, “Beyoğlu Daire-i 
Belediyesi” ibaresi yalnız Fransızca olarak yazılmıştır. 
Halbuki belediye daireleri bir mâhiyet-i resmiyyeye 
hâizdirler. Belediye demek milletin intihâbgerdesi 
olan bir heyet demektir. Beyoğlu Belediyesini bi’t-tabi 
Osmanlılar intihâb ediyor.  Osmanlılar’ın lisân-ı resmîsi 
ise Türkçedir. Öyle olduğu halde Beyoğlu Belediye 
Dairesi resmî zarflarının üzerine nasıl oluyor da bir 
kelime bile Türkçe bulundurmaksızın yalnız Fransızca 
yazar?

SEBİLÜRREŞAD 
sy. 263 / sf. 41-42-43 / 12 Eylül 1329 / 23 Şevval 1331

Müslümanlar, İstiklâllerini Ancak 
Hakikaten Müslüman Olmakla Muhafaza 
Edebilirler.
Serlevhamı görenler: niçin, biz hakikaten 
Müslüman değiliz de yalan mı müslümanız? 
diyeceklerdir. Ben, tekrar edeceğim: biz 
Müslümanlar ne vakit hakikaten Müslüman 
olursak, yani dinimizin ulviyet ü kıymetini takdir 
ederek onun evâmirini hakkıyla ifâ edersek, 
o zaman dünyada mesud yaşamak için ne 
lâzımsa hepsine mâlik olduğumuzu göreceğiz. 
Bu muhakkaktır. Bu gün düşünelim: başımıza 
ne gibi fenâlıklar gelmişse hepsinin müsebbibi 
dinsizliktir. Bilinmelidir ki, dinsizlik ehli yalnız 
kitabın gayrı olmak demek değildir. Dininin o 
emrini istihfâf eden bir Müslüman da dinsiz, 
hem de katmerli dinsizdir. Adi dinsiz, dini 
olmadığından bir dereceye kadar mazûrdur. 
Fakat dini olan ve bâhusus dünyanın en ulvî 
dinine sahip bulunan bir müslümanın dini 
istihfâfı ona adem-i riâyet ve itaati hiçbir vakit 
mazûr görülemez.

Allah bize düşmanlarınız nasıl hazırlanırsa 
onlardan geri kalmayınız! Dedi. İşte size bir 
emr-i dinî. Yaptık mı?
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İKDAM 
sy. 5965 / sf. 4 / 30 Eylül 1913

Panama Hükûmetinin Garîb Bir Karârı
Mısır’da çıkan ‘‘El-Ehram’’ gazetesi Türkler ile Suriyeliler’in Panama Hükûmeti’ne ait 
müstemlekâne men-i duhûlleri hakkında hükûmet-i mezkûrece müceddiden bir kanun ısdâr 
olunduğuna dâir Hâriciye Nezâreti’nden Dâhiliye Nezâreti’ne gönderilen tezkireyi harfiyyen 
neşrediyoruz. Mezkûr tezkireyi ehemmiyet-i mahsûsasına binâen ber vechi âti aynen 
tercüme ve dercediyoruz:

‘‘İşârât-ı vârideden anlaşıldığına göre Panama Hükûmeti, bazı ırklara mensûb olan ve 
emelleri malûm bulunan eşhâs ile bilumûm Türkler ve Suriyeliler’in ve an asli Türk olup 
Afrika-yı şimâlîde ikâmet eylemekte bulunanların Panama Hükûmeti’ne ait arazi ve bilâda 
katiyyen men-i duhûlleri hakkında bir kanun ısdâr etmiştir. Bu kanuna göre memnûiyet-i 
vâkıa  hilâfına hareket edenler, yani kanun-i mezkûrun neşrini müteâkib Panama 
arazisine duhûle cüret edecek olanlar tam bir sene müddetle hidemât-i şâkka ile mahkûm 
edileceklerdir. Panama’ya uğrayacak vapurların içinde eşhâs-ı memnuiyeden bir kimse zuhûr 
ettiği takdirde o vapurların kapudânlarından beş yüz (balbovas) ceza-yi nakdî alınacaktır.



156 Havâdis; 1913

TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 886-87 / sf. 1 / 17 Eylül 1329 / 30 Eylül 1913 / 28 Şevval 1331

 
Bize Edirnemiz’i Kazandıran, Tarih-i Osmanîye Sahife-i 
İ´tilâ´ Açan İstanbul Sulh Muâhedenâmesi Dün İmza Edildi.
Akd-i Sulh… Kalbî Değil Resmî, Samimîdeğil Zarûrî Bir Musâfaha
İlân-ı harb tarihi: 4 Teşrin-i evvel 329 ve 17 Teşrin-i evvel 1912 – Sulh-i 
kat’î akdi: 16 Eylül 329 ve 29 Eylül 1913

Osmanlılar’la Bulgarlar arasında bir seneden beri pek muhtelif safahât 
ve eşkâl göstererek devam eden harb, nihâyet dün akd ü imza olunan 
sulh-i kat´î ile resîde-i hitâm olmuş bulunuyor.  Artık iki hükümet, her 
şeyin fevkinde olan menfaat-ı milliye, istikbâl-i memleket endişelerinin 
icâbât-ı zarûriyesi karşısında serfürû ederek resmen barışmış 
bulunuyorlar. 

 
Ne İdik Ne Kaldık?!..
Bulgarlar’la sulh-i kat’înin akdinden sonra Rumeli’de zâyi ettiğimiz arazi 
ile elimizde kalan yerleri gösterir harita.
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TANİN 
sy. 1718 / sf. 5 / 10 Şevval 1331 / 30 Ağustos 1329 / 12 Eylül 
1913

İzmir’de Grev
Memleketimize meşrûtiyetle beraber 
gelmiş olan şeylerden biri de grevdir. 
Vâkıa henüz grevde de Avrupa’ya nisbetle 
pek geri isek de yine amelenin arada 
sırada hakkını muhâfaza için az çok bir 
intizâm ile müddeiyâtını kısmen olsun 
istihsâle muvaffak olduğunu görüyoruz. 
Grev hakkını hükümet de tanıyor ve bu 
husûsta bir de kanûn neşretmiş bulunuyor. 
Binâenaleyh bu haktan istifâde ile Aydın 
Vilâyeti liman amelesi de tahmîliye 
acentalarına karşı geçen cumartesi günü 
bir grev ilân etmişlerdi. Buna ahîren Yefre 
mavnacıları da iştirâk etmiş olduklarından 
elyevm devam etmekte olan grev oldukça 
mühim bir mâhiyet almıştır.

İKDAM 
sy. 5944 / sf. 4 / 9 Eylül 1913

Kıbrıs Ahvâli
Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhâkı 
için Rum mebuslar tarafından 
İngiltere Müstemlekât 
Nezâreti’ne takdîm edilen 
30 Mayıs 1913 tarihli arîzaya 
otuz Temmuz’da Hükümet-i 
Mahalliye vasıtasıyla cevabı 
reddettiğinden bahseden 
“Kıbrıs” gazetesi Müstemlekât 
Nâzırı’nın Kıbrıs’ın vaziyet-i 
siyâsiyesinde hiçbir tebeddül 
mutasavver olmadığını iş’âr 
eylediğini yazıyor.
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İKDAM 
sy. 5995 / sf. 1 / 30 Ekim 1913

Edirne ile Ayastefanos arasındaki mesâfeyi Celâleddin 
Tayyaresiyle üç saat beş dakikada kat’a muvaffak olan (1) 
tayyareci zâbıtândan mülâzım-ı evvel Osman Nuri Efendi 
(2) refiki Hamî Efendi.

Celaleddin Tayyaresi dokuz metre tavlinde ve on buçuk 
metre arzındadır. Tayyarenin motoru yetmiş beygir 
kuvvetindedir.

