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Bu eser iki ay gibi kisa bir surede yorucu bir arastirma ve cahsmanm
.nucudur. Bu eseri hazirlamada ki amacim sadece mezuniyet calismasi olsun diye
!gil, Kibns Turk Basiru'nm tarihte kalmis ve cevirisi yapilmarrns l 920'li yillarda
rda bir yaymlanan iRSAD dergisinin belli sayilannm cevirisini yaparak Kibns
urk Kulturunim karanhkta kalan bir parcasma aydinlatici olmak ve kulturumuze
ihip cikmak adma mutluyum.
Bu eseri okurken adada Turk-Rum iliskisinin nasil gelistigini, Yunanistanurk iliskileri, Ti.irkiye- [ngiltere.Bolsevizm iliskisinin, bazen unlti sairlerin belkide
tutulmus siirlerinin tadmi alacak, 0 donemde adada yapilan futbol
rusabakalanndan mutfak kulturune kadar zevk alarak okuyacagiruz kucuk kultur
rstantelerini goreceksiniz.
Cahsmam sirasinda beni yonlendiren ve yardimlanm esirgemeyen degerli
ocam Saym Ali Eftal OZKUL'a, Prensesim'e, Sevgili arkadasim Abdullah Evcen'e
e Dostum Senol Erkan'a sonsuz sukranlartnu sunanm.

MEHMET DOGRU

II

GiRi~

iRSAD: 1.6.1920 -1.4.1922 (Circa). Ayhk Ictimai Turk Risalesi. Sahibi:
.rundahzade Abdul Hamid.
tasyazan: Once Halil Fikret, sonra Mehmet Nazrm.Lefkosa.Cengiz Matbaasi. 16
. F. Yanm Silin. Boyutu: 13,5*19,5. Larnaka'da kurulan Nesr-i Maarif
'emiyetinin yayin orgam. Derginin satismdan elde edilen gelirin tumu, Larnaka
1aarifi'ne aitti. Buna ragmen, yaymlanan . her derginin yansmdan fazlasi halka
arasiz dagitihyordu. -halki okumaya tesvik icin .
.. Derginin politikasi Istiklal Savasiru desteklemek.somurgeciligi yermek idi
.e de, dergide sosyo-kttlturcl ve futbol ile makalelere de raslamak
iumkundu.Bunun nedenini ise, Mehmet Nazirn'm sporu ve sosyo-ki.ilti.irel
saliyetleri on planda tutan Larnaka American Academy okulundan mezun
lmasma baglamak gerek. Derginin Girne Arsivinde bulunan son sayisi, no 23 'ti.ir.
~)
:u dergi su ilkelere bagli kalarak yaym yapnustir:
a) Turk gencliginin milli suurunu daima uyamk tutmak.
b) Turk toplumunun ictimai, iktisadi ve siyasi bir vahk halinde olmasim
aglaruak
c) Turk maarifine hizmet etmek.
d) Vatana baghlignu devam ettirmek ve istiklal Savasumzm devam ettigi
ugunlerde onunla yardimlasmayi saglamak
e) Rum basmmm Enosis emelleri ve ingiliz somurgeciligi ile mi.icadele etmek
NAZIM, Mehmet: (1898-1971) 16 Mart 1898 Larnaka dogumlu olan
1ehmet Nazim.America Academy'den mezun olunca ticarete intisap eder.
laarnafih, gazetcciligc, sairlige ve yazarhga olan buyuk tutkusundan oturu,
lrundahzade'nin cikardig: iRSAD RiSALESi'nde bas yazarhk yapar. 1942-1954
illan arasmda .hukumetin cesitli dairelerinde gorev yaptiktan sonra emekli olan
1ehmet Nazun, 1955'te politikaya atihr ve Larnaka Belediyesine uye secilir.
957'de Ti.irk-Rum Belediyeleri aynlmca.Larnaka Turk Belediyesi Baskarn olur. 2
'isan l 959'da kurulan Gecici Kibns Hukumetinde Maliye Bakan Vekili olarak
orev yapar.

Say17

920 Kanun-i Evvel 1

imtiyaz sahibi Urundah zade
'Abdal El Hamid Adres:
Adres:
Larnaka' da Irsad

neligi bes silindir
_ i ushasi yarnn silin

edel-i istirak pesindir
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IRS AD
Ser muharrim Naz1m
Ayhk ictimai Tiirk risalesidir

Mundercat
l)Miinacat
2)Bergiizar
3)K1br1sve Yunanistan
4)Mu'arif
5)T.erciimeler
6)Tefrika

Lefkosa'da Saray onunde (Cengiz matba'asi)
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MUNACAT
Ben Allahi bu arz bir mehanm
Evladim ustunde hep neside sera
Zir enkisat zamanmda senin
Inleyen tar'ud edem gtiya
Dirsegim destina san' atda
Gozlerim Loca-i Serna da idi
Gordtigtim 'alim hakikatte
Bir kebudi hayal seda idi.
A91hb goncalar gul oldukca
i'tra da'ir teraneler yazdun
Goncalar kis gelib de soldukca
Etti ta 'tir ya sema yardim
Hep tabi' at benim hayalimde
Vezin ile kafiye bile stislu idi.
Nice bir nazim idi 'ti allimde
Halkmm kablegah umidi
Cem elhan icinde rindane
Acarak nevr-i sa'ir-i mest oldum
Y asadim siir icinde mestane
Baska her sa'iri bunda bos buldum
Beni mesul tutma ctirmumden
Husnun ey sani' kerem kan
Cerm insadi mtirtakibsem ben
Y aradan sensin itri ezhan
Sairiyettir iste masiyeti
Kalbimin ay ile zevki elem
Anyor cesmim ufuk merhameti
Buseyi affi bekliyor cuphem

Cenap Sahabeddin
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BERGUZAR
- Kardesim Ziya 'ya Sana berglizar olur belki
Diye takdime curet eyledigim
Su kucuk resim icin yar ben gozlum
- Kendi ellerinizin isiyle yeni
Ve guzel bir ipek kenarh kutu
Y apar islersiniz nakisla onu
Ve butun muzdarip dusunceyle
Baska gozlerden ihtiraz ederek
Butun askiyla ketm vaz ederek
Vaz' edersin su resmi bivaye
0 kucuk muhafizm derinligine
Bir kucuk, gizli goz Ile yine
Onu lakin unutmasan bir gun
Bazr''tenh { i'kahnca annenden
Sakm aynlrna sevdigim benden
Git o sabit nazarh resme guven
Beniiad et almca ellerine
Su kucuk karti gam l i bir hisle
Oh, bir yadigar olur elbet
Diye en fazla itinalarla
Mutevazi duran su resmi sana
Sana takdim eylerim curet
Al bu resmi bu berguzar rmdir
Sana en gizli yadigar rmdir

Ndztm
Mart 918
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) KIBRIS VE YUNANiSTAN

Kibns'm Yunanistan'a ilhaki timidiyle rum vatandaslanrmzm senelerden beri ezhar
:ikleri hep canh meserretleri akibet Ingiltere htiktimetinin metnin son karar katisiyle
ricelenmistir.Filuaki tarihinin en hayalperest bir kauminin melez bir nesil cedide olan bu
surda ideal itibariyle eskilerden pek fark olunmaz bir derecede oldugundan alan bunlar icin bir
hiye emelolunursa da hakikat bin siyasiler yuzde bir nisbette olan bu timidin bu gtin nakis yuz
receden de bile olmadigi teslim ediyorlar.
Rum mebuslarmm bir seneden fazla Ingiltere' de imrar vakt ederek bu meselenin
huletle haline gayret ettiklerini ve daima bir limit metezaitle cahstiklanm kahkahalarla
usilayan karilerimiz suphesiz bugtin su cevab reddi dudaklannda hie de mtiteherrir
.lmayacaklardir.
Filuaki siyaset alemi tedirgin eden naible yad edilen Mosyo Venizelos'un levsuk
iadlerinin bu kadar bos cikmasi ilmek nazarda biraz sayan teacib ise de hakikati daima bir
ikroskopla tetkik edenler meselenin bu suretle haline mtiteherrir kalmazlar.
Kibns meselesi bihassa harb umumiyenin ne zamandan beri Mosyo Venizelos 'un Va' at
sresini icine idhal ettigi mesail olan hal edilmiyor ve daima teehhtire ugruyordu,
Bugun yalmz Qir tanesi hal edilmis bulunuyor. Bunun da neticesi Kar-ilerimizce
alumdur.
Bu meselenin Mosyo Venizelos'un pek 90k muviczat 'infesine karsi yine Fikri helake hal
iilmesi diger mesail mu' alikenin de baska bir tarafta hal edilebilmesi ihtimalini koyan ma'mul
dugunu ima ederdi. Halbuki Mosyo Venizelos'un millet terakdan sonra seyehatinden
-kilmeye icbar edilmesiyle bu ilhak siheleri busbutun oluyor.
Cevab reddi mtitematib adanm her tarafta icmag eden rum vatandaslannuz
run senelerden beri tekrar ettikleri bekarat ile memluv protestolanm Ingiltere hukumeti
uistemleked nezaretine takdim etmislerdi. Fakat simdiye kadar pek buyuk bir yukune belig olan
u protestolarm cevabian daima aym halde verildiginden son hareketinde mukabelesi suphesiz
rn tarzda yalruz su zade sayan mutlaka ve tetkik bir mesele vardir. Ingiltere hukumeti, her
asil olursa"- olsun, Kibns'i terk edeblir mi? Bu meseleye cevab vermek icin biraz Kibns'm
sbab isgalini dusunelim.
Pek eski zamanlardan beri A vrupa muhafil siyasiyesinde garib real hukumeti daima
usunduren sark meselesini ve sark meselesinin tevlid ettigi hareketlerden
ransa'nm Suriye'ye karsi aldigr vaziyeti cebil daglanna eski Fenike sahillerine tevci' ettigi enzar
ahrisini tetkik edelim. 0 zaman anlanz ki Ingiltere hukumeti her ihtimale karsi Kibns adasma
evk eden kuvvet ve amil Fransa'nm Suriye icin besledigi limit istila cepanesinin bir neticesi
labilir.
Bu elli sene evvelki vaziyet siyasiyenin intac ettigi bir mecburiyettir. Halbuki harb ahiri
iutemakib Suriye'den ma' da Kilikyaya dogru uzanan Fransa koluna ve daha sonra kuvai
cemiyeye karsi hayin hatta bir esali hareke olabilmek icin Kibns daha ziyade kesib ehemmiyet
tmege basladi,
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Anadolu ve Suciye'nin iki silsile cibeli arasma sikisrms olan bu kticuk ada hal hazir ve
ziyade istikbal icin derecei ehemmiyetinin gayesine vasil olmustur.
Husran olan sukunet bulamayan ahval me~ve~esini ve bu ceheranh dakikalarda dogacak
t siyasinin hala bir sekil kat'i olamamasi her seyden ziyade Kibns'm
derecei umidi
maktadir.
iki hafta Mukaddim, Sedde-i bi feturyal azatesinin Kibnsi Yunanistan'a
Zavalh kucuk bir mutal'si da nazariye etmek daha ziyade takip etmekde idi.

bahs edilecek

Kibns'm iyi limanlan olmadigi halde ceri ve hevai filolar icin makam
linden el nisan istibhabarata nazare - iyi bir merkez oldugunu karmlannm bes mlitala'asma
eden gazete muhakememizi bulunuyor. Pi el vaki' kebiresine buyuk bir limana ne bir
neye ne de hangarlara malik bulunuyor fakat onun bugtinkti mesanil mesuseden dolayi
yet cografyasmda mendmuecdder bino'-i caliye hicbir turlu inkaza hukumeti Kibns'm
anistan'a terkedilmesine mev iftimat edemez daha dogrusu boyle bir latifte bulunamaz.
Bu mes'ele artik bugtinki cevab ,red ile tevzi ediyor ve Kibns'm bundan sonraki istikbali
: ta'yin etmis onu kendilerine mal etme icin hayali bir tarihle ugrasman gozctileri son cevab
lelerini alarak sikuta da 'vaat edilmis bulunuyorlar.
13 Tesrin-i sdni sene

Ndztm

MA'ARiF
Bundan eveiki ntishalanm1z da yukandaki serloca tahtmda yazrrns oldugumuz silsile-i
calat'da adadaki ma'arif islamiyenin gorevinden terfisine ma'ni olan esbab-u a'vamil mev'i ser
n ve bir vi'ranlanm1zm surat islahi ile mekteblerimizin 'asn bir hale ifra'm dan bihat
ernistik. Bu makalemizlede mekteblerimizde ta'lim edilmekte olan islam dinine ve garibiye
isati hakkmda beyan mlitalatla kar-i lerimizle bu hususta da bir fikir mucamil v_rmeye
isacagiz. Bundan evvel tetrisat sa-iremize de ara sira baz gun itbitlat yapihyor idiysede
idiye kadar muslum dinince ve terbiye derslerimizde hie bir islahat yap1lmad1gmdan
elerden beri hal-i sebkam ve asil kendilerni muhafaza etmektedir. Halbuki 'ilim denince nami
amnda mekteplerimizde tedris olunan kitab muhallifeden mensup oldugumuz diyanet-i
imiyenin ahkam menbiasim ve arabiye derslerinden de mutekami bulundugumuz lisan-i
mani'de musta'il kelamet ve terakib garibenin tev'id mehsusesini ogrendigimiz cihatle son
·ece ha-iz ehemmiyet olmasi lazim gelir. Hal-i hazirda tatbik edilmekte olan program1m1z
.vcibince 'ulum-u diniyye tetrisati ibtida'-i dorduncti seneden ihtibara bashyor. Bir cocugun
:ktebe bes veya alt! yasinda dahil oldugunu ve tarih dahilinden uc veya dort sene sekiz oda
rduncu seneye vasil olabilecegini nazar-i dikkate ahrsa talebenin dokuz veya on yasmda 'ulmiiniyye-i tetrisata baslatilrms olduklan anlasilir. Simdi birde bu simfta okutturulan kitablarm
cuklann saf seneleriyle munasib olub olmad1klanm tetkik eyleyelim.
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Iuncu simfta 'ilm-i hal nameyle okutturulan 'Ulum-u dini kitaplan kirk tarz tahrip ve
nehnubab itibariyle me' ali nasif katmaya talebenin seneleriyle munasib bir derecede
erseyden evvel bu senedeki cocuklara mahsus olan kitaplann sade-i ifadesi mi.italib
de bu kitablarda hal butim gun bir akistir.En yuksek smiflann bile anlamakta mesgulet
.ir takim cesnin ve 9esterefil ibarattan mlirekkebdir.Halbuki bu simftaki cocuklara
:ak kitablar talebe tarafmdan mu'ellimin ma'lunatma ihtiyac gostermeksizin ta'kib
ek bir halde olmahdrr. Bu 'ilm-i hal kitablannm tarz ,tahrib i'tibariyle ne kadar
ldugunu anlatmak maksadiyla isbad muda'ya medar olur umidiyle mezkur kitabdan
bir su 'al iktibas ediyoruz. Sim sanati islebin ne olur? Sim sanati islebin resul mecnubi
~ cezamul hamd Mahmut Mustafi Salallah-u Te'ala 'Aliye ve Selim efendimiz
1 'and hlimayunlarmda
makbul ve Sefa' atine mazhar olur. Bu su'al cevabtan dokuz, on
ilunan talebenin ne anlayabileceklerini, bir defa'a dtistmmeli ve bu cetin 'ibarelerden
amayacaklan itiraf olunmahdir. ·
lmz dayak zevri ile atifvestiyle hi9bir~eyanlamamak ve ekseriyaddan "ve" her fenni
.ureti ile 'ikaset mu'allalan tarafmdan ezberletiliyor yahud beyhude yere talebenin
tehrip olunarak zihinleri sondliri.illiyor.Mahtuyat itibariyle de iyi degildir. Basmdan
n buyuk hususlarm bile ogrenmedcn aciz kaldiklan bir takim nazariyet diniye ile
tahd1r.Halbuki ibdidaisler icin her derste oldugu gibi 'ulum-u diniyede de nazaretten
liyanm tesiri vardir. Bunun icin bu nezariyaddan sirf nazarla a'mili esasiyeyle mestund
zimdir. Cocuk farza ikindi namazmm dordu farz ve dordu sunnet ve gayr mev-i kede
ere sekiz vakitten 'ibaret oldugunu ve suret iddasmi 'amili bir suredde bilsin de farz ve
1e demek oldugunu varsm daha yoksun sanmazlarda ogrensin. Garibdir ki bu smiftaki
haf bulunduklan o kat humasa namazlannm suret edasim bilmiyorlar da, kendi
m fevkinde bir takim nazariyat diniyle ile ugra~1yorlar,daha dogrusu ogrendiriltyortar.
n-u diniye dersiyat iptida'i dorduncu senede boyle oldugu kabi bunu tasfib'den
rusti ve 'idadidede boyledir.Bagz1lanm1z simdiki talebinin ahkam dlinyadaki naksani-i
larnndan dolayi meskederler. Bunlar talebeyi tahtise etmekten ise 'Ulum-u diniye
islahi ile ugra~malar belki memlekete daha 'nafi bir hiddette bulunmus olanlar Ma'rif
a gelince 'Ulum diniye'den farkh degildir. Hala da'a letasif "Kal" nm ash ve istifa'il
n" "nun" ile ugrasiliyor. Halbuki bize lazim olan garabinin lisanmuzda musta'mel
aid sev 'adabla arasira tesaduf edilecek Cemal-i garibenin gara-i nami teshil ve talebin

la biraz da ' uemeldir.
l~ti bir habi seneden 'itibara garani tedrisatim ba~lad1g1m1z'idadi son seneye kadar yedi,
re bila fasila tedrisanimize devam ettigimiz halde ma'lasef buna mu'efak olam1yoruz. Bu
esnasmda tahsiline hasladigirmz ve butun yabancrydi bulundugumuz elsine-i sarayi az
:ndigimiz edar-i kelam ve ifade-i merame muvaffak oldugumuz halde yan Iisamnuz
garabiden istifademizin pek mahdud kalmasi usullimlizdeki idam imtizamiyeden
olduguna suphe yoktur. Butun bu usulsuzluklere i'dem-1 intizamiye birde mu'allimlerin
zligini ilave ederseniz meselenin ne kadar mesvesiyet kast ettigi anla~1hr.<;tinki garib

dir.
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san-1 tedrisati ise acr ihtisas hatada yapilabilir. Halbuki ma 'alli tasif 'ulum garibede sahib
.isas mu'llimlerimiz pek az veya hie yoktur. Bunun icindir ki lisan-1 garbnu ogrenmek degil
manhcada en istisfar olmiyacak dereceyi bulmustur.

TERCUMELER
TURKiYE'DE ZARURET

Turkiye muslumanlanrun
bu siralarda cektigi muthis zarureti tasvir eden lord
amiyeen'ifitun) un mektubunu nushamiza durc etmistik, Altmdaki beyanette doktor Faruk'un
porundan istinayen yazilrmstir. Turk milletcilerinin ahvalinin gittikce ve hamt kesb ettigini
ylemekle mutasifim, Cenubi Anadolu'da perisan kalan binlerce kimselere Yunan isgallerinden
.layi semal halkmida ilave ettik. Cenevredeki halk alana muthistir. Yunan isgalini muteakib
ar eden senelerce halk hala oralarda gezib duruyorlar. Bunlann evleri yok, hayvan surusu gibi
ki metruk ve bikik keslelere ve harabelere yerlese gelmisler yakacak birseyleri olmadigmdan
sil agaclan yemeye mecbur kalmislar. Ocaklan bulunmadigmdan harabelerin icine delikler
zmislar ve erenleri ocak makammda kullanmislardir. Semali Anadolu' da Yunanhlann yeni
sal ettigi mahillerden. firar ederek istanbul'a gelen binlerce ahaliye daha ziyade ihtimam
mekteyiz. Bunlar herseylerini terk ederek gayet sefil bir halde gelmektedirler. Ekser ihvalde
Imayak bulunurlar ve giydikleri elbiseden maada bir elbiseye malik degildirler, Turk
illetinde pek ziyade ettigim birsey varsa o da zaruret karsismdaki sabir ve metanetleridir. Ihtira
tanbul'da bir milliyetci karargahi ziyaret etmek eski saray civannda yikik metruk bir binanm
ki duvan arasmda muhterem ihtiyar bir turk kadirn gordum, bu kadmm dunyada hie yokrnus
msesi:
Burada acik havada altmdaki yer hazir basmda bir ortasi bile yok oturuyordu. Kibar bir
vir ile gulumsedi ,ziyaretimizden yardururmzdan memnun oldugunu gosteriyordu. Turkler
rnen 'umuma bu secyededirler. Kendisine hemen bir masa ve biraz da yiyecek veriniz. Sikayet
idiren hatrma gelir. Kadmcagiza hemen bir hasir, bir battaniye , ve oteberi tedarik ettik. Ve
:irahat biraz temine cahstik. Malesef bunun gibi binlerce var, terikar olduklanni cok severler.
ibalann ekserisinin otede beride maktul olmalarmdan dolayi bitis kalan valdelerin
icaklanndaki yavrularma yiyecek bulma hususundaki fedakarhklanni gormek cuda elim ve
di manzaralardandir. Size solgun ve hasta cocuklanm gosterirken gozyaslan doken bu analar
.ladlannm hayatmda kati limit etmis gorunuyolardi. Zavalhlar kendilerine verdigimiz
vdalarla ne kadar mutessirkar kahyorlardi. Bunlardan bircoklan terk-i hayat etmisler ve bu
avmternisin arkasi gelmeyecek olursa daha bircoklan vefat edecekler. Cocuklar icin kutu
tleri ve sair luzumlu seyler tevzir ettik. Fakat maalesef bu sefillerin giderleri 90k elimizdeki
lra da az! ...
Hal ve mevki iskal eden birsey varsa bu evde harb dolayisiyla zuhur eden binlerce bihis
: yetimlerin mevcudiyetidir. Balkan mehaviyesinin hitammdan biri milletciler perisan ve sefil
r halde yasamaktadirlar. Kehar yangmlar istanbul'u harab ettikten sonra bu evsiz barksiz
sanlar yangm arsalarma yayildilar.Bu arsalanna insaat
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1s1 icin malzeme bulmadigindan baltab' 1 bu sefillerde oralarda kalmaktadirlar.Uzun zaman
up simdi harab bir halde bulunan bir viranenin icinde yi.izlerce insan bulduk, pencereleri yok,
nlan kmlrms, zemin curumus ve bir mezar gibi soguk iste, Bu mezarm bir kosesinde altr
iden mi.irekkib bir aile icinde bir mugtad bir veba iki hasne kesya bunlarm hasirlan yoktur,
i tahttalar ustune yatarak uyurlar. Uzerlerine ortecek birseyleri olmadigi icin yan yana
arlar ve bu suretle biraz isinmaya cahsirlar. Ciger yaralarmdan birinin vefati i.izerine zati
isan kalan bu insanlar uzerine bakiyor. Emri dine yapahm dediler, fakat bundan act ve
ikete asik olduklan manasi cikanlmamahdir.
Acilann en buyugunu yunan isgali mi.iteakip vazifeler neden dediler mamutlann
iketidir.lstanbul'u yurk etizden ol eski harab ve medreselerde kalan bunlardan bircoklanm
aret eder. Buralarda coluk cocuklanyla bircok Turk memuru vardir ve bu maglumati adamlar
im takim olmuslar eski camasirlan yanlannda gayet sefil ve ingiliz helal-1 ahmer heyetin
avete avurc olmus bunlardan maida Edirne ve civanndan firar edip Y egasten' e iltica idin.
Kader mahacer vardir. Ti.irkiye hukumeti bunlar icin bizden mi.igaven et talib etti. Biz de
cumete bes lira muhacirlerin umum muvakin ziyaret ve esasmda muavinin tamami icrasmi
iin ettim.Icine muaviyetimiz sebkat etti, ve bircok felaketlerin onunu aldik. Fakat bu kis
.anan mubalaga cenkler icin daha ziyade muavinin luzumu dergahdar. Iste Allah askina sizin
iabi hakkin bu sefil evladlanna muavenete davet ederim. Bu muhtaciyete, muavinete kosacak
nlara cenab 90k saheser rahmeti derig etmeyecektir.
Doktor Faruk

ittefikler Sultam tazyif ediyor.
ittefikler bir Sultana not gondererek sevr muahadesini sadece arada saniye eble tastiki taleb

nislerdir.

BURGESER PUSET'DEN TURKLER MUGAHEDENjN TASTjJ<i:
Mi.ittefiklerin gonderdigi talebeye bab-1 ali cevab red vererek mugahedenin tasdikinden
inkaf etmistir, Makam magzirette keyfiyetin mustegcel olmaz. Y ani ve yeni hukumetin
malistlere itilaf maksadma bina teskil ettiginden mi.igahedenin ihla tastikiyle bu itilaf
sattmdan aldm kacmlacagi insar etmistir. (Debili Ekspres)
Istifgagi halkm hasadet ve infigaleti mucib olacagi ve seraat selacenenin muhim takim
.halinin terkibi agrr bina, muhtede bir hicran tevlidinin imkam korkusuna mebnidir. Apni
zetede Ankara, Fransa ve italya'nm Anadoluda ki menafik nafuzyak Agustosun da Sevr' de
zalanan mukavele harita tefsilatiyla ihtiva ediyor. Bu haritaya gore italya ve Fransa
ki.imetleri Anadolunun ucte ikisinde mi.inefeg hususiye iddia ediyorlar. Fransa mi.itarekesi
der limit etmektedirler. 0 halde Ti.irklere ne kahyor!
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TURKiYE MUTTEFjKLEJU
(Mevrini 'pust). dan
.emalistlere i 'tilafa ilk kademe bans ibdalar Hayyam Efendinin siyaseti tahtmda da bir
ner hasa-i hukumetin Anadoluya a'zamidir. Hayat Azalan iftirada bir te'sir mahsus icrasi
asdibane gore intihrab edilmislerdir.Bunlann icinde Sadik Sadrazam vardir ki birisi
Izzet Pasadir. Bu zaatm bir zamanlar Mustafa Kemal tizerinde buyuk bir nufus
.si vardi ve mtizakeret Haziranm en buyuk sahli de budur. Mustafa Kemal bu hayati
razi olmussa da sevr maddesinin tam dilinde israr etmektedir. Mustafa Kemal'in
.ri Bolseviklerle Vuku' bulan it'afdan bahsetmekte ve sevr maddesine ma'lumane
ida suviyetlerin me'avinete soz verdiklerini stirdtirmektedirler. Kemalist rev'-isasmdan
Rasit Bey diyor ki ; Eger i'ad kabul icra ve hakimiyetimizle kabul tevfik olsaydi
.tlik tabi'atiyle hemen sonecekti,

MALjYE PERVEJUNE HEYET MERCjSj
(adrazam Tevfik Pasa Sevr maddesinin tastiki icin ittihat malmm husuli hususunda sirf
mesa'i semredar olur olmaz mecalis mebusanla mecalis ayam ictima 'a da'vet edecegini
n.Hukumet gecen aym hisardaki heyet mebusunu bircoklan Ankara'daki hukumete
.tmisler ve bir kisrm millete mevkuf bulunmuslardir. ictima' a da'vet edecektir. Bunlar
etmeyecek olursa Sevr maddesinin tastiki bali tabi' gecikecek cunki yeni ahinab ecrami
tr. IIukumet Kemalistlere Mtizakere icin 'a-ile yi htiktimdardan bir zatm veya setinde
zammi tedfik etmektedir. Bir zamanlar Mahsun fani nam mesti'ariyle mtiherrirlik eden
inkarci ve ittihat islamci, zurriat nazimi , Kazim Bey bu fikrin bashca taraftarlanndandir.
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TEFRiKAMIZ
(VAKjT) HjKAYELEJUNDEN YUZBA$1MEZAFjR BEYiN MEKTUBU

Ikigozum kardesim ulumdan ve ulumlardan nefret edecek kadar yeryuzunun yalanci
esine duskun olmadigim bilseydim seni hayata veda etmeye hazirlanan bir adamm
inisiyle meskul etmekten cekinirdim, Bulustugumuz ve tamstrgmuz gtinden beri nes' esini
rime kederini sevincime feda ederek en mes' ud zamanlannda benim icin aglayan ve
iedasiz dakikalarmda yazmaya karar verirken dusundum ki evvelin bir dostun mezar tasirn
mak yasayan bir dost icin herhalde tahamtil edilemeyecek bir' azab degildir.Kafkas
hesine gidecegim gun senden aynhrken -' ali demistim, hakkmi helal et, oyle
edebiliyordum ki bu gidis ecelimle bulusmak icindir-o ,zaman sen bana demistin ki:her
sinin donmesi icab edeydi yeis gidenlerden ol kalanlan oldururdu. Bizim icin olum bir
iettir.Halbuki siz oldukten sonra bizim icin hayat bile bir felaket olur.Hakkm varmis
Iesim zevcemle yavrumun hayatim ve nisanem demek olan bu iki mu' aziz vticudun hayali
usinda o zaman uyamr gibi gorundugum bu tesellinin ne gibi hahkikat oldugunu ancak bugtin
ak bir sa' at evvel anlayabildim .. Cepede, tic; dort ay kadar bulundum, ucdort ay kadar biri
.m digeri mahlukun yavaslattrgi iki felaketle (kar ve ates) le ugrasmak lazim geldi.Karm
ttugunu ates ve dehir yakahyor.Atesin gectigini kar ve soguk boluyordu. Beni ikisi de gecti.
ke ikisi birden bulaydi.
Kafkasya'dan Sibirya'ya harb cepesinden asra karargahma nakil edildikten dort sene kadar
:a Sibirya m-Osltimanlannm yardmuyla firar etmege muaffak oldum ve gecen hafta Persernbe
1m1 istanbula geldim. ilk isim aksam olmasma ve siddetli kar yagrnasma ragmen Cemil'i
atm ve nes'em dimek olan bu iki me'ziz ve cevdi baraktigim eve gitmek oldu. Kapiyi caldim,
uma tarumadigim bir bey 91kt1. Refiye'mi sordum ,o isimde bir zati tammadiguu soyledi.
idiklan iki seneden beri burada imisler
daha evveloturanlann
kimler oldugunu ve
.ye gittiklerini bilmiyorlarmis .ma'mafiye eve tclaslandiklan sirada za'if ve oksuruklu bir
mla dort bes yaslannda bir cocugun ciktigrm gormusler. Karsimdaki zat son ctimleyi
erken bogazim tikandi gozlerim karardi, kendimltutamadim cocuk gibi aglamaya basladim,
ie'di var.
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IRS AD
Ser muharrim Nazun
Ayhk ictimai Tiirk risalesidir
Miindercat
1 )Riizen Mahlevi
2)~u Kiz ki
3)istanbul Miiltecileri Iein
4)Bizdeki His Lakaydr
S)ilik Fermesi Cikn
6)Kar'ilerden Rica
7)Terciime
8)Tefrika

Lefkosa'da Saray onllnde (Cengiz matba'asi)
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RUZEN MAHLEVi
Heyhat! Hep hitam-1 tecelliyesi ummitin
Bilbab-1ihtisammi ikbal-i milletin
Alkisla, hetbalarla kaparken ve bos yere
Kanmla hirpalarken, uzak bir harabeden
Altmda korkular devlesen sunguler gezen
Bir gizli bir kilitli ve negabetli hicre
Pur itsarah icildi, ve magrur ve menetkim
Bir kahkahayla geldi... Aman gormeyim dedim
Ey ser-i nevsetmezle bizim oynayan
F ehul isterseniz su anda kapansm ketub okul
Gozler kararsm ufuk tesellide gtilmesin
isterseniz su gozler, agizlar. biraz bakan
Bir parca fork eden dusun ... hak, seref, vatan
Kanun diyen ne varsa silinsin, gorulmesin
Hatta sema yuz ustu kapansm ve aglasm
Yalmz, aman o ruzen-i mes'evim acilmasm
Yalmz o gulumsesin !

