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SUNUŞ 

600 yılı aşkın bir süre tarih sahnesinde kalan Osmanlı Devleti, son 

dönemlerinde çağdaş gelişmelerin dışında kalmış ve 20. yüzyılın 

başlarındaki I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkarak, varlığını yitirmiştir. Tarih 

boyunca çok sayıda devlet kurmuş olan Türk ulusu, bağımsız yaşama 

geleneklerinden kaynaklanan güdülerle kısa zamanda örgütlenmiş ve 

yeni bir devletin temellerini atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

önderliğinde hem emperyalist işgalci güçlere karşı hem de Saray ile onun 

hükümetine karşı verilen mücadelede, 19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Kurtuluş 

Savaşı açısından bir başlangıç noktasıdır. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a 

çıkması, mücadelenin önderliğini üstlenmesi, Anadolu’da kısa zamanda 

ulusal bir örgütlenmenin de yolunu açmıştır. 

Türk Kurtuluş Savaşı’nda genelgeler ve kongreler dönemi olarak bilinen 

1919’un yaz ayları, Türk ulusunun, Mustafa Kemal Atatürk etrafında 

birleşmeye başladığı bir sürece de tanıklık etmiştir. Bu süreçte Amasya 

Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın 

örgütlenmesinde olduğu kadar, ulusal iradenin belirmesi ve 

demokratikleşmesi açısından da önemlidir. Özellikle bir kurucu meclis 

gibi çalışan Sivas Kongresi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti’nin ve onun icra organı niteliği taşıyan Heyet-i Temsiliye’nin 

kurulması açısından, yeni Türk devletinin temellerinin atıldığı bir siyasal 

girişim olarak tarihe geçmiştir. 

Türk Kurtuluş Savaşı, askeri ve siyasi olduğu kadar, sosyo-kültürel ve 

sosyo-ekonomik açıdan da incelenmeye değer olaylarla doludur. Mustafa 

Kemal Paşa’nın önderliğinde birleşen Türk halkının topyekûn 

mücadelesinin bir sonucu olarak tarihe mâl olmuştur. Bu süreçte bazıları 

cephede savaşırken bazıları siyasal faaliyetlerde bulunarak, bu kutsal 

isyanda etkin rol oynamışlardır. Kimi aydınlar ise basın-yayın 

faaliyetleriyle Türk Kurtuluş Savaşı’nın neferi gibi çalışmışlardır. Söz 

konusu faaliyetlerin çoğu yerel nitelik taşısa da, ulusal örgütlenmeye 

kendi güçleri oranında emek harcamışlardır. 



Bu yayınlardan biri de, 2 Mart 1921’de Sivas’ta çıkarılan Gâye-i Milliye 

Gazetesi’dir. Gâye-i Milliye, Anadolu’nun sesi olmuş ve mücadeleye 

önderlik eden kadronun görüşlerini yansıtmıştır. Tam koleksiyonu 

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde bulunan Gâye-i 

Milliye’nin, Sivas Kongresi’nin 90. yılında tıpkıbasımının yayımlanması, 

bizleri tekrar Milli Mücadele yıllarına götürecek ve kendi tarihimizi 

doğru anlamamıza katkı sağlayacaktır. Devrim tarihimiz açısından 

önemli bir materyal niteliği taşıyan Gâye-i Milliye ve benzeri gazete ile 

dergilerin, günümüz Türkçesi ile tıpkıbasım şeklinde yeniden 

yayımlanmasının, konuyla ilgilenen araştırmacılara ve tarih meraklılarına 

yeni ufuklar açacağına kuşkum yoktur. 

Prof. Dr. CEMAL TALUĞ 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 

ANKARA-2009 
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ÖNSÖZ 

1918-1922 yılları arasındaki Mütareke Dönemi, Türkler ve Türkiye 

açısından çöküş ve yeniden doğuş yıllarıdır. Bu dönemde bir yandan çok 

uluslu ve çok kültürlü bir imparatorluk tarihin derinliklerine doğru yol 

alırken, diğer yandan çok farklı temellere dayanan, genç bir ulusal 

devletin doğum sancıları yaşanmıştır. Gazi Mustafa Kemal’in 

önderliğindeki bu süreçte, Anadolu toprakları, içe ve dışa dönük olarak 

çok çetin siyasi ve askeri çatışmalara sahne olmuştur. 