RESİMLİKİTAP 
sy. 50 / sf. 277 / Ağustos – Eylül 1329

 
“Dersaadet – Edirne seyahat-i havâiyesi 
resimlerinden – Tayyareci Nuri Bey ile 
refikinin tayyarede alınan fotoğrafları”

 
“Nuri Bey ile refik-i seyahati ve tayyaresi”
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SABAH 
sy. 8663 / sf. 1 / 29 Teşrin-i Evvel 1913 / 16 Teşrin-i Evvel 1329 / 28 Zilkâde 1331

Müteferrik Malûmât
Garbî Trakya’nın İşgâli
Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç’ın Bulgar asâkiri tarafından işgâl edildiği malûmdur. Bilâd-ı 
mezkûrenin sûret-i işgâli hakkında alınan bazı malûmâta nazaran Gümülcine’yi Bulgar Ordusu 
Zâbıtanı’ndan Miralay Kirkof’a, şehr-i mezkûr milis kumandanı Reşad Bey teslim etmiştir. 
Dedeağaç’ta da bu muâmeleyi Ali Rıza Bey ifâ eylemiştir.
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TANİN 
sy. 1742 / sf. 1 / 27 Zilkade 1331 / 15 Teşrin-i Evvel 1329 / 28 Teşrin-i Evvel 1913

Adapazarı Vakası
Tafsîlât

Adapazarı’nda bulunan muhâbir-i mahsûsumız 13 Teşrîn-i evvel tarihiyle 
vaka hakkında şu tafsîlâtı veriyor:

Dünkü Pazar günü öğleden sonra saat üçe geliyordu. Beş altı el silah sesi 
Adapazarı’nın hava-yı sâkinini birden bire ihlâl etti. Bi’t-tabi herkes merak 

ve endişeye düştü. Biraz sonra silahların burada bulunmakta olan takib 
müfrezesi çavuşu tarafından istimdâd için atıldığı anlaşıldı.

Meselenin tafsilâtını yazıyorum: Ermenice hurûfâtın sene-i îcâdı merâsimi 
için daha cuma gününden beri istihzârât yapılıyordu. Cumartesi günü 

çarşıda Ermenlere aid bütün dükkanlar kapanmış ve şehir pek sâkin ü sâkit 
bir manzara almıştı. Vatandaşlarımızın bu merâsim hakkında hükûmete icâb 

eden mürâcaatı yapmadıkları söyleniyordu.

Ermeni ahâli sabahleyin kiliselerinde toplandılar, merâsim yaptılar. 
Merâsimin ikinci kısmı için de memurîn-i hükümete davetnâmeler 

gönderdiler.

Bu merâsimin îfâsından sonra bir cem-i gafîr hâlinde kiliseden çıkarak 
önlerinde mızıkaları bulunduğu hâlde Protestan mektebine doğru hareket 

ettiler. Yolda, henüz buraya yeni gelmiş bir muallim nutuk îrâd ediyordu. 
İki polisle takîb müfrezesinden dört nizâmiye neferi kalabalığın önünde 

intizâmın temînine ve yolların açılmasına çalışıyordu. Bu sırada bu kuvve-i 
inzibâtiye bir emir tebliğ etti.

Polis aldığı tahriri emir mûcibince, zaten birkaç aydan beri idare-i örfiyye 
altında bulunan, Adapazarı’nda böyle ictima’ların ve nümâyişlerin memnu‘ 
olduğunu fakat kiliseleri dahilinde bit-tabii serbest bulunduklarını kalabalık 

içindeki belli başlı zevâta tebliğ ve mızıkanın da çalınamayacağını ilâve 
etti. Arzuları üzerine emirnâmeyi de kendilerine gösterdi. Mızıka emre itaat 

ediyordu.

Bunu müteâkib kalabalık arasından bir ses işitildi. Bir ses bunlar ne 
karışıyorlar, mea‘t-teessüf intizamsızlık başlıyordu.

Kalabalık arasında resmî elbiseleriyle birisi palaskalı iki Ermeni jandarma 
neferi de nümâyişe iştirak eyliyordu. Bunlar da işe karıştılar, mızıkaya 
çalmalarını söylediler. Kuvve-i inzibâtiyye de bi’t-tabi aldığı emri ifâya 
çalışıyordu. Bunun üzerine Ermeni jandarmalardan biri, kim bilir nasıl 

bir düşünce ile kavilden fiile geçmeye lüzûm gördü. Müfreze çavuşuyla 
on başıya birer tokat vurdu. Bu hareketiyle artık iş bütün bütün çığrından 

çıkmış oluyordu. Ermeni jandarma neferini müteâkib nutuk irâd eden 
muallim hücum ve tahkirâta başlayarak “Eşşoğleşekler, bunları kime 

kaldırıyorsunuz” sözleriyle müfreze neferlerinden birinin silahına sarıldı.

Karışıklık pek fenâ bir şekil almıştı. Kalabalıktan birçok adamlar kuvve-i 
inzibâtiyye üzerine hücûmla sopayla, bastonla kamalarla dövmeye ve 

ellerinden silahlarını almaya başladılar. Bu arada müfrezeden bir nefer 
sırtından ve müteaddid yerlerinden aldığı kama yaralarının tesiriyle 

teslim-i ruh ederek yere serildi. Onbaşı kolundan ve başından müteaddid 
cerîhalar aldı. Diğer nefer de mecrûh oldu. Mütearrızlar iki polisi de kama ile 
arkalarından yaraladılar. Bunların silahları, polislerin tabanca ve meçleri de 

alınmış, yalnız yukarıda berâ-yi istimdâd  silah attığını söylediğimiz çavuş 
mavzerini kurtarabilmiştir.

İşte vatandaşlarımızın Ermenice hurûfâtının îcâdı münasebetiyle yaptıkları 
merâsim, mea’t-teessüf Adapazarı’nda böyle müessif bir hâdiseye sebep 

olmuştur.
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AKS-İ SADÂ 
sy. 725 / 10 Teşrin-i Evvel 1329 / 22 Zilkade 1331

Müslümanları Kurtarmak İçin
İttihat Terakki Kongresi, terakkiyât-ı medeniyye itibâriyle garba 
temessül mecburiyetinde bulunan Müslümanları kurtarmak için 
İslamiyeti esâsâtı itibâriyle asr-ı saâdete ve tatbikât cihetiyle asr-ı 
hâzıra irca‘ ve tevfik eylemek lüzûmuna dair bir madde kabul 
eylemiştir.

 Filhakika bid‘at, hurâfât, ihtilâfât arasında kaybolmuş olan esâsât-ı 
islamiyyeyi ihyâ etmek asr-ı saâdetteki ahlâk-ı ictimâiyye ve ahvâl-i 
ruhiyyeye avdet etmek demektir ki hâsıl edeceği tahakkuk olan 
terakkiyât ve tekemmülât itibâriyle asr-ı hâzırın icâbâtına tevfik-i 
hareket etmiş olmaktan başka bir şey değildir. Çünki her türlü 
terakkiyâtı vücuda getirecek sebepleri daire-i emrinde ve hertürlü 
tedenniyâtı mucib olan sû-i ahvâl-i daire-i nehyinde tutan esâsât-ı 
islamiyye ile bugünki marifet ve medeniyeti kuran tatbikât arasında 
fark yoktur.
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TÜRK YURDU 
Sf. 1007-1008 / 1329

 
Anadolu’da Demiryolu Mıntıkaları
İstanbul’da çıkan gazetelerin Frenkçe, Rumca, Ermenice, Yahudice yahut Türkçe olmasına göre hürriyet-i 
kelâmiye dereceleri değişir. Başka memleketlerde künün aksine olarak bizde en çok hürriyet-i kelâmiyyeye mâlik 
matbuât, yabacıların elinde olan matbuâttır! Şarkın meşhur misafirperverliği, bi’t-tabi bunu iktizâ ettirir.. Türkçe 
olmayan Osmanlı matbuâtı yani Rum, Ermeni ve Yahudi vatandaşlarımızın cerideleri Frenkler’inkinden sonra 
gelir; Fakat onların da serbestlikleri bizim zavallı Türk matbuâtından kat kat fazladır. Meşrutiyetten sonra vâkıa 
müsâvât ilân olunduysa da atâlet kanunu icâbı eski teb‘aperverlik bu kadar olsun devam etmemeli midir?

 
Mesela 2 Teşrin-i Evvel Rumî 1913 tarihli “Azadamard” aşağıya naklettiğimiz haritayı basmış ve üstüne de şöyle 
yazmıştı: “Asya-i Osmanî dahilinde demiryollarına müteallik nüfuz-u iktisâdi daireleri” acaba bu denilen şeylerin 
aslı faslı var mı?