Tevfik Fikret
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SU KIZ Ki. ..
Istanbul multecileri icin

Su kiz ki titreyen elleri avizeli
Her gecen cehreye bakiver, aghyor
Su kiz ki yamnda en kucuk kardesi
Cocukca aglarken yurekler dagihyor.
Su kiz ki o hircm yabanci cehreler
Onunde utamp duruyor, bekliyor
Su kiz ki kalbini sefalet zedeler
Utamp ytizti kaparken ... istiyor
Su kiz ki su bembeyaz yollarda yapyalmz
Ayaklar cmlciplak elleri mor olmus
Y ardima muhtactir su cehdi kara kiz
Su kiz bir levhedir sefaletle sevilmis
Su kiz ki lokma etmege el sunar
Ister ki veri 1 sin her neyse nasibi
Su kiz ki emrinden cennetinden de bizar
Aglatma olurmu su yetim garibi
En kotu kalblerle acilar yagdinr
Bu mazlum bakish felaket levhesi
V erelim, kesli ruhlara gadadir
V erelim kesilsin bu matem sedasi

Ndztm
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iSTANBUL MUL TECiLERi i<;iN

Aziz kardesler dusman ayaklan altmda ezilen tilkelerimizden kacip payi tahtma iltica
ir kitle felaketzedelerinin izdirabmi mesud makaleleri okurken tabii kalbleriniz biraz aci
mis gozler bir kac damla yas akrtrms ve o yaslar ve o acilar arasmda karsmizda hayal
~ sefil, ac bir muhacir kafilesi yasatmisnuzdrr.
Bes senelik harb umuminin fakat fersa meskit ve acilanndan sonra vatana coken kabus
~ cinah bir hemanesisle parcalarnp dagilan su analar bu gun payitaht kapilannda sefil, uryan
rasiz agladikca biz onlara nasil aciyahm?
Unutmayalim ki aziz kardesler onlarda bizim gibi o buruk sahi onlarda bizim kadar ve
bizden pek fazla mes'ud ve bahtiyar idiler. Lakin bu gun butun o tath maziye mukayil bir
-1 felaket ve suflet icinde elil ve perisan can ezimeci bu yoksulluk icinde ac heryan aci aci
: ediyorlar.
Onlann o zavalh felaketzede fakat asil Turk analanmn ve Turk yavrulannm o kalbleri
t vatanla kanayan sevgili hemserilerin anm izdrrabi sadayi istimdad ve istianeleri bizim
kalplerimizde hakiki bir nakis bulmahdir.
Onlar hamiyetli kardesler yalmz bir kafile-i muhacirin degil, onlar evlatlanm vatanm
i ebaasmda kurban eden saadetlerini selamet vatan icin feda ile bin bir kitleyi hamiyet ve
ttir.
Camilerin ciplak ve rutubetli havalilerine iltica eden o yrrtik carsafh, gozu yash
lardanbir tanesine mumkun olsa ve sorsamz hie suphesiz ogullannm birini Kafkasya'da
ii1i Galicya'da kaybetmistir.
0 bedbaht o kara yazih kadma sevgili yavrularmm hatta bir tanesini koyun yesil
rhgma gornmek nasip olmadi,
Harb umuminin ilk gunlerinde sevkat ve metanetli opttigti o terli almlan namusgar
leri bir daha opememis o sert pazulan o genis gogusldi bir daha zayif kollan arasma alarak
iarmsti ibtidalan. Bir muddet onlardan asker mektuplan ahrdi. Sonra mektuplar da kesildi,
da gelmedi. Nihayet meyusiyet umitsizlige , umitsizlik materne ,matem de felakete
.alib oldu.
Ve bugun yalmz evlatsizhk acisiyla degil, hasret, vatan ve parasizhk endisesiyle
asmis, alnmm her cizgisi bahtmm karah, bembeyaz kaldmrnda dogmus ellerini
flanmn altmdan uzanarak: titrek sesleriyle muhtac muavenet olduklanm anlatan o
ireler hatta yabanci olsalar bile sayan merhamettirler.
Onlara bir dest-i muavenet onlann elim matemlerini teskine madar olacak bir hareket
cir perverane anavatandan farz oluyordu.
Kirk kusur seneden beri ihzay-1 vatandan aynldrgi halde olan temiz ve lekesiz bir Turk
tasiyan Kibns Muslumanlan simdiye kadar muhtac muavenet her ile bir dest-i mukabil uz
ctan hie; cekinmemislerdir. Iste kardesler, yine bugun de gecmisler gibi. Fakat eskilerden
aci safahat ile memlu bir kafile i muhtacm karsismda kanunen degil lakin vicdanen med-u
.enet bulunuruz. Payitahtmm semayi ratbmdan ta bize kadar aksedip gelen bu saday-1
n bu feryat istimdad ve istianenin bizim asil ve merhametli kalblerimizde imbik bir tesir
edecegine supemiz yoktur.
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Binaenaleyh yesil ve mesut yurtlanndan, dusman ayaklan altmda payimal namus
ek icin aynlan hususa ve muhtac muavenet perak ve namuslu Turk kadmlarma o masum
azlum Turk yetimlerine cekinmeyerek verelim. Bu hususta duyacagimiz haz vicdani bizim
en buyuk mukafat ebedidir.

Nazzm
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BiZDEKi HiS LA.KAYDI

Uzun bir mtiddetten beridir vatan ve dogruyol suttmlannda istanbul multecilerine bir
venet madyde bulunmak icin oldukca tesbikar yazilrr nazar dokunmazi celbediyor.
adrgmuza gore felaketzedelere ciddi bir muavenet yapmak icin Lefkosa' da bir cemiyet teskil
ek ve bu cemiyet ilk ictimada karar katisini lanet ile adamn her tarafma bildirecek cezirenin
t erbaasmda para toplanrnasi icin hamd eyleyecektir.
Bu bir fikir ve kuruntudan ibarettir. Her hafta intisar eden vatam veya dogru yolu
gumuzda cemiyetin ictimamdan veya karanndan birseyanlamak icin heyecan ve halicatlarla
lar uzerinde asabi nazarlanrmzi gezdirirken yine eski nakarati, eski karvekilleri gorur ve
ta nevumit oluruz. Unutmamali biz ki bugun, su makalemizin tarih tahririnden 19. gununde
unuyoruz. Ve bunda iki ay sonra K1~ siddetini gecirrnis payitahtmm beyaz damlan gunesin
ct seyhileri karsismda erimeye baslarrus bulunacaktir. 0 zaman o felaketzedelere
derilecek hediyeler onlann bu gunku kadar yaralanm ortemeyecek cerihalan merhem
arnayacakttr.
Vicdanen magzup. olarak muavenet maddiyata bu mukalliflerimiz icin eden boyle
aranh dakikalarda metin ve sabur olmakla beraber biraz da acul olmamiz icab ediyordu. Biz
e zannediyorduk ki "dogru yol" da ilk defa okunan bu satirlar bir siyaleyi el-ketri bakiye gibi
mm kulub muminine sirayet edecek ve hemen merkezde bir icdima kat'i dan takriben bir hafta
a butun islere baslarms olarak on onbes gun zarfmda muhim meblaglar elde edilmis
lunacaktl. Maalesef bugun bir aya garip bir muddet gectigi halde olan kat'i bir eser hareket
,runmliyor.
Ihtimal ki bazilanrmz matbaada tertib -edilirken veyahut risalimizin tercih intisanndan bir
uddet evvel cemiyetin teskili ve neticei karan duyulmus olur. Fakat makalemizin nesrinden
.vel intisar edecek mukadderat bizim bu mesela karsisinda gosterdigimiz bitaat ve lakaydiyi
ipanamaz caminin netice-i karan ne olacagim bilemeyiz. Bunun icin bu mesel e karsismda
run uzadiya beyan efkara luzum yoktur. Yalmz sunu ilave etmek isteriz ki paranm toplanmasi
in iki tank vardir. Birincisi simdiye kadar oldugu gibi tiyatrolar vasitasiyla; ikincisi de
)grudan ahalinin kalp hamiyetine bizi mutalat acizanemize gore noksaniyi tercih ederiz. cunku
5yle dini vemali bir mesele boyle kalplerimizi tehic ederek gozyaslanrmzi akitan bir vak' a
ia karsismda ahaliden tiyatro gormek mukabilin de para toplamak nokasan cemiyetimize bir
iisalolabilir. Biz zannederiz ki her kasabahya veya her koyluye vatamn o cesur ve asil
-laketzedclerinin hali harab ve perisam tasuir edilemez onlar cemiyetlerinin derece galyamyla
uteasip bir para hediyesinden cekinmeyeceklerdir.
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Nasil ki harb umumiden evvel Trablusgarb ve Balkan muhabeveleri esnasmda donmeyi
ani ayamn kasabarmzda hep bu usul tazyik edilmis ve toplanan paralar daima tiyatro hasilati
cmistir, Tiyatro tertibinde bir ikinci mahsur daha vardir. Hi9 suphesiz tertip eilen tiyatolarda
esarifat-i lazima icin muhim bir miktan hasilat umumiyeden tenzile mecburuz. Bize bu masraf
rmi, otuz lirayi bulur ki hie suphesiz bu meblag bes on yetimin daha gozyaslanm dindirecek
ehemiyete haizdir.
Binaenaleyh biz yukanda didinmez gibi ahalinin dogrudan kalp hamiyeti istinad ederek
uan felaketzedelerinin bugunku hali elemlerini onlara anlatmakla belki daha buyuk yekunler
e edilecegi kanaatindeyiz. Makalemizin ilk satrrlanm teskil eden itaat meselesine bir care
_k1 icin adamn her tarafmda ciddi kahp teskilatma siddetli ihtiyacirmz vardir. Cezire de
inmez ki teskilatmuzin olsa idi. Hi9 suphesiz betaet gortuimeyecekti. Ve Lefkosadan aks
n bu haber facia bir elektrik kuvetiyle Cezaire'nin cihad erbasma yayilacak, kahp mubesilleri
mi katip fecriler bu haberleri ahr almaz kulubeleri arasmda muhaberat baslayacak ve uc bes
sinin anlasmasmi butun ada bir iktida toplanarak hep bir gtmde ayni gayeye dogru kosmaya
slayacakti. Biz biraz avt gorunce tufegini doldurmaya kalkisan avctya benzeriz. Bir vak'a facia
ismda hemen ictima yapmak icin ugrasir ve isteriz ki dil~ilncelerimizin bir ilhana kat'i ile
min adaya istila etsin, fakay suphesiz bu mantiki atmaktan ziyade hayali bir dusuncedir.
Umit ederiz ki bugunku vaka o kezde luzumsuz tevkifler mecbur olan cemaatimiz artik
ihp teskilatmm derece-i hakiyla taktir edecektir.
Binaenaleyh kahb teskilatmm iste luzumunun unutmamak kis derece-i siddeti gecirmeden
zavalh felaketzede kardeslerimize yapacagirmz muavineti bir an evvel yapip onlan su soguk
Iinlerde teselli edelim ki o zaman vazifemizi hakkiyla ifa ihmal etmis oluruz.

n.nc FEVRMESi (:IKTI
Onuncusu cikmak iizeredir.

Irsad muhterem karilerine gecen nushasiyla hir ve bir mtisdike atak islam tacirleri de
endi alemlerindene yaptigim bilecek, anlayarak hareket ilerleyecektir.
Ticaret; yalmz ahiz ve oteki iki faal mutlacirde ibaret degildir. Alan yolunun anlamarms
ir tasvir etmiyoruz. Asir-i ahirin bel hunasa ticaret yollannda vucuda getirdigi kerdebat
unasebet ve ihtilatak o kadar mesnu oldu ki dogru durust yurumek icin herhalde bir rehbere
rtiyac vardir.
Rehberler alelade ekibe taksim edilir: emeli ve nazali nezriat binanen aleyye en
fagirmzdan en buyugumuze kadar butun tacirlerimizin ticaret islerini amall rehberlerin
.esahine tevik devrindeyiz.
munasebetle bir kere daha tekrara luzum goruyoruz ki otuz elli kirkmci fevrmede ikmali
nuhakkak olan tacirin defteri bu rehberlik vazifesi behr fermasi icin yalmz gorus gibi bir hie
nukabilinde pek esash bir sartm ile illi edecektir. Bundan baska ucuncu ve butakip edecek
evrmelerinde fen defterinin son senelerinde icinde edilmis hemen her ruh ve sekil ticarette
.olayca istihmalle musait yeni usullerinden bahs etmekle bereber bilhassa umur muamelat
ucariyeden mutevellid her ruh duavininin hal ve fash zamanda ehil ticaretinin ne suretle hareket
.tmesi lazim geldigini gosterir, Ciddi ve esaslr malumat vardir.

,u
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KAR'iLERDEN RiCA
Bu nusha ile irsad muhterem karilerine sekizinci nushasmda taktim ediyor. Artik adim
suphesi izole edildiginden lutfen Ebu nat efendilerimizi kazalardaki vekillerimize ilk
abone bedeliyatmt taktiye eylemeleri te'mini olunur.

TERCUME
DAHjLj TELGRAFTAN

Sevr muahedesinin tadili meselesinde Istanbul Hukumeti bir ati metali ileri surmustur.
Sevr muahedesinin otuzikinci maddesi mevcibince sultam hakimiyetinin istanbul uzerine
· di suretiyle biz edilen tamami serbestinin Osmanh hukumetine verilmesi. Oraya hududunun
z-Midye hatti olmasi. Turkiye'nin Osmanhlar tarafmdan tamamiyle tahliyesiyle Turkiye'nin
umiyeti altmda muhtarit idareye nailiyetin Izmir hakkmda vezih edilen usul hususiyenin tadili
gerek Izmir sehri gerek vilayeti uzerinde Turkiye Hukumetinin tanmmasi. italya hariciye
ID Kont Esforco matin hazinesi muhabirine vuku bulan yamtmda sunu soylemistir:
nefikler Turk milliyet perveran reisi Mustafa Kemal Pasa ile muzakereye gorusmelidirler.
anhlan sirtlanna tahamul edilen ma'zum arazi yunandan kurtarmahyiz,
Mustafa kemal sevr muahedesinin tadili hususunda bir veciati mutelabetde bulunmustur:
(I) Mutefiklerin Turkiye uzerine vezih ettikleri iktisadi askeri kulturtmun ve uydurma
zazlar mmtikasmm refi
(2) Asya ve A vrupadaki Turk vatandan Yunanhlann tamarmyla cekilmesi
(3) Sultan- halifenin hakimiyeti tahtmda musluman memleketlerinin federasyon
Irtehade cemiyetler) seklinde teskili.

rilterenin sarktaki mustemalikani uzerine tasvir edilen hucum plam ahir asuviyet hukumetiyle
mal Pasa arasmda akid edilen itilafname bize gosteriyor. Reviterk ve bir dini malumuna
taran bu itilafname mucibince saltanat aleyhine mehasimat devam edecek ve muhimmat ve
hane hususunda ihcisabi halinde yendigimize muavinet edilecektir. Muahedenin diger
ddeleri sunlardir: Turkiyenin tamaarmyle mulakiyesi ve Turkler tarafmdan meskun arazidir.
iumiyeti itiban ile Turk idaresine iadesi Arabistan ve Suriyede teskil eden yeni hukumetler
~rine Turkiye kontrolunu' vaz'i Hindistan, Cezair, Misir, Fas, Tunus gibi musluman
mleketlerimiz icini boyundurlugundan tahliyesiyle istiklaliyete nailiyetleri Rusya musluman
mleketlerinin istiklalini tamyacak ve tamamiyet mulkiyetlerini tahid edecek. Turkiye iktisadi
madi muavinetde bulunacak ve simdilik Turkiye 'ye iki kolordu gonderecek ve icabi halinde
kot tezbit edilecektir.
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MUSTAFA KEMAL PA$A KjMDjR?

Isvicre gazetelerinde okudugumuza gore tesriben Nisanm yirmi ikisinde Cenevre'de
eden Cemiyeti akvam celsesinde Ermenistan meselesi tezkir edilirken ingiliz
asryrmstir. Belfur meshur Ti.irk Generali Mustafa Kemal Pasa hakkmda (Saki) Kelime-i
i fikiranesi kullarulrmstir. Zannederiz ki bina-milel bir mecliste ehemmiyet binel milliyeti
ube sahibi bir zat daha iyi tabirler kullanabilirdi. Bu turk zabitt muttefiklerin ordu ve
masmm muthis hucumlanna karsi Canakkalc kahramanlanndan mudafa edenlerden biridir.
-~1 hicbir mi.inasebetle kendisine karsi muharabe edenlerin vatandaslan hakkmda hicbir
· e tezyif agzmdan c;1kamam1~tlr.Bugun Mustafa Kemal Pasa mlittefikinin emperyaliziminin
eta tatbiketmekte bulundugu en dini sakavete karsi harp etmek hususunda AnadGlu'daki
un Turk alemine Pisr olmustur. Onun ismi umumi vatan perver Osmanhlaf tarafmdan degil
ci bircok Irlandah, Misirh ,Hintli, Kafkash ve Iranh vatanperverler tarafmdan hurmet ve
efle yad edebilmektedir. Hat1rlanz ki imla frrkasmda nesr-i efkan olan bazi gazeteler ingiliz
paratorlugun Kati'at muhalifesinde kisnnlanni buyuk sorunlarla dolduran birtakim ingiliz
cali hakkmda butebil mana-yi sebatsiz sazler yazrmslard. Simdi biz burada sunu soylemek
steriz, Kumandan umumisi generalin erken harbe girmesini General Harburd 1 Arahk Sivas 'ta
aresal Gazi Mustafa Kemal pa~a ile mulakat serefine nail oldugunda gorli~tligli zat hakkmda
. aska bir fikir ile avdet etmisti. Mesar-i aliye haberal deniyor ki bu mulakat pek muhim idi. Ve
u soylemeye mecburum ki Mustafa Kemal Pasarun ve karnesinin samimi vatanperverlikleri
enaatiyle avdet ettim. General Kemal Pasanm namdor Turle kumandanlann sehvet ettigini de
-·-:~ etmistir. Bu gibi evsaf-1 haiz olan bir zat hakkmda (saki) tabiri kullamlabilir m? Ayni
gazetede kar ilerimiz iyi hat1rlatayacaklar ki Erzurmda itikad eden buyuk mali kavli afeye
ganistan'dan huyuk ve nufuslu bir heyet gelmisti. Bu heyet Ihkara Afganistan menseli olmak
uzere aynca Ankara'ya da birkac mutemadi zat gondermi~ti. Bizim anlad1g1m1za gore Ankara ile
abil arasmda muhim bircok maharet ceryan etmistir. Multecilere gonderilen bazi muhim evrak
akmda Afkanhlann Mustafa Kemal Pasaya Taktim ettikleri bir kucuk mektup su araya durc
ediyoruz. Bu mektupcuk muhim evrakm mehtuyan hakmda bize bir fikir vermiyor. Fakat hie
~phesiz multecilere karsi umum alim islam nazannda kiseraf ve htirmetin onurunu beni bize
r

isbat etmeye kafidar mektup sudur:
_-\fganistan hukumeti vezir meganndan devlet-i azayi Mustafa Kemal Pasa hazretlerine-esselam
azi evrakm taraf devletlerine gonderildigini ve afkan ordusu zabitamndan Mahmut Kemal Han
·e mevk-i seman mevasaletine eminim evrak ve mektubu hamil olan devletli Osman Bey buraya
mevasilet etmistir. Turk kavminin vatam ve islamm seref ve namusu maksadi mukaddesi
volunda necip gayretler eden hukumetimize karsi Afganlann perverde etmekte olduklan namet
ahi taktireni zat devletlerinip. kabul etmesini rica ederim. Cenabi hak daim kendilerini
muzaffer eylesin (vezir muhtar) .
Kabil' den gelen maglumane nazara afganistn Emiri gec;eli beri memleketinde bircok ma'
suset ve islahat meydana getirilmesine cahsmaktadrr.
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Bu bir haber-i mesarettir. Bu islahattan biri memlekette tahsil iddayi mecburiyetinin
· . Fiel vakih henuz mev fakat katibe ihraz edilemernistir.
Fakat baslangic pek timid
ir. Bir de mecalis kevanm meydana getirebilecegi soyleniyor. Mev-is sat sera'ibede

yin de islernek suretiyle iki meseli is cikanhyor. Afganistan'da Ahir imam Allah'm
_ et saltanatmda bir gazete tesir edilirken simdi bes tane mevcudtur. Kemerin ve varidat
llilkrinin islahmda kana kan cahsiyor,

TEFRiKAMIZ
(VAKiT) iN HjKAYELEJUNDEN YUZBA$1MUZAFFER BEY'jN MEKTUBU
Oradan aynhrken kulaklanmda bir ses (za'if) ve oksuruklu bir kadmla dort ve bes
da bir cocuk Cemalisini tekrarhyordu.
0 ge'ceyi ( ... ) o te linde bin turlu kabuslar icinde gecirdim.' Aceba Za' if ve oksuruklu
kimdi.? Nihaimiydi? ola hayir olamaz diyordum sonra dusunuyordum: ne icin olmasm?
vaktiyle doktorlar: gogsu cigerleri pek za'if. Hie uzmemeli da 'ima inandirmah
emislermiydi? Halbuki Nihalin uzu l mesine bir cok sebebler vardi. 0 halde bu Nihaldi ...
sonra tekrar: "Hayir", hayir, Nihal olamaz o degildir diye dtisunuyordum.
Bir arahk dalrmsim. Ru'yada Nihal'i gordtim.Tanmmayacak derecede zayiflarms gozleri
12, cehresinde renk bakismda hayattan eser yok, yanmda Cemil boynunu bukmus, gozlerini
1DPam1~, hareketsiz., duruyor. Nihal eliyle Cemili isaret ediyor ve ancak isidile bilen bir sesle:
beni dusunme kurtarabilirsek Cemil'i kurtar."diyordu. Deli gibi uyaandim, evde
.aranhkti. Gozumun onunde Nihal'e Cemil'in aym vaziyette hayalleri duruyor. Kulaklanmm
de, artik beni dusunme kurtara bilirsek Cemil'i kurtar di yen aym zayif sesi dolasiyordu.
Sabah olur olmaz otelden ciktim. Artik kar yagmiyordu. Fakat hava sert ve soguktu,
ye gittigimi bilmeden nereden gectigimi dusunmeden uzun muddet ytirudum. Hie birsey
uyor hie bir seyidusttnmuyordum. Fikrimle Nihal'le Cemil kalbim de, Nihal Cemil dilimde,
lle Cemil'in baska birseyi yoktu. Birden bire yam basimda ufak bir gurultu duydum. Gayri
iyari gurultunun geldigi tarafa baktim. Duvar dibinde buyucek bir sandik duruyordu, ustunde
emaneti supruntu sandigi diye yazih olan bu sandigm kapaagi yavas yavaas iceriden uzayan
elle acildi, Merak ettim yaklastnn: Yedi yasma kadar bir 909uk disan cikmaga hazirlanmisu.
· gorunce korktu, basim one egdi cocugu cikardim ustu basi yrrtikti, sirti kirden, camurdan
iyaqti. cocugun siddetine ragmen elleri fevkalade sicakti, Basta oldugunu bilmedi. Ayakta
cak hali yoktur.
Oglum eviniz yok mu? diye sordum. Cocuk aglmayaba~lad1. Beni annerne goturun,
emi istiyorum diyordu. Cemil'i dusundum bende aglamaya basladim, Kiyafetleline
.madan cocugu kucagima aldim, annesinin nerede oldugunu sordum. Eliyle bir sokagi
sterdi.oraya dogru yurumeye basladim. Zihnin fevkalade mesguldum : Belki Cerni! de bu
iyette idi. Belki oda boyle birinin kucagmda vucudu ates gibi steak, Titreyerek, aglayarak
esine goturulmus ve o arahk cocuk; Burasi annem burada diye mmldandi. Buyuk bir konagm
Imde idik. Kapiyi caldim, on yaslannda kadar bir kiz cocugu acti, Kucagimdaki cocugu
- unce: Hani bir daha gelmeyecektin? dedi. Bu sozu uzerine tekrar aglamaya baslayan zavalh
vrucagi elimden aldi, Bu esnada iceriden bir ses geldi.
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- Kimmis N eriman?
Kapiyi acan kiz cevap verdi.
Cemili getirmisler.
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i1 Subat 1

imtiyaz sahibi Urundah zade
'Abdal El Hamid Adres:
Adres:
Larnaka' da Irsad

1eligi bes silindir
shasi yarun silin
del-i istirfik pesindir

•

IR~AD
Ser muharrim Nfizrm
Ayhk ictimai Tiirk risalesidir

Mundercat
1 )Aydin Felaketzidekani Icin
2)Ak~am Yrldizi
3)Anadolu ve Istikbfili
4)icat Kuliibiinde ilk ictima'
S)Larnaka Futbol Cemiyeti
6)Larnaka Tiirk Sirket Bahriyesi
7)Bir Mektub
8)Terciimeler

Lefkosa'da Saray oniinde (Cengiz matba'asi)
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AYDIN FELAKETZiDEKANI

i<;iN

Bilirsiniz ninelik hiss-i rukut averine
Su bir inin tezalim leb helalinde
Dokuk sacik bulasik bir parcavra halinde
Y olun camurlan ustunde sizlayan mahluk
Nedir bilirmisiniz? Bir kadm ... cuet, su boguk
Su inleyen aci sesi, dinleyen o bir ninni
Kadm bu sesle, bu mahruk serud muhtela
A vutmak istiyor agus muhannetinde yanan
Y etim zanm, bicare hasta ac, iiryan
Bu ac ve hasta cocuktan arar sef-i hayat
Acikh sahne-i matem ki lerzes sadamat
Cibali titretiyor karsismda dehsetle
Y azik henuz iki gun yok, su aglayan hatun
Iyilestik butun ahval-i garibe perverine
Gulerdi boyle sanldikca tefil dalberinde
Cocuk henuz iki gun yok, degildi boyle yetim
Zavalhlar bu meraret, bu inkisar elim
Revamidlr ki sizin kalbinizde bir bulsun
Revamidir ki henuz dun giilerken oynarken
Burtin hazir hayaniyle bu nice alale 1 er
Bu -giin zelil ve beryesan, ma'dib ve mefbir
Harabelerde, camurlarda aglasm yatsm
Reva degilsede vak'a bu gun butun aydm
Degil harabe cihem kesildi zelzeleden
Cocuk cocuk, kadm erkek acikta bir seysiz
Sefil ayazlann altmda iste kavuruyor
Coluk cocuk kadm erkek cayir cayir yamyor
Isitmiyormusunuz bit sada heval ve limit
Aman aman ... diye aks eyliyor amik ve medid
Buses bu onlann avazi iste dinleyiniz.
Bu sesde bir koca halkm inin-i suzisi var
Buses diyorduki: saadet sefik zalmdir
Bu ses diyor ki viran vermemek cinayettir
Viran saadetinizden viran zebaliblere
Ana kizla kapanrms vehim olan bu yara;
Viran ki aglasm anneler agulcuklar
Tevfik Fikret
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AK~AM YILDIZI
Aksam kara perdelerini ufka aciyor
Y agmur gibi elem yagar gokten zemine
Daglar birer hayalolmus gozden kaciyar
Mavi deniz burunuyor matem rengine
Gumus gibi saclanm muhabbete doken
Asiklara siir okuyan aksam yildizi
Su en tenha bir gecede bu kadar erken
Nerelere kosuyorsun ey peri kizi
Sanki ipek nurlar giden 1~1k alarak
Sorulanni ayak ayak guden cobam
Ufuklarm arkasma banp dalarak
Nerelere birakirsan issiz yabani
Su anhk akar duvarlardaki gitme ey yildiz
0 gumusten saclanm gomme mezara
Sonra coban ve suruler sensiz isiksiz
inemezler yavas yavas yesil baglara
Ah ey kara gecelerin gamh baslan
Dok o tath nurlanni solmus kalbime
Dur gitme dur layik gormem sana mezan
Gtizel basm gomulmesin muhabbete yine
Tesrin Evet 920
Ndztm

ANADOLU VE iSTiKBALi
Edvar mazmm elim zaferimize mesadif olan asirlanm okurken gurur ile kabaran
guslerimizi hie suphesiz son atlattigirmz harb umumi elem ve matem nefesleriyle
durmustur,
Akibet su megerki hevalarmzda bize cehre-i zafer yerine reu i siyahim gostennede
ddtit etmedi. Vak'a iki yuz bu kadar seneden beri felaket bir digerini tevlid etmek sartiyla
az bin turlu meskalet ve mesaible karsilastinlrmsti. Lakin eczai vatandan aynlan aksam
sen bizim daire-i aliyemize zahiren mtilasak olan parcalar oldugu icin onlarm inkisarm
ct.imetimizin catisim halleder edmiyordu.
Hie suphesiz bir nazar mtidekkik ve yana sudarma dayanan Turk atalarmm ayak izlerini
anm dest-i tabiyesi silecegini ve bu vak' ayr zaferin yalruz tarih sayfalannda
sayabilecegini ekleyebilirdi. Ctmku zor bazu ile rebkase-i isranna dusen bu kadar melii
iyesinin ili nihaye bir hukumet sakiye idaresinde yasamasi kavin-i tabiata muvafik olmazdi,
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Nasil ki vukuat zaman bize bunlan ayn ayn muhafiz tarihinde ogrenmi~tir.
Fakat Balkan Fecai'nin intikam mesrevini almak icin su harb umumi dedikleri megerki
aulan Turkler orada ta'lihlerinin cehre-i siyahi ile karsilastilar. Ve bugun o v'ak'ayi
tin neticei tecayim vatarumizm parca parca dusman ellerinde ezildigini goruyoruz.
Bugun garb siyasetinin kanun inkisami tetbik etmek istedigi kat'ayi arz Turklugunun
lt hayati sevgili yurdu, madir musfiki yesil Anadolu'dur. Anadolu bizim icin herseydir.
kadar ve muavenet altai daglanndan aynlarak gayri-ye teveiye nigah eden buyuk
rimiz nihayet Anadolunun zumrut ovalannda devlet-i Osmaniyenin ilk camisini kurdular.
ietimiz hayat-i siyasiyeye yine ilk defa Anadolunun parlak semasi altmda dahil olmustur.
zamandan beri Anadolu bizim icin dajma bir valde-i musfik olarak kalmis, elim
nizde bizi alkislarms, edvarfelaketimizde de goz yaslannuzi silerek bizi korumustur.
Bena'! 'aliye emr-i inkisem ile tehdid edilen Anadolu Turk'un besigi ve hukumet-i
iyenin istadgah yeganesidir diyebiliriz. iste bu nokta-i nazardan vatana uzanan ellerini
.lu son hareket millet pervanesini gosteren sokulu evlatlanm o yorgun taktiz fakat
rini alan heh vatanla carpan me'zuz cocuklannm bir bayrak altmda toplayib rnudafa'a
, ve mudafa-i istiklala hazirlarmstir. Bu hareket iki seneden beri devam ettigi halde olan
Ice'i kat'i ye elde edilemedi.
Fiel vakih bir sene mukaddim ehval busbutun mesves ve mubhemdi. Fakat bugun Kemal
m vaziyet siyasiyesi daha timid bahs gorunmektedir. Venizelos'un parlak fakat asasiz
anm Yunan milletinin izmir havalisine olan gark-i ratibelerini bj.r senee mafdum kabul
Avrupa efkar'umumiyesi alehinde 'idare-i kelam ediyor. ittifaklar Kemal Pasa'yi bir sene
i-i'ali almada bir seyi taniyorlardi. Halbuki bugun istanbul hukumetine Kemalistlerle
nayi teklif ediyorlar. A vam kamarasmda Lev-iyet cevrilecek nutku simdi biraz daha
iar gorlinmektedir. Yunan ordusunu ingiltere huktimctinin izmirden atmaga hakki
hgun iddi'a eden bos vekil eger orasnu Turkler kuvetleriyle ahrlarsa biz bir sey diyemeyiz
(ten baska ne olabilir? Fransizlar ise Kilikya cihatmda Tlirklere uyusmak uzere
uyorlar. Iste iki sene muketdim dusman cizmeleri ve dusman mezalim askeriyesi altmda
.a mahkum edilen bu 'aziz yurt bugun parlak bir istiklal ile menmus bir gunun fecir
atinde bulunuyor. Zulmet libal icinde gecirdigi muthis ve ecranh dakikalan artik hatam
1~ degildir. Ve bu haki bu parlak istikbali ve bu yeni istiklali Anadoluya kazanacak onun
li, cesur ve me'rid evlatlaridir. Bu hak bugun tamamiyle tasdik edilmistir. Lakin en nevmid
alarda bile bi feturane calisan o vatan feda' ileri suphesiz bu hakki ba talim istir dad
eye kadar ugra~acaklard1r.
Netice olarak bu gtmki ahval karsismda Kemal cesaretle sunu soyleyebilirizki: iki sene
.rve-i ihtisas icinde pek nevumid dakikalar yasayan Anadolu o mu'aziz Turk yuvasi bugun
.annm olmez azmi sayesinde yine Alti yuz senelik ma'ziye ve mazisiyle temiz bir Turk
1 olarak ya~ayacaktlr.
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iCAT KULUBUNDE iLK iCTiMA'
(KIRKLIRA HASILAT)

ecirin islamiye 'itani icin iskele'de teskil eden cemiyet-i fi'ale ihtima 'umumisin de yuz
~ cilt tabi' ettirerek bunun altmis lirasuu koylere ve kirk lirasini iskele'ye hazir etmesini
efike kabul etmisdi. Milletlerin teba'dan sonra 13 Kanuni Sani 921 pencesniye gunu aksami
t kulubunde bir ih ihbima'-1 'umumi olarak da'va vekili ismet Bey Cemiyetin maksat ictima~ muhacirin, islamiyenin bugi.inki.i vaziyet peni~ayesini selis ve belig bir lisan ile izah
µnden sonra ahallnin hammiyetine muraca'at edersek zavalh muhacir hem-~ehrilerimizin
.in-i ihtiyacau icin munasip gordi.ikleri mucadarda bir hediye de bulunmalanm rica etmis ve
an biletleri ortaya atarak yanm saat icinde kirk lirahk bilet desteleri ahalimizin ellerinde
smaya baslarrusti. Bu esnada Mersinli Ha'ci Zulfikar Aga kendi hesabma yuzu, Kamil
ran Efendi'de yuz adet birer serilik bilet alarak alkislar arsmda izhar-i hammiyyet

e'mislerdir.
iskele'de daha bilet takdim edilecek yerler mevcud oldugu icin heyet-i falamn tekrar bilet
ma karar verdigini isittik, -Om1d ederler ki yeni tab' olunacak biletlerde hicbir cevab-i rede
ruz kalmayacak kabul edilecektir. ilk hatvede cem 'edilen bu yekun Lefkosa cem'iyyet
esine takdim edildikten sonra iskele gencligi aynca bu maksad-i hayr icin musamere ve
tro tertlbine de devam edilecektir. Bu ilk tesebbuste izhar-I cem'iyyet ileyin butun ahali-i
uniyyemizi samimiyyetle alkislar ve Islamiyet'in rukn-i asilinden olan cem'iyyet ve setkat
erini arazi ettiklerinden dolayi kendilerini tebrik eyleriz.