Milli Mücadele olarak da bilinen Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması 

ve yeni bir Türk devletinin kurulması halkın topyekûn mücadelesinin bir 

sonucudur. Bağımsızlık ve özgürlük; asker, bürokrat, eşraf, toprak sahibi, 

din adamı, gazeteci gibi hemen her meslek grubundan ve her 

düşünceden insanın katılımıyla elde edilmiştir. Söz konusu gruplar önce 

kongreler, daha sonra da TBMM’deki çalışmalarda seslerini 

duyurmuşlar, düşüncelerini dile getirmişlerdir. Bu bağlamda Erzurum ve 

Sivas Kongreleri gibi siyasal girişimler, Türk Kurtuluş Savaşı’nın 

kazanılması açısından, doğal olarak da yeni Türk devletinin kurulması 

yolunda önemli kırılmalardır. Erzurum’da yayımlanmış olan Albayrak ve 

Sivas’ta vücut bulan İrâde-i Milliye gazeteleri, Doğu Anadolu’dan 

yükselen bağımsız ve özgür yaşama çığlığı olduğu kadar, mücadelenin 

daha ilk günden itibaren halkla ilişkiler boyutunun ne denli ileri olduğunu 

gösteren çabalardır. 

Söz konusu süreçte Milli Mücadele’nin kazanılmasında rol oynayan 

etkenlerden biri de basın-yayın faaliyetleridir. Gâye-i Milliye Gazetesi de 

bu süreçte belli bir misyonla, kısa bir dönem, ama etkin bir rol 

üstlenmiştir. Gâye-i Milliye, siyasi, ilmi, edebi ve iktisadi gazete başlığıyla 

2 Mart-29 Nisan 1337 (1921) tarihleri arasında Sivas’ta yayımlanmıştır. 



Maksud Azmi’nin sahibi olduğu gazetenin, mesul müdürlüğünü önce Zeki 

Ertuğrul, sonra da Ahmet Faik yapmıştır. 

Cumartesi ve pazartesi günleri yayımlanmayan Gâye-i Milliye, adres 

olarak Sivas’ta “Hükümet Caddesi’nde özel daire”yi göstermiştir. Gâye-i 

Milliye’nin temel sloganı “Gâye-i Milliye istiklal ve sa’âdet-i vatandır” 

şeklinde ifade edilmiştir. Maksud Azmi, Mehmet Fazlullah, Sadullah, 

Celal Cengiz ve Deliceoğlu H. A. beyler gibi şahısların başlıca yazarları 

olduğu gazete, ulusal mücadelenin en çetin günlerinde Sivas’tan yükselen 

ulusal ses olmuştur. 

Gâye-i Milliye Gazetesi’nin tıpkıbasımı, Osmanlı paleografyasından yeni 

Türk harflerine bire bir transkirpt edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 

Tıpkıbasım ile orijinal gazetenin ebatları da aynıdır. Gazetede yıpranma 

veya diğer nedenlerle okunamayan yerler “…..” şeklinde boş 

bırakılmıştır. Özel isimler ve yazım kuralları, Osmanlı paleografyasında 

okunduğu şekliyle yazılmıştır. Hemze işareti için (`), ayını göstermek için 

ise (´) işareti kullanılmıştır.  

Gâye-i Milliye Gazetesi’nin tıpkıbasımı, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp 

Tarihi Enstitüsü’nde görev yapan uzmanlardan Çiğdem Aslan ve 

Mustafa Toker tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendilerine çabalarından 

ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür eder, söz konusu tıpkıbasımın 

araştırmacıların, tarih meraklılarının ve diğer ilgili çevrelerin akademik 

etkinliklerine ışık tutmasını dilerim. 

PROF. DR. TEMUÇİN FAİK ERTAN 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ 
ANKARA-2009 
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Gâye-i Milliyye 
 

İstiklâl ve Sa´âdet-i 
Vatandır 

 
Yıl 1 Sayı: 1 - Dânesi Yüz 

Pâradır 

 
Telgrâf İdâresi: Sivas 

Gâye-i Milliyye 

Sâhib-i İmtiyâzı: Maksûd 
´Azmî 

 
Günü Geçen Gazeteler 

On Guruşdur. 

Gazete işleri için idâre 
me`muru ile görüşülür. 

Kayıt işimize uyan 
yazılar memnûniyetle 
kabul olunur ve basılır. 

 
Seneliği: 300, Altı Aylığı: 
175 , Üç  Aylığı 90 
Guruşdur. 