 
1.Alman mıntıkası, 2. Fransız Mıntıkası, 3. İngiliz Mıntıkası, 4. İtalyan Mıntıkası, 5.Yapılmış Demiryolları, 6. 
Yapılacak Demiryolları 
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İKDAM 
sy. 5991 / sf. 2 / 26 Ekim 1913

Şükrü Paşa
Edirne’nin müdâfi‘-i nâmdârı Şükrü Paşa Hazretleri dün zevâli saat yarımda âhiren işlemeye 
başlayan ilk ekspres treniyle şehrimize muvâsalat buyurmuşlardır.

Trenin Sirkeci İstasyonu’na vürûdunu müteakib, Topçu Dairesi Reisi ve Teşrîfât-ı Askeriyye Nâzırı 
Ahmet Vefik Paşa, İstanbul Muhâfızı Cemâl ve Matbuât Müdîr-i Umûmisi Rauf ve Polis Müdîr-i 
Umûmisi Azmi Beyler ile mülkî ve askerî memurîn-i teşrîfâtiye ve bir çok ümerâ-yi askeriyye ve 
erkân-ı hükümet-i müşârünileyhin râkib oldukları vagona azimetle beyân-ı hoş-âmedi eylemişler 
ve istasyonun dâhil ve hâricinde yüzlerce ahâli tarafından istikbâl olunmuşlardır.
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ŞEHBÂL 

sy. 83 / 1 Teşrin-i Evvel 1329

Gümülcine ve 
Havalisinde İlân-ı 
İstiklâl Eden 
Hükümet-i İslâmiye’nin 
Dersaadet’te Bulunan 
Heyet-i Murahhasası
“Henüz silsile-i havârık-ı hitâm bulmayan Balkan havâdisâtının gayr-ı muntazır ve bînihâyeye tecelliyâtından biri 
de - bir netice-i mesûdeye iktirânını samimimyetle temenni ettiğimiz - Gümülcine vaka-i istiklâli olmuştur. Bulgar 
boyunduruğunun – risâlemizde tek tük bazı menâzırı nefretle müşâhede edilmekte olan – asâr-ı tazyikini bir 
kere nefsinde tecrübe edenlerin artık ölüme müracaattan evvel bir daha ona gerden-dâde olabileceğine ihtimâl 
verilmezdi. Nasıl ki Gümülcine ve havâlisindeki Türk ve Rum ahâli böyle yaptılar: Boyunduruğa girmeden evvel 
ölüme karar verdiler ve ilân-ı istiklâl ettiler. Hükümet-i müstakilenin devletlere iblâğ-ı hâl için gönderdiği heyet-i 
marahhasanın resmini buraya dercediyoruz. 

1-Hükümet-i Müstakile Reîsi Muvakkat-ı Müderrisînden Hafız Salih Efendi, 2-İskeçe Eşrâfından Mehmet Şükrü 
Paşa, 3-Dedeağaç Kumandanı Sabık Hükümet-i Müstakile Erkânından Binbaşı Süleyman Bey, 4-İskeçe 
Müderrisîninden Hacı İsa Efendi, 5-İskeçe Eşrâfından Hilmi Paşa, 6-Gümülcine Ulemasından Ali Galip Efendi, 
7-Dedeağaç Eşrâfından Hacı Saffet Efendi, 8-İskeçe Eşrâfından Mehmet Şükrü Paşazade İbrahim Bey, 9-Ahi 
Çelebi Eşrâfından Hüseyin Paşa.”
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SABAH 
sy. 8637 / sf. 3 / 5 Teşrin-i Evvel 1913 / 22 Eylül 1329 / 4 Zilkâde 1331

Amerika Meraklılarına İzâh-i Hakikat
Amerika’ya gitmek, Amerika’da para kazanmak merakının gençlerimizde uyanmış olduğu görülüyor, teşebbüs-ü 

şahsînin henüz saha-ı mesâisini iyice anlayıp dinlemeden Amerika’da tatbiki, birçok mezâhim ve müşkilâta 
hedef olduktan sonra, Amerika merakına düşen ve kendilerini o aleme atacak kadar kuvvet ve cesaret gösteren 

gençlerimizi pek elîm bir inkisâr-ı hayale uğrattığı da anlaşılıyor. Şimdi Türk gençlerinin Amerika’ya gitmek 
ve orada sâhib-i servet olmak heves ve cesaretini göstermelerinden senelerce evvel Amerika’ya Memâlik-i 

Osmaniyye’den ve anâsır-ı muhtelifeden binlerce kişi htiyâr-ı hicret etmiş idi. Bu hicrete, devr-i sâbıkın tahammül 
güdâz bin türlü tazyikât ve teşdidât-ı müstebidânesi, bir sebeb-i mücbir oluyordu. Amerika’ya giden Osmanlılar 

arasında birkaçı istihsâl-i servet etmiş olabilir. Fakat bunlara mukâbil, zarûret ve sefâlet içinde, hidemât-ı şakka 
altında binlerce canların heder olup gittiği düşünülürse anâsır-ı muhtelife-i Osmaniyye için kitle-i umûmiyyeleri 

itibârıyla ne kadar kurbanlar verilmiş tazmini gayr-ı mümkin ne zararlara uğranmış olduğu teslim olunur.
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 887-88 / sf. 3 / 18 Eylül 1329 / 1 Teşrin-i Evvel 1913 / 29 Şevval 1331

Dün Geceki Seyl-i Âb
Yangın derdi azmış gibi, başımıza bir de sel belâsı ârız oldu.

Eyüp’te – Kağıthane’de – Sarıyer’de – Büyükdere’de – Anadolukavağı’nda – Rumelikavağı’nda 
-  Paşabahçesi’nde – İstinye, Tepeköy, İncirköyü’nde – Manastırağzı Tehaffuzhânesi’nde – Rumeli hattı 
güzergâhında – Katarlar– Teftişât ve ittihâz-ı tedâbir – malûmât-ı mütemmime – Şehremânetine gelen telgraflar.

Şehrimizde hemen hergün vuku bulan yangınların azim hasârât ve tahribâtına, tekerrür ede ede istînâsa 
mecbur kalmış olan halkımız, dünki seyl-i âbın âsâr-ı müthişe-i tahribâtından fevkalâde mütedehhiş olmuştur.

Filhakika, Japonya’da Amerika’da zuhûra gelen tuğyân-ı miyâh neticesinde, binlerce insan hayatının heder 
ve mahvolup gittiğini telgraflarla öğrendiğimiz zamanlar, memleketimizin bu gibi âfât semâvîyyeden mehmâ 
emken masûn kaldığını görmekle müteselli oluyorduk. Evvelki geceki seyl-i âb, Amerika ve Japonya kıtalarında 
zuhûr eden müthiş fırtınaların müthiş tahribâtından aşağı kalmıyor.
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İKDAM 
sy. 5983 / sf. 1 / 18 Ekim 1913

Panama Kanalı’nın Resm-i Küşâdı
Zekâ ve Metânetin Tabiata Karşı Gâlibiyeti
1-Amerika Reis-i Cumhuru Mösyö (Wilson) – üç bin kilometre uzaktan Washington’dan bir elektrik düğmesine 
dokunarak yirmi bin kilo dinamiti berhevâ ediyor, kanalın en son seddini hafîf bir darbe ile mahveyliyor ve bahr-i 
muhit-i kebîr ile bahr-i muhit-i atlası sularını birbirine karıştırıyor.

2-1880 senesinde Panama berzahı hafriyâtına ibtidâr eden Fransız (Ferdinand de Lesseps)

3-Mösyö (De Lesseps)’in baş mühendisi (Philip Butovarilla)

Amerikalılar, verdikleri sözden geri dönmeyi sevmezler. Bunlar, iki bahr-i muhit sularının, bahr-i muhit-i kebîr ile 
bahr-i muhit-i atlasının sonbaharda birleşeceğini ilân etmişler idi. Filhakika bir iki gün evvel gelen telgraflar, iki 
bahr-i muhit sularının birbirine kavuştuğunu teblîğ ediyor idi. Bu sûretle, metânet ve zekâ-yı beşer şimdiye kadar 
tabiatın gayr-ı kabil-i iktihâm ü izâle addedilen bu mâniasını da ortadan kaldırmış bulunuyor.
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SERVET-İ FÜNÛN 
sy. 1170 / sf. 613 / 24 Teşrin-i Evvel 1329 / 7 Zilhicce 1331

 
Panama manzaralarından:

“Panama Kanalı’nda Bahr-i Muhît-i Atlasî’ye 
çıkılacak yerinde bir vapur ile kanalın rıhtımı”

 
Panama Kanalı manzaralarından:

“Panama Kanalı’nda Gatun Gölü’ne çıkılacak 
yerde kanal inşaatı”

SERVET-İ FÜNÛN 
sy. 1154 / sf. 225 / 4 Temmuz 1329 / 13 Şaban 1331

“Su otomobili – Yolları sular iken”
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TANİN 
sy. 1738 / sf. 2 / 23 Zilkade 1331 / 11 Teşrin-i Evvel 1329 / 24 Teşrin-i Evvel 1913

Mısır ve Süveyş Kanalı
(Tan) gazetesinin İskenderiye muhâbiri telgrafla bildiriyor:

Süveyş Kanalı imtiyâz fermânı mûcibince Süveyş Kanalı Kumpanyası’nın meclis 
idâresinde Mısır Hükümeti’ni bir Mısırlı temsîl edecekti.