LARNAKA'DA FUTBOL CEMiYETi

"Alti seneden beri kis eyaminda sehrimizi senlendiren futbol musabakalan iki sene bir
illa; bir devre-i beta'it gecirdikten sonra bugi.in yine yeni bir hayata dahili oluyor. Letkosa ve
igosa Turk Futbol Kuli.ibleri'nin musabakalan duyulduktan sonra artik iskele bu ceryane
~ane calamazlardi. Ve iste bu gun me'el -iftihas gori.iyoruz ki eski Lamaka Turk Futbol
rn'iyeti tekrar tesekkul etmis, her gun oyunlanna ve her Pazar amaclanna baslamis bulunuyor.
iskele'de resmen Turk Futbol Cem'iyyeti ibdida alti sene makdem Kamil Kenan
endi'nin her zaman icin ~ayan-1 takdir olan gayret ve fa'aliyyetleri sayesinde tesekkul etmisti,
rele'yi ve oyun mahallini ziyaret edenler pek gi.izel bilirler ki vaktiyle tashk bir tepeden ibaret
lunan tuz golu ormanm ceni.ib cehti, bugun gayet duz ve Kibns'ta en gi.izel denecek bir futbol
evki olmustur. iskele'nin butun manzara-i umumiyyesine hakim bir ormanm eteginde en temiz
r havaya malik olan bu yer her zaman idmancilar tarafmdan mazhar-i takdir olmaktadir.
vkiin bu gi.inki haline firagi iyi bir yekune maloldugu halde, Kamil Kenan Efendi idman
crinin bir ceryan-i kat'i bulmasi icin butun bu musarafati der-ahde etmis ve genclige cidden
utulmaz bir hatrra hirakmtsttr.
Lakin her nedense iki seneden beri nazla husbutun metruk kalmis, oyuncular dagtlrnis,
1~ eglenceleri hitam bulmustu, Bugi.in yine eski hiss ile Iskele gencligi futbol oyunlarma merak
liyor, ve yine eski hamileri Kenan Kenan Efendi'yi kendilerine yardimci ve reis olarak
irsihyorlar.
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Druid olunur ki yakm zamanda Lefkosa ile bir musabaka yapilmis olsun. 11 mtii~aka
-i nokta-i nazarmdan ziyade iki sehr arasmdaki gencligi yaklastirmak v ~nla~ti~k
-i nazanndan daha muhimdir. Binaen-aleyh temeni ederiz ki, kucuk bir
vre-i bet&
ikten soma tekrar bir hiss-i samimi ile tesekkul eden futbol cem'iyyeti artik ne < · dalrms
em'iyyet her cehtce ~ayan-1 himaye ve mazhar-1 takdir olabilir. Bunun icun _ bu ~~~~
ve bilhassa gene fikriyle genclere rehber olan reis muhterem Kamil Kenan Efendi 'yi
··. eder ve 'azimlerinde muvafakiyyetlerini temeni eyleriz.

LARNAKA TURK SiRKET-i BAHRiYESi

Uzun senelerden beri Meyhaeli Kamili nam-1 Rumiun adresinde isleyen Lamaka'da Turk
.,,kp esnafi, ahyeren bir sirket-i bahri te'sis etmek tesebbusunde bulunduklan Kemal-i
:mntiniyyetle istihbar edilmistir. Haber alindigrmiza gore sirketin ilk sermayesi dort yuz lira
, bu meblag ile dort maune istira veya yeniden insa edilecektir. Mevsimlerce sirketin
~imri ummiyetle dusunulerek her sehmi bir lira olmak uzere hassasmdaki ihracma karar
rilmistir, Cemiyetimizin hayat ikinsadiyesi namma buyuk bir ehemmiyet-i haiz olan bu
ebbus haberi samimiyetle alkislar ve muvafakiyet-i temeni ederiz.

BiRMEKTUP

Vtida mu'allimesi hamm tarafmdan Lamaka'da muhacirln-i islamiyye Cemiyyeti
yaseti'ne takdim edilen bir mektupta deniliyor ki : "Sefalet-i hayat icinde perisan olan
akmmda hem-~ehrilerimize o ma'sum ve mazliim Turk yetimlerine muavenet-i lazrmede
aga <linen 'vicdanen medyiinuz. Binaen-aleyh muavenetimizi vakit vakit etmeyerek bild.. dif ifa etmeliyiz ki kism bu titretici glinlerinde uryan vucutlanili' setr edelim. Onlan fevkadd mu'azzeb eden cerebhelerini dest-i muavenetimizle sormaga kosahm ki vatammizda
ekar evladlanm1z diye iftihar edebilsin". Bundan soma mu'allime hamm hamiyet-perver
unmlan tarafmdan yapilan ictima'i tasvir ve nikaye oluyor ve bu ictima'da toplamlan annenin
ekum uc lira idi siline-i balig oldugunu bildiriyor. Meblag-i mezkur muhacirin cemiyyeti
.istne takdim edilmistir, Hacmimizin adem-i musa'desine binaen mu'allime hamm meksubum
.nen durc edemeycegimize beyan-1 mu'azeret eyleriz.
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TERCUME

TURJdYE, jNGjLTERE ve BOLSEVjzM
ingiliz milletinin, kendi sahsiyet ve alakalan haricinde olan mesaile gayet blgane
andiklanm bilmekle beraber yine bir takim tacirler ve siyasiler icin orta isyanm hal-i
·daki mevkil, esyayi bu mevkiye kadar goturen esbab ve avalim ve mustakbel ihmal at
.mda birkac , sey bilmek kaideden halt degildir. Bilirsiniz ki mutareke imzalandigi zaman
.iye diz cokccek derecede magllib edilmisti. 0 derecedeki mutefiklerin durmayan edecekleri
urlu seralti kabme amade idiler. Mutefikin orda ve hamleri kisa bir mutarekeden sonra bilm i-arki ve bll-huslis Turkiye'yi tanzim edebilmek umidleriyle Turkiye'ye yayildilar.
:lar, dusmanlar kat'i ve muhakak kararlara muntazir bulunuyorlardi. istanbul bu suki l t icinde
Bu netayic muntaziranm hie birisi hiz-i hasme gelmeksizin vakitler geldi gecti ve salah-i
beyabanlara gecildi. 0 halayene mutave'at yerine yaramazhk kaim oldu. Turkiye alim
setinde nufuzsuz fakat hircm, menfat-i sahsiyeden ma'den bir sey dustmmeyen bir takim
ler zuhlir etti. Memlekette na 'timid bir rahne acildi, Maliye mukde-i nazanndan pay-taht
Gar icin bir cennet kesilmisti. Fakat ticaretten eser yoktu. Mevzuarmzi bi-tekkik etmek icin
.iye'nin birinci pay-taht, ikincisi Anadolu olmak uzere iki parcadan tenkip ettigi bilmeliyiz.
i hakim ve zevk-i se.faya mustegrak pay-taht ile saglam vuclidlu koylulerle meskun fena
~ altmda kayuraban bir _ emlafet. istanbul bircok zamandan beri diplomatlann hos bir ev
alli olmustur. Iste o esnada bu diplomatlar bab-1 'alida hayir kalmadigim alan etmek
tiyle eski oyunlanna devam ettiler. Dort sene harbden Y.orulan Anadolu koyluleri sercat-1
nkun e ile olur, yine tarlalarma kosmaga basladilar. Turklerden daha halim bir dusman
raz. Eger mutefikler hedefleri hakkmda vakitlice kararlanm verselerde istanbul'un nufuzsuz
omatlarma ve Anadolu'nun yorgun koylulerine istedikleri serait-i selahiyeyi infaz
iilirlerdi, Koyluler her ne behaye olursa olsun salih istiyorlardi, Siyasiler, mutefikler
idaki karar: Serilikten daha bi-seralt umidlerini besliyorlardi, Bununla beraber muessir
lafa'i-i fikirlerine kat'iyen malik degillerdir, i~ bu merkezde iken pars konferasmm imarlan
izmirin Yunanhlar tarafmdan isgali haberi bomba gibi patladi. Konferasi bu
1cebence
anti ya sevk eden saikler o kadar kansiktir ki burada izaha girismeyecegim. Y almz sunu
eyecegim ki 'bu kararla sersemce hareket olunmus, cinayet intikab edilmis ve siyasilere
ismayacak isler yapilrmstrr. Bu karan bir takim esbab-1 askeriyeye isnad edemeyen bu
:benin kesriyet ahalisinin Turk oldugunda suphe yoktur. Bu hareket-i mudhis ihtimalat
allime idi. Nasil ki Yunan askerlerinin yerli ahaliye yaptigr mu'amelerle bu ihtimalat-1
ikate inkilap etti. ilk tesir-i Turkler arasmda saskmhk tevellud etmek oldu. Sonra mahv
mek tasaddileri karsismda akhru topladi. Fakat karsilanna daha muhim bir hakikat belirdi: "
ltere lmparatorlugu bir buyuk Yunanistan teskiline 'azm etmistir." i~gal keyfiyeti Fransiz
ta-i nazanna muhalif oldugu gibi italya mutcfigimizi dusmanlanmtzm kollanna atmaga
ebiyet verdik. Cunku italya yam basmnzda bir buyiik Yunan Imparatorlugunu cekemezdi,
kiye de saskmlik devri zail olarak huslimet devri basladi. Izmir havalisi Yunan ordusunun
nden firar eden milletcilerle doldu. Ruslimet, mudarayi canlandirdi. Eger miitefiklerden birisi
klerin mandasmi der'uhde olsaydi, Tiirkleler bir ah cekerek rev-i nza gostereceklerdi, fakat
ianhlar mi? .. Yunan-Turk husumeti pek eskidir. Hatta ingiltere Imparatorlugundan daha
idir.Ve bu mutareke esnasmda eski dusrnanlanru Turk milleti arasma atmak pek cena'I bir
lindir. Turk milletinin o zamanki mudafa'a teskllatmm ne vadede bulundugunu kesfetmek
lZ meskuldur. Surasi ma'lumdur ki 'mutefikler istanbul'da bulundukca orada muesir bir sey
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azdi. Bunun tizerine hukumet-i menkeziyye daire-i askeriyye mufetisi sifatiyla fakat
ve sumullu bir salahiyyet-i
silisiye ile Mustafa Kemal isminde guzide bir cezah
u'nun centibuna gonderdi. Mustafa Kemal bir ay zarfmda Yunanhlar'a karsi mudafa'a-i
1 ihzar etti. Muhakaktir ki hukumet menkezine Mustafa Kemal'in bu harekatini salih
da bir rehine olmak uzere bir memnuniyyet-i tama ile takip etti.
Mustafa Kemal vicdan simdi Anadolu'da
teskilati hafiyen yapti. Mtitareke mtiddeti
emede kaldigindan
ve bir de muttefikler
aleyhine
tedbir-i
sedideye
mtiracaat
iklerinden aciktan aciga gorunmeye cesaret buldu. Fransizlar kendisine muhabbet ebraz
. italya bilfiil yardimmda bulundu. ingilizler ise Yunanhlan kollamakla tehdidine ve
l'u almak suretiyle ihafeye basladilar. Mustafa Kemal merkezini Ankara' da tesblt etti. Ve

i altmda Ti.irk ordusu bekayet lusufundan firarlardan, eskiyadan, mtiltecilerden kabataslak
u meydana getirdi. Ve iste bu orduya Ti.irk kuvayi milliyesi nami verildi. Bundan sonra
fikleri arastirmaya koyuldu. Her yastan Mezopotanya'mn gocmus her yeriyle Suriye'nin
memnun halki batum vilayeti muslumanlan
acemistan muhalifleriyle, Kurtler
ycan'hlara temasa basladi. Mtitareke hala uzayip duruyordu. Anlasildi ki istanbul
mda mtittefikler pek az birsey yapabiliyor veya hicbirsey yapamazlardi. Mtittefiklerin
1 yalmz Yunanhlar'di ve Yunanhlann istanbul'u mtittefikleri arasmda husumet ve
ilefct.uyandirdi. Ti.irk hukumeti o sirada o vahsi ihtiyar ktirdtin damat Ferit Pasa'mn
ine gecmisti. Bu adam husnu teelifden anlamazz ve kor bir garazla kendi asiretinden maide
ese nefret gosteren eski bir kabile reisi tipinde bir kimsedir. Milliyetciler tizerinde icraym
t. etmeyince onlan asi diye ilan etti. Ve bu suretle Ankara ile istanbul arasmdaki rehine
lrttin buyumustu. Ankaramn daha sarkinda Karabekir isminde bir amavudun hat adresin de
aerkez daha teskil etmisti, Ankara' da oldugu gibin bunun etrafmda da bir takim iftiracilar
nrmsti ki Yunanhlar sarka simale ilerltfdiler. Bursa'yi zapt ettiler. Mtittefikler istanbul'u
askeri altma al dilar. Fransizlar Kilikyayi supurmeye ve simale dogru ilerlemeye basladilar,
retice koseye sikistinlan fare gibi milliyetciler yegane timitlerine dogru kosrnaya icbar
iler. Bolseviklerle birlesmek Ti.irk ve mezkaf asla uyusmaz. Bolsevizm ve islam asla kabil
degildir. Fakat o zaman icin dusrnaru musterek bagi ile baglanarak muttefiklerin tehribi
i musterekiyle inhad edilmislerdi. Agir agir bu kansikhklardan netice tipleri etmeye basladi.
evikler sarkta ingilizlerin ayaklanna vurmakta ingiltere Imparatorlugu tahrib etmeye niyet
.r. Azerbeycam tuttular, Simali acemistam istila ettiler ve cenuptan Ttirklerle mtitehaddi
.nileri k19 ustti getirdiler. Nahcrvan ve tangezivar tarafiylaa Anadoluya yol actilar. Nahcrvan
Ii acemistanm on kapisi, Anadolu'nun arka kapisidir. Aym zamanda Mezopotanya'da yolu
ir. Iste bolseviklerin ve bolsevik akidenin Asiyeye girmesi tehlikesi buradan baslar.
:efikler bunlara karsi pek az vesaite maliktir. istanbul hukumeti mtisliftir. Mtittefikler
imeti merkeziyenin ellerini bagladilar ve milliyetci eskiyayi tedhir etmedigi taktirde
lilerini istanbul' dan kapi disan edecekleri makarm tehtidle soylediler. Muahedeyi
ilamaya tasdikee ve infaza amide bulunan Damat Ferit beceriksizliginden dolayi iskad
li, cunku biz kendisine yardim etmeyecektik. Halki daha ziyade htirriyet efkan maliktir.
iimeti merkeziyeye ve milliyetcilhi tepelemek icin Anadolu gibi vas i ve daglik bir krta'nm
ettiklerinde oturan bir Yunan ordusuna malik bulunuyorduk. Sonra uc felaket zuhur etti.
enistan ezildi.
Viranegil karpimda tepelerdL Venizelas vatandaslan terkinde bu hallerde Atina'dan
ildu. Venizelas'la Yunan ordusunun Kuva-i hakikiyeside Girid sekiz seneden beri Yunanm
n kuvveti harbde orselemistir, Emperyalizm atesiyle tutsulenen Yunanhlar mtittefiklerin
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isini icraya hezirlandrlar. Simdi Yunanlilann ibraz ettikleri illerde mi.ittefiklerin beys isini
ya~ayamayacaklannm gosteriyor. izmir ve Trakya'da devamh Surtdahmazm bu orduya
actir. Fakat ola Yunan fakir ve yorgundur. Saniye-yi arkasmda mesfuk bir Anadolu oldukca
r'in hicbir kiymeti yoktur. Binan-1 aliye biz bulunuyoruz. istanbul yunanhlann halka-i isgali
inde ufak bir kuvvetle taht i~gaalde bulunuyor. Sehir iflas etmistir ve hukumette silahiyet-i
:iudiyeye malik bir tesbih-i mecalis idaresinden baska bir sey degildir. Silah1m1z yani
anhlar avucumuzda kmhyor. Oni.imi.izdebol~evik propoganda ve vaadleriyle gazaba gelmis
ark var ki bolsevik goreve silahiyla itima ediyor. Vanizelas ismhak bir adamm siyasetine
hk iste o siyasette bu sey 91kt1.
Hal-u mevkumu kurtarmak icin henuz vakit vardir. Fakat karas1zhk sahihde durup
lnege vakit yoktur. Islam alemine bir hristiyan ahal-i salibi teskili icin mi.iracatlarda bulunan
erikan misyoner ve piskoposlann fasipkarana feryadlanna kulaklanm1z1 kapamahy1z. Tekrar
amanda ezilip mahvedilemez. Anadolu esasen terkeder ve terk kalmahdir. Anadolu'da asayis
adikca sarkta sah baklemek abestir. Biz siyasetsiz bir bi.iyi.ik- bir Yunan Imparatorlugu
iline istina ettirdik. Yunan milletinin bir Venizelos'dan manda 'ida yoktur. Bu idarnede
ahiret etmekle hem mi.ittefiklerimize ve hem di.i~manlanm1za kw donduk ve artik bu
'.ahiretten vazge9meliyiz. Siyasetimizi tedbil etmeliyiz. Cihan dusmani olan bu lisam vikare
il mutehada hasumet icin Ti.irkleri yamrmza 9agirmahy1z. Yunan Anadolu'dan defolup
nesidir. Soylemesi garib Ti.irklerle beraber Ermeniler ve Ki.irtlerde gelecekler ve Azerbeycan
Gi.ircistam tevecei.ihi.ini.i kazanacagiz Aruk Avrupa anlmmdadrr ki sark serica yutulmak icin
dilimleri gibi par9alanamaz. Dusman ekber musterek olan Rus olemine butun sarki
klandirmahy1z. Simdi kendilerini da'vet ettirsek bize ittihak ettirirler. Yanni da'vet ediyorsak
ki ittihak ederler. Fakat ne da'vet eder ne de da'vet icin bir harekette bulunmazsak alehimize
ecek ve bizi ezecektir.
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~.IUNACAT
Anyor seccalerde didelerim
Her gece bir store kenrede
Dusup i.isti.ine aglamak dilerim
Soyle ey Tann dizelerim nerede?
Te'min tehrim eydimi
Kara i.isti.inde kirlilikle
Kereyi kim camurdan
Kim camurdan yaratti

dad hi.ida
bizi?
etti bina?
kalbimizi?

Afak eb' adi gecmiyor sesimiz
inle ve zikirce alt! bin senedir
Gok sagir.yer sagir, hava sessiz
Mecrum ve aciziz bizi ey kadir!
Doludur 'nu eyle sebu-i sema
Curm ile periligiyse ruy-i zemin
Ac; Semu-i Semaya bir mecra
Baseriyetin bi.iti.in temizlensin
Setr icin 'fu ile kenahmuzi
Oz me'yusa rebim et etki!
Dinledik alti bin yil ahirruzi
Y eter ey halkim uzat elini

Cenap Sahabeddin

MU'ARiF-MU' ALLiMLERi
Otedeki mevcudiyet ma'lumemizce luzumu deryar inkilab icti'ma'iye nefih ruhedecek
. egane kuvvet suphe yoktur ki gelen mu'ariftir. Lanet mu'arifle zerece din dimag edenler
eminizki layik oldugunu derece-i terki-yit tahmin' hasr-i misa'i etmek mecburiyetini
hissetmektedider
Esesa bu inkilabm heyz fi'le cikabilmesi terki-i mi.irarifi ihtiyac mah ile mi.itenasib
surette terrnin gayesine dogru atilacak adimlan tenzin ve husn idare ola devletinin ta'lim ve
terbiyesiyle alakadar mu'ellimin kename tuce ettigi gibi cema'timizin Kism-imenuride
ictima'i davetlerimizi goz onune alarak ve vi.icudu maliyi kemirmekte olan anasir-i meydana
koyarak esbab zindeki bi istihsale ehni mam etmeleri zan ediyoruz ki luzumedendir.
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Artik kendi kendimizi avutacak bir cagda
e bu gun bir inkilap fikri ve ictiamiye ve
tle arz-i iftikar etmekteyiz. Bizim gibi en
ve sefahat olan degil belki ilim ve marife
umuz o kadar medhusdur ki ozledigimiz
kac senin intihar yasayacaktir.
Terk-i marif amelinden
biriside suphe

degiliz, Dusunmeliyiz ki bu cezirede her zaman
bir inkilap hazirlayacak zinde ifade bir zi.imre-i
buhranh zamanlanm yasayan milletler bezice-i
ile temiz eden geclefe muhtactir. Lakin ictima-i
inkiliba naliyet icin zavalh kalmaz bilemeyiz.
yoktur

ki zi.imre-i

muallimidir.

Maksadimiz

eye tarif degildir. _Hakikati soylemek lazim gelir. Ibsase-i nesl-i katith talim ve terbiyesini

usde etmis oyle muallimelere edilmektedir ki yandigmi okudugumu ekleyecek sesubebe
i.if. Fakat kuvvetli elmaslarla, dosyalarla bu meslik iktisad ehli olarak zavalh cocuklanmizm
.iymetdar, olan tahsil zamanlanm bu suretle mahv ve heba etmislerdi. Herne kadar ma 'arif
11 cedlde-i bu na ehlileri himaye ye taltif ise de mukadderat milleti yet akindir ve Kiyaseldvir eden zevat mehtermenidn iyi bir tassifiye 'amalisati ile bu gibilerden mukatibi ve evlad
ll kurtaracagi umidini simdilik beslemekteyiz
mu'allimlerin da'ire-i gaidesince tesnibini
~ idadiyi su zamanda Evliya-i emirimizin nazar dekanma sunuda arz etmek isteriz ki, artik
llimlik meslek mukaddesi ile imalat meslek dinmesi aynlmalidir. Mekteplerimizi fe 'al ve
adir mu'allimlere tevdi ederek mesa-il dunyamizm Hal u fesanide hevece Efendilere terk
neliyiz yeni kanun bir 'ida'di me'zuni mu'allimi Ama'te icbisar hakam ser mufettis mekatibe
orsada zannetmeyiniz ki dogru bir hareket olabilsin ve ihtiyacat dun yamrmzla ne kabil
ilmesin. Boyle bir hal koylerde dini mubalatsizhga meydan acacagi eskar oldugunu kabi bir
1 koylerde belki daha tehlikeli hallere sebebiyet verecektir. Koylerimizde arzu ederiz ki bast
h bir imam efnadi bulunsun bes vakit de ezan-1 Muhammed-i okunarak nur islamiyet bu
le butun kariyede intisar eylesin. Bu gibi tertibati her musluman Husn telakki eble madi
nm seve seve verecegine emin bulundugumuz Kabi da'ire-i 'a-i desininde me'avinat
ieyi ifaye benel mesa'i edecegine embi du arz iste bu eksiklerimizi mevzu' ccs ederken yine
rruza teskilatsizhk cikryor.
Bir seneden beri gazete stitunlanmdolduran Cerna' at teskilati ihtiyaci hala vasil semih
r olamryor 'aceba mukadderat milleti yed iktidarlannda bulundurmak iddiasmi gi.iden Zevat
tar ve Cema'at islamiyemize ne zaman rehber olacaklardir.