 
İdâre-hânesi: Hükûmet 
Câddesinde – Husûsi 
Dâ`ire 

Cumartesi ve Pazartesinden Başka 
Her Gün Çıkar 

Siyasî, ´İlmî, Edebî, İktisâdî 
Gazetedir 

Teke ahâlîsi ve Trabzon Rumları Büyük Millet Meclisi 
Hükûmet’inden başka hiçbir hükûmeti tanımıyoruz diyorlar.  

Yunanlılar işgâl etdikleri yurdlarımızda ahâlî-i İslâmi'yeden cebr ve 
tazyîkle re`y ve imzâ toplamaktadırlar. 

 

Özümüze  vâcib olan edâdan sonra 

Meslek ve Gâyemiz 

Ne yapacağız, nasıl yazacağız, nereye ulaşacağız? 

Gâye-i Milliyye fukarâ-yı ahâlînin hukûkuna, tagallüb ve teneffüzün ref´ine, 

muhâfaza-i ahkâm-ı kavânîne ve hulâsa disipline sa´i ve gayret edecek, doğru 

fikirlerin nihâyetü’l-emr galebe etdiği hakkında kanâ´at-i kaviyesi olduğundan 

tenkîdâta hedef olmakdan korkmayıb hatt ve hareketinde sebât gösterecekdir. 

Gâye-i Milliyye dâ`imâ hükümrân olan kusurumuzu, mesâlik-i hüre-i eshâbının 

bu memleketde fıkdânını  ve her işe aylıkcılık gibi ma´îşet derdinin girdiğini dâ`imâ 

düşünecek, bütün ma´nâsı ile hür zevâtın bu memleketde nedretinin millet için 

hakîkaten bir felâket olduğunu  hiçbir vakit zihninden çıkarmayarak dâ`imâ bu 

vâdîde çalışacakdır.  

Gâye-i Milliyye büyük te`sîrler husûle getirmek mutlaka bagırıb çağırmağa 

mütevakkıf olmadığına, selîm bir mantıkın, mu´tedil bir lisânın da matlûb olan 

te`sîri husûle getireceğine kâ`il olduğundan mesleğinde bu tarîki ihtiyâr 

eyleyecekdir. 

Gâye-i Milliyye başkaların dimâglarında neşv ü nemâsı kâbil olmayan 

fikirlerin onlara kabul etdirilmesine çalışmak gibi iknâ´iyâtsız  mesâ´iye nihâyet 

vermek “Mücâhidât-ı fikriye yalnız ´ilm ve ´irfân ile olur.” mütâla´asını der-hâtır ile 

memleketimizde hakîki ictihâdlar, hakîki mübâheseler vukû´a getirmek isteyecekdir. 



 

Gâye-i Milliyye ahâlîyi mesâlih-i ´umûmiyeye bağlamak ona hayat-ı 

memleketdeki menfa´ati anlatarak murâkabe-i milliyeyi kuvvetli esâslara ibtinâ 

etmek asıllara kendisi için bir vecîbe bilecekdir.  

Gâye-i Milliyye efkâr-ı ´umûmiyeyi me`yûsiyyete sevk edecek, nesl-i cedîd 

hakkında dâhilde, hâricde i´timâd eksiltecek ahvâlin her nerede olursa ve her kimde 

görülürse görülsün ´aleyhdârı kesilecek ve tekmîl kuvvet ve kudreti ile anın üzerine 

hücûmu kendisine bir vazîfe ´add eyleyecekdir. 

Gâye-i Milliyye mütefekkir bir mevcûdiyetin vekîli olduğundan hayat-ı 

siyâsiye ve idâriyede iyi işlere vazîfenin hüsn-i îfâsı nazarıyla bakacakdır.  

Gâye-i Milliyye tecrübeler devrine hâtime çekmek, tahakkuk-ı fa´aliyât ile 

uğraşmak mesleğini kabul etdiğinden hiçbir zamân nazariyâta maglûb olmayacak ve 

semeresi meçhûl işlerle uğraşmayacakdır. Anın gözetdiği gâye ahâlînin ihtiyâcâtına 

ve memleketin ahvâl-i rûhiyesine nazaran evvel-be-evvel yakın zamânlarda meyve 

verecek fi´liyât ve icrââta yer vermek olacakdır.  