1865 senesinden, yani kanalın resmen küşâdından evvel Mısır Hükümeti’ni bir Fransız 
temsîl ediyordu. Mısır Hükümeti’nin en son murahhası Mösyö Emile Elibe idi.

Kendisi bu vâzifesi için kırk sekiz sene, senede 40000 frank maaş almıştır.

Emile Elibe’nin vefâtından beri gazeteler Mısırlı bir murahhas tayîn ettirmek kastıyla bir 
münâkaşa açmışlardır. Fakat malûmdur ki 1875’te Hidiv İsmail Paşa, kendisine âid olan 
17602 hisse senedini İngiltere Hükümeti’ne satmıştır. İngiltere buna istinâd ederek bir 
İngiliz murahhası tayînini acaba ileriye sürecek mi?
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TANİN 
sy. 1721 / sf. 1 / 6 Zilkade 1331 / 24 Eylül 1329 / 7 Teşrin-i Evvel 1913

İstanbul’da Medeni Bir Hayat Başlangıcı
Evvelce bir takım bostanlar, hâli arsalar, harâbeler şeklinde duran Gülhane Bahçesinde ber-
dest-i himmet bir bahçe vücûda getirdi. Gazetemizin koleksiyonu karıştırılırsa şimdiye kadar 
belki on defa Sarayburnu’nda umûmî bir bahçe tesisi lüzûmundan bahsetmiş, şehremânetini 
teşvîk edip durmuştuk. Bu lüzûmu nihâyet anlayan ve anladığını yapmaya muvaffak olan bir 
şehreminine tesâdüf ettiğimizden dolayı cidden memnûnuz.

Hele Gülhane Parkı’nı bilhassa Cuma ve Pazar günleri ziyâret ettikçe bu memnûniyetimiz bir kat 
daha artıyor. Ne denirse denilsin, bu İstanbul’da medenî bir hayât başlangıcıdır.
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TANİN 
sy. 1724 / sf. 1 / 9 Zilkade 1331 / 27 Eylül 

1329 / 10 Teşrin-İ Evvel 1913

Şehremânetinden 
İstediklerimiz

Akla Gelenlerden

Karşımızda iş görmez, iş 
görmeye niyet etmez bir 

şehremâneti gördükçe bazı 
şeyleri hatıra getirmeyi bile 

canımız istemezdi. Her 
söylenen söz bir şikâyet, bir 

feryâd oluyordu. Fakat, göze 
çarpan bazı sokakları yıkayacak 

derecede halkın hüsn-i 
nazarına ehemmiyet veren, 

iş yapmak istediği hissini ilkâ 
eden şimdiki şehremânetinden 
bir çok isteyeceklerimiz olabilir. 

Bugün aklımıza gelenleri ber 
vechi âti hülâsa ediyoruz

Şehremânetinden evvelâ 
yediğimiz içtiğimiz şeylere 

dikkat etmesini isteriz. 
İstanbul’da bugün kim hâlis 

süt içtiğini iddia edebilir? 
Bugün yediğimiz tereyağlarının 

hâlisiyetine kim emin olabilir? 
Bu suâl listesini pek uzatmak 

kabildir.

Fakat şu iki misâl ile 
anlaşılacağı için nâfile lakırdıya 

lüzûm görmüyoruz.

Bu teftîşin o kadar kolay 
olmadığını teslîm ederiz. 
Bu yolda ihtiyâr olunacak 

fedâkârlıklar birden bire 
halkın gözüne çarpmaz. 

Fakat ne yapalım, bunlar 
da şehremânetinin cümle-i 
vezâifindendir. Bazı icrâât 
‘‘reklam’’ hizmeti görebilir, 
bazılar göremez. Fakat bu 
onların ihmâl edilmesi için 

bir sebep değildir. Biz teftişin 
zorluğunu falan düşünmeyiz. 

Mâdem ki bir şehremânetimiz 
vardır, İstanbul halkı sıfatıyla 

ondan şunu talep ederiz ki 
sabahleyin çocuklarımıza bir 

fincan süt içirdiğimiz zaman bu 
süt hâlis olmalıdır. Ve bunu bize 

şehremâneti temîn etmelidir.
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ŞEHBÂL 
sy. 85 / 1 Teşrin-i Sâni 1329

 
Medine ile Taif arasında bir merhale: “Müsîl-i Kebir”

 
Cidde’de “Leyla vü Mecnûn” menkıbesinin kahramanı 

Leyla’nın türbesi

 
Cebel-i Arafat’ta huccâc-ı kirâmın tecemmu‘u 
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KARAGÖZ 
sy. 565 / sf 4 / 2 Teşri-i Evvel 1329 / 14 Zikâde 1331

Hurûf - Canım Karagöz Efendimiz, nedir bu bizim başımıza 
gelen?... Önüne gelen bizi ıslâha çalışıyor… Her gün bir türlü 
kıyâfete giriyoruz. Ya bu ıslâhatçıların hepsi bir araya toplanarak 
bizi iyi bir şekle soksunlar yahut eski halimizde bıraksınlar…

Karagöz - Hepiniz burada mısınız, yani bu şikâyete iştirak ediyor 
musunuz?...

Hurûf _ Bazılarımız gelemedi. Çünki tadilât ameliyâtı dolayısıyla 
yatakta yatıyorlar…

Karagöz - Peki “vav”ı göreyim, o nerede, o da gelemedi mi?...

Hurûf - Hayır, o da gelemedi, onun hiç de sokağa çıktığı yok. Çünki 
başına fenâ bir şey (!) takmışlar, hicâbından gece gündüz evine 
kapanıp ağlıyor…
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 909-110 / sf. 1 / 10 Teşrin-i Sani 1913 / 28 Teşrin-i Evvel 1319 / 10 Zilhicce 
1331

 
Kurban Bayramı Îyd-i Saîd-i Adhâyı 
Karilerimize Tebrik Ederiz
Bugün ıyd-i saîd adhâya şeref-i müsâdifdir. Bu gibi 
eyyâm-i mübâreke müslimîn ve muvahhidîn için 
câvidânî bir saâdetle hulûl eder, ve Âlem-i İslamı 
müstagrak-ı neşât eyler. Bu sene ise bu saâdet-i 
mâneviyeyi idrâk eylerken gâib olmuş memleketler, 
ufûl etmiş binlerce dindaşlarımız nazar-ı hayalimiz 
önünde tecessüm edecek ve hiç şüphesiz bi’l-umûm 
ehli İslamı ağlatacaktır.

 
Osmanlı Tayyareciliğinin Şanlı Ve Tarihi 
Gününün Mâba‘d İntibâ›Atı
(Resimler)

Ayastefanos Tayyare Mektebi Müdür-ü Muktediri 
Binbaşı Veli Bey

En muktedir tayyarecilerimizden İngiltere’de tahsil 
etmiş olan Mülazım Fazıl Bey

Dokor’u dün mûmâileyh karşılamıştır.

Ayestefanos Tayyare Mektebi Müdürü Binbaşı 
Veli Bey, tahsisâtın azlığına, bazı elzem alât ve 
edevâtın fıkdânına rağmen tayyarecilik mektebini 
yeniden tesis edercesine tezyine, bizde sırf  millî bir 
tayyarecilik heyeti vücûda getirmeye muvaffak olan 
bir zât-ı âlî himmettir. Kendisinin mektepteki her türlü 
mahrûmiyete rağmen ne kadar sarf-ı mesaî ettiğinin 
ve bu mesaiden ne müfîd neticeler hâsıl olduğunun 
delâletini ise üç dört gün evvelki tayerânlar tecrübeler 
parlak bir sûrette isbât etmiştir.