FUTBOL MUSABAKALARI
Ve fevd-i di
13 Subat 921 Pazar gunu iskele Ti.irk hayati icin parlak ve serefli bir gun diye kayd
abilir. Senelerden beri mi.intazam ve hakiki futbol o. Bunu gormeyen halkimiz suphesiz bu
u hayati da'ima taktir edecekler ve Letkosa Futbol Kulubunun gerek oyun gerek maliyet
esine onlara terk ettikleri hatiralan hie unutrnayacaklardi. Bir haftadan beri desran eden hie
idisi Letkosa oyunculannm sabahleyin Lamaka'ya vesveleyle kesip katriyet etmislerdi.
Lefkosa oyunculan o gun Lamaka' da sabahleyin Turk ve ogleden sonra Rum Kulubi.iyle
nusabaka yapacaklardi, Sabahleyin on cocuk raddelerinde iki Turk Kulubu Lamaka' da Ti.irk
101 tarlasmda toplanaraK oyun basladi. Simdiye kadar samiyane oyun nami altmda pek 90k
ilar gorrnustum. Fakat Kemal-1 istiharla soyleye bilirim ki bu terkibin magnayi hakikiyesini
iz bu oyunda bulabildim. Cunku bu oyun hakikat-1 samiyane ve tectit icin oynuyordu.
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Ikinci oyun suphesiz boyle olmayacakti. Cunku ogleden sonra carpisacak takimlar ta
rans'm fethinden beri yendiklerine karsi bir nefret 'azim perverde eden iki asnn menseleri
ler. Bina'i -'aliye "musamaha kemalesiyle" samiyane oyun terkibinin bir oyunla hie alakasi
ctu. Oyun butun siddetiyle oynanacak tarafm butun kudret ve kuvvetini istismar ederek
~mamm ma' lub etmeye cahsacakti.
Saat u9 raddelerinde iskele'de pek az tesaduf edilebilen bir kitle'-i beser tarlamn etrafiru
te etmisti butun cehrelerde hafif bir sanlik, evzah ve harekette his olunabilir bir 'isbat
plerde muthis bir carpmti vardi. Turk, Rum ... Her iki unsur galibiyetten bihis ediyor. Bircok
.t sonra bir tarafm nasibi olecek olan o menfur maglibiyet kelimesi her fort tarafmdan red
nuyordu. Oyun baslanusti. ilk bes dakika Turk Milletine galibiyetin kati oldugunu tebsir etti.
nku Lefkosa oynculannm maharet ve cesareti topu daima dusman kapismda do i astmyor.
le muhafizlanyla, bekcisine topa doymak firsati bile vermiyordu. Ruzgar butun siddetiyle
rk tarafma cereyan ediyor talah butun eksikleriyle turk aleyhine donuyordu. Butun bu
.iklere ragrnen Turk oyunculan munkesir ve nevumit almayarak kosuyorlar ve ugrasryorlardi,
· muddet sonra dusman kalesine Turk mehacinleri iyi bir muhassira altma almislardi-juile
ihafizian ta merkeze kadar gelmisler. Mevkilerinde en buyuk maharet gosterende musenhir bu
oyuncu uzun sutlanyla dusman kalesini 50,60 perdeden donrneye baslanuslardi, Lakin takmu
tahvil dusman akmci kuvvetlerinin kalesine dogru nakil etmesi ve muhafiziann ileride
lunmasi Turk aleyhine bir "gol" yapilmasma sebeb oldu. 0 zaman her taraftan akis eden
du) sedalap kulaklan sagir edecek derecede idi neticeyi gormeden ezhar satmaru etmege artik
~km olan bu hayal perest asrm o dakikayi feryadi hala kulaklanmda cmhyor. Fiel vakih bu iki
I butun kalplerimize hirer sane-i mirasmi serpistirrnisti. Cunki daima galib mevkinde duran bir
vvetin onun maglubiyeti bizi supheye dusurmustu, Fakat bes dakika gormeden Turk
hacimlerinin gayet muntazam ve dehsetli bir hareketi Rum alehine bir gol gecmesiyle
icelepdi. Bu gol Turk takmunm kabaran hissini tahrik edilen hirsm: teskin edemedi, onlar
i siddetle hucumlanna devam ediyorlardi. Bes dakika sonra bir ikinci gol daha gecmis
rkler icin galibiyet ta'in edilmisti.
Rum oyunculannm Kuve-i ma'neviyesi ne kadar kmlrrussa, Rum seyircilerinin sok ve
aretide o kadar munkesir olmustu, Etrafi saran bulutlar nihayet siddetli yagmur kamcilan
smda hakkiyla gorunmuyordu. Halk kacmaya baslamisti ve oyun nihayet Turk tarafmm
biyet kat'iyesiyle neticelendi.
iskele bu gune kadar belki bu kadarmuntazam bir oyun oynayan bir takim kurmarmsur.
tun oyuncularnm gerek milliyet ve gerek oyun ve idman namma 'in saimi inkilabi tebrik
eriz. Oyunda sonra Turk oyunculan halkimizia beraber ellerinde Lefkosa idman kulubunun
frag1 oldugu halde kulube kadar gelmisler ve orada o aksam gayet samimi bir heyet
;am1~lard1r.
tbol oyununun sert cereyamm anladiktan sonra bu oyunun ehaliz arasmda birkngi ta' ir ve
ul ettigi fevaiddende bahs etmek isteriz. Futboloyunu ibtida yaratman diye nedir.Kate ahmrsa
.a-i dini isbata hacet yoktur. Tarihimizi kanstirsak Turk hayat hususiyesinde da'ima idman
.dir edildigi ve butun Turk genclerinin bu sevkatlerini yalmz idmanla gecirdiklerini goruruz.
iyarlanus babalanrmza veya de del erimize sormak byramlarda koylere varmcaya kadar gures,
.id ve At oyunlan eglenceleti yapti bize anlatirlar. At yanslan, gures gibi idmanm en guzel
illeri Turklerin 'ignu-i oyunlanndandir. Tarafrrmzdan sayan nakdir i'd edilmemesi bize gayb
kil edecek bir mes'ele idi. Idman nokta'i nazanndan ma'da futboloyunu halka eglenceler tertib
nek nokta-i naza _ndan da sayan tezkardir. Eglencelerin bir milletin hayat umumiyesinde pek
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dahili ve te' siri vardi. Hayat hususiyelerde mefhum cehreler nasil makbulolmazsa hayati
niyelerde eglencesiz Cerni 'yetler o kadar merdut olabilir. Eglencesiz bir cema'at tuzsuz bir
k kadar tadsiz ve fa'idasizdir. Futbolun bir diger kaidesine gelince oda bir memleketin
eri bir nokta itirafmda ithad ettirmesi varanlara meshud yasamak ashm ogretmesidir.
n sevine sevine goruyoruz ki futbol tarlarmz mevcudiyet maliye izhar etmek icin pek
'id mevkamlar oluyorlar. Bunun ma'da muhtelif sehirler araasmda da bir rapte-i samimiyet
mine mi.idar olan en gi.izel vasitata cezbiremizde yine futboloyun oluyor. Mesela iki sehir
rda yapilan mi.isabaka iki sehrin gezide genclerini yendikleriyle tarustimak nokta-i
.mdan pek ehemmiyetlidir bu vesileyle anlasmak bize daha pek 90k noktalarda birlesmek
inude ogretir. Bina'i 'aliye son senelerde buyuk bir ragbet kazanan futboloyununun butun
:1 temsiline gayret lazim degil elzemdir. Cunku.jkanda
soyledigimiz gibi bu oyun idman,
t'i nazanndan me'da ietimaiyat nokta-i nazanndan da pek ehemmiyetli ve faydahdir.
Futbol oyunu dedelerimizden vaktiyle idman ve eglenceler tertip icin oynadiklan
larm bir suret degeridir. Ve butun bu cazireye temsili 'imram ada genclerinin iJelki ilelebed
sub anlasmalan mumkun olmayan cemiyetlerin bir sene zarfmda kardes olmalanni entac
ektir. Bunun icin bu oyunun cezitemizde terkisini ve muntazam idman kulupleri teskil
ek bun da hayat 'umumiyemiz meyanma ithal etmemizi halisane tavsiye eyleriz.
Sene 921- Subat 10

KAR'iLERiMiZE
Kesret istifal hesabryla Lefkosa
1 gazetesi Mudur mi.iessili Hasan
rahrum kar'i lerimizden abone
rmiyetle rica ederiz. Risalemiz
lardaki muhterem Kar'ilerimizinde

vekilimiz Ihsan Bey istifa ettiginden risalemiz ve kaletini
Cengiz Bey latifm derilite etmislerdir. Lefkosa kazasmda
delatmi Efnesdi-i mevmi elime tasfiye buyurmalanm
birinci senesini ikmal etmek uzere oldugundan diger
vekillerimize te'diye-i din etmeleri halisane rica olunur.
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HUSEYiN SUAD BEY'iN MANZUMESi
Vakit Gazetesinden
Son ;zamanlarda Anadolu'ya giden lane-i melal sa'iri Huseyin Su'ad Bey'in Ankara' da
· Gut\ Gazetesinde veni bir manzumesi intisar etrnistir.
Merhaba Ey Turkun oz evladi, Arslan halkun
Merhaba Ey Asya'nm en bahadir milleti
Beyitimle baslayan bu manzumenin bagzi parcalanrn nakil ediyoruz:
Merhaba ey canh yahlar, pmarlar, beldeler,
Merhaba ey yer yuzunde bag-uyurdun cenneti
Merhaba ey Kabeler, ey evliya murekketleri
Ey ulu hakanlarm mehdi serir su keti
Merhaba ey mustakil irfanh millet meclisi
Merhaba ey milletin pek ve mesfi haceti
pin yolunda birlesin bir cisim olun daglar gibi
Gosterin dunyaya neymis Muslumanhk kudreti
Takmasm kizlar vefadan baska birsey-i gogsune
Bosuna calsm felek her turlu zib ve zinetI
Turk La'b ve zevk eden baslarda irfan yoksulun
Seyf ve gayretli ta'ali eyler insan hasilati.
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Bu eser iki ay gibi kisa bir surede yorucu bir arastirma ve cahsmanm
.nucudur. Bu eseri hazirlamada ki amacim sadece mezuniyet calismasi olsun diye
!gil, Kibns Turk Basiru'nm tarihte kalmis ve cevirisi yapilmarrns l 920'li yillarda
rda bir yaymlanan iRSAD dergisinin belli sayilannm cevirisini yaparak Kibns
urk Kulturunim karanhkta kalan bir parcasma aydinlatici olmak ve kulturumuze
ihip cikmak adma mutluyum.
Bu eseri okurken adada Turk-Rum iliskisinin nasil gelistigini, Yunanistanurk iliskileri, Ti.irkiye- [ngiltere.Bolsevizm iliskisinin, bazen unlti sairlerin belkide
tutulmus siirlerinin tadmi alacak, 0 donemde adada yapilan futbol
rusabakalanndan mutfak kulturune kadar zevk alarak okuyacagiruz kucuk kultur
rstantelerini goreceksiniz.
Cahsmam sirasinda beni yonlendiren ve yardimlanm esirgemeyen degerli
ocam Saym Ali Eftal OZKUL'a, Prensesim'e, Sevgili arkadasim Abdullah Evcen'e
e Dostum Senol Erkan'a sonsuz sukranlartnu sunanm.

MEHMET DOGRU

II

GiRi~

iRSAD: 1.6.1920 -1.4.1922 (Circa). Ayhk Ictimai Turk Risalesi. Sahibi:
.rundahzade Abdul Hamid.
tasyazan: Once Halil Fikret, sonra Mehmet Nazrm.Lefkosa.Cengiz Matbaasi. 16
. F. Yanm Silin. Boyutu: 13,5*19,5. Larnaka'da kurulan Nesr-i Maarif
'emiyetinin yayin orgam. Derginin satismdan elde edilen gelirin tumu, Larnaka
1aarifi'ne aitti. Buna ragmen, yaymlanan . her derginin yansmdan fazlasi halka
arasiz dagitihyordu. -halki okumaya tesvik icin .
.. Derginin politikasi Istiklal Savasiru desteklemek.somurgeciligi yermek idi
.e de, dergide sosyo-kttlturcl ve futbol ile makalelere de raslamak
iumkundu.Bunun nedenini ise, Mehmet Nazirn'm sporu ve sosyo-ki.ilti.irel
saliyetleri on planda tutan Larnaka American Academy okulundan mezun
lmasma baglamak gerek. Derginin Girne Arsivinde bulunan son sayisi, no 23 'ti.ir.
~)
:u dergi su ilkelere bagli kalarak yaym yapnustir:
a) Turk gencliginin milli suurunu daima uyamk tutmak.
b) Turk toplumunun ictimai, iktisadi ve siyasi bir vahk halinde olmasim
aglaruak
c) Turk maarifine hizmet etmek.
d) Vatana baghlignu devam ettirmek ve istiklal Savasumzm devam ettigi
ugunlerde onunla yardimlasmayi saglamak
e) Rum basmmm Enosis emelleri ve ingiliz somurgeciligi ile mi.icadele etmek
NAZIM, Mehmet: (1898-1971) 16 Mart 1898 Larnaka dogumlu olan
1ehmet Nazim.America Academy'den mezun olunca ticarete intisap eder.
laarnafih, gazetcciligc, sairlige ve yazarhga olan buyuk tutkusundan oturu,
lrundahzade'nin cikardig: iRSAD RiSALESi'nde bas yazarhk yapar. 1942-1954
illan arasmda .hukumetin cesitli dairelerinde gorev yaptiktan sonra emekli olan
1ehmet Nazun, 1955'te politikaya atihr ve Larnaka Belediyesine uye secilir.
957'de Ti.irk-Rum Belediyeleri aynlmca.Larnaka Turk Belediyesi Baskarn olur. 2
'isan l 959'da kurulan Gecici Kibns Hukumetinde Maliye Bakan Vekili olarak
orev yapar.

Say17

920 Kanun-i Evvel 1

imtiyaz sahibi Urundah zade
'Abdal El Hamid Adres:
Adres:
Larnaka' da Irsad

neligi bes silindir
_ i ushasi yarnn silin

edel-i istirak pesindir
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IRS AD
Ser muharrim Naz1m
Ayhk ictimai Tiirk risalesidir

Mundercat
l)Miinacat
2)Bergiizar
3)K1br1sve Yunanistan
4)Mu'arif
5)T.erciimeler
6)Tefrika

Lefkosa'da Saray onunde (Cengiz matba'asi)
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MUNACAT
Ben Allahi bu arz bir mehanm
Evladim ustunde hep neside sera
Zir enkisat zamanmda senin
Inleyen tar'ud edem gtiya
Dirsegim destina san' atda
Gozlerim Loca-i Serna da idi
Gordtigtim 'alim hakikatte
Bir kebudi hayal seda idi.
A91hb goncalar gul oldukca
i'tra da'ir teraneler yazdun
Goncalar kis gelib de soldukca
Etti ta 'tir ya sema yardim
Hep tabi' at benim hayalimde
Vezin ile kafiye bile stislu idi.
Nice bir nazim idi 'ti allimde
Halkmm kablegah umidi
Cem elhan icinde rindane
Acarak nevr-i sa'ir-i mest oldum
Y asadim siir icinde mestane
Baska her sa'iri bunda bos buldum
Beni mesul tutma ctirmumden
Husnun ey sani' kerem kan
Cerm insadi mtirtakibsem ben
Y aradan sensin itri ezhan
Sairiyettir iste masiyeti
Kalbimin ay ile zevki elem
Anyor cesmim ufuk merhameti
Buseyi affi bekliyor cuphem

Cenap Sahabeddin
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BERGUZAR
- Kardesim Ziya 'ya Sana berglizar olur belki
Diye takdime curet eyledigim
Su kucuk resim icin yar ben gozlum
- Kendi ellerinizin isiyle yeni
Ve guzel bir ipek kenarh kutu
Y apar islersiniz nakisla onu
Ve butun muzdarip dusunceyle
Baska gozlerden ihtiraz ederek
Butun askiyla ketm vaz ederek
Vaz' edersin su resmi bivaye
0 kucuk muhafizm derinligine
Bir kucuk, gizli goz Ile yine
Onu lakin unutmasan bir gun
Bazr''tenh { i'kahnca annenden
Sakm aynlrna sevdigim benden
Git o sabit nazarh resme guven
Beniiad et almca ellerine
Su kucuk karti gam l i bir hisle
Oh, bir yadigar olur elbet
Diye en fazla itinalarla
Mutevazi duran su resmi sana
Sana takdim eylerim curet
Al bu resmi bu berguzar rmdir
Sana en gizli yadigar rmdir

Ndztm
Mart 918
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) KIBRIS VE YUNANiSTAN

Kibns'm Yunanistan'a ilhaki timidiyle rum vatandaslanrmzm senelerden beri ezhar
:ikleri hep canh meserretleri akibet Ingiltere htiktimetinin metnin son karar katisiyle
ricelenmistir.Filuaki tarihinin en hayalperest bir kauminin melez bir nesil cedide olan bu
surda ideal itibariyle eskilerden pek fark olunmaz bir derecede oldugundan alan bunlar icin bir
hiye emelolunursa da hakikat bin siyasiler yuzde bir nisbette olan bu timidin bu gtin nakis yuz
receden de bile olmadigi teslim ediyorlar.
Rum mebuslarmm bir seneden fazla Ingiltere' de imrar vakt ederek bu meselenin
huletle haline gayret ettiklerini ve daima bir limit metezaitle cahstiklanm kahkahalarla
usilayan karilerimiz suphesiz bugtin su cevab reddi dudaklannda hie de mtiteherrir
.lmayacaklardir.
Filuaki siyaset alemi tedirgin eden naible yad edilen Mosyo Venizelos'un levsuk
iadlerinin bu kadar bos cikmasi ilmek nazarda biraz sayan teacib ise de hakikati daima bir
ikroskopla tetkik edenler meselenin bu suretle haline mtiteherrir kalmazlar.
Kibns meselesi bihassa harb umumiyenin ne zamandan beri Mosyo Venizelos 'un Va' at
sresini icine idhal ettigi mesail olan hal edilmiyor ve daima teehhtire ugruyordu,
Bugun yalmz Qir tanesi hal edilmis bulunuyor. Bunun da neticesi Kar-ilerimizce
alumdur.
Bu meselenin Mosyo Venizelos'un pek 90k muviczat 'infesine karsi yine Fikri helake hal
iilmesi diger mesail mu' alikenin de baska bir tarafta hal edilebilmesi ihtimalini koyan ma'mul
dugunu ima ederdi. Halbuki Mosyo Venizelos'un millet terakdan sonra seyehatinden
-kilmeye icbar edilmesiyle bu ilhak siheleri busbutun oluyor.
Cevab reddi mtitematib adanm her tarafta icmag eden rum vatandaslannuz
run senelerden beri tekrar ettikleri bekarat ile memluv protestolanm Ingiltere hukumeti
uistemleked nezaretine takdim etmislerdi. Fakat simdiye kadar pek buyuk bir yukune belig olan
u protestolarm cevabian daima aym halde verildiginden son hareketinde mukabelesi suphesiz
rn tarzda yalruz su zade sayan mutlaka ve tetkik bir mesele vardir. Ingiltere hukumeti, her
asil olursa"- olsun, Kibns'i terk edeblir mi? Bu meseleye cevab vermek icin biraz Kibns'm
sbab isgalini dusunelim.
Pek eski zamanlardan beri A vrupa muhafil siyasiyesinde garib real hukumeti daima
usunduren sark meselesini ve sark meselesinin tevlid ettigi hareketlerden
ransa'nm Suriye'ye karsi aldigr vaziyeti cebil daglanna eski Fenike sahillerine tevci' ettigi enzar
ahrisini tetkik edelim. 0 zaman anlanz ki Ingiltere hukumeti her ihtimale karsi Kibns adasma
evk eden kuvvet ve amil Fransa'nm Suriye icin besledigi limit istila cepanesinin bir neticesi
labilir.
Bu elli sene evvelki vaziyet siyasiyenin intac ettigi bir mecburiyettir. Halbuki harb ahiri
iutemakib Suriye'den ma' da Kilikyaya dogru uzanan Fransa koluna ve daha sonra kuvai
cemiyeye karsi hayin hatta bir esali hareke olabilmek icin Kibns daha ziyade kesib ehemmiyet
tmege basladi,
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Anadolu ve Suciye'nin iki silsile cibeli arasma sikisrms olan bu kticuk ada hal hazir ve
ziyade istikbal icin derecei ehemmiyetinin gayesine vasil olmustur.
Husran olan sukunet bulamayan ahval me~ve~esini ve bu ceheranh dakikalarda dogacak
t siyasinin hala bir sekil kat'i olamamasi her seyden ziyade Kibns'm
derecei umidi
maktadir.
iki hafta Mukaddim, Sedde-i bi feturyal azatesinin Kibnsi Yunanistan'a
Zavalh kucuk bir mutal'si da nazariye etmek daha ziyade takip etmekde idi.

bahs edilecek

Kibns'm iyi limanlan olmadigi halde ceri ve hevai filolar icin makam
linden el nisan istibhabarata nazare - iyi bir merkez oldugunu karmlannm bes mlitala'asma
eden gazete muhakememizi bulunuyor. Pi el vaki' kebiresine buyuk bir limana ne bir
neye ne de hangarlara malik bulunuyor fakat onun bugtinkti mesanil mesuseden dolayi
yet cografyasmda mendmuecdder bino'-i caliye hicbir turlu inkaza hukumeti Kibns'm
anistan'a terkedilmesine mev iftimat edemez daha dogrusu boyle bir latifte bulunamaz.
Bu mes'ele artik bugtinki cevab ,red ile tevzi ediyor ve Kibns'm bundan sonraki istikbali
: ta'yin etmis onu kendilerine mal etme icin hayali bir tarihle ugrasman gozctileri son cevab
lelerini alarak sikuta da 'vaat edilmis bulunuyorlar.
13 Tesrin-i sdni sene
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MA'ARiF
Bundan eveiki ntishalanm1z da yukandaki serloca tahtmda yazrrns oldugumuz silsile-i
calat'da adadaki ma'arif islamiyenin gorevinden terfisine ma'ni olan esbab-u a'vamil mev'i ser
n ve bir vi'ranlanm1zm surat islahi ile mekteblerimizin 'asn bir hale ifra'm dan bihat
ernistik. Bu makalemizlede mekteblerimizde ta'lim edilmekte olan islam dinine ve garibiye
isati hakkmda beyan mlitalatla kar-i lerimizle bu hususta da bir fikir mucamil v_rmeye
isacagiz. Bundan evvel tetrisat sa-iremize de ara sira baz gun itbitlat yapihyor idiysede
idiye kadar muslum dinince ve terbiye derslerimizde hie bir islahat yap1lmad1gmdan
elerden beri hal-i sebkam ve asil kendilerni muhafaza etmektedir. Halbuki 'ilim denince nami
amnda mekteplerimizde tedris olunan kitab muhallifeden mensup oldugumuz diyanet-i
imiyenin ahkam menbiasim ve arabiye derslerinden de mutekami bulundugumuz lisan-i
mani'de musta'il kelamet ve terakib garibenin tev'id mehsusesini ogrendigimiz cihatle son
·ece ha-iz ehemmiyet olmasi lazim gelir. Hal-i hazirda tatbik edilmekte olan program1m1z
.vcibince 'ulum-u diniyye tetrisati ibtida'-i dorduncti seneden ihtibara bashyor. Bir cocugun
:ktebe bes veya alt! yasinda dahil oldugunu ve tarih dahilinden uc veya dort sene sekiz oda
rduncu seneye vasil olabilecegini nazar-i dikkate ahrsa talebenin dokuz veya on yasmda 'ulmiiniyye-i tetrisata baslatilrms olduklan anlasilir. Simdi birde bu simfta okutturulan kitablarm
cuklann saf seneleriyle munasib olub olmad1klanm tetkik eyleyelim.
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Iuncu simfta 'ilm-i hal nameyle okutturulan 'Ulum-u dini kitaplan kirk tarz tahrip ve
nehnubab itibariyle me' ali nasif katmaya talebenin seneleriyle munasib bir derecede
erseyden evvel bu senedeki cocuklara mahsus olan kitaplann sade-i ifadesi mi.italib
de bu kitablarda hal butim gun bir akistir.En yuksek smiflann bile anlamakta mesgulet
.ir takim cesnin ve 9esterefil ibarattan mlirekkebdir.Halbuki bu simftaki cocuklara
:ak kitablar talebe tarafmdan mu'ellimin ma'lunatma ihtiyac gostermeksizin ta'kib
ek bir halde olmahdrr. Bu 'ilm-i hal kitablannm tarz ,tahrib i'tibariyle ne kadar
ldugunu anlatmak maksadiyla isbad muda'ya medar olur umidiyle mezkur kitabdan
bir su 'al iktibas ediyoruz. Sim sanati islebin ne olur? Sim sanati islebin resul mecnubi
~ cezamul hamd Mahmut Mustafi Salallah-u Te'ala 'Aliye ve Selim efendimiz
1 'and hlimayunlarmda
makbul ve Sefa' atine mazhar olur. Bu su'al cevabtan dokuz, on
ilunan talebenin ne anlayabileceklerini, bir defa'a dtistmmeli ve bu cetin 'ibarelerden
amayacaklan itiraf olunmahdir. ·
lmz dayak zevri ile atifvestiyle hi9bir~eyanlamamak ve ekseriyaddan "ve" her fenni
.ureti ile 'ikaset mu'allalan tarafmdan ezberletiliyor yahud beyhude yere talebenin
tehrip olunarak zihinleri sondliri.illiyor.Mahtuyat itibariyle de iyi degildir. Basmdan
n buyuk hususlarm bile ogrenmedcn aciz kaldiklan bir takim nazariyet diniye ile
tahd1r.Halbuki ibdidaisler icin her derste oldugu gibi 'ulum-u diniyede de nazaretten
liyanm tesiri vardir. Bunun icin bu nezariyaddan sirf nazarla a'mili esasiyeyle mestund
zimdir. Cocuk farza ikindi namazmm dordu farz ve dordu sunnet ve gayr mev-i kede
ere sekiz vakitten 'ibaret oldugunu ve suret iddasmi 'amili bir suredde bilsin de farz ve
1e demek oldugunu varsm daha yoksun sanmazlarda ogrensin. Garibdir ki bu smiftaki
haf bulunduklan o kat humasa namazlannm suret edasim bilmiyorlar da, kendi
m fevkinde bir takim nazariyat diniyle ile ugra~1yorlar,daha dogrusu ogrendiriltyortar.
n-u diniye dersiyat iptida'i dorduncu senede boyle oldugu kabi bunu tasfib'den
rusti ve 'idadidede boyledir.Bagz1lanm1z simdiki talebinin ahkam dlinyadaki naksani-i
larnndan dolayi meskederler. Bunlar talebeyi tahtise etmekten ise 'Ulum-u diniye
islahi ile ugra~malar belki memlekete daha 'nafi bir hiddette bulunmus olanlar Ma'rif
a gelince 'Ulum diniye'den farkh degildir. Hala da'a letasif "Kal" nm ash ve istifa'il
n" "nun" ile ugrasiliyor. Halbuki bize lazim olan garabinin lisanmuzda musta'mel
aid sev 'adabla arasira tesaduf edilecek Cemal-i garibenin gara-i nami teshil ve talebin

la biraz da ' uemeldir.
l~ti bir habi seneden 'itibara garani tedrisatim ba~lad1g1m1z'idadi son seneye kadar yedi,
re bila fasila tedrisanimize devam ettigimiz halde ma'lasef buna mu'efak olam1yoruz. Bu
esnasmda tahsiline hasladigirmz ve butun yabancrydi bulundugumuz elsine-i sarayi az
:ndigimiz edar-i kelam ve ifade-i merame muvaffak oldugumuz halde yan Iisamnuz
garabiden istifademizin pek mahdud kalmasi usullimlizdeki idam imtizamiyeden
olduguna suphe yoktur. Butun bu usulsuzluklere i'dem-1 intizamiye birde mu'allimlerin
zligini ilave ederseniz meselenin ne kadar mesvesiyet kast ettigi anla~1hr.<;tinki garib

dir.
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san-1 tedrisati ise acr ihtisas hatada yapilabilir. Halbuki ma 'alli tasif 'ulum garibede sahib
.isas mu'llimlerimiz pek az veya hie yoktur. Bunun icindir ki lisan-1 garbnu ogrenmek degil
manhcada en istisfar olmiyacak dereceyi bulmustur.

TERCUMELER
TURKiYE'DE ZARURET

Turkiye muslumanlanrun
bu siralarda cektigi muthis zarureti tasvir eden lord
amiyeen'ifitun) un mektubunu nushamiza durc etmistik, Altmdaki beyanette doktor Faruk'un
porundan istinayen yazilrmstir. Turk milletcilerinin ahvalinin gittikce ve hamt kesb ettigini
ylemekle mutasifim, Cenubi Anadolu'da perisan kalan binlerce kimselere Yunan isgallerinden
.layi semal halkmida ilave ettik. Cenevredeki halk alana muthistir. Yunan isgalini muteakib
ar eden senelerce halk hala oralarda gezib duruyorlar. Bunlann evleri yok, hayvan surusu gibi
ki metruk ve bikik keslelere ve harabelere yerlese gelmisler yakacak birseyleri olmadigmdan
sil agaclan yemeye mecbur kalmislar. Ocaklan bulunmadigmdan harabelerin icine delikler
zmislar ve erenleri ocak makammda kullanmislardir. Semali Anadolu' da Yunanhlann yeni
sal ettigi mahillerden. firar ederek istanbul'a gelen binlerce ahaliye daha ziyade ihtimam
mekteyiz. Bunlar herseylerini terk ederek gayet sefil bir halde gelmektedirler. Ekser ihvalde
Imayak bulunurlar ve giydikleri elbiseden maada bir elbiseye malik degildirler, Turk
illetinde pek ziyade ettigim birsey varsa o da zaruret karsismdaki sabir ve metanetleridir. Ihtira
tanbul'da bir milliyetci karargahi ziyaret etmek eski saray civannda yikik metruk bir binanm
ki duvan arasmda muhterem ihtiyar bir turk kadirn gordum, bu kadmm dunyada hie yokrnus
msesi:
Burada acik havada altmdaki yer hazir basmda bir ortasi bile yok oturuyordu. Kibar bir
vir ile gulumsedi ,ziyaretimizden yardururmzdan memnun oldugunu gosteriyordu. Turkler
rnen 'umuma bu secyededirler. Kendisine hemen bir masa ve biraz da yiyecek veriniz. Sikayet
idiren hatrma gelir. Kadmcagiza hemen bir hasir, bir battaniye , ve oteberi tedarik ettik. Ve
:irahat biraz temine cahstik. Malesef bunun gibi binlerce var, terikar olduklanni cok severler.
ibalann ekserisinin otede beride maktul olmalarmdan dolayi bitis kalan valdelerin
icaklanndaki yavrularma yiyecek bulma hususundaki fedakarhklanni gormek cuda elim ve
di manzaralardandir. Size solgun ve hasta cocuklanm gosterirken gozyaslan doken bu analar
.ladlannm hayatmda kati limit etmis gorunuyolardi. Zavalhlar kendilerine verdigimiz
vdalarla ne kadar mutessirkar kahyorlardi. Bunlardan bircoklan terk-i hayat etmisler ve bu
avmternisin arkasi gelmeyecek olursa daha bircoklan vefat edecekler. Cocuklar icin kutu
tleri ve sair luzumlu seyler tevzir ettik. Fakat maalesef bu sefillerin giderleri 90k elimizdeki
lra da az! ...
Hal ve mevki iskal eden birsey varsa bu evde harb dolayisiyla zuhur eden binlerce bihis
: yetimlerin mevcudiyetidir. Balkan mehaviyesinin hitammdan biri milletciler perisan ve sefil
r halde yasamaktadirlar. Kehar yangmlar istanbul'u harab ettikten sonra bu evsiz barksiz
sanlar yangm arsalarma yayildilar.Bu arsalanna insaat
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1s1 icin malzeme bulmadigindan baltab' 1 bu sefillerde oralarda kalmaktadirlar.Uzun zaman
up simdi harab bir halde bulunan bir viranenin icinde yi.izlerce insan bulduk, pencereleri yok,
nlan kmlrms, zemin curumus ve bir mezar gibi soguk iste, Bu mezarm bir kosesinde altr
iden mi.irekkib bir aile icinde bir mugtad bir veba iki hasne kesya bunlarm hasirlan yoktur,
i tahttalar ustune yatarak uyurlar. Uzerlerine ortecek birseyleri olmadigi icin yan yana
arlar ve bu suretle biraz isinmaya cahsirlar. Ciger yaralarmdan birinin vefati i.izerine zati
isan kalan bu insanlar uzerine bakiyor. Emri dine yapahm dediler, fakat bundan act ve
ikete asik olduklan manasi cikanlmamahdir.
Acilann en buyugunu yunan isgali mi.iteakip vazifeler neden dediler mamutlann
iketidir.lstanbul'u yurk etizden ol eski harab ve medreselerde kalan bunlardan bircoklanm
aret eder. Buralarda coluk cocuklanyla bircok Turk memuru vardir ve bu maglumati adamlar
im takim olmuslar eski camasirlan yanlannda gayet sefil ve ingiliz helal-1 ahmer heyetin
avete avurc olmus bunlardan maida Edirne ve civanndan firar edip Y egasten' e iltica idin.
Kader mahacer vardir. Ti.irkiye hukumeti bunlar icin bizden mi.igaven et talib etti. Biz de
cumete bes lira muhacirlerin umum muvakin ziyaret ve esasmda muavinin tamami icrasmi
iin ettim.Icine muaviyetimiz sebkat etti, ve bircok felaketlerin onunu aldik. Fakat bu kis
.anan mubalaga cenkler icin daha ziyade muavinin luzumu dergahdar. Iste Allah askina sizin
iabi hakkin bu sefil evladlanna muavenete davet ederim. Bu muhtaciyete, muavinete kosacak
nlara cenab 90k saheser rahmeti derig etmeyecektir.
Doktor Faruk

ittefikler Sultam tazyif ediyor.
ittefikler bir Sultana not gondererek sevr muahadesini sadece arada saniye eble tastiki taleb

nislerdir.