Gâye-i Milliyye hâdiseleri netîcelerinden ziyâde esbâb-ı müvelledeleri 

i´tibârıyla göz önüne alacak ve muhâkemâtını o noktadan yürüdecekdir. Hiçbir vakit 

ilk te`sire tâbi´ olmak ´illeti ile ma´lûl olmayacakdır.  

Gâye-i Milliyye ictimâ´î işlerde yalnız hak nazariyesine boyun eğilecek olursa 

tekâmülün müşkilâta tesâdüf edeceğini dahî müdrikdir, anın için muhîtin ahvâl-i 

rûhiyesini dâ`imâ göz önünde bulundurulacak ve meselâ: henüz yeni iktisâb edilmiş 

bir hakkın son derecede bir hürriyetle kullanılmasından nasıl bir netîce doğacağını 

düşünecek ve ana göre bir yol tutdıracakdır. 

Gâye-i Milliyye kânûn-ı tekâmül hâricinde yapılan şeylerin, söylenen sözlerin 

dâ`imâ ´aksi netîceler ile netîcelendiği takdîr ve kâ´ide-i tekâmülün icâbâtını ve 

bulunduğu muhîti nazar-ı dikkate alarak gâye ve menâfi´-i ´umûmiye namına 

fedâkârlıklar ihtiyâr edecek, ve böylece şimdi müşkil görünen ahvâlin hayyiz-ı fi´le 

îsâlini kolaylaşdıracakdır. 

Gâye-i Milliyye memleketde bir muhâfaza-i intizâm teşkîlâtı SERVICE 

D’ORDRE vücûda getirmekde hasr-ı mesâ´i eyleyecekdir. 

Gâye-i Milliyye iktitâf-ı muvaffakıyâtdan, tebrîk ve tahsînden başka mu´âmele 

görmemek isteyenlerin ´umûmî işlere karışmalarına -vukû´âtın her zamân o sûretle 

cereyânını dâ`ire-i imkân dâhilinde görmediğinden nâşî- tarafdar olmadığından 

teşebbüzün doğru ve hayırlı olduğunu bildiği işlerde menâfi´-i ´umûmiye namına 

göreceğini ihtimâl dâhilinde ´add etdiği so`ukluklardan da mükedder olmayacak ve 

gâye-i mu´ayyenini ta´kibinde devâm eylecekdir. 

Gâye-i Milliyye her işte ve fakat en ziyâde mesâlih-i ´umûmiyede ilk 

şerâ`itinden biri kanâ´atle –Bu benim işimdir diyerek çalışmak lüzûmuna ve 

Fransızların FUESACRE dedikleri şevk-i vicdânla uğraşmak vücûbuna tereddüdler, 

yarım tedbîrlerin hiçbir vakit netâyic-i matlûba husûle getiremeyeceğine kâni´dir. 

Gâye-i Milliyye hakîkatlere göz kapamayacak, hakîkatleri görüb gayr-ı 

müsâ´id ihtimâlâta karşı çâreler gösterecekdir. 



 

 

En Son Telgraflar 

Teblîg-i Resmî 

1-Garb Cebhesi: Sarayköy mıntıkasında düşmanın bir keşif kolu Çubukludağ 

şimâl eteklerine ilerilemek istemiş ise de kıta´âtımız tarafından Menderes şimâline 

tard olunmuşdur. 

2-Diğer cebhelerde sükûnet vardır. 

 

Teke Ahâlîsinin Şikâyâtı 

Teke belediye ve müdâfa´a-i hukûk re`îsi ve a´zâsıyla eşrâf ve 

mu’teberânından bir çok imzâlarla âtîdeki telgraf-nâme vârid olmuşdur: 

Teke 23 Şubat: İki senedir memleketimizde Fransa medeniyeti nâmına kesilen 

başlardan Türk ve Müslümân cesetleriyle doldurulan kuyulardan, bi-gayr-i hakkın 

gasb olunan emvâlden, sırf İslâm oldukları için zindânlara atılan ma´sûmlardan sırf 

menfa´âtlerine ve kiselerine girmek üzere bilâ-sebeb eşrâf ve mütehayizândan 

cebren tahsîl olunan yüz binlerce lirâlardan, ahvâl-i mâliyesi dolayısıyla isteyen 

paraları te’diye edemeyen zavallıları teb´îdden ve silâh ve bomba tazyîk ile ahâlî-i 

İslâmiyeyi Ermenilere katl-i ´âmm etdirmekden başka bir şey görmedik. Fransızların 