 
Tayyare ile İstanbul afâkında cevelân icrâsına 
muvaffak olan ilk Müslüman gazeteci.

 
Cuma günü muharririmiz Vehbi Bey’i tayerân ettiren 
tayyareci Fethi Bey.

 
Türkçe matbuâtı mensûbîni meyânında birinci defa 
tayyare ile cevelân eden tayyarecilik muharririmiz 
Osman Vehbi Bey
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TANİN 
sy. 1758 / sf. 1 / 16 Zilhicce 1331 / 3 Teşrinisani 1329 / 16 Teşrinisani 
1913

Mekteb mi, Maktel mi?
Nâfi’a Nâzırı Osman Nizâmî Paşa Hazretleri’ne

Kanlı Bir İstatistik

Tophane’de bir mühendis mektebimiz var. Bu 
mektebde sârî hastalık yüzünden şâkirdânın 
verdiği kurbanların mikdârına dair destres 
olduğumuz elîm malûmâtı ber vechi âti 
dercediyoruz:

Verem Tahribâtı

326 senesi kânun-i sânisinden şubat nihâyetine 
kadar

Müntehi sınıftan Giritli Hilmi Efendi bağırsak 
veremi

Birinci sınıftan Malatyalı Kâzım Efendi akciğer 
veremi

İkinci sınıftan Konyalı Filip Efendi akciğer veremi

1327 Senesinde

İkinci sınıftan Yanyalı Matius Efendi akciğer 
veremi

İhtiyât sınıfından Preşovalı Feyzullah Efendi 
akciğer veremi

İkinci sınıftan Ahî Veli Burgazlı Ali Rıza Efendi 
akciğer veremi

1328 Senesinde

Dördüncü sınıftan Trabzonlu Fevzi Efendi akciğer 
veremi

1329 Senesinde

İhtiyât sınıfından Bosnalı Asım Efendi akciğer 
veremi

Humma-yı Tifüsidi Tahrîbâtı

25 Kânun-i Sâni 328 son sınıftan Rüşdü Efendi 
Humma-yı tifüsidi

11 Mart 329 ihtiyât sınıfından Reşâd Efendi 
Humma-yı tifüsidi

(3. paragraf)

Görülüyor ki son günlerde tifo hastalığı bütün 
şiddet-i sirâyetiyle tahribâtını icrâ etmeye 
başlamıştır.

Bunlardan başka mektepte kanlı basur, 
romatizma, hastalıkları mevcûd olduğu gibi 
fabrika bacalarından dumanların tesiriyle 
talebenin gözlerinde de pek şâyân-ı teessüf bir 
nisbet-i vâsiada hastalık vardır. Fakr-üd dem, 
nevrasteni gibi şeyleri ise bu silsile-i mesâib 
yanında saymaya bile lüzûm görmüyoruz.



177Havâdis; 1913

TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 912-113 / sf. 1 / 16 Teşrin-i Sâni 1913 / 3 Teşrin-i Sâni 1319 / 16 Zilhicce 1331

Terhis-i Asâkir
Terhis-i Asâkirin  Anadolu Şimendifer güzergâhındaki müessir safahâtından bir senelik 
fedâkârâne harbden, bir senelik havsala söz bin türlü meşâkk ve mezâhimden, mihnetten 
sonra Mehmetçiklerimiz nihâyet nenelerine, hemşîrelerine, yavuklularına kavuşuyorlar…



178 Havâdis; 1913

TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 908-109 / sf. 3 / 9 Teşrin-i Sâni 1913 / 27 Teşrin-i Evvel 1319 / 9 Zilhicce 1331

Islâh-ı Hurûf İçin
Cemiyet-i Hayriye-i İslamiyye Dairesi’nde, Şeyh Abdülaziz  Çavuş Efendi’nin taht-ı riyâsetinde Türk, 
Arap ve İran’lı ulemâ ve üdebâdan mürekkeb bir heyet, ıslâh-ı hurûf meselesi ile iştigâl ederek 
Hurûf-i Arabiyye’nin hâl-i hâzır tahririnin terakkimize mâni ve ıslâha muhtaç olduğu ve Hurûf-u 
Arabiyye’nin  yalnız birer şekillerinin alınıp, münfasıl yazılmak ve aralarına savâit konmak sûretiyle 
ıslâhı lüzûmu kabul edilmiş, ve bu husûsun müzâkere-i teferruâtı, Şeyh Abdülaziz Çavuş’un 
müteheyyi-i azimet bulunduğu Medine-i Münevvere’den avdetine ta‘lîk edilmiştir.
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SABAH 
sy. 8691 / sf. 3 / 29 Teşrin-i Sâni 1913 / 16 Teşrin-i Sâni 1329 / 29 Zilhicce 1331

Bir Osmanlı Hanımının Tayerânı
Mukaddes vatanı içinde bulunduğu mühlikeden kurtarmaklığın cesur ve faal ve garbın seviye-i irfânına 
yükselmiş vâlideler yetiştirmekle kabil olacağını idrâk eyleyen muhterem kadınlarımız bu gâyeye 
vusûl için her türlü cür’et ve teşebbüslerde bulunuyorlar. Bu cümleden olmak üzere iki üç gün evvelde 
yazdığımız vechile Osmanlı Müdâfaa-i Hukuk-u Nisvân Cemiyeti A‘zâsı’ndan Belkıs Şevket Hanımefendi, 
şiddetli rüzgâr ve yağmur olmadığı takdîrde bu Pazar günü Safra Köyü’ndeki tayyare mektebinden 
tayerân eyleyecektir.
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KADINLAR DÜNYASI 
sy. 19-100 / 23 Teşrin-i Sâni 1329 / 6 Muharrem 1332

“Tayrân eden Belkıs Şevket Hanımefendi kızımız ile Osmanlı Müdâfaa-i Hukuk-u Nisvân 
Cemiyeti Erkânı ve Kadınlar Dünyası Heyet-i Tahririyesi’nin tayyare önünde alınan 
resimleridir.”
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İKDAM 
sy. 6016 / sf 4 / 23 Kasım 1913

Antalya’da İtalyanlar
İzmir’den ‘‘Tan’’ gazetesine çekilen bir 
telgrafnâmede âtîdeki malûmât veriliyor:

İtalya Hükümeti âhiren Antaya civârında 
bir şimendüfer imtiyâzı istihsâl ettiği 
sırada hükümet-i mezkûrenin bu 
havâlide icrâ eylediği faâlâne ve şedîd 
propaganda hakkında nazar-ı dikkati 
celbetmek fâideden hâlî değildir. Bu 
husûs için her türlü vesâit-i malûmeye 
mürâcaat edilmiştir. İtalya Hükümeti 
evvelâ (Roma) Milli Müzesi Müdîri Marki 
(Fariben) ile (Atina) İtalyan Mektebi 
talebesinden Mösyö (Rumonli)’yi 
Antalya’ya göndermiştir. Bunlar, 
Venedikliler’in bu civarda vaktiyle 
icrâ ettikleri hâkimiyet-i muvakkıtanın 
âsârını bulmak vazîfesiyle mükelleftiler. 
Fakat mumaileyhümânın memleketin 
vazîyet-i hâzıra-i iktisâdiyesine de 
büyük bir ehemmiyet atfetmişler ve 
hatta bu bâbda istatistikler tanzîm 
eylemişlerdir. Biraz sonra âsâr-ı atîka 
mütehassısları yerine diplomatlar 
gelmiştir. Birinci diplomat İtalyan 
Konsolosu Marki (Feranti) olmuştur. 
Marki (Feranti) İtalya’nın sefâin-i 
harbiyyesi tarafından selâmlanarak 
karaya çıktıktan sonra İtalyan efkâr 
ü mahsûlâtı hakkında faalâne bir 
propaganda icrâsına başlamıştır. İtalyan 
gemileri de altı aydan beri her fırsatta 
Antalya’yı ziyâret etmektedirler. İtalyan 
Konsoloshânesi Memurîni bütün şehir 
dâhilinde müteaddid İtalyan Emtiası 
lehinde Türkçe yazılmış raklamlar 
yapıştırmıştırlar. Hatta konsoloshâne 
Markoni şirketi emtiasından biri lehinde 
başlıca câmiilerden biri üzerinde 
bir ilân yapıştırmış ve bu keyfiyet 
ahâli-i islamiyenin tesîrini mûcib 
olmuştur. Hâdise-i mezkûrenin kesb-i 
sükûn etmesini müteâkib on kadar 
râhibe bir Cizvit rahibinin refâkatinde 
şehre gelmişlerdir. Derhal bir İtalyan 
hastahânesi ve mektebi tesîs edilmiştir. 
Edviye ü tedrîsât meccânen i‘tâ ü icrâ 
edilmektedir. Bu propaganda üç seyr-i 
sefâin kumpanyası tarafından da itmâm 
olunmakta ve (1913) senesine kadar 
Antalya’da İtalyan bayrağı meçhûl 
olduğu hâlde elyevm şehir İtalya 
ile doğrudan doğruya münâsebette 
bulunmaktadır.
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 901-102 / sf. 1 / 2 Teşrin-i Sâni 1913 / 20 Teşrin-i Evvel 1319 / 2 Zilhicce 1331