BURGESER PUSET'DEN TURKLER MUGAHEDENjN TASTjJ<i:
Mi.ittefiklerin gonderdigi talebeye bab-1 ali cevab red vererek mugahedenin tasdikinden
inkaf etmistir, Makam magzirette keyfiyetin mustegcel olmaz. Y ani ve yeni hukumetin
malistlere itilaf maksadma bina teskil ettiginden mi.igahedenin ihla tastikiyle bu itilaf
sattmdan aldm kacmlacagi insar etmistir. (Debili Ekspres)
Istifgagi halkm hasadet ve infigaleti mucib olacagi ve seraat selacenenin muhim takim
.halinin terkibi agrr bina, muhtede bir hicran tevlidinin imkam korkusuna mebnidir. Apni
zetede Ankara, Fransa ve italya'nm Anadoluda ki menafik nafuzyak Agustosun da Sevr' de
zalanan mukavele harita tefsilatiyla ihtiva ediyor. Bu haritaya gore italya ve Fransa
ki.imetleri Anadolunun ucte ikisinde mi.inefeg hususiye iddia ediyorlar. Fransa mi.itarekesi
der limit etmektedirler. 0 halde Ti.irklere ne kahyor!
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TURKiYE MUTTEFjKLEJU
(Mevrini 'pust). dan
.emalistlere i 'tilafa ilk kademe bans ibdalar Hayyam Efendinin siyaseti tahtmda da bir
ner hasa-i hukumetin Anadoluya a'zamidir. Hayat Azalan iftirada bir te'sir mahsus icrasi
asdibane gore intihrab edilmislerdir.Bunlann icinde Sadik Sadrazam vardir ki birisi
Izzet Pasadir. Bu zaatm bir zamanlar Mustafa Kemal tizerinde buyuk bir nufus
.si vardi ve mtizakeret Haziranm en buyuk sahli de budur. Mustafa Kemal bu hayati
razi olmussa da sevr maddesinin tam dilinde israr etmektedir. Mustafa Kemal'in
.ri Bolseviklerle Vuku' bulan it'afdan bahsetmekte ve sevr maddesine ma'lumane
ida suviyetlerin me'avinete soz verdiklerini stirdtirmektedirler. Kemalist rev'-isasmdan
Rasit Bey diyor ki ; Eger i'ad kabul icra ve hakimiyetimizle kabul tevfik olsaydi
.tlik tabi'atiyle hemen sonecekti,

MALjYE PERVEJUNE HEYET MERCjSj
(adrazam Tevfik Pasa Sevr maddesinin tastiki icin ittihat malmm husuli hususunda sirf
mesa'i semredar olur olmaz mecalis mebusanla mecalis ayam ictima 'a da'vet edecegini
n.Hukumet gecen aym hisardaki heyet mebusunu bircoklan Ankara'daki hukumete
.tmisler ve bir kisrm millete mevkuf bulunmuslardir. ictima' a da'vet edecektir. Bunlar
etmeyecek olursa Sevr maddesinin tastiki bali tabi' gecikecek cunki yeni ahinab ecrami
tr. IIukumet Kemalistlere Mtizakere icin 'a-ile yi htiktimdardan bir zatm veya setinde
zammi tedfik etmektedir. Bir zamanlar Mahsun fani nam mesti'ariyle mtiherrirlik eden
inkarci ve ittihat islamci, zurriat nazimi , Kazim Bey bu fikrin bashca taraftarlanndandir.
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TEFRiKAMIZ
(VAKjT) HjKAYELEJUNDEN YUZBA$1MEZAFjR BEYiN MEKTUBU

Ikigozum kardesim ulumdan ve ulumlardan nefret edecek kadar yeryuzunun yalanci
esine duskun olmadigim bilseydim seni hayata veda etmeye hazirlanan bir adamm
inisiyle meskul etmekten cekinirdim, Bulustugumuz ve tamstrgmuz gtinden beri nes' esini
rime kederini sevincime feda ederek en mes' ud zamanlannda benim icin aglayan ve
iedasiz dakikalarmda yazmaya karar verirken dusundum ki evvelin bir dostun mezar tasirn
mak yasayan bir dost icin herhalde tahamtil edilemeyecek bir' azab degildir.Kafkas
hesine gidecegim gun senden aynhrken -' ali demistim, hakkmi helal et, oyle
edebiliyordum ki bu gidis ecelimle bulusmak icindir-o ,zaman sen bana demistin ki:her
sinin donmesi icab edeydi yeis gidenlerden ol kalanlan oldururdu. Bizim icin olum bir
iettir.Halbuki siz oldukten sonra bizim icin hayat bile bir felaket olur.Hakkm varmis
Iesim zevcemle yavrumun hayatim ve nisanem demek olan bu iki mu' aziz vticudun hayali
usinda o zaman uyamr gibi gorundugum bu tesellinin ne gibi hahkikat oldugunu ancak bugtin
ak bir sa' at evvel anlayabildim .. Cepede, tic; dort ay kadar bulundum, ucdort ay kadar biri
.m digeri mahlukun yavaslattrgi iki felaketle (kar ve ates) le ugrasmak lazim geldi.Karm
ttugunu ates ve dehir yakahyor.Atesin gectigini kar ve soguk boluyordu. Beni ikisi de gecti.
ke ikisi birden bulaydi.
Kafkasya'dan Sibirya'ya harb cepesinden asra karargahma nakil edildikten dort sene kadar
:a Sibirya m-Osltimanlannm yardmuyla firar etmege muaffak oldum ve gecen hafta Persernbe
1m1 istanbula geldim. ilk isim aksam olmasma ve siddetli kar yagrnasma ragmen Cemil'i
atm ve nes'em dimek olan bu iki me'ziz ve cevdi baraktigim eve gitmek oldu. Kapiyi caldim,
uma tarumadigim bir bey 91kt1. Refiye'mi sordum ,o isimde bir zati tammadiguu soyledi.
idiklan iki seneden beri burada imisler
daha evveloturanlann
kimler oldugunu ve
.ye gittiklerini bilmiyorlarmis .ma'mafiye eve tclaslandiklan sirada za'if ve oksuruklu bir
mla dort bes yaslannda bir cocugun ciktigrm gormusler. Karsimdaki zat son ctimleyi
erken bogazim tikandi gozlerim karardi, kendimltutamadim cocuk gibi aglamaya basladim,
ie'di var.
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IRS AD
Ser muharrim Nazun
Ayhk ictimai Tiirk risalesidir
Miindercat
1 )Riizen Mahlevi
2)~u Kiz ki
3)istanbul Miiltecileri Iein
4)Bizdeki His Lakaydr
S)ilik Fermesi Cikn
6)Kar'ilerden Rica
7)Terciime
8)Tefrika

Lefkosa'da Saray onllnde (Cengiz matba'asi)
12

RUZEN MAHLEVi
Heyhat! Hep hitam-1 tecelliyesi ummitin
Bilbab-1ihtisammi ikbal-i milletin
Alkisla, hetbalarla kaparken ve bos yere
Kanmla hirpalarken, uzak bir harabeden
Altmda korkular devlesen sunguler gezen
Bir gizli bir kilitli ve negabetli hicre
Pur itsarah icildi, ve magrur ve menetkim
Bir kahkahayla geldi... Aman gormeyim dedim
Ey ser-i nevsetmezle bizim oynayan
F ehul isterseniz su anda kapansm ketub okul
Gozler kararsm ufuk tesellide gtilmesin
isterseniz su gozler, agizlar. biraz bakan
Bir parca fork eden dusun ... hak, seref, vatan
Kanun diyen ne varsa silinsin, gorulmesin
Hatta sema yuz ustu kapansm ve aglasm
Yalmz, aman o ruzen-i mes'evim acilmasm
Yalmz o gulumsesin !

Tevfik Fikret
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SU KIZ Ki. ..
Istanbul multecileri icin

Su kiz ki titreyen elleri avizeli
Her gecen cehreye bakiver, aghyor
Su kiz ki yamnda en kucuk kardesi
Cocukca aglarken yurekler dagihyor.
Su kiz ki o hircm yabanci cehreler
Onunde utamp duruyor, bekliyor
Su kiz ki kalbini sefalet zedeler
Utamp ytizti kaparken ... istiyor
Su kiz ki su bembeyaz yollarda yapyalmz
Ayaklar cmlciplak elleri mor olmus
Y ardima muhtactir su cehdi kara kiz
Su kiz bir levhedir sefaletle sevilmis
Su kiz ki lokma etmege el sunar
Ister ki veri 1 sin her neyse nasibi
Su kiz ki emrinden cennetinden de bizar
Aglatma olurmu su yetim garibi
En kotu kalblerle acilar yagdinr
Bu mazlum bakish felaket levhesi
V erelim, kesli ruhlara gadadir
V erelim kesilsin bu matem sedasi

Ndztm
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iSTANBUL MUL TECiLERi i<;iN

Aziz kardesler dusman ayaklan altmda ezilen tilkelerimizden kacip payi tahtma iltica
ir kitle felaketzedelerinin izdirabmi mesud makaleleri okurken tabii kalbleriniz biraz aci
mis gozler bir kac damla yas akrtrms ve o yaslar ve o acilar arasmda karsmizda hayal
~ sefil, ac bir muhacir kafilesi yasatmisnuzdrr.
Bes senelik harb umuminin fakat fersa meskit ve acilanndan sonra vatana coken kabus
~ cinah bir hemanesisle parcalarnp dagilan su analar bu gun payitaht kapilannda sefil, uryan
rasiz agladikca biz onlara nasil aciyahm?
Unutmayalim ki aziz kardesler onlarda bizim gibi o buruk sahi onlarda bizim kadar ve
bizden pek fazla mes'ud ve bahtiyar idiler. Lakin bu gun butun o tath maziye mukayil bir
-1 felaket ve suflet icinde elil ve perisan can ezimeci bu yoksulluk icinde ac heryan aci aci
: ediyorlar.
Onlann o zavalh felaketzede fakat asil Turk analanmn ve Turk yavrulannm o kalbleri
t vatanla kanayan sevgili hemserilerin anm izdrrabi sadayi istimdad ve istianeleri bizim
kalplerimizde hakiki bir nakis bulmahdir.
Onlar hamiyetli kardesler yalmz bir kafile-i muhacirin degil, onlar evlatlanm vatanm
i ebaasmda kurban eden saadetlerini selamet vatan icin feda ile bin bir kitleyi hamiyet ve
ttir.
Camilerin ciplak ve rutubetli havalilerine iltica eden o yrrtik carsafh, gozu yash
lardanbir tanesine mumkun olsa ve sorsamz hie suphesiz ogullannm birini Kafkasya'da
ii1i Galicya'da kaybetmistir.
0 bedbaht o kara yazih kadma sevgili yavrularmm hatta bir tanesini koyun yesil
rhgma gornmek nasip olmadi,
Harb umuminin ilk gunlerinde sevkat ve metanetli opttigti o terli almlan namusgar
leri bir daha opememis o sert pazulan o genis gogusldi bir daha zayif kollan arasma alarak
iarmsti ibtidalan. Bir muddet onlardan asker mektuplan ahrdi. Sonra mektuplar da kesildi,
da gelmedi. Nihayet meyusiyet umitsizlige , umitsizlik materne ,matem de felakete
.alib oldu.
Ve bugun yalmz evlatsizhk acisiyla degil, hasret, vatan ve parasizhk endisesiyle
asmis, alnmm her cizgisi bahtmm karah, bembeyaz kaldmrnda dogmus ellerini
flanmn altmdan uzanarak: titrek sesleriyle muhtac muavenet olduklanm anlatan o
ireler hatta yabanci olsalar bile sayan merhamettirler.
Onlara bir dest-i muavenet onlann elim matemlerini teskine madar olacak bir hareket
cir perverane anavatandan farz oluyordu.
Kirk kusur seneden beri ihzay-1 vatandan aynldrgi halde olan temiz ve lekesiz bir Turk
tasiyan Kibns Muslumanlan simdiye kadar muhtac muavenet her ile bir dest-i mukabil uz
ctan hie; cekinmemislerdir. Iste kardesler, yine bugun de gecmisler gibi. Fakat eskilerden
aci safahat ile memlu bir kafile i muhtacm karsismda kanunen degil lakin vicdanen med-u
.enet bulunuruz. Payitahtmm semayi ratbmdan ta bize kadar aksedip gelen bu saday-1
n bu feryat istimdad ve istianenin bizim asil ve merhametli kalblerimizde imbik bir tesir
edecegine supemiz yoktur.
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Binaenaleyh yesil ve mesut yurtlanndan, dusman ayaklan altmda payimal namus
ek icin aynlan hususa ve muhtac muavenet perak ve namuslu Turk kadmlarma o masum
azlum Turk yetimlerine cekinmeyerek verelim. Bu hususta duyacagimiz haz vicdani bizim
en buyuk mukafat ebedidir.

Nazzm
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BiZDEKi HiS LA.KAYDI

Uzun bir mtiddetten beridir vatan ve dogruyol suttmlannda istanbul multecilerine bir
venet madyde bulunmak icin oldukca tesbikar yazilrr nazar dokunmazi celbediyor.
adrgmuza gore felaketzedelere ciddi bir muavenet yapmak icin Lefkosa' da bir cemiyet teskil
ek ve bu cemiyet ilk ictimada karar katisini lanet ile adamn her tarafma bildirecek cezirenin
t erbaasmda para toplanrnasi icin hamd eyleyecektir.
Bu bir fikir ve kuruntudan ibarettir. Her hafta intisar eden vatam veya dogru yolu
gumuzda cemiyetin ictimamdan veya karanndan birseyanlamak icin heyecan ve halicatlarla
lar uzerinde asabi nazarlanrmzi gezdirirken yine eski nakarati, eski karvekilleri gorur ve
ta nevumit oluruz. Unutmamali biz ki bugun, su makalemizin tarih tahririnden 19. gununde
unuyoruz. Ve bunda iki ay sonra K1~ siddetini gecirrnis payitahtmm beyaz damlan gunesin
ct seyhileri karsismda erimeye baslarrus bulunacaktir. 0 zaman o felaketzedelere
derilecek hediyeler onlann bu gunku kadar yaralanm ortemeyecek cerihalan merhem
arnayacakttr.
Vicdanen magzup. olarak muavenet maddiyata bu mukalliflerimiz icin eden boyle
aranh dakikalarda metin ve sabur olmakla beraber biraz da acul olmamiz icab ediyordu. Biz
e zannediyorduk ki "dogru yol" da ilk defa okunan bu satirlar bir siyaleyi el-ketri bakiye gibi
mm kulub muminine sirayet edecek ve hemen merkezde bir icdima kat'i dan takriben bir hafta
a butun islere baslarms olarak on onbes gun zarfmda muhim meblaglar elde edilmis
lunacaktl. Maalesef bugun bir aya garip bir muddet gectigi halde olan kat'i bir eser hareket
,runmliyor.
Ihtimal ki bazilanrmz matbaada tertib -edilirken veyahut risalimizin tercih intisanndan bir
uddet evvel cemiyetin teskili ve neticei karan duyulmus olur. Fakat makalemizin nesrinden
.vel intisar edecek mukadderat bizim bu mesela karsisinda gosterdigimiz bitaat ve lakaydiyi
ipanamaz caminin netice-i karan ne olacagim bilemeyiz. Bunun icin bu mesel e karsismda
run uzadiya beyan efkara luzum yoktur. Yalmz sunu ilave etmek isteriz ki paranm toplanmasi
in iki tank vardir. Birincisi simdiye kadar oldugu gibi tiyatrolar vasitasiyla; ikincisi de
)grudan ahalinin kalp hamiyetine bizi mutalat acizanemize gore noksaniyi tercih ederiz. cunku
5yle dini vemali bir mesele boyle kalplerimizi tehic ederek gozyaslanrmzi akitan bir vak' a
ia karsismda ahaliden tiyatro gormek mukabilin de para toplamak nokasan cemiyetimize bir
iisalolabilir. Biz zannederiz ki her kasabahya veya her koyluye vatamn o cesur ve asil
-laketzedclerinin hali harab ve perisam tasuir edilemez onlar cemiyetlerinin derece galyamyla
uteasip bir para hediyesinden cekinmeyeceklerdir.
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Nasil ki harb umumiden evvel Trablusgarb ve Balkan muhabeveleri esnasmda donmeyi
ani ayamn kasabarmzda hep bu usul tazyik edilmis ve toplanan paralar daima tiyatro hasilati
cmistir, Tiyatro tertibinde bir ikinci mahsur daha vardir. Hi9 suphesiz tertip eilen tiyatolarda
esarifat-i lazima icin muhim bir miktan hasilat umumiyeden tenzile mecburuz. Bize bu masraf
rmi, otuz lirayi bulur ki hie suphesiz bu meblag bes on yetimin daha gozyaslanm dindirecek
ehemiyete haizdir.
Binaenaleyh biz yukanda didinmez gibi ahalinin dogrudan kalp hamiyeti istinad ederek
uan felaketzedelerinin bugunku hali elemlerini onlara anlatmakla belki daha buyuk yekunler
e edilecegi kanaatindeyiz. Makalemizin ilk satrrlanm teskil eden itaat meselesine bir care
_k1 icin adamn her tarafmda ciddi kahp teskilatma siddetli ihtiyacirmz vardir. Cezire de
inmez ki teskilatmuzin olsa idi. Hi9 suphesiz betaet gortuimeyecekti. Ve Lefkosadan aks
n bu haber facia bir elektrik kuvetiyle Cezaire'nin cihad erbasma yayilacak, kahp mubesilleri
mi katip fecriler bu haberleri ahr almaz kulubeleri arasmda muhaberat baslayacak ve uc bes
sinin anlasmasmi butun ada bir iktida toplanarak hep bir gtmde ayni gayeye dogru kosmaya
slayacakti. Biz biraz avt gorunce tufegini doldurmaya kalkisan avctya benzeriz. Bir vak'a facia
ismda hemen ictima yapmak icin ugrasir ve isteriz ki dil~ilncelerimizin bir ilhana kat'i ile
min adaya istila etsin, fakay suphesiz bu mantiki atmaktan ziyade hayali bir dusuncedir.
Umit ederiz ki bugunku vaka o kezde luzumsuz tevkifler mecbur olan cemaatimiz artik
ihp teskilatmm derece-i hakiyla taktir edecektir.
Binaenaleyh kahb teskilatmm iste luzumunun unutmamak kis derece-i siddeti gecirmeden
zavalh felaketzede kardeslerimize yapacagirmz muavineti bir an evvel yapip onlan su soguk
Iinlerde teselli edelim ki o zaman vazifemizi hakkiyla ifa ihmal etmis oluruz.

n.nc FEVRMESi (:IKTI
Onuncusu cikmak iizeredir.

Irsad muhterem karilerine gecen nushasiyla hir ve bir mtisdike atak islam tacirleri de
endi alemlerindene yaptigim bilecek, anlayarak hareket ilerleyecektir.
Ticaret; yalmz ahiz ve oteki iki faal mutlacirde ibaret degildir. Alan yolunun anlamarms
ir tasvir etmiyoruz. Asir-i ahirin bel hunasa ticaret yollannda vucuda getirdigi kerdebat
unasebet ve ihtilatak o kadar mesnu oldu ki dogru durust yurumek icin herhalde bir rehbere
rtiyac vardir.
Rehberler alelade ekibe taksim edilir: emeli ve nazali nezriat binanen aleyye en
fagirmzdan en buyugumuze kadar butun tacirlerimizin ticaret islerini amall rehberlerin
.esahine tevik devrindeyiz.
munasebetle bir kere daha tekrara luzum goruyoruz ki otuz elli kirkmci fevrmede ikmali
nuhakkak olan tacirin defteri bu rehberlik vazifesi behr fermasi icin yalmz gorus gibi bir hie
nukabilinde pek esash bir sartm ile illi edecektir. Bundan baska ucuncu ve butakip edecek
evrmelerinde fen defterinin son senelerinde icinde edilmis hemen her ruh ve sekil ticarette
.olayca istihmalle musait yeni usullerinden bahs etmekle bereber bilhassa umur muamelat
ucariyeden mutevellid her ruh duavininin hal ve fash zamanda ehil ticaretinin ne suretle hareket
.tmesi lazim geldigini gosterir, Ciddi ve esaslr malumat vardir.

,u
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KAR'iLERDEN RiCA
Bu nusha ile irsad muhterem karilerine sekizinci nushasmda taktim ediyor. Artik adim
suphesi izole edildiginden lutfen Ebu nat efendilerimizi kazalardaki vekillerimize ilk
abone bedeliyatmt taktiye eylemeleri te'mini olunur.

TERCUME
DAHjLj TELGRAFTAN

Sevr muahedesinin tadili meselesinde Istanbul Hukumeti bir ati metali ileri surmustur.
Sevr muahedesinin otuzikinci maddesi mevcibince sultam hakimiyetinin istanbul uzerine
· di suretiyle biz edilen tamami serbestinin Osmanh hukumetine verilmesi. Oraya hududunun
z-Midye hatti olmasi. Turkiye'nin Osmanhlar tarafmdan tamamiyle tahliyesiyle Turkiye'nin
umiyeti altmda muhtarit idareye nailiyetin Izmir hakkmda vezih edilen usul hususiyenin tadili
gerek Izmir sehri gerek vilayeti uzerinde Turkiye Hukumetinin tanmmasi. italya hariciye
ID Kont Esforco matin hazinesi muhabirine vuku bulan yamtmda sunu soylemistir:
nefikler Turk milliyet perveran reisi Mustafa Kemal Pasa ile muzakereye gorusmelidirler.
anhlan sirtlanna tahamul edilen ma'zum arazi yunandan kurtarmahyiz,
Mustafa kemal sevr muahedesinin tadili hususunda bir veciati mutelabetde bulunmustur:
(I) Mutefiklerin Turkiye uzerine vezih ettikleri iktisadi askeri kulturtmun ve uydurma
zazlar mmtikasmm refi
(2) Asya ve A vrupadaki Turk vatandan Yunanhlann tamarmyla cekilmesi
(3) Sultan- halifenin hakimiyeti tahtmda musluman memleketlerinin federasyon
Irtehade cemiyetler) seklinde teskili.

rilterenin sarktaki mustemalikani uzerine tasvir edilen hucum plam ahir asuviyet hukumetiyle
mal Pasa arasmda akid edilen itilafname bize gosteriyor. Reviterk ve bir dini malumuna
taran bu itilafname mucibince saltanat aleyhine mehasimat devam edecek ve muhimmat ve
hane hususunda ihcisabi halinde yendigimize muavinet edilecektir. Muahedenin diger
ddeleri sunlardir: Turkiyenin tamaarmyle mulakiyesi ve Turkler tarafmdan meskun arazidir.
iumiyeti itiban ile Turk idaresine iadesi Arabistan ve Suriyede teskil eden yeni hukumetler
~rine Turkiye kontrolunu' vaz'i Hindistan, Cezair, Misir, Fas, Tunus gibi musluman
mleketlerimiz icini boyundurlugundan tahliyesiyle istiklaliyete nailiyetleri Rusya musluman
mleketlerinin istiklalini tamyacak ve tamamiyet mulkiyetlerini tahid edecek. Turkiye iktisadi
madi muavinetde bulunacak ve simdilik Turkiye 'ye iki kolordu gonderecek ve icabi halinde
kot tezbit edilecektir.
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MUSTAFA KEMAL PA$A KjMDjR?

Isvicre gazetelerinde okudugumuza gore tesriben Nisanm yirmi ikisinde Cenevre'de
eden Cemiyeti akvam celsesinde Ermenistan meselesi tezkir edilirken ingiliz
asryrmstir. Belfur meshur Ti.irk Generali Mustafa Kemal Pasa hakkmda (Saki) Kelime-i
i fikiranesi kullarulrmstir. Zannederiz ki bina-milel bir mecliste ehemmiyet binel milliyeti
ube sahibi bir zat daha iyi tabirler kullanabilirdi. Bu turk zabitt muttefiklerin ordu ve
masmm muthis hucumlanna karsi Canakkalc kahramanlanndan mudafa edenlerden biridir.
-~1 hicbir mi.inasebetle kendisine karsi muharabe edenlerin vatandaslan hakkmda hicbir
· e tezyif agzmdan c;1kamam1~tlr.Bugun Mustafa Kemal Pasa mlittefikinin emperyaliziminin
eta tatbiketmekte bulundugu en dini sakavete karsi harp etmek hususunda AnadGlu'daki
un Turk alemine Pisr olmustur. Onun ismi umumi vatan perver Osmanhlaf tarafmdan degil
ci bircok Irlandah, Misirh ,Hintli, Kafkash ve Iranh vatanperverler tarafmdan hurmet ve
efle yad edebilmektedir. Hat1rlanz ki imla frrkasmda nesr-i efkan olan bazi gazeteler ingiliz
paratorlugun Kati'at muhalifesinde kisnnlanni buyuk sorunlarla dolduran birtakim ingiliz
cali hakkmda butebil mana-yi sebatsiz sazler yazrmslard. Simdi biz burada sunu soylemek
steriz, Kumandan umumisi generalin erken harbe girmesini General Harburd 1 Arahk Sivas 'ta
aresal Gazi Mustafa Kemal pa~a ile mulakat serefine nail oldugunda gorli~tligli zat hakkmda
. aska bir fikir ile avdet etmisti. Mesar-i aliye haberal deniyor ki bu mulakat pek muhim idi. Ve
u soylemeye mecburum ki Mustafa Kemal Pasarun ve karnesinin samimi vatanperverlikleri
enaatiyle avdet ettim. General Kemal Pasanm namdor Turle kumandanlann sehvet ettigini de
-·-:~ etmistir. Bu gibi evsaf-1 haiz olan bir zat hakkmda (saki) tabiri kullamlabilir m? Ayni
gazetede kar ilerimiz iyi hat1rlatayacaklar ki Erzurmda itikad eden buyuk mali kavli afeye
ganistan'dan huyuk ve nufuslu bir heyet gelmisti. Bu heyet Ihkara Afganistan menseli olmak
uzere aynca Ankara'ya da birkac mutemadi zat gondermi~ti. Bizim anlad1g1m1za gore Ankara ile
abil arasmda muhim bircok maharet ceryan etmistir. Multecilere gonderilen bazi muhim evrak
akmda Afkanhlann Mustafa Kemal Pasaya Taktim ettikleri bir kucuk mektup su araya durc
ediyoruz. Bu mektupcuk muhim evrakm mehtuyan hakmda bize bir fikir vermiyor. Fakat hie
~phesiz multecilere karsi umum alim islam nazannda kiseraf ve htirmetin onurunu beni bize
r

isbat etmeye kafidar mektup sudur:
_-\fganistan hukumeti vezir meganndan devlet-i azayi Mustafa Kemal Pasa hazretlerine-esselam
azi evrakm taraf devletlerine gonderildigini ve afkan ordusu zabitamndan Mahmut Kemal Han
·e mevk-i seman mevasaletine eminim evrak ve mektubu hamil olan devletli Osman Bey buraya
mevasilet etmistir. Turk kavminin vatam ve islamm seref ve namusu maksadi mukaddesi
volunda necip gayretler eden hukumetimize karsi Afganlann perverde etmekte olduklan namet
ahi taktireni zat devletlerinip. kabul etmesini rica ederim. Cenabi hak daim kendilerini
muzaffer eylesin (vezir muhtar) .
Kabil' den gelen maglumane nazara afganistn Emiri gec;eli beri memleketinde bircok ma'
suset ve islahat meydana getirilmesine cahsmaktadrr.
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Bu bir haber-i mesarettir. Bu islahattan biri memlekette tahsil iddayi mecburiyetinin
· . Fiel vakih henuz mev fakat katibe ihraz edilemernistir.
Fakat baslangic pek timid
ir. Bir de mecalis kevanm meydana getirebilecegi soyleniyor. Mev-is sat sera'ibede

yin de islernek suretiyle iki meseli is cikanhyor. Afganistan'da Ahir imam Allah'm
_ et saltanatmda bir gazete tesir edilirken simdi bes tane mevcudtur. Kemerin ve varidat
llilkrinin islahmda kana kan cahsiyor,

TEFRiKAMIZ
(VAKiT) iN HjKAYELEJUNDEN YUZBA$1MUZAFFER BEY'jN MEKTUBU
Oradan aynhrken kulaklanmda bir ses (za'if) ve oksuruklu bir kadmla dort ve bes
da bir cocuk Cemalisini tekrarhyordu.
0 ge'ceyi ( ... ) o te linde bin turlu kabuslar icinde gecirdim.' Aceba Za' if ve oksuruklu
kimdi.? Nihaimiydi? ola hayir olamaz diyordum sonra dusunuyordum: ne icin olmasm?
vaktiyle doktorlar: gogsu cigerleri pek za'if. Hie uzmemeli da 'ima inandirmah
emislermiydi? Halbuki Nihalin uzu l mesine bir cok sebebler vardi. 0 halde bu Nihaldi ...
sonra tekrar: "Hayir", hayir, Nihal olamaz o degildir diye dtisunuyordum.
Bir arahk dalrmsim. Ru'yada Nihal'i gordtim.Tanmmayacak derecede zayiflarms gozleri
12, cehresinde renk bakismda hayattan eser yok, yanmda Cemil boynunu bukmus, gozlerini
1DPam1~, hareketsiz., duruyor. Nihal eliyle Cemili isaret ediyor ve ancak isidile bilen bir sesle:
beni dusunme kurtarabilirsek Cemil'i kurtar."diyordu. Deli gibi uyaandim, evde
.aranhkti. Gozumun onunde Nihal'e Cemil'in aym vaziyette hayalleri duruyor. Kulaklanmm
de, artik beni dusunme kurtara bilirsek Cemil'i kurtar di yen aym zayif sesi dolasiyordu.
Sabah olur olmaz otelden ciktim. Artik kar yagmiyordu. Fakat hava sert ve soguktu,
ye gittigimi bilmeden nereden gectigimi dusunmeden uzun muddet ytirudum. Hie birsey
uyor hie bir seyidusttnmuyordum. Fikrimle Nihal'le Cemil kalbim de, Nihal Cemil dilimde,
lle Cemil'in baska birseyi yoktu. Birden bire yam basimda ufak bir gurultu duydum. Gayri
iyari gurultunun geldigi tarafa baktim. Duvar dibinde buyucek bir sandik duruyordu, ustunde
emaneti supruntu sandigi diye yazih olan bu sandigm kapaagi yavas yavaas iceriden uzayan
elle acildi, Merak ettim yaklastnn: Yedi yasma kadar bir 909uk disan cikmaga hazirlanmisu.
· gorunce korktu, basim one egdi cocugu cikardim ustu basi yrrtikti, sirti kirden, camurdan
iyaqti. cocugun siddetine ragmen elleri fevkalade sicakti, Basta oldugunu bilmedi. Ayakta
cak hali yoktur.
Oglum eviniz yok mu? diye sordum. Cocuk aglmayaba~lad1. Beni annerne goturun,
emi istiyorum diyordu. Cemil'i dusundum bende aglamaya basladim, Kiyafetleline
.madan cocugu kucagima aldim, annesinin nerede oldugunu sordum. Eliyle bir sokagi
sterdi.oraya dogru yurumeye basladim. Zihnin fevkalade mesguldum : Belki Cerni! de bu
iyette idi. Belki oda boyle birinin kucagmda vucudu ates gibi steak, Titreyerek, aglayarak
esine goturulmus ve o arahk cocuk; Burasi annem burada diye mmldandi. Buyuk bir konagm
Imde idik. Kapiyi caldim, on yaslannda kadar bir kiz cocugu acti, Kucagimdaki cocugu
- unce: Hani bir daha gelmeyecektin? dedi. Bu sozu uzerine tekrar aglamaya baslayan zavalh
vrucagi elimden aldi, Bu esnada iceriden bir ses geldi.
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- Kimmis N eriman?
Kapiyi acan kiz cevap verdi.
Cemili getirmisler.
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i1 Subat 1

imtiyaz sahibi Urundah zade
'Abdal El Hamid Adres:
Adres:
Larnaka' da Irsad

1eligi bes silindir
shasi yarun silin
del-i istirfik pesindir

•

IR~AD
Ser muharrim Nfizrm
Ayhk ictimai Tiirk risalesidir

Mundercat
1 )Aydin Felaketzidekani Icin
2)Ak~am Yrldizi
3)Anadolu ve Istikbfili
4)icat Kuliibiinde ilk ictima'
S)Larnaka Futbol Cemiyeti
6)Larnaka Tiirk Sirket Bahriyesi
7)Bir Mektub
8)Terciimeler