şu mezâlim ve fecâyi´i ihtiyârlarımızdan saçı bitmedik yetimler kadar beş yüz bin 

nüfûsa bâliğ olan bizim Adanalıları bütün mâ-meleklerini terk etmek sûretiyle 

cebhelerde Fransızlarla mücâhedeye sevk etdi. Âmâl-ı milliyenin istihsâlinden başka 

hiçbir şey ta´kîb etmeyen bizler pek yakında mevcûdiyet-i milliyemizi Avrupa 

nazarında da isbât edeceğiz. Fakat Şark Mes`elesi’nin halli için Londra’da ictimâ´ 

eden konferansın şu an teşkîlde Fransızların Adana’da tahlîs-i nefse muvaffak 

olamayan bir takım ´acze ve fukarâ-yı İslâmiyeyi tehdîd etmek İslâm ismini 

takınarak kendisini İslâm sıfatında gösteren Ermeniler vesâ`ir ahâlî-i gayr-i 

Müslimden olub fakat İslâm ismini taşıyan Mersin Arap Yahudilerini ve Fransız 

parasına tama´ eden yurtsuz ve memlekete ´alâkasız birkaç serseri elde etmek 

sûretiyle kendi lehlerine re`y toplamak gayretinde bulundukları haber alındı. 

İstihlâs-ı vatan için çalışan ve bu yüzden bütün memleketlerini terk etmiş olan beş 

yüz bin Adana Müslümân ve Türkleri cebhelerde Fransızlara bir seneden beri karşı 

karşıya mücâhede etmektedirler. Binâen-´aleyh Londra Konferansı Fransızların bu 

desâ`isini anlamak istemezse bu nüfûs-ı İslâmiye kan ve ateş olacak ve-yâhud 

Kilikya sâhib-i aslî ve hakîkileri olan bu Türklere i`âde edilecekdir.  

Biz Adana halkı ´umûm milleti temsîl eden Anadolu Hükûmeti meşrû´asından 

mâ-´adâ hiçbir ecnebî idâre ve hükûmeti kabul etmeyiz. Fransızların yaptıkları şu 

vaz´-ı hareketi şiddetle protesto eder, birkaç serserinin yaptıkları hıyânetini de tel´în 

ve red eyleriz. 

Bu Türk kal´asının sâhib-i aslîlerine i´âdesi için bütün Avrupa hükûmetlerinin 

nazar-ı dikkatlerini celb etmekle berâber şâyed konferans bu talebimizi nazar-ı 

dikkate almazsa gâye-i milliyenin istihsâline kadar silâhlarımızı bırakmayacağımızı 



 

yemin eder ve akacak kanlardan dolayı bütün mes`ûliyetin Avrupa devletlerine râci´ 

olduğunu arz eyleriz. 

Trabzon Rumlarının Sadâkati 

Giresun ve Gümüşhâne metropolid vekîlleri tarafından havâli-i mezkûrede 

sâkin Rumlar namına 22 Şubat 337 târîhiyle Fransa ve İtalya Hükûmetleri 

başvekîllerine keşîde edilen telgraflarda Trabzon mülhakâtının Ermenilere terki 

hakkında devrân eden şâyi´alar şiddetle protesto edilerek ekseriyet-i kâhireyi teşkîl 

eden Türklerin Rumlara mezâlim yapdıklarına dâ`ir ortaya atılan müftereyât redd 

edilmekde ve Türklerle Rumlar arasında cây-gîr olan meveddet muhâdenetden 

fevka’l-´âde kesb-i sıyânet etdiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin 

Londra Konferansı’ndaki hey`et-i murahhasası Türklerle müşterek olan Rum hukûk-

ı âslî-i meşrû´asının te`mîn ve muhâfazasına me`mûr edildikleri bildirilmektedir. 

 

Büyük Millet Meclisi’nde 

Büyük Millet Meclisi’nin bugünkü ictimâ´ında ikinci ictimâ´-i senesi bidâyeti 

olmak münâsebetiyle Re`îs Mustafâ Kemâl Pâşâ Hazretleri tarafından ahvâl-i 

´umûmiye-i dâhiliye ve hâriciyemizle meclisin bir senelik mesâ´îsinden bâhis gâyet 

mühim bir nutuk îrâd edilmiş ve meclis tarafından hararetle alkışlanmışdır.  