Hilâl – Salib Davası
Ne kadar nîkbîn, bazı Avrupalılara’a karşı ne kadar teveccühkâr olursak olalım karşımızda 
“Ehl-i Salib” fırkası bulunduğunu, ve mensûbiyetinin  Hilâl – Salib davasını tâ-be ebed 
sürüklemek istediklerini, hatta bir takımlarının  “Piyer Lermet” lere halef olmak dâiyesini 
güttüklerini görmemek kabil olmuyor. Muhtelif hükümât-i ecnebiyenin rıbka-i hakimiyetleri 
altında bulunan Akvâm-ı İslamiyye arasındaki lâyezâl uhuvvetten, bu uhuvvetin tezâhürâtından, 
lüzûm-u devamından bahsettik mi Avrupa’nın: “Müteasıblar!” nidâyı tehdit âmizine marûz 
kalıyoruz; bazılarımız da bizi taasubla itham etmek  isteyenlerin müteasıb olamayacağına, 
onların bütün manâsıyla medenî ve insaniyetperver olduğuna hükmediyoruz. Böyle safdiller 
mea‘at-teessüf  aramızda eksik değildir. Hatta istinâdgâh-ı tabiisini bırakarak “Âlem-i Medeniyet 
ve İnsaniyet!” in zerrîn fakat  zehrîn iğfâlâtına kapılanlarımız, salâhlarını  makarr-ı hilâfette değil 
yabancı muhitlerin nasâyıhında arayanlarımız bile bulunuyor…
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 911-112 / sf. 1 / 15 Teşrin-i Sâni 1913 
/ 2 Teşrin-i Sâni 1319 / 15 Zilhicce 1331

 
Nihayet Yunan’la da .. 
Akd-i Sulh
Ne İdiler, Ne Oldular…
Yunanistan’ın kabl-el harb 
mâlik olduğu arazi ile ba‘d-
el harb ne kadar tevessü‘ 
ettiğimizi gösterir harita.

Evet, nihâyet Yunanistan’la 
da, düşmanlarımızın 
en ehemmiyetsizi, en 
liyâkatsizi, en bayağısı olan 
bu millet ve hükümetle de 
akd-i sulh edildi. Bu da 
zarûri bir hal idi. Yunanistan 
ne kadar bilâ pervazlık 
ederse etsin, cürmüne, 
meziyetsizliğine bizim 
nazarımızda tarif edilemez 
derecelerde küçüklüğüne 
bakmadan dermeyân ettiği 
mutâlebât ve müddeiyât 
ne kadar mübalâğalı 
olursa olsun bu adamlarla 
aramızda harb ilâ nihâye 
devam edemezdi. Buna 
Yunanistan’ın bizzat kendi 
hâl ve mevkii, vaziyeti 
mâni olduğu gibi bizim de 
ahvâl-i umûmiyemiz, iki 
senedir büyüklü küçüklü 
beş devletle muharebeden 
mütevellid yorgunluğumuz 
ve ziyanlarımız tabii 
müsaid olamazdı. İşte bu 
sebebe mebni Balkanlılar 
meyânında en müstahkar 
gördüğümüz ve hakikat-i 
hâlde öyle olan bu devletle 
de nihâyet ister istemez 
sulhü yaptık, ve kendisine 
askerden başka her 
şeyi benzeyen palikarya 
kafalarıyla nasılsa işgâl 
edebildiği yerleri nihâyet 
resmen terk eylemiş olduk.

 
Yunanlıların bugünki 
muvaffakiyâtının en büyük 
âmili olan Averof Zırhlısı 

vatandaşlar, bu zırhlıyı 
Yunanistan’a ihdâ eden 
adamın Averof nâmında 
Yanyalı bir Osmanlı Rum 
olduğunu unutmayalım!
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TANİN 
sy. 1747 / sf. 1 / 2 Zilhicce 1331 / 20 Teşrin-i Evvel 1329 / 2 Teşrin-i Sâni 1913

Garbî Trakya Nasıl İşgâl Edildi?
İ’tilâf – İşgâl – Gümülcine’de – Ziyâfetler.

Garbî Trakya’nın işgâli meselesi bugün artık tamamiyle olup bitmiştir. Harekât-ı işgâliye başladığı esnâda yine 
bu sütunlarda yazmış olduğumuz bir makâle ile Gümülcine hükümet-i müstakilesinin ne gibi esbâb ü şerâit 
tahtında Bulgarlar’a karşı mukâvemetten sarf-ı nazar ettiklerini uzun uzadıya anlatmıştık. Bugün de Garbî 
Trakya’nın ne sûretle Bulgarlar tarafından tekrâr işgâl edilmiş olduğundan bahsedeceğiz:

Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakilesi Bulgar’la akdettiği itilâf mûcîbince memleketi yine Bulgar idâresine tevdi‘a 
karâr vermiş ve işgâl yirmi gün sonraya ta‘lik olunmuş idi. Fakat Bulgaristan siyâset-i dâhiliyesi bilâhare işgâlin 
tesri‘i zarûretini hâsıl ettiğinden daha mühletin hitâmından iki hafta evvel Bulgaristan Hükûmeti hükûmet-i 
muvakkıtaya mürâcaâtla muvâfakat ricâ etti. Hükûmet-i muvakkıta da buna râzı olduğundan Bulgar Hükümeti 
efrenci teşrîn-i evvelin sekizinci günü harekât-ı işgâliyeye başladı.
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SABAH 
sy. 8688 / sf. 3 / 26 Teşrin-i Sâni 1913 / 13 Teşrin-i Sâni 1329 / 26 Zilhicce 1331

Rumca Gazeteler
Rumca gazetelerin hep birden tatili üzerine Rum Patrikhanesi tarafından bir heyet-i mahsûsa intihâbıyle 
bu heyetin Sadrazam Paşa, Dahiliye ve Adliye Nâzırları nezdinde teşebbüsâtta bulunduğundan 
bahseden İstanbul Gazetesi istihbârât-ı vâkıasına atfen, hükümetin nihâyet iki üç gün zarfında iki Rumca 
gazetenin neşrine müsaade i‘tâ edeceğini yazıyor.

Dün akşam Tahiromos gazetesi intişâr etmiştir.
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ŞEHBÂL 
sy. 88 / sf. 304 / 15 Kânun-i Evvel 1329

Müntehâ-i felâket: Girit’te Yunan Kralı

TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 941-142 sf. 1 / 15 Kânûn-i Evvel 1913 / 2 Kânûn-i Evvel 1329 / 15 Muharerem 1332 

 
Tarihi Mevcûdiyetimizin Dilsûz Bir Günü Daha

Zavallı Girit’imiz  Dün Resmen Yunan’a İlhâk Edildi
 

Girit’i sâye-i hilâle vaz‘ eden şanlı bir Sadrâzamımız ile kıymetdâr adayı elinden kaçıran bugünki 
münkesir’-ül emel Osmanlılık…