Lefkosa'da Saray oniinde (Cengiz matba'asi)
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AYDIN FELAKETZiDEKANI

i<;iN

Bilirsiniz ninelik hiss-i rukut averine
Su bir inin tezalim leb helalinde
Dokuk sacik bulasik bir parcavra halinde
Y olun camurlan ustunde sizlayan mahluk
Nedir bilirmisiniz? Bir kadm ... cuet, su boguk
Su inleyen aci sesi, dinleyen o bir ninni
Kadm bu sesle, bu mahruk serud muhtela
A vutmak istiyor agus muhannetinde yanan
Y etim zanm, bicare hasta ac, iiryan
Bu ac ve hasta cocuktan arar sef-i hayat
Acikh sahne-i matem ki lerzes sadamat
Cibali titretiyor karsismda dehsetle
Y azik henuz iki gun yok, su aglayan hatun
Iyilestik butun ahval-i garibe perverine
Gulerdi boyle sanldikca tefil dalberinde
Cocuk henuz iki gun yok, degildi boyle yetim
Zavalhlar bu meraret, bu inkisar elim
Revamidlr ki sizin kalbinizde bir bulsun
Revamidir ki henuz dun giilerken oynarken
Burtin hazir hayaniyle bu nice alale 1 er
Bu -giin zelil ve beryesan, ma'dib ve mefbir
Harabelerde, camurlarda aglasm yatsm
Reva degilsede vak'a bu gun butun aydm
Degil harabe cihem kesildi zelzeleden
Cocuk cocuk, kadm erkek acikta bir seysiz
Sefil ayazlann altmda iste kavuruyor
Coluk cocuk kadm erkek cayir cayir yamyor
Isitmiyormusunuz bit sada heval ve limit
Aman aman ... diye aks eyliyor amik ve medid
Buses bu onlann avazi iste dinleyiniz.
Bu sesde bir koca halkm inin-i suzisi var
Buses diyorduki: saadet sefik zalmdir
Bu ses diyor ki viran vermemek cinayettir
Viran saadetinizden viran zebaliblere
Ana kizla kapanrms vehim olan bu yara;
Viran ki aglasm anneler agulcuklar
Tevfik Fikret
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AK~AM YILDIZI
Aksam kara perdelerini ufka aciyor
Y agmur gibi elem yagar gokten zemine
Daglar birer hayalolmus gozden kaciyar
Mavi deniz burunuyor matem rengine
Gumus gibi saclanm muhabbete doken
Asiklara siir okuyan aksam yildizi
Su en tenha bir gecede bu kadar erken
Nerelere kosuyorsun ey peri kizi
Sanki ipek nurlar giden 1~1k alarak
Sorulanni ayak ayak guden cobam
Ufuklarm arkasma banp dalarak
Nerelere birakirsan issiz yabani
Su anhk akar duvarlardaki gitme ey yildiz
0 gumusten saclanm gomme mezara
Sonra coban ve suruler sensiz isiksiz
inemezler yavas yavas yesil baglara
Ah ey kara gecelerin gamh baslan
Dok o tath nurlanni solmus kalbime
Dur gitme dur layik gormem sana mezan
Gtizel basm gomulmesin muhabbete yine
Tesrin Evet 920
Ndztm

ANADOLU VE iSTiKBALi
Edvar mazmm elim zaferimize mesadif olan asirlanm okurken gurur ile kabaran
guslerimizi hie suphesiz son atlattigirmz harb umumi elem ve matem nefesleriyle
durmustur,
Akibet su megerki hevalarmzda bize cehre-i zafer yerine reu i siyahim gostennede
ddtit etmedi. Vak'a iki yuz bu kadar seneden beri felaket bir digerini tevlid etmek sartiyla
az bin turlu meskalet ve mesaible karsilastinlrmsti. Lakin eczai vatandan aynlan aksam
sen bizim daire-i aliyemize zahiren mtilasak olan parcalar oldugu icin onlarm inkisarm
ct.imetimizin catisim halleder edmiyordu.
Hie suphesiz bir nazar mtidekkik ve yana sudarma dayanan Turk atalarmm ayak izlerini
anm dest-i tabiyesi silecegini ve bu vak' ayr zaferin yalruz tarih sayfalannda
sayabilecegini ekleyebilirdi. Ctmku zor bazu ile rebkase-i isranna dusen bu kadar melii
iyesinin ili nihaye bir hukumet sakiye idaresinde yasamasi kavin-i tabiata muvafik olmazdi,
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Nasil ki vukuat zaman bize bunlan ayn ayn muhafiz tarihinde ogrenmi~tir.
Fakat Balkan Fecai'nin intikam mesrevini almak icin su harb umumi dedikleri megerki
aulan Turkler orada ta'lihlerinin cehre-i siyahi ile karsilastilar. Ve bugun o v'ak'ayi
tin neticei tecayim vatarumizm parca parca dusman ellerinde ezildigini goruyoruz.
Bugun garb siyasetinin kanun inkisami tetbik etmek istedigi kat'ayi arz Turklugunun
lt hayati sevgili yurdu, madir musfiki yesil Anadolu'dur. Anadolu bizim icin herseydir.
kadar ve muavenet altai daglanndan aynlarak gayri-ye teveiye nigah eden buyuk
rimiz nihayet Anadolunun zumrut ovalannda devlet-i Osmaniyenin ilk camisini kurdular.
ietimiz hayat-i siyasiyeye yine ilk defa Anadolunun parlak semasi altmda dahil olmustur.
zamandan beri Anadolu bizim icin dajma bir valde-i musfik olarak kalmis, elim
nizde bizi alkislarms, edvarfelaketimizde de goz yaslannuzi silerek bizi korumustur.
Bena'! 'aliye emr-i inkisem ile tehdid edilen Anadolu Turk'un besigi ve hukumet-i
iyenin istadgah yeganesidir diyebiliriz. iste bu nokta-i nazardan vatana uzanan ellerini
.lu son hareket millet pervanesini gosteren sokulu evlatlanm o yorgun taktiz fakat
rini alan heh vatanla carpan me'zuz cocuklannm bir bayrak altmda toplayib rnudafa'a
, ve mudafa-i istiklala hazirlarmstir. Bu hareket iki seneden beri devam ettigi halde olan
Ice'i kat'i ye elde edilemedi.
Fiel vakih bir sene mukaddim ehval busbutun mesves ve mubhemdi. Fakat bugun Kemal
m vaziyet siyasiyesi daha timid bahs gorunmektedir. Venizelos'un parlak fakat asasiz
anm Yunan milletinin izmir havalisine olan gark-i ratibelerini bj.r senee mafdum kabul
Avrupa efkar'umumiyesi alehinde 'idare-i kelam ediyor. ittifaklar Kemal Pasa'yi bir sene
i-i'ali almada bir seyi taniyorlardi. Halbuki bugun istanbul hukumetine Kemalistlerle
nayi teklif ediyorlar. A vam kamarasmda Lev-iyet cevrilecek nutku simdi biraz daha
iar gorlinmektedir. Yunan ordusunu ingiltere huktimctinin izmirden atmaga hakki
hgun iddi'a eden bos vekil eger orasnu Turkler kuvetleriyle ahrlarsa biz bir sey diyemeyiz
(ten baska ne olabilir? Fransizlar ise Kilikya cihatmda Tlirklere uyusmak uzere
uyorlar. Iste iki sene muketdim dusman cizmeleri ve dusman mezalim askeriyesi altmda
.a mahkum edilen bu 'aziz yurt bugun parlak bir istiklal ile menmus bir gunun fecir
atinde bulunuyor. Zulmet libal icinde gecirdigi muthis ve ecranh dakikalan artik hatam
1~ degildir. Ve bu haki bu parlak istikbali ve bu yeni istiklali Anadoluya kazanacak onun
li, cesur ve me'rid evlatlaridir. Bu hak bugun tamamiyle tasdik edilmistir. Lakin en nevmid
alarda bile bi feturane calisan o vatan feda' ileri suphesiz bu hakki ba talim istir dad
eye kadar ugra~acaklard1r.
Netice olarak bu gtmki ahval karsismda Kemal cesaretle sunu soyleyebilirizki: iki sene
.rve-i ihtisas icinde pek nevumid dakikalar yasayan Anadolu o mu'aziz Turk yuvasi bugun
.annm olmez azmi sayesinde yine Alti yuz senelik ma'ziye ve mazisiyle temiz bir Turk
1 olarak ya~ayacaktlr.
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iCAT KULUBUNDE iLK iCTiMA'
(KIRKLIRA HASILAT)

ecirin islamiye 'itani icin iskele'de teskil eden cemiyet-i fi'ale ihtima 'umumisin de yuz
~ cilt tabi' ettirerek bunun altmis lirasuu koylere ve kirk lirasini iskele'ye hazir etmesini
efike kabul etmisdi. Milletlerin teba'dan sonra 13 Kanuni Sani 921 pencesniye gunu aksami
t kulubunde bir ih ihbima'-1 'umumi olarak da'va vekili ismet Bey Cemiyetin maksat ictima~ muhacirin, islamiyenin bugi.inki.i vaziyet peni~ayesini selis ve belig bir lisan ile izah
µnden sonra ahallnin hammiyetine muraca'at edersek zavalh muhacir hem-~ehrilerimizin
.in-i ihtiyacau icin munasip gordi.ikleri mucadarda bir hediye de bulunmalanm rica etmis ve
an biletleri ortaya atarak yanm saat icinde kirk lirahk bilet desteleri ahalimizin ellerinde
smaya baslarrusti. Bu esnada Mersinli Ha'ci Zulfikar Aga kendi hesabma yuzu, Kamil
ran Efendi'de yuz adet birer serilik bilet alarak alkislar arsmda izhar-i hammiyyet

e'mislerdir.
iskele'de daha bilet takdim edilecek yerler mevcud oldugu icin heyet-i falamn tekrar bilet
ma karar verdigini isittik, -Om1d ederler ki yeni tab' olunacak biletlerde hicbir cevab-i rede
ruz kalmayacak kabul edilecektir. ilk hatvede cem 'edilen bu yekun Lefkosa cem'iyyet
esine takdim edildikten sonra iskele gencligi aynca bu maksad-i hayr icin musamere ve
tro tertlbine de devam edilecektir. Bu ilk tesebbuste izhar-I cem'iyyet ileyin butun ahali-i
uniyyemizi samimiyyetle alkislar ve Islamiyet'in rukn-i asilinden olan cem'iyyet ve setkat
erini arazi ettiklerinden dolayi kendilerini tebrik eyleriz.

LARNAKA'DA FUTBOL CEMiYETi

"Alti seneden beri kis eyaminda sehrimizi senlendiren futbol musabakalan iki sene bir
illa; bir devre-i beta'it gecirdikten sonra bugi.in yine yeni bir hayata dahili oluyor. Letkosa ve
igosa Turk Futbol Kuli.ibleri'nin musabakalan duyulduktan sonra artik iskele bu ceryane
~ane calamazlardi. Ve iste bu gun me'el -iftihas gori.iyoruz ki eski Lamaka Turk Futbol
rn'iyeti tekrar tesekkul etmis, her gun oyunlanna ve her Pazar amaclanna baslamis bulunuyor.
iskele'de resmen Turk Futbol Cem'iyyeti ibdida alti sene makdem Kamil Kenan
endi'nin her zaman icin ~ayan-1 takdir olan gayret ve fa'aliyyetleri sayesinde tesekkul etmisti,
rele'yi ve oyun mahallini ziyaret edenler pek gi.izel bilirler ki vaktiyle tashk bir tepeden ibaret
lunan tuz golu ormanm ceni.ib cehti, bugun gayet duz ve Kibns'ta en gi.izel denecek bir futbol
evki olmustur. iskele'nin butun manzara-i umumiyyesine hakim bir ormanm eteginde en temiz
r havaya malik olan bu yer her zaman idmancilar tarafmdan mazhar-i takdir olmaktadir.
vkiin bu gi.inki haline firagi iyi bir yekune maloldugu halde, Kamil Kenan Efendi idman
crinin bir ceryan-i kat'i bulmasi icin butun bu musarafati der-ahde etmis ve genclige cidden
utulmaz bir hatrra hirakmtsttr.
Lakin her nedense iki seneden beri nazla husbutun metruk kalmis, oyuncular dagtlrnis,
1~ eglenceleri hitam bulmustu, Bugi.in yine eski hiss ile Iskele gencligi futbol oyunlarma merak
liyor, ve yine eski hamileri Kenan Kenan Efendi'yi kendilerine yardimci ve reis olarak
irsihyorlar.
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Druid olunur ki yakm zamanda Lefkosa ile bir musabaka yapilmis olsun. 11 mtii~aka
-i nokta-i nazarmdan ziyade iki sehr arasmdaki gencligi yaklastirmak v ~nla~ti~k
-i nazanndan daha muhimdir. Binaen-aleyh temeni ederiz ki, kucuk bir
vre-i bet&
ikten soma tekrar bir hiss-i samimi ile tesekkul eden futbol cem'iyyeti artik ne < · dalrms
em'iyyet her cehtce ~ayan-1 himaye ve mazhar-1 takdir olabilir. Bunun icun _ bu ~~~~
ve bilhassa gene fikriyle genclere rehber olan reis muhterem Kamil Kenan Efendi 'yi
··. eder ve 'azimlerinde muvafakiyyetlerini temeni eyleriz.

LARNAKA TURK SiRKET-i BAHRiYESi

Uzun senelerden beri Meyhaeli Kamili nam-1 Rumiun adresinde isleyen Lamaka'da Turk
.,,kp esnafi, ahyeren bir sirket-i bahri te'sis etmek tesebbusunde bulunduklan Kemal-i
:mntiniyyetle istihbar edilmistir. Haber alindigrmiza gore sirketin ilk sermayesi dort yuz lira
, bu meblag ile dort maune istira veya yeniden insa edilecektir. Mevsimlerce sirketin
~imri ummiyetle dusunulerek her sehmi bir lira olmak uzere hassasmdaki ihracma karar
rilmistir, Cemiyetimizin hayat ikinsadiyesi namma buyuk bir ehemmiyet-i haiz olan bu
ebbus haberi samimiyetle alkislar ve muvafakiyet-i temeni ederiz.

BiRMEKTUP

Vtida mu'allimesi hamm tarafmdan Lamaka'da muhacirln-i islamiyye Cemiyyeti
yaseti'ne takdim edilen bir mektupta deniliyor ki : "Sefalet-i hayat icinde perisan olan
akmmda hem-~ehrilerimize o ma'sum ve mazliim Turk yetimlerine muavenet-i lazrmede
aga <linen 'vicdanen medyiinuz. Binaen-aleyh muavenetimizi vakit vakit etmeyerek bild.. dif ifa etmeliyiz ki kism bu titretici glinlerinde uryan vucutlanili' setr edelim. Onlan fevkadd mu'azzeb eden cerebhelerini dest-i muavenetimizle sormaga kosahm ki vatammizda
ekar evladlanm1z diye iftihar edebilsin". Bundan soma mu'allime hamm hamiyet-perver
unmlan tarafmdan yapilan ictima'i tasvir ve nikaye oluyor ve bu ictima'da toplamlan annenin
ekum uc lira idi siline-i balig oldugunu bildiriyor. Meblag-i mezkur muhacirin cemiyyeti
.istne takdim edilmistir, Hacmimizin adem-i musa'desine binaen mu'allime hamm meksubum
.nen durc edemeycegimize beyan-1 mu'azeret eyleriz.
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TERCUME

TURJdYE, jNGjLTERE ve BOLSEVjzM
ingiliz milletinin, kendi sahsiyet ve alakalan haricinde olan mesaile gayet blgane
andiklanm bilmekle beraber yine bir takim tacirler ve siyasiler icin orta isyanm hal-i
·daki mevkil, esyayi bu mevkiye kadar goturen esbab ve avalim ve mustakbel ihmal at
.mda birkac , sey bilmek kaideden halt degildir. Bilirsiniz ki mutareke imzalandigi zaman
.iye diz cokccek derecede magllib edilmisti. 0 derecedeki mutefiklerin durmayan edecekleri
urlu seralti kabme amade idiler. Mutefikin orda ve hamleri kisa bir mutarekeden sonra bilm i-arki ve bll-huslis Turkiye'yi tanzim edebilmek umidleriyle Turkiye'ye yayildilar.
:lar, dusmanlar kat'i ve muhakak kararlara muntazir bulunuyorlardi. istanbul bu suki l t icinde
Bu netayic muntaziranm hie birisi hiz-i hasme gelmeksizin vakitler geldi gecti ve salah-i
beyabanlara gecildi. 0 halayene mutave'at yerine yaramazhk kaim oldu. Turkiye alim
setinde nufuzsuz fakat hircm, menfat-i sahsiyeden ma'den bir sey dustmmeyen bir takim
ler zuhlir etti. Memlekette na 'timid bir rahne acildi, Maliye mukde-i nazanndan pay-taht
Gar icin bir cennet kesilmisti. Fakat ticaretten eser yoktu. Mevzuarmzi bi-tekkik etmek icin
.iye'nin birinci pay-taht, ikincisi Anadolu olmak uzere iki parcadan tenkip ettigi bilmeliyiz.
i hakim ve zevk-i se.faya mustegrak pay-taht ile saglam vuclidlu koylulerle meskun fena
~ altmda kayuraban bir _ emlafet. istanbul bircok zamandan beri diplomatlann hos bir ev
alli olmustur. Iste o esnada bu diplomatlar bab-1 'alida hayir kalmadigim alan etmek
tiyle eski oyunlanna devam ettiler. Dort sene harbden Y.orulan Anadolu koyluleri sercat-1
nkun e ile olur, yine tarlalarma kosmaga basladilar. Turklerden daha halim bir dusman
raz. Eger mutefikler hedefleri hakkmda vakitlice kararlanm verselerde istanbul'un nufuzsuz
omatlarma ve Anadolu'nun yorgun koylulerine istedikleri serait-i selahiyeyi infaz
iilirlerdi, Koyluler her ne behaye olursa olsun salih istiyorlardi, Siyasiler, mutefikler
idaki karar: Serilikten daha bi-seralt umidlerini besliyorlardi, Bununla beraber muessir
lafa'i-i fikirlerine kat'iyen malik degillerdir, i~ bu merkezde iken pars konferasmm imarlan
izmirin Yunanhlar tarafmdan isgali haberi bomba gibi patladi. Konferasi bu
1cebence
anti ya sevk eden saikler o kadar kansiktir ki burada izaha girismeyecegim. Y almz sunu
eyecegim ki 'bu kararla sersemce hareket olunmus, cinayet intikab edilmis ve siyasilere
ismayacak isler yapilrmstrr. Bu karan bir takim esbab-1 askeriyeye isnad edemeyen bu
:benin kesriyet ahalisinin Turk oldugunda suphe yoktur. Bu hareket-i mudhis ihtimalat
allime idi. Nasil ki Yunan askerlerinin yerli ahaliye yaptigr mu'amelerle bu ihtimalat-1
ikate inkilap etti. ilk tesir-i Turkler arasmda saskmhk tevellud etmek oldu. Sonra mahv
mek tasaddileri karsismda akhru topladi. Fakat karsilanna daha muhim bir hakikat belirdi: "
ltere lmparatorlugu bir buyuk Yunanistan teskiline 'azm etmistir." i~gal keyfiyeti Fransiz
ta-i nazanna muhalif oldugu gibi italya mutcfigimizi dusmanlanmtzm kollanna atmaga
ebiyet verdik. Cunku italya yam basmnzda bir buyiik Yunan Imparatorlugunu cekemezdi,
kiye de saskmlik devri zail olarak huslimet devri basladi. Izmir havalisi Yunan ordusunun
nden firar eden milletcilerle doldu. Ruslimet, mudarayi canlandirdi. Eger miitefiklerden birisi
klerin mandasmi der'uhde olsaydi, Tiirkleler bir ah cekerek rev-i nza gostereceklerdi, fakat
ianhlar mi? .. Yunan-Turk husumeti pek eskidir. Hatta ingiltere Imparatorlugundan daha
idir.Ve bu mutareke esnasmda eski dusrnanlanru Turk milleti arasma atmak pek cena'I bir
lindir. Turk milletinin o zamanki mudafa'a teskllatmm ne vadede bulundugunu kesfetmek
lZ meskuldur. Surasi ma'lumdur ki 'mutefikler istanbul'da bulundukca orada muesir bir sey
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azdi. Bunun tizerine hukumet-i menkeziyye daire-i askeriyye mufetisi sifatiyla fakat
ve sumullu bir salahiyyet-i
silisiye ile Mustafa Kemal isminde guzide bir cezah
u'nun centibuna gonderdi. Mustafa Kemal bir ay zarfmda Yunanhlar'a karsi mudafa'a-i
1 ihzar etti. Muhakaktir ki hukumet menkezine Mustafa Kemal'in bu harekatini salih
da bir rehine olmak uzere bir memnuniyyet-i tama ile takip etti.
Mustafa Kemal vicdan simdi Anadolu'da
teskilati hafiyen yapti. Mtitareke mtiddeti
emede kaldigindan
ve bir de muttefikler
aleyhine
tedbir-i
sedideye
mtiracaat
iklerinden aciktan aciga gorunmeye cesaret buldu. Fransizlar kendisine muhabbet ebraz
. italya bilfiil yardimmda bulundu. ingilizler ise Yunanhlan kollamakla tehdidine ve
l'u almak suretiyle ihafeye basladilar. Mustafa Kemal merkezini Ankara' da tesblt etti. Ve

i altmda Ti.irk ordusu bekayet lusufundan firarlardan, eskiyadan, mtiltecilerden kabataslak
u meydana getirdi. Ve iste bu orduya Ti.irk kuvayi milliyesi nami verildi. Bundan sonra
fikleri arastirmaya koyuldu. Her yastan Mezopotanya'mn gocmus her yeriyle Suriye'nin
memnun halki batum vilayeti muslumanlan
acemistan muhalifleriyle, Kurtler
ycan'hlara temasa basladi. Mtitareke hala uzayip duruyordu. Anlasildi ki istanbul
mda mtittefikler pek az birsey yapabiliyor veya hicbirsey yapamazlardi. Mtittefiklerin
1 yalmz Yunanhlar'di ve Yunanhlann istanbul'u mtittefikleri arasmda husumet ve
ilefct.uyandirdi. Ti.irk hukumeti o sirada o vahsi ihtiyar ktirdtin damat Ferit Pasa'mn
ine gecmisti. Bu adam husnu teelifden anlamazz ve kor bir garazla kendi asiretinden maide
ese nefret gosteren eski bir kabile reisi tipinde bir kimsedir. Milliyetciler tizerinde icraym
t. etmeyince onlan asi diye ilan etti. Ve bu suretle Ankara ile istanbul arasmdaki rehine
lrttin buyumustu. Ankaramn daha sarkinda Karabekir isminde bir amavudun hat adresin de
aerkez daha teskil etmisti, Ankara' da oldugu gibin bunun etrafmda da bir takim iftiracilar
nrmsti ki Yunanhlar sarka simale ilerltfdiler. Bursa'yi zapt ettiler. Mtittefikler istanbul'u
askeri altma al dilar. Fransizlar Kilikyayi supurmeye ve simale dogru ilerlemeye basladilar,
retice koseye sikistinlan fare gibi milliyetciler yegane timitlerine dogru kosrnaya icbar
iler. Bolseviklerle birlesmek Ti.irk ve mezkaf asla uyusmaz. Bolsevizm ve islam asla kabil
degildir. Fakat o zaman icin dusrnaru musterek bagi ile baglanarak muttefiklerin tehribi
i musterekiyle inhad edilmislerdi. Agir agir bu kansikhklardan netice tipleri etmeye basladi.
evikler sarkta ingilizlerin ayaklanna vurmakta ingiltere Imparatorlugu tahrib etmeye niyet
.r. Azerbeycam tuttular, Simali acemistam istila ettiler ve cenuptan Ttirklerle mtitehaddi
.nileri k19 ustti getirdiler. Nahcrvan ve tangezivar tarafiylaa Anadoluya yol actilar. Nahcrvan
Ii acemistanm on kapisi, Anadolu'nun arka kapisidir. Aym zamanda Mezopotanya'da yolu
ir. Iste bolseviklerin ve bolsevik akidenin Asiyeye girmesi tehlikesi buradan baslar.
:efikler bunlara karsi pek az vesaite maliktir. istanbul hukumeti mtisliftir. Mtittefikler
imeti merkeziyenin ellerini bagladilar ve milliyetci eskiyayi tedhir etmedigi taktirde
lilerini istanbul' dan kapi disan edecekleri makarm tehtidle soylediler. Muahedeyi
ilamaya tasdikee ve infaza amide bulunan Damat Ferit beceriksizliginden dolayi iskad
li, cunku biz kendisine yardim etmeyecektik. Halki daha ziyade htirriyet efkan maliktir.
iimeti merkeziyeye ve milliyetcilhi tepelemek icin Anadolu gibi vas i ve daglik bir krta'nm
ettiklerinde oturan bir Yunan ordusuna malik bulunuyorduk. Sonra uc felaket zuhur etti.
enistan ezildi.
Viranegil karpimda tepelerdL Venizelas vatandaslan terkinde bu hallerde Atina'dan
ildu. Venizelas'la Yunan ordusunun Kuva-i hakikiyeside Girid sekiz seneden beri Yunanm
n kuvveti harbde orselemistir, Emperyalizm atesiyle tutsulenen Yunanhlar mtittefiklerin
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isini icraya hezirlandrlar. Simdi Yunanlilann ibraz ettikleri illerde mi.ittefiklerin beys isini
ya~ayamayacaklannm gosteriyor. izmir ve Trakya'da devamh Surtdahmazm bu orduya
actir. Fakat ola Yunan fakir ve yorgundur. Saniye-yi arkasmda mesfuk bir Anadolu oldukca
r'in hicbir kiymeti yoktur. Binan-1 aliye biz bulunuyoruz. istanbul yunanhlann halka-i isgali
inde ufak bir kuvvetle taht i~gaalde bulunuyor. Sehir iflas etmistir ve hukumette silahiyet-i
:iudiyeye malik bir tesbih-i mecalis idaresinden baska bir sey degildir. Silah1m1z yani
anhlar avucumuzda kmhyor. Oni.imi.izdebol~evik propoganda ve vaadleriyle gazaba gelmis
ark var ki bolsevik goreve silahiyla itima ediyor. Vanizelas ismhak bir adamm siyasetine
hk iste o siyasette bu sey 91kt1.
Hal-u mevkumu kurtarmak icin henuz vakit vardir. Fakat karas1zhk sahihde durup
lnege vakit yoktur. Islam alemine bir hristiyan ahal-i salibi teskili icin mi.iracatlarda bulunan
erikan misyoner ve piskoposlann fasipkarana feryadlanna kulaklanm1z1 kapamahy1z. Tekrar
amanda ezilip mahvedilemez. Anadolu esasen terkeder ve terk kalmahdir. Anadolu'da asayis
adikca sarkta sah baklemek abestir. Biz siyasetsiz bir bi.iyi.ik- bir Yunan Imparatorlugu
iline istina ettirdik. Yunan milletinin bir Venizelos'dan manda 'ida yoktur. Bu idarnede
ahiret etmekle hem mi.ittefiklerimize ve hem di.i~manlanm1za kw donduk ve artik bu
'.ahiretten vazge9meliyiz. Siyasetimizi tedbil etmeliyiz. Cihan dusmani olan bu lisam vikare
il mutehada hasumet icin Ti.irkleri yamrmza 9agirmahy1z. Yunan Anadolu'dan defolup
nesidir. Soylemesi garib Ti.irklerle beraber Ermeniler ve Ki.irtlerde gelecekler ve Azerbeycan
Gi.ircistam tevecei.ihi.ini.i kazanacagiz Aruk Avrupa anlmmdadrr ki sark serica yutulmak icin
dilimleri gibi par9alanamaz. Dusman ekber musterek olan Rus olemine butun sarki
klandirmahy1z. Simdi kendilerini da'vet ettirsek bize ittihak ettirirler. Yanni da'vet ediyorsak
ki ittihak ederler. Fakat ne da'vet eder ne de da'vet icin bir harekette bulunmazsak alehimize
ecek ve bizi ezecektir.

30

21 Mart 1

Say110

imtiyaz sahibi
'Abdal El Hamid
Adres:
Larnaka' da Irsad

•neligi bes silindir
~shas1 yarun silin
xlel-i istirak pesindir

•

IRS AD
Ser muharrim Nazrm
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Mtindercfit
l)Miinacat
2)Mu'arif Mu'allimler
3)Futbol Musabakalari
4)Kar'ilerimize
5)Hiiseyin Suad Bey'in Manzumesi
6)Mustafa Kemal Pasa'nm Beyannamesi
7)Levendre (Derin) Bey'in Beyanati
8)Levendre Mutfaklar Konferansi
9)Yunanistan ve Izmir
1 O)N efer ve Va kit Hikayelerinden

Lefkosa'da Saray onunde (Cengiz matba'asr)
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~.IUNACAT
Anyor seccalerde didelerim
Her gece bir store kenrede
Dusup i.isti.ine aglamak dilerim
Soyle ey Tann dizelerim nerede?
Te'min tehrim eydimi
Kara i.isti.inde kirlilikle
Kereyi kim camurdan
Kim camurdan yaratti

dad hi.ida
bizi?
etti bina?
kalbimizi?

Afak eb' adi gecmiyor sesimiz
inle ve zikirce alt! bin senedir
Gok sagir.yer sagir, hava sessiz
Mecrum ve aciziz bizi ey kadir!
Doludur 'nu eyle sebu-i sema
Curm ile periligiyse ruy-i zemin
Ac; Semu-i Semaya bir mecra
Baseriyetin bi.iti.in temizlensin
Setr icin 'fu ile kenahmuzi
Oz me'yusa rebim et etki!
Dinledik alti bin yil ahirruzi
Y eter ey halkim uzat elini

Cenap Sahabeddin

MU'ARiF-MU' ALLiMLERi
Otedeki mevcudiyet ma'lumemizce luzumu deryar inkilab icti'ma'iye nefih ruhedecek
. egane kuvvet suphe yoktur ki gelen mu'ariftir. Lanet mu'arifle zerece din dimag edenler
eminizki layik oldugunu derece-i terki-yit tahmin' hasr-i misa'i etmek mecburiyetini
hissetmektedider
Esesa bu inkilabm heyz fi'le cikabilmesi terki-i mi.irarifi ihtiyac mah ile mi.itenasib
surette terrnin gayesine dogru atilacak adimlan tenzin ve husn idare ola devletinin ta'lim ve
terbiyesiyle alakadar mu'ellimin kename tuce ettigi gibi cema'timizin Kism-imenuride
ictima'i davetlerimizi goz onune alarak ve vi.icudu maliyi kemirmekte olan anasir-i meydana
koyarak esbab zindeki bi istihsale ehni mam etmeleri zan ediyoruz ki luzumedendir.
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Artik kendi kendimizi avutacak bir cagda
e bu gun bir inkilap fikri ve ictiamiye ve
tle arz-i iftikar etmekteyiz. Bizim gibi en
ve sefahat olan degil belki ilim ve marife
umuz o kadar medhusdur ki ozledigimiz
kac senin intihar yasayacaktir.
Terk-i marif amelinden
biriside suphe

degiliz, Dusunmeliyiz ki bu cezirede her zaman
bir inkilap hazirlayacak zinde ifade bir zi.imre-i
buhranh zamanlanm yasayan milletler bezice-i
ile temiz eden geclefe muhtactir. Lakin ictima-i
inkiliba naliyet icin zavalh kalmaz bilemeyiz.
yoktur

ki zi.imre-i

muallimidir.