 

Konferans Hakkında Ba´zı Haberler 

Ankara 1 Mart: Londra Konferansı’nda Yunanistan’ı temsîl eden Hey`et-i 

Murahhasa Re`îsi Kalokeropolos Yunan nokta-i nazarını îzâh ederken Yunan 

Hükûmeti’nin şâyân-ı arzu bir tarz idâre te`sîs etdiğini söylemişdir. Aynı zamânda 

Yunan müşâvir-i ´askerîsi Mîr-alay Sarıyani Anadolu’da Yunan vaz´iyet-i 

´askeriyesini ve hareketin takdîrinde tahsîl edecek netâyic hakkında Yunan Erkân-ı 

Harbiyesi’nin mütâla´âsını îzâh eylemişdir. 

Ankara 1 Mart: İstefani: Berlin’den bildirildiğine göre Almanya tarafından 

konferansda der-miyân edilecek olan teklîfâtı tesbîte me´mûr tâlî komisyon ikmâl-i 

vazîfe etmişdir. Komisyonun tesbît etdiği teklîfât kâbîne tarafından ayrıca tedkîk 

olunacakdır. Bu hususda, henûz kat´î bir karar ittihâz edilmemişdir. 

Ankara 1 Mart: Avaneti Gazetesi’nin yazdığına nazaran Viyana’da bir sosyalist 

kongresi ictimâ´ edecekdir kongrenin programında muhârebâtın ilgâsı ve 

emperyalizme şiddetle muhâlefet edilmesi gibi mevâd dahi vardır.  

Ankara 1 Mart: İrlanda parlamentosunun mahbûs olmayan ve hâricde 

bulunmayan tekmîl a´zâsı Valhda’nın riyâseti altında ictimâ´ etmişdir. Netîce-i 

müzâkerâtda İrlanda’nın istiklâl-i tammı kabul edilmedikçe İngiltere ile müzâkerâta 

girişilmemesi kabul edilmişdir. 

 

 



 

Şeyh Senûsî Hazretlerinin Hutbesi 

Sayı: 1 

Ve ey Mü´minler sizi ´azâb-ı elîmeden kurtaracak bir ticâret yoluna delâlet 

edeyim mi?: 

Allah resûlüne îmân ve fî- sebîl- illâh mallarınızla nefslerinizle cihâd 

ederseniz, eğrilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bunları yaparsanız Mevlâ-yı 

müte´âl sizin bütün günâhlarınızı afv ve mağfiret ve sizi altından ırmaklar akan 

cennât-ı ´ulyâna idhâl cennât-ı ´adn içinde gâyet latîf ve hoş mesâkinde iskân eder. 

İşte fevz-i ´azîm denilen en büyük sa´âdet ve rahat budur.” Mazmûnundaki âyât-ı 

kerîmede cenâb-ı Allah’ın sizden satın almak istediği nefslerinizin teslîmini ifâya 

tenbîh için va´ad buyurduğu ´azîm kazancı işidiniz!  

(Mâ-ba’dı var) 

Müteferrik Haberler 

Yunan Vahşetleri Kapanmaya Çalışıyor 

Ankara 1 Mart: İzmit ve civârındaki Yunanlılar taht-ı işgâllerinde bulunan 

yerlerde kendi lehlerinde zulm ve cebirle mütereffik bir propagandaya 

başlamışlardır. Müslümân ahâlînin güyâ Yunan idâresinden memnûn bulundukları 

ve şimdiye kadar mezâlim ve i’tisâfâta marûz kalmadıkları hakkında tanzîm etdikleri 

mazbatalara cebren imzâ toplamakda ve pek vahşiyâne bir şekilde icrâ ve irtikâbdan 

çekinmedikleri kıtâl ve yağma-gerliklerden Kuvâ- yı Milliyye tarafından îkâ´ 

olunduğunu zorla imzâ etdirdikleri bu mazbatalara derc-i ´ilâve etmektedirler. 

Yunan arzusuna mutâva´at eylemeyerek imzâdan imtinâ´ edenler muhtelif 

bahânelerle derhâl tevkîf ve tazyîk olunuyorlar düşmanlarımızın bu sûretle 

hazırladıkları mazbataları Londra’ya göndererek konferansa icrâ-yı tesîr etmek 

istedikleri mevsûken haber alınmışdır.  