Girit’in tarihçe-i ziyâ‘ı
(3. satırdan) Girit’in Yunan’a resmen ilhâkı, Yunanlık hayatında ne kadar mühim bir vaka ise, bizler için 

de o kadar ve belki daha çok mühim, daha çok müessir bir vakadır. O ehemmiyeti bir kat daha göze 
çarptırmak için bâlâdaki resmi bilhassa tertîb ve tersîm ettirdik. Bu vesile ile kârilerimize şunu tekrar 

eyleyelim ki Girit’in bugün bizden resmen fekk-i râbıtasını mûcib olan âmillerin en büyüğü Osmanlı… 
Hayır, hayır Müslüman parasıyla alınan (Averof ) zırhlısıdır. Vatandaşlar eğer kalplerimizde zerre kadar 

hiss-i diyânet, eğer damarlarımızda bir damla milliyet kanı kalmış ise bu müthiş vakaları o vakaların 
ilhâm etmesi lâzım gelen büyük vazifeleri unutmayalım. Artık mütenebbih ve müteyakkız olalım çünki 

hâlâ uyumakta devam edersek bizim paralarımızla daha (İmparator Kostantin) zırhlıları alınacak ve 
ihtimal ki tekmil adalarımızın ve âdetâ İzmir’in de akıbeti bugünki Girit’e benzeyecektir!
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TANİN 
sy. 1781 / sf. 1 / 9 Muharrem 1332 / 26 Teşrin-i Sâni 1329 / 9 Kânun-i Evvel 1913

Alman Heyet-i Askeriyyesi
Liman Paşa Geliyor
Kasil’den bildirildiğine göre Alman Heyet-i Askeriyyesi Reîsi General Liman Von Sanders dün 
Berlin’de imparator tarafından kabul edilmiş ve general bu esnâda resm-i veda‘yı ifâ eylemiştir. 
(Von Sanders) bu hafta nihâyetinde Dersaâdet’e muvâsalat edecek ve Kânun-i Evvel’in 
yirmisinden itibâren ifâ-i vazifeye mübâşeret eyleyecektir.
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TANİN 
sy. 1753 / sf. 1 / 8 Zilhicce 1331 / 26 Teşrin-i Evvel 1329 / 8 
Teşrin-i Sâni 1913

Bir Sîmâ-yı Hıyânet: İsmâil Kemâl
Yunan Hükûmeti hudûd-i cenûbiyye 
hakkındaki müddeiyâtını takviye için bir 
vesîka-i hıyânet neşrediyor.

Birkaç zamandan beri Arnavutluk’un 
hudûd-i cenûbiyesini tayin meselesinin 
ne derecelerde mûcib-i kıyl ü kâl olduğu 
malûmdur.

Hatta Avusturya ve İtalya Devletleri geçen 
gün Atina Kabinesi’ne buna dair şedîd bir 
şifâhi nota dahi tebliğ eylediler. Yunanistan 
Hâriciye Nâzırı da buna tahriren cevâb verdi.

Yunaniler bu mesele ile pek ziyâde 
meşgûl olan Avrupa’ya karşı kendilerini 
haklı çıkarmak üzere ellerinde mevcûd 
bir vesîkayı matbûât vâsıtasıyle efkâr-ı 
umûmiye karşısına çıkarıyorlar. Bu vesîka 
İsmail Kemâl tarafından (1908) tarihinde 
o zaman Yunanistan Baş Vekîli bulunan 
Teodokis’e yazılmış bir mektuptur ki dünkü 
posta ile gelen Nekselsiyor Gazetesinin 
Atina muhâbir-i mahsûsu bundan uzun 
uzadıya bahsetmektedir. Mezkûr mektupta, 
bugün Arnavutluk Hükümet-i muvakkıtası 
riyâsetinde bulunan İsmail Kemal mevâdd-ı 
âtiyeyi dercetmişti:

‘‘Evvelâ – Manastır’ın cenûbunda bulunan 
arazi tamamiyle Rum ahâli ile meskûndur 
ve bunlar doğrudan doğruya Yunanistan 
Hükümetinin nüfûz-i iktisâdî, ictimâî ve 
kavmîsi altındadır.’’

‘‘Sâniyen – Yunanistan ile Arnavutluk 
arasındaki hudûd-i tabiiyye Manastır’ın 
cenûbundan bedd ederek Adriyatik Denizi 
sâhilinde Korfu Cezayir müctemiâsı 
karşısında kâin küçük adanın hizasına 
müntehi olan bir hattan ‘ibârettir.’’

İsmail Kemâl o zaman, birçok devletler 
ricâl-i siyasîsini iğfâl ettiği gibi Teodokis’i 
de aldatarak onun hayat-ı husûsiyesini 
tanıyanlarca mesel-i sâir hükmüne girmiş 
olan Yunan drahmilerini de der-ceb etmişti.
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TANİN 
sy. 1786 / sf. 2 / 14 Muharrem 1332 / 1 Kânun-i Evvel 1329 / 14 Kânun-i Evvel 1913

Patrikhâneler Arasında
Evvelki gün Rum Patriki Yermanos Efendi refâkatinde patrikhâne erkân-ı 
ruhbânından ve meclis-i cismâni a‘zâsından bazıları bulunduğu halde Ermeni 
Patrikhânesi’ne azimet ederek merâsim-i ihtirâmkârâne ile kabul edilmiştir. 
İki patrik merkez ruhânilerini alâkadâr eden meseleler hakkında müdâvele-i 
efkâr ederek bütün meselelerde ve bilhassa intihâbât meselelerinde iki 
patrikhânenin tevhid-i mesai etmesi lüzûmunu bi’t-tekrar dermeyân etmişlerdir.
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TANİN 
sy. 1777 / sf. 3 / 5 Muharrem 1332 / 22 Teşrin-i Sâni 1329 / 5 Kânun-i Evvel 1913

Vilâyât-ı Şarkıyye Islâhâtı Meselesi
Tan Gazetesi’nden:

Vilâyât-ı Şarkıyye’deki ıslâhât meselesi hakkında icrâ-i müzâkere için Paris’te bir komisyon toplanmıştı:

(1.paragraf)

Almanya, Avusturya-Macaristan, Fransa, İngiltere-İrlanda, İtalya, Rusya, İsviçre murahhasları, 
Vilâyât-ı Şarkıyye ıslâhâtı meselesinin hâl-i hâzırıni tedkîk için Paris’te 30 Teşrin-i Sâni 1913 tarihine 
müsâdif Pazar günü akd-i ictima‘ eylemişlerdir. Türkiye tarafından kendilerinden talep edilmekte olan 
muâvenet-i maliye münâsebetiyle devletler, bu fırsatın bir daha ele geçmeyeceğini ve bu vasıtanın 
en sade ve en az tehlikeli bir vasıta olduğunu der-pîş eyleyerek Vilâyât-ı Şarkıyye ıslâhâtının icrâsı 
için hükümet-i seniyyenin müsaadesini istihsâl eylemek ve iş bu ıslâhâtın gerek devletlerin gerek 
Türkiye’nin menâfii nokta-i nazarından acilen mevkii tatbike vâz‘ı lüzûmuna kâni‘ bulunmuşlardır.
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 942-143 / sf. 3 / 16 Kânûn-i Evvel 1913 / 3 Kânûn-i Evvel 1329 / 16 Muharrem 1332

[Tütün Rejisine Dair Malumât ve Mütâlaât]
Tütün Kaçakçılığı – Tütün Ziraati
Geçen otuz senenin acı hatıraları – Bundan sonra eski hâl devam edebilir mi? – Rejinin mevcut silahları – 
Kaçakçılıktan yalnız reji mi müştekidir? – Hastalık nerede? – Tütün ziraatinin tâbi‘ olduğu kaideler -  Acaba daha 
nasıl teşdîd olunacak? – Tahfîf ve tadil lüzûmu neden hatıra gelmiyor*

Geçen otuz Senenin Acı Hatıraları: 

Anadolu’da tütün rejisinin geçen otuz seneye ait hatırât-ı elîmesinden en mühimini tütün kaçakçılığı etrafında 
vuku bulmuş olan tahribât-ı azîme teşkîl eder. Bu tahribât, maddi ve mânevi türlü türlü eşkâl ve derecâtta tecelli 
etmiştir. Bizde müessis istatistik usûlü olsa idi kaçakçılık ve kaçakçılığı takip yüzünden heder olan güçlü kuvvetli 
efrâd-ı milletin miktarı bir harp zâyiâtı ile omuz öpüşecek dereceye varmış olduğunu görerek cidden mütessir 
ve mütehayyir olur, ve bu teessür ve tahayyür  nisbetinde de bu mesâibin bir daha tekrar etmemesi esbâbını 
istemekle ciddi sûrette sarılmak mecburiyetini hisseder idik.
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 927-128 / sf. 1 / 1 Kanun-i Evvel 1913 / 18 Teşrin-i Sani 1329 / 1 Muharerem 1332

Ayasofya’yı Hâlâ Unutamıyorlar
Avrupa Taasub-u Hıristiyanisinin yorulmak bilmez ve fakat intibah-âmiz tezahürâtından.