Maksadimiz

eye tarif degildir. _Hakikati soylemek lazim gelir. Ibsase-i nesl-i katith talim ve terbiyesini

usde etmis oyle muallimelere edilmektedir ki yandigmi okudugumu ekleyecek sesubebe
i.if. Fakat kuvvetli elmaslarla, dosyalarla bu meslik iktisad ehli olarak zavalh cocuklanmizm
.iymetdar, olan tahsil zamanlanm bu suretle mahv ve heba etmislerdi. Herne kadar ma 'arif
11 cedlde-i bu na ehlileri himaye ye taltif ise de mukadderat milleti yet akindir ve Kiyaseldvir eden zevat mehtermenidn iyi bir tassifiye 'amalisati ile bu gibilerden mukatibi ve evlad
ll kurtaracagi umidini simdilik beslemekteyiz
mu'allimlerin da'ire-i gaidesince tesnibini
~ idadiyi su zamanda Evliya-i emirimizin nazar dekanma sunuda arz etmek isteriz ki, artik
llimlik meslek mukaddesi ile imalat meslek dinmesi aynlmalidir. Mekteplerimizi fe 'al ve
adir mu'allimlere tevdi ederek mesa-il dunyamizm Hal u fesanide hevece Efendilere terk
neliyiz yeni kanun bir 'ida'di me'zuni mu'allimi Ama'te icbisar hakam ser mufettis mekatibe
orsada zannetmeyiniz ki dogru bir hareket olabilsin ve ihtiyacat dun yamrmzla ne kabil
ilmesin. Boyle bir hal koylerde dini mubalatsizhga meydan acacagi eskar oldugunu kabi bir
1 koylerde belki daha tehlikeli hallere sebebiyet verecektir. Koylerimizde arzu ederiz ki bast
h bir imam efnadi bulunsun bes vakit de ezan-1 Muhammed-i okunarak nur islamiyet bu
le butun kariyede intisar eylesin. Bu gibi tertibati her musluman Husn telakki eble madi
nm seve seve verecegine emin bulundugumuz Kabi da'ire-i 'a-i desininde me'avinat
ieyi ifaye benel mesa'i edecegine embi du arz iste bu eksiklerimizi mevzu' ccs ederken yine
rruza teskilatsizhk cikryor.
Bir seneden beri gazete stitunlanmdolduran Cerna' at teskilati ihtiyaci hala vasil semih
r olamryor 'aceba mukadderat milleti yed iktidarlannda bulundurmak iddiasmi gi.iden Zevat
tar ve Cema'at islamiyemize ne zaman rehber olacaklardir.

FUTBOL MUSABAKALARI
Ve fevd-i di
13 Subat 921 Pazar gunu iskele Ti.irk hayati icin parlak ve serefli bir gun diye kayd
abilir. Senelerden beri mi.intazam ve hakiki futbol o. Bunu gormeyen halkimiz suphesiz bu
u hayati da'ima taktir edecekler ve Letkosa Futbol Kulubunun gerek oyun gerek maliyet
esine onlara terk ettikleri hatiralan hie unutrnayacaklardi. Bir haftadan beri desran eden hie
idisi Letkosa oyunculannm sabahleyin Lamaka'ya vesveleyle kesip katriyet etmislerdi.
Lefkosa oyunculan o gun Lamaka' da sabahleyin Turk ve ogleden sonra Rum Kulubi.iyle
nusabaka yapacaklardi, Sabahleyin on cocuk raddelerinde iki Turk Kulubu Lamaka' da Ti.irk
101 tarlasmda toplanaraK oyun basladi. Simdiye kadar samiyane oyun nami altmda pek 90k
ilar gorrnustum. Fakat Kemal-1 istiharla soyleye bilirim ki bu terkibin magnayi hakikiyesini
iz bu oyunda bulabildim. Cunku bu oyun hakikat-1 samiyane ve tectit icin oynuyordu.
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Ikinci oyun suphesiz boyle olmayacakti. Cunku ogleden sonra carpisacak takimlar ta
rans'm fethinden beri yendiklerine karsi bir nefret 'azim perverde eden iki asnn menseleri
ler. Bina'i -'aliye "musamaha kemalesiyle" samiyane oyun terkibinin bir oyunla hie alakasi
ctu. Oyun butun siddetiyle oynanacak tarafm butun kudret ve kuvvetini istismar ederek
~mamm ma' lub etmeye cahsacakti.
Saat u9 raddelerinde iskele'de pek az tesaduf edilebilen bir kitle'-i beser tarlamn etrafiru
te etmisti butun cehrelerde hafif bir sanlik, evzah ve harekette his olunabilir bir 'isbat
plerde muthis bir carpmti vardi. Turk, Rum ... Her iki unsur galibiyetten bihis ediyor. Bircok
.t sonra bir tarafm nasibi olecek olan o menfur maglibiyet kelimesi her fort tarafmdan red
nuyordu. Oyun baslanusti. ilk bes dakika Turk Milletine galibiyetin kati oldugunu tebsir etti.
nku Lefkosa oynculannm maharet ve cesareti topu daima dusman kapismda do i astmyor.
le muhafizlanyla, bekcisine topa doymak firsati bile vermiyordu. Ruzgar butun siddetiyle
rk tarafma cereyan ediyor talah butun eksikleriyle turk aleyhine donuyordu. Butun bu
.iklere ragrnen Turk oyunculan munkesir ve nevumit almayarak kosuyorlar ve ugrasryorlardi,
· muddet sonra dusman kalesine Turk mehacinleri iyi bir muhassira altma almislardi-juile
ihafizian ta merkeze kadar gelmisler. Mevkilerinde en buyuk maharet gosterende musenhir bu
oyuncu uzun sutlanyla dusman kalesini 50,60 perdeden donrneye baslanuslardi, Lakin takmu
tahvil dusman akmci kuvvetlerinin kalesine dogru nakil etmesi ve muhafiziann ileride
lunmasi Turk aleyhine bir "gol" yapilmasma sebeb oldu. 0 zaman her taraftan akis eden
du) sedalap kulaklan sagir edecek derecede idi neticeyi gormeden ezhar satmaru etmege artik
~km olan bu hayal perest asrm o dakikayi feryadi hala kulaklanmda cmhyor. Fiel vakih bu iki
I butun kalplerimize hirer sane-i mirasmi serpistirrnisti. Cunki daima galib mevkinde duran bir
vvetin onun maglubiyeti bizi supheye dusurmustu, Fakat bes dakika gormeden Turk
hacimlerinin gayet muntazam ve dehsetli bir hareketi Rum alehine bir gol gecmesiyle
icelepdi. Bu gol Turk takmunm kabaran hissini tahrik edilen hirsm: teskin edemedi, onlar
i siddetle hucumlanna devam ediyorlardi. Bes dakika sonra bir ikinci gol daha gecmis
rkler icin galibiyet ta'in edilmisti.
Rum oyunculannm Kuve-i ma'neviyesi ne kadar kmlrrussa, Rum seyircilerinin sok ve
aretide o kadar munkesir olmustu, Etrafi saran bulutlar nihayet siddetli yagmur kamcilan
smda hakkiyla gorunmuyordu. Halk kacmaya baslamisti ve oyun nihayet Turk tarafmm
biyet kat'iyesiyle neticelendi.
iskele bu gune kadar belki bu kadarmuntazam bir oyun oynayan bir takim kurmarmsur.
tun oyuncularnm gerek milliyet ve gerek oyun ve idman namma 'in saimi inkilabi tebrik
eriz. Oyunda sonra Turk oyunculan halkimizia beraber ellerinde Lefkosa idman kulubunun
frag1 oldugu halde kulube kadar gelmisler ve orada o aksam gayet samimi bir heyet
;am1~lard1r.
tbol oyununun sert cereyamm anladiktan sonra bu oyunun ehaliz arasmda birkngi ta' ir ve
ul ettigi fevaiddende bahs etmek isteriz. Futboloyunu ibtida yaratman diye nedir.Kate ahmrsa
.a-i dini isbata hacet yoktur. Tarihimizi kanstirsak Turk hayat hususiyesinde da'ima idman
.dir edildigi ve butun Turk genclerinin bu sevkatlerini yalmz idmanla gecirdiklerini goruruz.
iyarlanus babalanrmza veya de del erimize sormak byramlarda koylere varmcaya kadar gures,
.id ve At oyunlan eglenceleti yapti bize anlatirlar. At yanslan, gures gibi idmanm en guzel
illeri Turklerin 'ignu-i oyunlanndandir. Tarafrrmzdan sayan nakdir i'd edilmemesi bize gayb
kil edecek bir mes'ele idi. Idman nokta'i nazanndan ma'da futboloyunu halka eglenceler tertib
nek nokta-i naza _ndan da sayan tezkardir. Eglencelerin bir milletin hayat umumiyesinde pek
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dahili ve te' siri vardi. Hayat hususiyelerde mefhum cehreler nasil makbulolmazsa hayati
niyelerde eglencesiz Cerni 'yetler o kadar merdut olabilir. Eglencesiz bir cema'at tuzsuz bir
k kadar tadsiz ve fa'idasizdir. Futbolun bir diger kaidesine gelince oda bir memleketin
eri bir nokta itirafmda ithad ettirmesi varanlara meshud yasamak ashm ogretmesidir.
n sevine sevine goruyoruz ki futbol tarlarmz mevcudiyet maliye izhar etmek icin pek
'id mevkamlar oluyorlar. Bunun ma'da muhtelif sehirler araasmda da bir rapte-i samimiyet
mine mi.idar olan en gi.izel vasitata cezbiremizde yine futboloyun oluyor. Mesela iki sehir
rda yapilan mi.isabaka iki sehrin gezide genclerini yendikleriyle tarustimak nokta-i
.mdan pek ehemmiyetlidir bu vesileyle anlasmak bize daha pek 90k noktalarda birlesmek
inude ogretir. Bina'i 'aliye son senelerde buyuk bir ragbet kazanan futboloyununun butun
:1 temsiline gayret lazim degil elzemdir. Cunku.jkanda
soyledigimiz gibi bu oyun idman,
t'i nazanndan me'da ietimaiyat nokta-i nazanndan da pek ehemmiyetli ve faydahdir.
Futbol oyunu dedelerimizden vaktiyle idman ve eglenceler tertip icin oynadiklan
larm bir suret degeridir. Ve butun bu cazireye temsili 'imram ada genclerinin iJelki ilelebed
sub anlasmalan mumkun olmayan cemiyetlerin bir sene zarfmda kardes olmalanni entac
ektir. Bunun icin bu oyunun cezitemizde terkisini ve muntazam idman kulupleri teskil
ek bun da hayat 'umumiyemiz meyanma ithal etmemizi halisane tavsiye eyleriz.
Sene 921- Subat 10

KAR'iLERiMiZE
Kesret istifal hesabryla Lefkosa
1 gazetesi Mudur mi.iessili Hasan
rahrum kar'i lerimizden abone
rmiyetle rica ederiz. Risalemiz
lardaki muhterem Kar'ilerimizinde

vekilimiz Ihsan Bey istifa ettiginden risalemiz ve kaletini
Cengiz Bey latifm derilite etmislerdir. Lefkosa kazasmda
delatmi Efnesdi-i mevmi elime tasfiye buyurmalanm
birinci senesini ikmal etmek uzere oldugundan diger
vekillerimize te'diye-i din etmeleri halisane rica olunur.
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HUSEYiN SUAD BEY'iN MANZUMESi
Vakit Gazetesinden
Son ;zamanlarda Anadolu'ya giden lane-i melal sa'iri Huseyin Su'ad Bey'in Ankara' da
· Gut\ Gazetesinde veni bir manzumesi intisar etrnistir.
Merhaba Ey Turkun oz evladi, Arslan halkun
Merhaba Ey Asya'nm en bahadir milleti
Beyitimle baslayan bu manzumenin bagzi parcalanrn nakil ediyoruz:
Merhaba ey canh yahlar, pmarlar, beldeler,
Merhaba ey yer yuzunde bag-uyurdun cenneti
Merhaba ey Kabeler, ey evliya murekketleri
Ey ulu hakanlarm mehdi serir su keti
Merhaba ey mustakil irfanh millet meclisi
Merhaba ey milletin pek ve mesfi haceti
pin yolunda birlesin bir cisim olun daglar gibi
Gosterin dunyaya neymis Muslumanhk kudreti
Takmasm kizlar vefadan baska birsey-i gogsune
Bosuna calsm felek her turlu zib ve zinetI
Turk La'b ve zevk eden baslarda irfan yoksulun
Seyf ve gayretli ta'ali eyler insan hasilati.
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DEDE<;A Y, Servet Sarni, Kzbrzs 'ta Enformasyon veya Yazzlz ve Sozlu
Baszn, Lefkosa 1989
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Bu eser iki ay gibi kisa bir surede yorucu bir arastirma ve cahsmanm
.nucudur. Bu eseri hazirlamada ki amacim sadece mezuniyet calismasi olsun diye
!gil, Kibns Turk Basiru'nm tarihte kalmis ve cevirisi yapilmarrns l 920'li yillarda
rda bir yaymlanan iRSAD dergisinin belli sayilannm cevirisini yaparak Kibns
urk Kulturunim karanhkta kalan bir parcasma aydinlatici olmak ve kulturumuze
ihip cikmak adma mutluyum.
Bu eseri okurken adada Turk-Rum iliskisinin nasil gelistigini, Yunanistanurk iliskileri, Ti.irkiye- [ngiltere.Bolsevizm iliskisinin, bazen unlti sairlerin belkide
tutulmus siirlerinin tadmi alacak, 0 donemde adada yapilan futbol
rusabakalanndan mutfak kulturune kadar zevk alarak okuyacagiruz kucuk kultur
rstantelerini goreceksiniz.
Cahsmam sirasinda beni yonlendiren ve yardimlanm esirgemeyen degerli
ocam Saym Ali Eftal OZKUL'a, Prensesim'e, Sevgili arkadasim Abdullah Evcen'e
e Dostum Senol Erkan'a sonsuz sukranlartnu sunanm.

MEHMET DOGRU

II

GiRi~

iRSAD: 1.6.1920 -1.4.1922 (Circa). Ayhk Ictimai Turk Risalesi. Sahibi:
.rundahzade Abdul Hamid.
tasyazan: Once Halil Fikret, sonra Mehmet Nazrm.Lefkosa.Cengiz Matbaasi. 16
. F. Yanm Silin. Boyutu: 13,5*19,5. Larnaka'da kurulan Nesr-i Maarif
'emiyetinin yayin orgam. Derginin satismdan elde edilen gelirin tumu, Larnaka
1aarifi'ne aitti. Buna ragmen, yaymlanan . her derginin yansmdan fazlasi halka
arasiz dagitihyordu. -halki okumaya tesvik icin .
.. Derginin politikasi Istiklal Savasiru desteklemek.somurgeciligi yermek idi
.e de, dergide sosyo-kttlturcl ve futbol ile makalelere de raslamak
iumkundu.Bunun nedenini ise, Mehmet Nazirn'm sporu ve sosyo-ki.ilti.irel
saliyetleri on planda tutan Larnaka American Academy okulundan mezun
lmasma baglamak gerek. Derginin Girne Arsivinde bulunan son sayisi, no 23 'ti.ir.
~)
:u dergi su ilkelere bagli kalarak yaym yapnustir:
a) Turk gencliginin milli suurunu daima uyamk tutmak.
b) Turk toplumunun ictimai, iktisadi ve siyasi bir vahk halinde olmasim
aglaruak
c) Turk maarifine hizmet etmek.
d) Vatana baghlignu devam ettirmek ve istiklal Savasumzm devam ettigi
ugunlerde onunla yardimlasmayi saglamak
e) Rum basmmm Enosis emelleri ve ingiliz somurgeciligi ile mi.icadele etmek
NAZIM, Mehmet: (1898-1971) 16 Mart 1898 Larnaka dogumlu olan
1ehmet Nazim.America Academy'den mezun olunca ticarete intisap eder.
laarnafih, gazetcciligc, sairlige ve yazarhga olan buyuk tutkusundan oturu,
lrundahzade'nin cikardig: iRSAD RiSALESi'nde bas yazarhk yapar. 1942-1954
illan arasmda .hukumetin cesitli dairelerinde gorev yaptiktan sonra emekli olan
1ehmet Nazun, 1955'te politikaya atihr ve Larnaka Belediyesine uye secilir.
957'de Ti.irk-Rum Belediyeleri aynlmca.Larnaka Turk Belediyesi Baskarn olur. 2
'isan l 959'da kurulan Gecici Kibns Hukumetinde Maliye Bakan Vekili olarak
orev yapar.

Say17

920 Kanun-i Evvel 1

imtiyaz sahibi Urundah zade
'Abdal El Hamid Adres:
Adres:
Larnaka' da Irsad

neligi bes silindir
_ i ushasi yarnn silin

edel-i istirak pesindir
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IRS AD
Ser muharrim Naz1m
Ayhk ictimai Tiirk risalesidir

Mundercat
l)Miinacat
2)Bergiizar
3)K1br1sve Yunanistan
4)Mu'arif
5)T.erciimeler
6)Tefrika

Lefkosa'da Saray onunde (Cengiz matba'asi)
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MUNACAT
Ben Allahi bu arz bir mehanm
Evladim ustunde hep neside sera
Zir enkisat zamanmda senin
Inleyen tar'ud edem gtiya
Dirsegim destina san' atda
Gozlerim Loca-i Serna da idi
Gordtigtim 'alim hakikatte
Bir kebudi hayal seda idi.
A91hb goncalar gul oldukca
i'tra da'ir teraneler yazdun
Goncalar kis gelib de soldukca
Etti ta 'tir ya sema yardim
Hep tabi' at benim hayalimde
Vezin ile kafiye bile stislu idi.
Nice bir nazim idi 'ti allimde
Halkmm kablegah umidi
Cem elhan icinde rindane
Acarak nevr-i sa'ir-i mest oldum
Y asadim siir icinde mestane
Baska her sa'iri bunda bos buldum
Beni mesul tutma ctirmumden
Husnun ey sani' kerem kan
Cerm insadi mtirtakibsem ben
Y aradan sensin itri ezhan
Sairiyettir iste masiyeti
Kalbimin ay ile zevki elem
Anyor cesmim ufuk merhameti
Buseyi affi bekliyor cuphem

Cenap Sahabeddin
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BERGUZAR
- Kardesim Ziya 'ya Sana berglizar olur belki
Diye takdime curet eyledigim
Su kucuk resim icin yar ben gozlum
- Kendi ellerinizin isiyle yeni
Ve guzel bir ipek kenarh kutu
Y apar islersiniz nakisla onu
Ve butun muzdarip dusunceyle
Baska gozlerden ihtiraz ederek
Butun askiyla ketm vaz ederek
Vaz' edersin su resmi bivaye
0 kucuk muhafizm derinligine
Bir kucuk, gizli goz Ile yine
Onu lakin unutmasan bir gun
Bazr''tenh { i'kahnca annenden
Sakm aynlrna sevdigim benden
Git o sabit nazarh resme guven
Beniiad et almca ellerine
Su kucuk karti gam l i bir hisle
Oh, bir yadigar olur elbet
Diye en fazla itinalarla
Mutevazi duran su resmi sana
Sana takdim eylerim curet
Al bu resmi bu berguzar rmdir
Sana en gizli yadigar rmdir

Ndztm
Mart 918
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) KIBRIS VE YUNANiSTAN

Kibns'm Yunanistan'a ilhaki timidiyle rum vatandaslanrmzm senelerden beri ezhar
:ikleri hep canh meserretleri akibet Ingiltere htiktimetinin metnin son karar katisiyle
ricelenmistir.Filuaki tarihinin en hayalperest bir kauminin melez bir nesil cedide olan bu
surda ideal itibariyle eskilerden pek fark olunmaz bir derecede oldugundan alan bunlar icin bir
hiye emelolunursa da hakikat bin siyasiler yuzde bir nisbette olan bu timidin bu gtin nakis yuz
receden de bile olmadigi teslim ediyorlar.
Rum mebuslarmm bir seneden fazla Ingiltere' de imrar vakt ederek bu meselenin
huletle haline gayret ettiklerini ve daima bir limit metezaitle cahstiklanm kahkahalarla
usilayan karilerimiz suphesiz bugtin su cevab reddi dudaklannda hie de mtiteherrir
.lmayacaklardir.
Filuaki siyaset alemi tedirgin eden naible yad edilen Mosyo Venizelos'un levsuk
iadlerinin bu kadar bos cikmasi ilmek nazarda biraz sayan teacib ise de hakikati daima bir
ikroskopla tetkik edenler meselenin bu suretle haline mtiteherrir kalmazlar.
Kibns meselesi bihassa harb umumiyenin ne zamandan beri Mosyo Venizelos 'un Va' at
sresini icine idhal ettigi mesail olan hal edilmiyor ve daima teehhtire ugruyordu,
Bugun yalmz Qir tanesi hal edilmis bulunuyor. Bunun da neticesi Kar-ilerimizce
alumdur.
Bu meselenin Mosyo Venizelos'un pek 90k muviczat 'infesine karsi yine Fikri helake hal
iilmesi diger mesail mu' alikenin de baska bir tarafta hal edilebilmesi ihtimalini koyan ma'mul
dugunu ima ederdi. Halbuki Mosyo Venizelos'un millet terakdan sonra seyehatinden
-kilmeye icbar edilmesiyle bu ilhak siheleri busbutun oluyor.
Cevab reddi mtitematib adanm her tarafta icmag eden rum vatandaslannuz
run senelerden beri tekrar ettikleri bekarat ile memluv protestolanm Ingiltere hukumeti
uistemleked nezaretine takdim etmislerdi. Fakat simdiye kadar pek buyuk bir yukune belig olan
u protestolarm cevabian daima aym halde verildiginden son hareketinde mukabelesi suphesiz
rn tarzda yalruz su zade sayan mutlaka ve tetkik bir mesele vardir. Ingiltere hukumeti, her
asil olursa"- olsun, Kibns'i terk edeblir mi? Bu meseleye cevab vermek icin biraz Kibns'm
sbab isgalini dusunelim.
Pek eski zamanlardan beri A vrupa muhafil siyasiyesinde garib real hukumeti daima
usunduren sark meselesini ve sark meselesinin tevlid ettigi hareketlerden
ransa'nm Suriye'ye karsi aldigr vaziyeti cebil daglanna eski Fenike sahillerine tevci' ettigi enzar
ahrisini tetkik edelim. 0 zaman anlanz ki Ingiltere hukumeti her ihtimale karsi Kibns adasma
evk eden kuvvet ve amil Fransa'nm Suriye icin besledigi limit istila cepanesinin bir neticesi
labilir.
Bu elli sene evvelki vaziyet siyasiyenin intac ettigi bir mecburiyettir. Halbuki harb ahiri
iutemakib Suriye'den ma' da Kilikyaya dogru uzanan Fransa koluna ve daha sonra kuvai
cemiyeye karsi hayin hatta bir esali hareke olabilmek icin Kibns daha ziyade kesib ehemmiyet
tmege basladi,

5

Anadolu ve Suciye'nin iki silsile cibeli arasma sikisrms olan bu kticuk ada hal hazir ve
ziyade istikbal icin derecei ehemmiyetinin gayesine vasil olmustur.
Husran olan sukunet bulamayan ahval me~ve~esini ve bu ceheranh dakikalarda dogacak
t siyasinin hala bir sekil kat'i olamamasi her seyden ziyade Kibns'm
derecei umidi
maktadir.
iki hafta Mukaddim, Sedde-i bi feturyal azatesinin Kibnsi Yunanistan'a
Zavalh kucuk bir mutal'si da nazariye etmek daha ziyade takip etmekde idi.

bahs edilecek

Kibns'm iyi limanlan olmadigi halde ceri ve hevai filolar icin makam
linden el nisan istibhabarata nazare - iyi bir merkez oldugunu karmlannm bes mlitala'asma
eden gazete muhakememizi bulunuyor. Pi el vaki' kebiresine buyuk bir limana ne bir
neye ne de hangarlara malik bulunuyor fakat onun bugtinkti mesanil mesuseden dolayi
yet cografyasmda mendmuecdder bino'-i caliye hicbir turlu inkaza hukumeti Kibns'm
anistan'a terkedilmesine mev iftimat edemez daha dogrusu boyle bir latifte bulunamaz.
Bu mes'ele artik bugtinki cevab ,red ile tevzi ediyor ve Kibns'm bundan sonraki istikbali
: ta'yin etmis onu kendilerine mal etme icin hayali bir tarihle ugrasman gozctileri son cevab
lelerini alarak sikuta da 'vaat edilmis bulunuyorlar.
13 Tesrin-i sdni sene

Ndztm

MA'ARiF
Bundan eveiki ntishalanm1z da yukandaki serloca tahtmda yazrrns oldugumuz silsile-i
calat'da adadaki ma'arif islamiyenin gorevinden terfisine ma'ni olan esbab-u a'vamil mev'i ser
n ve bir vi'ranlanm1zm surat islahi ile mekteblerimizin 'asn bir hale ifra'm dan bihat
ernistik. Bu makalemizlede mekteblerimizde ta'lim edilmekte olan islam dinine ve garibiye
isati hakkmda beyan mlitalatla kar-i lerimizle bu hususta da bir fikir mucamil v_rmeye
isacagiz. Bundan evvel tetrisat sa-iremize de ara sira baz gun itbitlat yapihyor idiysede
idiye kadar muslum dinince ve terbiye derslerimizde hie bir islahat yap1lmad1gmdan
elerden beri hal-i sebkam ve asil kendilerni muhafaza etmektedir. Halbuki 'ilim denince nami
amnda mekteplerimizde tedris olunan kitab muhallifeden mensup oldugumuz diyanet-i
imiyenin ahkam menbiasim ve arabiye derslerinden de mutekami bulundugumuz lisan-i
mani'de musta'il kelamet ve terakib garibenin tev'id mehsusesini ogrendigimiz cihatle son
·ece ha-iz ehemmiyet olmasi lazim gelir. Hal-i hazirda tatbik edilmekte olan program1m1z
.vcibince 'ulum-u diniyye tetrisati ibtida'-i dorduncti seneden ihtibara bashyor. Bir cocugun
:ktebe bes veya alt! yasinda dahil oldugunu ve tarih dahilinden uc veya dort sene sekiz oda
rduncu seneye vasil olabilecegini nazar-i dikkate ahrsa talebenin dokuz veya on yasmda 'ulmiiniyye-i tetrisata baslatilrms olduklan anlasilir. Simdi birde bu simfta okutturulan kitablarm
cuklann saf seneleriyle munasib olub olmad1klanm tetkik eyleyelim.
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Iuncu simfta 'ilm-i hal nameyle okutturulan 'Ulum-u dini kitaplan kirk tarz tahrip ve
nehnubab itibariyle me' ali nasif katmaya talebenin seneleriyle munasib bir derecede
erseyden evvel bu senedeki cocuklara mahsus olan kitaplann sade-i ifadesi mi.italib
de bu kitablarda hal butim gun bir akistir.En yuksek smiflann bile anlamakta mesgulet
.ir takim cesnin ve 9esterefil ibarattan mlirekkebdir.Halbuki bu simftaki cocuklara
:ak kitablar talebe tarafmdan mu'ellimin ma'lunatma ihtiyac gostermeksizin ta'kib
ek bir halde olmahdrr. Bu 'ilm-i hal kitablannm tarz ,tahrib i'tibariyle ne kadar
ldugunu anlatmak maksadiyla isbad muda'ya medar olur umidiyle mezkur kitabdan
bir su 'al iktibas ediyoruz. Sim sanati islebin ne olur? Sim sanati islebin resul mecnubi
~ cezamul hamd Mahmut Mustafi Salallah-u Te'ala 'Aliye ve Selim efendimiz
1 'and hlimayunlarmda
makbul ve Sefa' atine mazhar olur. Bu su'al cevabtan dokuz, on
ilunan talebenin ne anlayabileceklerini, bir defa'a dtistmmeli ve bu cetin 'ibarelerden
amayacaklan itiraf olunmahdir. ·
lmz dayak zevri ile atifvestiyle hi9bir~eyanlamamak ve ekseriyaddan "ve" her fenni
.ureti ile 'ikaset mu'allalan tarafmdan ezberletiliyor yahud beyhude yere talebenin
tehrip olunarak zihinleri sondliri.illiyor.Mahtuyat itibariyle de iyi degildir. Basmdan
n buyuk hususlarm bile ogrenmedcn aciz kaldiklan bir takim nazariyet diniye ile
tahd1r.Halbuki ibdidaisler icin her derste oldugu gibi 'ulum-u diniyede de nazaretten
liyanm tesiri vardir. Bunun icin bu nezariyaddan sirf nazarla a'mili esasiyeyle mestund
zimdir. Cocuk farza ikindi namazmm dordu farz ve dordu sunnet ve gayr mev-i kede
ere sekiz vakitten 'ibaret oldugunu ve suret iddasmi 'amili bir suredde bilsin de farz ve
1e demek oldugunu varsm daha yoksun sanmazlarda ogrensin. Garibdir ki bu smiftaki
haf bulunduklan o kat humasa namazlannm suret edasim bilmiyorlar da, kendi
m fevkinde bir takim nazariyat diniyle ile ugra~1yorlar,daha dogrusu ogrendiriltyortar.
n-u diniye dersiyat iptida'i dorduncu senede boyle oldugu kabi bunu tasfib'den
rusti ve 'idadidede boyledir.Bagz1lanm1z simdiki talebinin ahkam dlinyadaki naksani-i
larnndan dolayi meskederler. Bunlar talebeyi tahtise etmekten ise 'Ulum-u diniye
islahi ile ugra~malar belki memlekete daha 'nafi bir hiddette bulunmus olanlar Ma'rif
a gelince 'Ulum diniye'den farkh degildir. Hala da'a letasif "Kal" nm ash ve istifa'il
n" "nun" ile ugrasiliyor. Halbuki bize lazim olan garabinin lisanmuzda musta'mel
aid sev 'adabla arasira tesaduf edilecek Cemal-i garibenin gara-i nami teshil ve talebin

la biraz da ' uemeldir.
l~ti bir habi seneden 'itibara garani tedrisatim ba~lad1g1m1z'idadi son seneye kadar yedi,
re bila fasila tedrisanimize devam ettigimiz halde ma'lasef buna mu'efak olam1yoruz. Bu
esnasmda tahsiline hasladigirmz ve butun yabancrydi bulundugumuz elsine-i sarayi az
:ndigimiz edar-i kelam ve ifade-i merame muvaffak oldugumuz halde yan Iisamnuz
garabiden istifademizin pek mahdud kalmasi usullimlizdeki idam imtizamiyeden
olduguna suphe yoktur. Butun bu usulsuzluklere i'dem-1 intizamiye birde mu'allimlerin
zligini ilave ederseniz meselenin ne kadar mesvesiyet kast ettigi anla~1hr.<;tinki garib

dir.
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san-1 tedrisati ise acr ihtisas hatada yapilabilir. Halbuki ma 'alli tasif 'ulum garibede sahib
.isas mu'llimlerimiz pek az veya hie yoktur. Bunun icindir ki lisan-1 garbnu ogrenmek degil
manhcada en istisfar olmiyacak dereceyi bulmustur.

