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صــرنــا نــنــظــر إلى ثــورة اجلــرائــد اإلنــكــلــيــزيــة وعــلى
اخلصوص الدالينيـوز ضد سياسة الدولة العلية مع أرمينيا
وإلى ثورة اجلرائد الفـرنساوية وخصوصاً التان ضدها مع
اليونان كمرسل نظـره الى متسابق ليرى الغالب منهما.
فلم نسـتطع أن نحكم بـسبق أحدهمـا على اآلخر فى هذا
ـنشـوراتـها يـدان . ولـئن كـنا بـيَّـنا لـلـقراء أن الـدالـيـنيـوز  ا
الـتى بـثـت فى نـفـوس األرمن روحــاً بـعـثـتــهم إلى الـتـهـور
ــذهــبى كــمـا بــســطــنـاه من والـطــيش ونــزعــة الــتـعــصب ا
خــطـابــهم له واحــتــفـالـه به حــتى تـخــيَّل الــبــعض أن هـذه
اجلـريـدة نـهـجت مـنهـجـاً لم يـحـذه غـيـرهـا من اجلـرائد فى

إثارة اخلواطر وحتريك زعازع األهواء .

جـاء فى الدالـيـنيـوز عن مـكاتـبه فى األسـتانـة الـعلـية أن
األرمن قـد قــتـلـوا خــمـسـة من رجــال الـضــبـطـيــة فى قـريـة
بخشـچك بالقـرب من أسمـيد . ونُظـرت هذه القـضية فى
مـجلس انـعـقد بـالسـراى السـلطـانيـة فى ٦ سبـتمـبر حـضره

الصدر األعظم ووزيرا العدلية واخلارجية .
ثـول بـ أيدىّ ـا حـظى سـفـير أسـتـريـا هـنـكـاريا * بـا و
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* أستريا هنكاريا = النمسا ـ اجملر .
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ــســائل ــعــظَّم  تــكــلَّم جاللــته فى ا جاللــة الــســلــطــان ا
األرمـنيـة  وأظـهر تـأسـفه على أحـوالـها  لـكـنه يُؤمل أن
الوسائط التى اتُخذت لتسك هذه احلوادث العائدة على
األرمن بـالرفـاهيـة والسـعادة سـتـمحـو ما يـختـلج باألفـكار

رغوبة لدى جاللته . من هذا القبيل وتأتى بالفائدة ا
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أفـادت أخــبـار الــبــريـد أمس أن الــدول قــبـضت
عـلى أوالد بـدرخـان الـكـردى فى مـديـنـة طـرابزون
بعـد فرارهم من األسـتانـة كمـا ذكرنـا أمس وأمرت
بـــردهم إلى األســتـــانــة دون أن يُــعــامـــلــوا بــضــرّ أو
إهـــانــة. وروت جـــريــدة الــديـــلى نـــيــوز أن هــؤالء
الــثالثـة هم إخـوة بـحـرى بــاشـا مـتـصـرف شـقـودره
ونـــســــيب مـــوسى بـك الـــكـــردى وأنــــهم بـــارحـــوا
األسـتــانـة ومــعـهـم تـذاكــر الـســفـر  ولــكن وقـعت
الـشُبـهـة عـلـيـهم بـأنـهم سـهَّـلـوا الـفـرار علـى موسى
بك وتـواطـأوا عـلى إثـارة الـفتـنـة فى بـالد األكراد
فــأمـرت احلـضــرة الـشـاهـانــيَّـة بـردهم إلـى األسـتـانـة
وذلك قـبـلـما قُـبـض علـى موسـى بك كـمـا أنـبأنـا بهِ

تلغراف روتر أمس.
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