 
Ayasofya’nın, feth-i Konstantiniye’den mukaddem kilise hâlini gösterir muhayyel bir 
resmi ki İngilizce meşhur Grafik gazetesinin son nüshasından aynen iktibas olunmuştur. 
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TASFÎR-İ EFKÂR 
sy. 946-147 / sf. 1 / 20 Kânun-i Evvel 1913 / 7 Kânun-i Evvel 1329 / 20 Muharrem 1332

Yunanlılar’a Veremeyeceğimiz Adalarımız
Yunanlılar’ın Arnavutluk’taki Zararını (!) Biz mi Telâfi Edeceğiz?
(Harita)

“İngiltere’nin Yunanlılar’a peşkeş çekmek istediği Çanakkale Boğazı’na mücâvir 
başlıca adalarımızın haritası”

Bir iki gündür Londra ve Paris’ten gelen telgrafnâmelerde, Yunanlar’ın Cenûbî 
Arnavutluk hudûdunda edecekleri fedâkâlığa mukâbil kendilerine Midilli, 
Sakız ve hatta Limni gibi adalarımızın bahşedilmesi İngiltere tarafından teklif 
olunduğu bildirilmekteydi. Yukarıdaki haritada Yunanlar’a İngiltere’nin kemâl-i 
semâhat ile peşkeş çekmek istediği adalarımızın mevâki‘-i umûmiyesini ve her 
birinin boğaza ve Anadolu sevâhiline olan mesâfesini gösteriyoruz. Kârilerimiz 
haritanın mikyâsına bakarak mesela Midilli ile Sakız Adaları’ndan Anadolu’ya 
olan mesâfâtı ölçecek olursa faraza Midilli’nin sevâhilimizden dört beş mil ve 
Sakız’ın da kezâ beş mil kadar bir mesâfede olduğunu görürler. Acaba Yunanlar 
Anadolumuz’a bu kadar yakın bir mesâfeye gelip de yerleşecek olurlarsa 
oralarda bizim için artık huzur ve sükûn ihtimâli kalır mı?
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TANİN 
sy. 1792 / sf. 3 / 20 Muharrem 1332 / 7 Kânun-i Evvel 1329 / 20 Kânun-i Evvel 1913

İstanbul Muhipleri Cemiyyeti’nin Dünki İctimâ‘ı
İstanbul Muhipleri Cemiyyeti dün Müze’de Kütüphâne salonunda Teşrifât-ı Umûmiye Müdürü İsmail 
Cinânî Bey’in taht-ı riyâsetinde ictimâ‘-ı senevîsini akdetmiştir.

Matmazel ve Madam Bompar ve İsveç Sefîri Cenâpları, Evkâf Nâzırı Hayri Beyefendi, Nâfia Nâzır 
Vekili Cemâl Beyefendi, Defter-i Hâkânî Emini Mahmud Esad Efendi, Kont İstrorug Cenâpları ve 
zevât-ı sâire ictimâ‘da bulunuyordu.
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PEYÂM 
sy. 36 / sf. 3 / 19 Muharrem 1332 / 6 Kânun-i Evvel 1329 / 19 Kânun-i Evvel 1913

Taksim Kışlası
Ahîren hazine-i maliye tarafından Selânik Bankası’na beş yüz bin lira 
mukabilinde satılmış olan Taksim Kışlası arsası bu kere hazine-i maliyece 
tekrar iştirâ edileceğinden Borsa Hanı’nın hıyn-i füruhtunda hazine-i maliye 
tarafından Selânik Bankası’na te’diye edilmiş olan beş yüz bin liranın 
mütebâkı dört yüz bin lirası mea‘ fâiz Selânik Bankası’na verilerek arsanın 
Maliye Nezâreti’ne intikâli için Maliye Nezâreti ile bu banka beyninde 
cereyân etmekte olan müzâkerât hüsn-ü sûretle neticelenmek üzeredir.
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TANİN 
sy. 1779 / sf. 3 / 7 Muharrem 1332 / 24 Teşrin-i Sâni 1329 / 7 Kânun-i Evvel 1913

Tevhîd-i Saât Kongresi
Salih Zeki Bey ile bir mülâkât – İki oniki yerine bir yirmidört!

(2. paragraf)

Kongrenin iştigâl ettiği bütün dünya saatlerini tevhîd meselesi 
bi’t-tabii mesâil-i mühimmedendir. Bugün pek seri‘  ve karışık 

vâsıtalarla daimi sûrette hâl-i temas ve ihtilâtta bulunan 
âlem-i medeniyetin saatler arasında bazı üç dört saate vâsıl 
olan farkların ne derecelerde mühim olduğu âşikârdır. Bunun 

için öteden beri vuku bulan teşebbüsâtı ikmâl etmek üzere 
bir kongrenin akdine lüzûm görülmüş ve kongre akdedilmiştir.

TANİN 
sy. 1773 / sf. 1 / 1 Muharrem 1332 /  
18 Teşrin-i Sâni 1329 / 1 Kânûn-i Evvel 1913

İstanbul Belediyesi
Hükümetin siyasi programında 
İstanbul şehrinin imâr ve tezyîni de 
yer tutmak icâb edeceğini şimdiye 
kadar birkaç defa izâh etmiştik. 
Bir şehrin tezyîni ile bir hükümetin 
siyasi programı arasında birdenbire 
münâsebet tasavvur edilemezse 
de İstanbul’un pây-i taht olması ve 
göze çarpması i‘tibarıyle hükümetin 
siyaset-i umûmiyesiyle alâkadâr 
bulunduğunu unutmamak iktizâ eder.
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İKDAM 
sy. 6035 / sf. 6 / 12 Aralık 1913

 
Nestle Südü
Mütekessif Nestle südünün müteaddid envâı isti’mâlinden 
biri

 
Müşteri: Bir kutı mütekessif Nestle südü veriniz

Dükkan Sahibi: Buyurunuz efendim, kutusu üç kuruştur.

 
Evinin kapısında kendi kendine:

-Ne dersiniz! Evdekiler ne kadar memnun olacaklar!

 
Evde ailesine hitâben:

Azizlerim bu ufacık kutuyu görüyor musunuz? O sizin 
kahvaltı ve ikindi yemeğiniz olacak.

Aile efrâdı taaccüble: Ah! Ne diyorsunuz baba öyle ufacık 
bir kutu hepimiz için kâfi mi? Kabil değil lâtife ediyorsunuz

 
Baba: Siz çocuksunuz benim yaptığıma dikkat ediniz, 
fenâ değil. Kutunun muhteviyâtını ekmek dilimleri üstüne 
sürüyorum, biraz sabrediniz sonra konuşuruz.

 
Baba: Ey şimdi söyleyin. Ne dersiniz bakalım?

Hep birden ağızları yemekle dolu olarak: aaaalaaaaaa 
nnneeeefiiiiiis teşekkür ederiz baba, bir daha getiriniz.

 
Baba hizmetçi kadına hitâben: Ya sen ne dersin Marika?

Marika: Bana kalırsa başka bir yemeği yalnız üç kuruşla 
böyle beş kişiye yediremezdiniz efendim. Hele maşallah 
bana ki nazar değmesin dört kişilik yemek yerim.

TAN 
sy. 1 / 20 Teşrin-i Sâni 1329

Zirâatte Tekâmül Devreleri Umûmiyât: 1
Biz biliyoruz ki; mevcudât, mahsusât, bir kanunun 
kat´i tegayyürsüz bir kuvvetin ezelî irâdesi 
altındadır. Evet bu kanunun emrine münkâd 
olmayan her hangi bir sa´yi meyvesiz, akîm olur.

Mesela bir dört beygir kuvvetinde vüs´at, 
iktidârı olan makineye kuvveti hâricinde hareket 
verilecek olur ise; makine parçalanarak süratle 
bitirilmesi matlûb olan o işin te’hirini bâdi olacağı 
gibi vüs´atinden dûn bir hareketle işlediği 
halde fiili neticeye dest res olunamayacağı bir 
katiyet-i fennîye ve tabîiyye dir. Binâenaleyh bu 
nazariyyeyi; ahvâl-i umûmiyye-i  zirâiyyemize 
tatbik edecek olur isek: Netice bize zavallı 
Anadolu’nun bu sevgili Türk Ülkesi’nin esbâb-ı 
indirâsını mu´lin birçok hakikatler ibrâz edecektir.
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