Ankara 1 Mart: Varîd olan mevsûk ma´lûmâta göre Yunanlılar bir haftadan 

beri Trakya’nın her tarafında Türkler ve Müslümânlar ´aleyhinde pek şedîd tazyîkâta 

başlamışlardır. Yunanlılar Edirne mencâtından 400 Müslümân’ı hapis ile mevkûfen 

ve envâ´-i tazyîkât icrâ ede ede sevk etmişlerdir. 

Tevkîf edilenlerin ekserîsi Trakya’nın eşrâf ve sâhib-i nâmûs ve haysiyet 

zevâtıdır. Yunanlılar tarafından Trakya’da bi-gayr-i hakkın tevkîf edilen 

Müslümânlar Yunan hapis-hânelerinde envâ´-i zulüm ve işkence ile 

bekletilmektedir. Trakya’da Müslümânlarla meskûn olan köyler Yunanlıların her 

nevi´  zulüm ve cinâyetine sahne olmaktadır. Trakya’da Yunanlıların cebr ve 

şiddetine ma´rûz kalmayan eşya ve hayvânâtı gasp edilmeyen hiçbir Müslümân köy 

kalmamışdır. Yunanlılar Edirne ve Kırkkilisa civârında muhadderât-ı İslâmiyeye 

´iffet-i şikest-âne ta´arruzlarda bulunmuşlardır 

 

 

 



 

 

Vilâyet Haberleri 

Ahvâl-i Havâ`iye 

Şubatın yirmi altısında başlayan şiddetli fırtınalardan Çamlıyil yolu kapanarak 

iki gün kadar yolcu ve posta işleyememişdi. Şehrimizde de ´aynı sûretle şiddetli 

fırtınalar icrâ-yı hükm etmiş ve epeyce kar yağmışdır. Evvelki gün Yenihân kâ`im-

makâmından gelen bir telgrafda Çamlıyil yolunun açıldığı bildirilmekde idi. 

 

Zâbıta Vukû´âtı 

Sirkat 

Bahtiyarbostanı Mahallesi’nde mukîme Erzurum Muhâcirlerinden Elmas evde 

bulunmadığı bir sıra Dikilitaş Mahallesi’nden Mahbûbe ve Deveci ´Âsım fırsatdan 

bi’l-istifâde evde ba´zı eşyâ çaldıkları iddi´â edilmesine mebni maznûnların ifâdeleri 

alınarak evrâklarıyla berâber cihet-i ´adliyeye teslîm edildikleri haber alınmışdır. 

 

 

Cerh 

´Osmanpâşâ Mahallesi’nden Halil Oğlu Turan vâlidesiyle çorap pazarından 

geçmekde iken vâlidesine tecâvûz-i lisânide bulunan Ahmet Turan taş atarak sol 

gözü üzerinden yaraladığı görülerek zâbıta tarafından der-dest edilmişdir.  

 

Ta´yîn 

Mekteb-i Sultâni ´ulûm-ı tabî´iye mu´allimliğini ifâ eden Eczâcı ´Alî Rızâ 

Efendi vekâlet-i celîlece mu´allimlikden ´afv edilerek yerine Almanya’da husûsî 

tahsîl gören Memdûh Bey ta´yîn edilmişdir. 

 

 

Meclis-i İdâre-i Kazâ 

Me’mûrîn Encümeni Kararları 

Kayalı Nâhiyesi Müdîri Feyzî Efendi ile Mamuga Takım Kumandanı Tahsîn 

Bey’in vazîfe-i me´mûrelerini sû-i isti’mâl etmelerinden dolayı cünha ile Türkili 

Nâhiyesi Müdîri Sa´îd Efendi’nin hakkındaki ihbârâtdan dolayı mûcib-i mu`âheze 

bir hâlî görülemediğinden men´-i muhâkemesine,  

Zara Zirâ´at Bankası Me`mûru Hakkı Efendi’nin ihtilâsından dolayı cinâyetle, 

Odacı Tâce’d-din ile Jandarma Hüseyîn’in vazîfelerinde tesâmuhlarından nâşî 

cünha ile lüzûm-ı muhâkemelerine karar verildiği haber alınmışdır. 

 

 



 

 

´Azl 

Hâliyâ vergisi tahsilâtı yüzde on iki nisbetinde olmasına binâen Zara Birinci 

Dâ`ire Tahsîldârı Süleymân Efendi ´azl edilmişdir. 

 

 

Vilâyet Matba´asında Tab´ Olunmuşdur. 

Müdîr-i Mes`ûl: Zekî Ertuğrul 