TERCUMELER
TURKiYE'DE ZARURET

Turkiye muslumanlanrun
bu siralarda cektigi muthis zarureti tasvir eden lord
amiyeen'ifitun) un mektubunu nushamiza durc etmistik, Altmdaki beyanette doktor Faruk'un
porundan istinayen yazilrmstir. Turk milletcilerinin ahvalinin gittikce ve hamt kesb ettigini
ylemekle mutasifim, Cenubi Anadolu'da perisan kalan binlerce kimselere Yunan isgallerinden
.layi semal halkmida ilave ettik. Cenevredeki halk alana muthistir. Yunan isgalini muteakib
ar eden senelerce halk hala oralarda gezib duruyorlar. Bunlann evleri yok, hayvan surusu gibi
ki metruk ve bikik keslelere ve harabelere yerlese gelmisler yakacak birseyleri olmadigmdan
sil agaclan yemeye mecbur kalmislar. Ocaklan bulunmadigmdan harabelerin icine delikler
zmislar ve erenleri ocak makammda kullanmislardir. Semali Anadolu' da Yunanhlann yeni
sal ettigi mahillerden. firar ederek istanbul'a gelen binlerce ahaliye daha ziyade ihtimam
mekteyiz. Bunlar herseylerini terk ederek gayet sefil bir halde gelmektedirler. Ekser ihvalde
Imayak bulunurlar ve giydikleri elbiseden maada bir elbiseye malik degildirler, Turk
illetinde pek ziyade ettigim birsey varsa o da zaruret karsismdaki sabir ve metanetleridir. Ihtira
tanbul'da bir milliyetci karargahi ziyaret etmek eski saray civannda yikik metruk bir binanm
ki duvan arasmda muhterem ihtiyar bir turk kadirn gordum, bu kadmm dunyada hie yokrnus
msesi:
Burada acik havada altmdaki yer hazir basmda bir ortasi bile yok oturuyordu. Kibar bir
vir ile gulumsedi ,ziyaretimizden yardururmzdan memnun oldugunu gosteriyordu. Turkler
rnen 'umuma bu secyededirler. Kendisine hemen bir masa ve biraz da yiyecek veriniz. Sikayet
idiren hatrma gelir. Kadmcagiza hemen bir hasir, bir battaniye , ve oteberi tedarik ettik. Ve
:irahat biraz temine cahstik. Malesef bunun gibi binlerce var, terikar olduklanni cok severler.
ibalann ekserisinin otede beride maktul olmalarmdan dolayi bitis kalan valdelerin
icaklanndaki yavrularma yiyecek bulma hususundaki fedakarhklanni gormek cuda elim ve
di manzaralardandir. Size solgun ve hasta cocuklanm gosterirken gozyaslan doken bu analar
.ladlannm hayatmda kati limit etmis gorunuyolardi. Zavalhlar kendilerine verdigimiz
vdalarla ne kadar mutessirkar kahyorlardi. Bunlardan bircoklan terk-i hayat etmisler ve bu
avmternisin arkasi gelmeyecek olursa daha bircoklan vefat edecekler. Cocuklar icin kutu
tleri ve sair luzumlu seyler tevzir ettik. Fakat maalesef bu sefillerin giderleri 90k elimizdeki
lra da az! ...
Hal ve mevki iskal eden birsey varsa bu evde harb dolayisiyla zuhur eden binlerce bihis
: yetimlerin mevcudiyetidir. Balkan mehaviyesinin hitammdan biri milletciler perisan ve sefil
r halde yasamaktadirlar. Kehar yangmlar istanbul'u harab ettikten sonra bu evsiz barksiz
sanlar yangm arsalarma yayildilar.Bu arsalanna insaat
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1s1 icin malzeme bulmadigindan baltab' 1 bu sefillerde oralarda kalmaktadirlar.Uzun zaman
up simdi harab bir halde bulunan bir viranenin icinde yi.izlerce insan bulduk, pencereleri yok,
nlan kmlrms, zemin curumus ve bir mezar gibi soguk iste, Bu mezarm bir kosesinde altr
iden mi.irekkib bir aile icinde bir mugtad bir veba iki hasne kesya bunlarm hasirlan yoktur,
i tahttalar ustune yatarak uyurlar. Uzerlerine ortecek birseyleri olmadigi icin yan yana
arlar ve bu suretle biraz isinmaya cahsirlar. Ciger yaralarmdan birinin vefati i.izerine zati
isan kalan bu insanlar uzerine bakiyor. Emri dine yapahm dediler, fakat bundan act ve
ikete asik olduklan manasi cikanlmamahdir.
Acilann en buyugunu yunan isgali mi.iteakip vazifeler neden dediler mamutlann
iketidir.lstanbul'u yurk etizden ol eski harab ve medreselerde kalan bunlardan bircoklanm
aret eder. Buralarda coluk cocuklanyla bircok Turk memuru vardir ve bu maglumati adamlar
im takim olmuslar eski camasirlan yanlannda gayet sefil ve ingiliz helal-1 ahmer heyetin
avete avurc olmus bunlardan maida Edirne ve civanndan firar edip Y egasten' e iltica idin.
Kader mahacer vardir. Ti.irkiye hukumeti bunlar icin bizden mi.igaven et talib etti. Biz de
cumete bes lira muhacirlerin umum muvakin ziyaret ve esasmda muavinin tamami icrasmi
iin ettim.Icine muaviyetimiz sebkat etti, ve bircok felaketlerin onunu aldik. Fakat bu kis
.anan mubalaga cenkler icin daha ziyade muavinin luzumu dergahdar. Iste Allah askina sizin
iabi hakkin bu sefil evladlanna muavenete davet ederim. Bu muhtaciyete, muavinete kosacak
nlara cenab 90k saheser rahmeti derig etmeyecektir.
Doktor Faruk

ittefikler Sultam tazyif ediyor.
ittefikler bir Sultana not gondererek sevr muahadesini sadece arada saniye eble tastiki taleb

nislerdir.

BURGESER PUSET'DEN TURKLER MUGAHEDENjN TASTjJ<i:
Mi.ittefiklerin gonderdigi talebeye bab-1 ali cevab red vererek mugahedenin tasdikinden
inkaf etmistir, Makam magzirette keyfiyetin mustegcel olmaz. Y ani ve yeni hukumetin
malistlere itilaf maksadma bina teskil ettiginden mi.igahedenin ihla tastikiyle bu itilaf
sattmdan aldm kacmlacagi insar etmistir. (Debili Ekspres)
Istifgagi halkm hasadet ve infigaleti mucib olacagi ve seraat selacenenin muhim takim
.halinin terkibi agrr bina, muhtede bir hicran tevlidinin imkam korkusuna mebnidir. Apni
zetede Ankara, Fransa ve italya'nm Anadoluda ki menafik nafuzyak Agustosun da Sevr' de
zalanan mukavele harita tefsilatiyla ihtiva ediyor. Bu haritaya gore italya ve Fransa
ki.imetleri Anadolunun ucte ikisinde mi.inefeg hususiye iddia ediyorlar. Fransa mi.itarekesi
der limit etmektedirler. 0 halde Ti.irklere ne kahyor!
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TURKiYE MUTTEFjKLEJU
(Mevrini 'pust). dan
.emalistlere i 'tilafa ilk kademe bans ibdalar Hayyam Efendinin siyaseti tahtmda da bir
ner hasa-i hukumetin Anadoluya a'zamidir. Hayat Azalan iftirada bir te'sir mahsus icrasi
asdibane gore intihrab edilmislerdir.Bunlann icinde Sadik Sadrazam vardir ki birisi
Izzet Pasadir. Bu zaatm bir zamanlar Mustafa Kemal tizerinde buyuk bir nufus
.si vardi ve mtizakeret Haziranm en buyuk sahli de budur. Mustafa Kemal bu hayati
razi olmussa da sevr maddesinin tam dilinde israr etmektedir. Mustafa Kemal'in
.ri Bolseviklerle Vuku' bulan it'afdan bahsetmekte ve sevr maddesine ma'lumane
ida suviyetlerin me'avinete soz verdiklerini stirdtirmektedirler. Kemalist rev'-isasmdan
Rasit Bey diyor ki ; Eger i'ad kabul icra ve hakimiyetimizle kabul tevfik olsaydi
.tlik tabi'atiyle hemen sonecekti,

MALjYE PERVEJUNE HEYET MERCjSj
(adrazam Tevfik Pasa Sevr maddesinin tastiki icin ittihat malmm husuli hususunda sirf
mesa'i semredar olur olmaz mecalis mebusanla mecalis ayam ictima 'a da'vet edecegini
n.Hukumet gecen aym hisardaki heyet mebusunu bircoklan Ankara'daki hukumete
.tmisler ve bir kisrm millete mevkuf bulunmuslardir. ictima' a da'vet edecektir. Bunlar
etmeyecek olursa Sevr maddesinin tastiki bali tabi' gecikecek cunki yeni ahinab ecrami
tr. IIukumet Kemalistlere Mtizakere icin 'a-ile yi htiktimdardan bir zatm veya setinde
zammi tedfik etmektedir. Bir zamanlar Mahsun fani nam mesti'ariyle mtiherrirlik eden
inkarci ve ittihat islamci, zurriat nazimi , Kazim Bey bu fikrin bashca taraftarlanndandir.
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TEFRiKAMIZ
(VAKjT) HjKAYELEJUNDEN YUZBA$1MEZAFjR BEYiN MEKTUBU

Ikigozum kardesim ulumdan ve ulumlardan nefret edecek kadar yeryuzunun yalanci
esine duskun olmadigim bilseydim seni hayata veda etmeye hazirlanan bir adamm
inisiyle meskul etmekten cekinirdim, Bulustugumuz ve tamstrgmuz gtinden beri nes' esini
rime kederini sevincime feda ederek en mes' ud zamanlannda benim icin aglayan ve
iedasiz dakikalarmda yazmaya karar verirken dusundum ki evvelin bir dostun mezar tasirn
mak yasayan bir dost icin herhalde tahamtil edilemeyecek bir' azab degildir.Kafkas
hesine gidecegim gun senden aynhrken -' ali demistim, hakkmi helal et, oyle
edebiliyordum ki bu gidis ecelimle bulusmak icindir-o ,zaman sen bana demistin ki:her
sinin donmesi icab edeydi yeis gidenlerden ol kalanlan oldururdu. Bizim icin olum bir
iettir.Halbuki siz oldukten sonra bizim icin hayat bile bir felaket olur.Hakkm varmis
Iesim zevcemle yavrumun hayatim ve nisanem demek olan bu iki mu' aziz vticudun hayali
usinda o zaman uyamr gibi gorundugum bu tesellinin ne gibi hahkikat oldugunu ancak bugtin
ak bir sa' at evvel anlayabildim .. Cepede, tic; dort ay kadar bulundum, ucdort ay kadar biri
.m digeri mahlukun yavaslattrgi iki felaketle (kar ve ates) le ugrasmak lazim geldi.Karm
ttugunu ates ve dehir yakahyor.Atesin gectigini kar ve soguk boluyordu. Beni ikisi de gecti.
ke ikisi birden bulaydi.
Kafkasya'dan Sibirya'ya harb cepesinden asra karargahma nakil edildikten dort sene kadar
:a Sibirya m-Osltimanlannm yardmuyla firar etmege muaffak oldum ve gecen hafta Persernbe
1m1 istanbula geldim. ilk isim aksam olmasma ve siddetli kar yagrnasma ragmen Cemil'i
atm ve nes'em dimek olan bu iki me'ziz ve cevdi baraktigim eve gitmek oldu. Kapiyi caldim,
uma tarumadigim bir bey 91kt1. Refiye'mi sordum ,o isimde bir zati tammadiguu soyledi.
idiklan iki seneden beri burada imisler
daha evveloturanlann
kimler oldugunu ve
.ye gittiklerini bilmiyorlarmis .ma'mafiye eve tclaslandiklan sirada za'if ve oksuruklu bir
mla dort bes yaslannda bir cocugun ciktigrm gormusler. Karsimdaki zat son ctimleyi
erken bogazim tikandi gozlerim karardi, kendimltutamadim cocuk gibi aglamaya basladim,
ie'di var.
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Adres:
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eneligi bes silindir
ushasr yar1m silin
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IRS AD
Ser muharrim Nazun
Ayhk ictimai Tiirk risalesidir
Miindercat
1 )Riizen Mahlevi
2)~u Kiz ki
3)istanbul Miiltecileri Iein
4)Bizdeki His Lakaydr
S)ilik Fermesi Cikn
6)Kar'ilerden Rica
7)Terciime
8)Tefrika

Lefkosa'da Saray onllnde (Cengiz matba'asi)
12

RUZEN MAHLEVi
Heyhat! Hep hitam-1 tecelliyesi ummitin
Bilbab-1ihtisammi ikbal-i milletin
Alkisla, hetbalarla kaparken ve bos yere
Kanmla hirpalarken, uzak bir harabeden
Altmda korkular devlesen sunguler gezen
Bir gizli bir kilitli ve negabetli hicre
Pur itsarah icildi, ve magrur ve menetkim
Bir kahkahayla geldi... Aman gormeyim dedim
Ey ser-i nevsetmezle bizim oynayan
F ehul isterseniz su anda kapansm ketub okul
Gozler kararsm ufuk tesellide gtilmesin
isterseniz su gozler, agizlar. biraz bakan
Bir parca fork eden dusun ... hak, seref, vatan
Kanun diyen ne varsa silinsin, gorulmesin
Hatta sema yuz ustu kapansm ve aglasm
Yalmz, aman o ruzen-i mes'evim acilmasm
Yalmz o gulumsesin !

Tevfik Fikret
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SU KIZ Ki. ..
Istanbul multecileri icin

Su kiz ki titreyen elleri avizeli
Her gecen cehreye bakiver, aghyor
Su kiz ki yamnda en kucuk kardesi
Cocukca aglarken yurekler dagihyor.
Su kiz ki o hircm yabanci cehreler
Onunde utamp duruyor, bekliyor
Su kiz ki kalbini sefalet zedeler
Utamp ytizti kaparken ... istiyor
Su kiz ki su bembeyaz yollarda yapyalmz
Ayaklar cmlciplak elleri mor olmus
Y ardima muhtactir su cehdi kara kiz
Su kiz bir levhedir sefaletle sevilmis
Su kiz ki lokma etmege el sunar
Ister ki veri 1 sin her neyse nasibi
Su kiz ki emrinden cennetinden de bizar
Aglatma olurmu su yetim garibi
En kotu kalblerle acilar yagdinr
Bu mazlum bakish felaket levhesi
V erelim, kesli ruhlara gadadir
V erelim kesilsin bu matem sedasi

Ndztm
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iSTANBUL MUL TECiLERi i<;iN

Aziz kardesler dusman ayaklan altmda ezilen tilkelerimizden kacip payi tahtma iltica
ir kitle felaketzedelerinin izdirabmi mesud makaleleri okurken tabii kalbleriniz biraz aci
mis gozler bir kac damla yas akrtrms ve o yaslar ve o acilar arasmda karsmizda hayal
~ sefil, ac bir muhacir kafilesi yasatmisnuzdrr.
Bes senelik harb umuminin fakat fersa meskit ve acilanndan sonra vatana coken kabus
~ cinah bir hemanesisle parcalarnp dagilan su analar bu gun payitaht kapilannda sefil, uryan
rasiz agladikca biz onlara nasil aciyahm?
Unutmayalim ki aziz kardesler onlarda bizim gibi o buruk sahi onlarda bizim kadar ve
bizden pek fazla mes'ud ve bahtiyar idiler. Lakin bu gun butun o tath maziye mukayil bir
-1 felaket ve suflet icinde elil ve perisan can ezimeci bu yoksulluk icinde ac heryan aci aci
: ediyorlar.
Onlann o zavalh felaketzede fakat asil Turk analanmn ve Turk yavrulannm o kalbleri
t vatanla kanayan sevgili hemserilerin anm izdrrabi sadayi istimdad ve istianeleri bizim
kalplerimizde hakiki bir nakis bulmahdir.
Onlar hamiyetli kardesler yalmz bir kafile-i muhacirin degil, onlar evlatlanm vatanm
i ebaasmda kurban eden saadetlerini selamet vatan icin feda ile bin bir kitleyi hamiyet ve
ttir.
Camilerin ciplak ve rutubetli havalilerine iltica eden o yrrtik carsafh, gozu yash
lardanbir tanesine mumkun olsa ve sorsamz hie suphesiz ogullannm birini Kafkasya'da
ii1i Galicya'da kaybetmistir.
0 bedbaht o kara yazih kadma sevgili yavrularmm hatta bir tanesini koyun yesil
rhgma gornmek nasip olmadi,
Harb umuminin ilk gunlerinde sevkat ve metanetli opttigti o terli almlan namusgar
leri bir daha opememis o sert pazulan o genis gogusldi bir daha zayif kollan arasma alarak
iarmsti ibtidalan. Bir muddet onlardan asker mektuplan ahrdi. Sonra mektuplar da kesildi,
da gelmedi. Nihayet meyusiyet umitsizlige , umitsizlik materne ,matem de felakete
.alib oldu.
Ve bugun yalmz evlatsizhk acisiyla degil, hasret, vatan ve parasizhk endisesiyle
asmis, alnmm her cizgisi bahtmm karah, bembeyaz kaldmrnda dogmus ellerini
flanmn altmdan uzanarak: titrek sesleriyle muhtac muavenet olduklanm anlatan o
ireler hatta yabanci olsalar bile sayan merhamettirler.
Onlara bir dest-i muavenet onlann elim matemlerini teskine madar olacak bir hareket
cir perverane anavatandan farz oluyordu.
Kirk kusur seneden beri ihzay-1 vatandan aynldrgi halde olan temiz ve lekesiz bir Turk
tasiyan Kibns Muslumanlan simdiye kadar muhtac muavenet her ile bir dest-i mukabil uz
ctan hie; cekinmemislerdir. Iste kardesler, yine bugun de gecmisler gibi. Fakat eskilerden
aci safahat ile memlu bir kafile i muhtacm karsismda kanunen degil lakin vicdanen med-u
.enet bulunuruz. Payitahtmm semayi ratbmdan ta bize kadar aksedip gelen bu saday-1
n bu feryat istimdad ve istianenin bizim asil ve merhametli kalblerimizde imbik bir tesir
edecegine supemiz yoktur.
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Binaenaleyh yesil ve mesut yurtlanndan, dusman ayaklan altmda payimal namus
ek icin aynlan hususa ve muhtac muavenet perak ve namuslu Turk kadmlarma o masum
azlum Turk yetimlerine cekinmeyerek verelim. Bu hususta duyacagimiz haz vicdani bizim
en buyuk mukafat ebedidir.

Nazzm
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BiZDEKi HiS LA.KAYDI

Uzun bir mtiddetten beridir vatan ve dogruyol suttmlannda istanbul multecilerine bir
venet madyde bulunmak icin oldukca tesbikar yazilrr nazar dokunmazi celbediyor.
adrgmuza gore felaketzedelere ciddi bir muavenet yapmak icin Lefkosa' da bir cemiyet teskil
ek ve bu cemiyet ilk ictimada karar katisini lanet ile adamn her tarafma bildirecek cezirenin
t erbaasmda para toplanrnasi icin hamd eyleyecektir.
Bu bir fikir ve kuruntudan ibarettir. Her hafta intisar eden vatam veya dogru yolu
gumuzda cemiyetin ictimamdan veya karanndan birseyanlamak icin heyecan ve halicatlarla
lar uzerinde asabi nazarlanrmzi gezdirirken yine eski nakarati, eski karvekilleri gorur ve
ta nevumit oluruz. Unutmamali biz ki bugun, su makalemizin tarih tahririnden 19. gununde
unuyoruz. Ve bunda iki ay sonra K1~ siddetini gecirrnis payitahtmm beyaz damlan gunesin
ct seyhileri karsismda erimeye baslarrus bulunacaktir. 0 zaman o felaketzedelere
derilecek hediyeler onlann bu gunku kadar yaralanm ortemeyecek cerihalan merhem
arnayacakttr.
Vicdanen magzup. olarak muavenet maddiyata bu mukalliflerimiz icin eden boyle
aranh dakikalarda metin ve sabur olmakla beraber biraz da acul olmamiz icab ediyordu. Biz
e zannediyorduk ki "dogru yol" da ilk defa okunan bu satirlar bir siyaleyi el-ketri bakiye gibi
mm kulub muminine sirayet edecek ve hemen merkezde bir icdima kat'i dan takriben bir hafta
a butun islere baslarms olarak on onbes gun zarfmda muhim meblaglar elde edilmis
lunacaktl. Maalesef bugun bir aya garip bir muddet gectigi halde olan kat'i bir eser hareket
,runmliyor.
Ihtimal ki bazilanrmz matbaada tertib -edilirken veyahut risalimizin tercih intisanndan bir
uddet evvel cemiyetin teskili ve neticei karan duyulmus olur. Fakat makalemizin nesrinden
.vel intisar edecek mukadderat bizim bu mesela karsisinda gosterdigimiz bitaat ve lakaydiyi
ipanamaz caminin netice-i karan ne olacagim bilemeyiz. Bunun icin bu mesel e karsismda
run uzadiya beyan efkara luzum yoktur. Yalmz sunu ilave etmek isteriz ki paranm toplanmasi
in iki tank vardir. Birincisi simdiye kadar oldugu gibi tiyatrolar vasitasiyla; ikincisi de
)grudan ahalinin kalp hamiyetine bizi mutalat acizanemize gore noksaniyi tercih ederiz. cunku
5yle dini vemali bir mesele boyle kalplerimizi tehic ederek gozyaslanrmzi akitan bir vak' a
ia karsismda ahaliden tiyatro gormek mukabilin de para toplamak nokasan cemiyetimize bir
iisalolabilir. Biz zannederiz ki her kasabahya veya her koyluye vatamn o cesur ve asil
-laketzedclerinin hali harab ve perisam tasuir edilemez onlar cemiyetlerinin derece galyamyla
uteasip bir para hediyesinden cekinmeyeceklerdir.

16

Nasil ki harb umumiden evvel Trablusgarb ve Balkan muhabeveleri esnasmda donmeyi
ani ayamn kasabarmzda hep bu usul tazyik edilmis ve toplanan paralar daima tiyatro hasilati
cmistir, Tiyatro tertibinde bir ikinci mahsur daha vardir. Hi9 suphesiz tertip eilen tiyatolarda
esarifat-i lazima icin muhim bir miktan hasilat umumiyeden tenzile mecburuz. Bize bu masraf
rmi, otuz lirayi bulur ki hie suphesiz bu meblag bes on yetimin daha gozyaslanm dindirecek
ehemiyete haizdir.
Binaenaleyh biz yukanda didinmez gibi ahalinin dogrudan kalp hamiyeti istinad ederek
uan felaketzedelerinin bugunku hali elemlerini onlara anlatmakla belki daha buyuk yekunler
e edilecegi kanaatindeyiz. Makalemizin ilk satrrlanm teskil eden itaat meselesine bir care
_k1 icin adamn her tarafmda ciddi kahp teskilatma siddetli ihtiyacirmz vardir. Cezire de
inmez ki teskilatmuzin olsa idi. Hi9 suphesiz betaet gortuimeyecekti. Ve Lefkosadan aks
n bu haber facia bir elektrik kuvetiyle Cezaire'nin cihad erbasma yayilacak, kahp mubesilleri
mi katip fecriler bu haberleri ahr almaz kulubeleri arasmda muhaberat baslayacak ve uc bes
sinin anlasmasmi butun ada bir iktida toplanarak hep bir gtmde ayni gayeye dogru kosmaya
slayacakti. Biz biraz avt gorunce tufegini doldurmaya kalkisan avctya benzeriz. Bir vak'a facia
ismda hemen ictima yapmak icin ugrasir ve isteriz ki dil~ilncelerimizin bir ilhana kat'i ile
min adaya istila etsin, fakay suphesiz bu mantiki atmaktan ziyade hayali bir dusuncedir.
Umit ederiz ki bugunku vaka o kezde luzumsuz tevkifler mecbur olan cemaatimiz artik
ihp teskilatmm derece-i hakiyla taktir edecektir.
Binaenaleyh kahb teskilatmm iste luzumunun unutmamak kis derece-i siddeti gecirmeden
zavalh felaketzede kardeslerimize yapacagirmz muavineti bir an evvel yapip onlan su soguk
Iinlerde teselli edelim ki o zaman vazifemizi hakkiyla ifa ihmal etmis oluruz.

n.nc FEVRMESi (:IKTI
Onuncusu cikmak iizeredir.

Irsad muhterem karilerine gecen nushasiyla hir ve bir mtisdike atak islam tacirleri de
endi alemlerindene yaptigim bilecek, anlayarak hareket ilerleyecektir.
Ticaret; yalmz ahiz ve oteki iki faal mutlacirde ibaret degildir. Alan yolunun anlamarms
ir tasvir etmiyoruz. Asir-i ahirin bel hunasa ticaret yollannda vucuda getirdigi kerdebat
unasebet ve ihtilatak o kadar mesnu oldu ki dogru durust yurumek icin herhalde bir rehbere
rtiyac vardir.
Rehberler alelade ekibe taksim edilir: emeli ve nazali nezriat binanen aleyye en
fagirmzdan en buyugumuze kadar butun tacirlerimizin ticaret islerini amall rehberlerin
.esahine tevik devrindeyiz.
munasebetle bir kere daha tekrara luzum goruyoruz ki otuz elli kirkmci fevrmede ikmali
nuhakkak olan tacirin defteri bu rehberlik vazifesi behr fermasi icin yalmz gorus gibi bir hie
nukabilinde pek esash bir sartm ile illi edecektir. Bundan baska ucuncu ve butakip edecek
evrmelerinde fen defterinin son senelerinde icinde edilmis hemen her ruh ve sekil ticarette
.olayca istihmalle musait yeni usullerinden bahs etmekle bereber bilhassa umur muamelat
ucariyeden mutevellid her ruh duavininin hal ve fash zamanda ehil ticaretinin ne suretle hareket
.tmesi lazim geldigini gosterir, Ciddi ve esaslr malumat vardir.

,u
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KAR'iLERDEN RiCA
Bu nusha ile irsad muhterem karilerine sekizinci nushasmda taktim ediyor. Artik adim
suphesi izole edildiginden lutfen Ebu nat efendilerimizi kazalardaki vekillerimize ilk
abone bedeliyatmt taktiye eylemeleri te'mini olunur.

TERCUME
DAHjLj TELGRAFTAN

Sevr muahedesinin tadili meselesinde Istanbul Hukumeti bir ati metali ileri surmustur.
Sevr muahedesinin otuzikinci maddesi mevcibince sultam hakimiyetinin istanbul uzerine
· di suretiyle biz edilen tamami serbestinin Osmanh hukumetine verilmesi. Oraya hududunun
z-Midye hatti olmasi. Turkiye'nin Osmanhlar tarafmdan tamamiyle tahliyesiyle Turkiye'nin
umiyeti altmda muhtarit idareye nailiyetin Izmir hakkmda vezih edilen usul hususiyenin tadili
gerek Izmir sehri gerek vilayeti uzerinde Turkiye Hukumetinin tanmmasi. italya hariciye
ID Kont Esforco matin hazinesi muhabirine vuku bulan yamtmda sunu soylemistir:
nefikler Turk milliyet perveran reisi Mustafa Kemal Pasa ile muzakereye gorusmelidirler.
anhlan sirtlanna tahamul edilen ma'zum arazi yunandan kurtarmahyiz,
Mustafa kemal sevr muahedesinin tadili hususunda bir veciati mutelabetde bulunmustur:
(I) Mutefiklerin Turkiye uzerine vezih ettikleri iktisadi askeri kulturtmun ve uydurma
zazlar mmtikasmm refi
(2) Asya ve A vrupadaki Turk vatandan Yunanhlann tamarmyla cekilmesi
(3) Sultan- halifenin hakimiyeti tahtmda musluman memleketlerinin federasyon
Irtehade cemiyetler) seklinde teskili.

rilterenin sarktaki mustemalikani uzerine tasvir edilen hucum plam ahir asuviyet hukumetiyle
mal Pasa arasmda akid edilen itilafname bize gosteriyor. Reviterk ve bir dini malumuna
taran bu itilafname mucibince saltanat aleyhine mehasimat devam edecek ve muhimmat ve
hane hususunda ihcisabi halinde yendigimize muavinet edilecektir. Muahedenin diger
ddeleri sunlardir: Turkiyenin tamaarmyle mulakiyesi ve Turkler tarafmdan meskun arazidir.
iumiyeti itiban ile Turk idaresine iadesi Arabistan ve Suriyede teskil eden yeni hukumetler
~rine Turkiye kontrolunu' vaz'i Hindistan, Cezair, Misir, Fas, Tunus gibi musluman
mleketlerimiz icini boyundurlugundan tahliyesiyle istiklaliyete nailiyetleri Rusya musluman
mleketlerinin istiklalini tamyacak ve tamamiyet mulkiyetlerini tahid edecek. Turkiye iktisadi
madi muavinetde bulunacak ve simdilik Turkiye 'ye iki kolordu gonderecek ve icabi halinde
kot tezbit edilecektir.

18

MUSTAFA KEMAL PA$A KjMDjR?

Isvicre gazetelerinde okudugumuza gore tesriben Nisanm yirmi ikisinde Cenevre'de
eden Cemiyeti akvam celsesinde Ermenistan meselesi tezkir edilirken ingiliz
asryrmstir. Belfur meshur Ti.irk Generali Mustafa Kemal Pasa hakkmda (Saki) Kelime-i
i fikiranesi kullarulrmstir. Zannederiz ki bina-milel bir mecliste ehemmiyet binel milliyeti
ube sahibi bir zat daha iyi tabirler kullanabilirdi. Bu turk zabitt muttefiklerin ordu ve
masmm muthis hucumlanna karsi Canakkalc kahramanlanndan mudafa edenlerden biridir.
-~1 hicbir mi.inasebetle kendisine karsi muharabe edenlerin vatandaslan hakkmda hicbir
· e tezyif agzmdan c;1kamam1~tlr.Bugun Mustafa Kemal Pasa mlittefikinin emperyaliziminin
eta tatbiketmekte bulundugu en dini sakavete karsi harp etmek hususunda AnadGlu'daki
un Turk alemine Pisr olmustur. Onun ismi umumi vatan perver Osmanhlaf tarafmdan degil
ci bircok Irlandah, Misirh ,Hintli, Kafkash ve Iranh vatanperverler tarafmdan hurmet ve
efle yad edebilmektedir. Hat1rlanz ki imla frrkasmda nesr-i efkan olan bazi gazeteler ingiliz
paratorlugun Kati'at muhalifesinde kisnnlanni buyuk sorunlarla dolduran birtakim ingiliz
cali hakkmda butebil mana-yi sebatsiz sazler yazrmslard. Simdi biz burada sunu soylemek
steriz, Kumandan umumisi generalin erken harbe girmesini General Harburd 1 Arahk Sivas 'ta
aresal Gazi Mustafa Kemal pa~a ile mulakat serefine nail oldugunda gorli~tligli zat hakkmda
. aska bir fikir ile avdet etmisti. Mesar-i aliye haberal deniyor ki bu mulakat pek muhim idi. Ve
u soylemeye mecburum ki Mustafa Kemal Pasarun ve karnesinin samimi vatanperverlikleri
enaatiyle avdet ettim. General Kemal Pasanm namdor Turle kumandanlann sehvet ettigini de
-·-:~ etmistir. Bu gibi evsaf-1 haiz olan bir zat hakkmda (saki) tabiri kullamlabilir m? Ayni
gazetede kar ilerimiz iyi hat1rlatayacaklar ki Erzurmda itikad eden buyuk mali kavli afeye
ganistan'dan huyuk ve nufuslu bir heyet gelmisti. Bu heyet Ihkara Afganistan menseli olmak
uzere aynca Ankara'ya da birkac mutemadi zat gondermi~ti. Bizim anlad1g1m1za gore Ankara ile
abil arasmda muhim bircok maharet ceryan etmistir. Multecilere gonderilen bazi muhim evrak
akmda Afkanhlann Mustafa Kemal Pasaya Taktim ettikleri bir kucuk mektup su araya durc
ediyoruz. Bu mektupcuk muhim evrakm mehtuyan hakmda bize bir fikir vermiyor. Fakat hie
~phesiz multecilere karsi umum alim islam nazannda kiseraf ve htirmetin onurunu beni bize
r

isbat etmeye kafidar mektup sudur:
_-\fganistan hukumeti vezir meganndan devlet-i azayi Mustafa Kemal Pasa hazretlerine-esselam
azi evrakm taraf devletlerine gonderildigini ve afkan ordusu zabitamndan Mahmut Kemal Han
·e mevk-i seman mevasaletine eminim evrak ve mektubu hamil olan devletli Osman Bey buraya
mevasilet etmistir. Turk kavminin vatam ve islamm seref ve namusu maksadi mukaddesi
volunda necip gayretler eden hukumetimize karsi Afganlann perverde etmekte olduklan namet
ahi taktireni zat devletlerinip. kabul etmesini rica ederim. Cenabi hak daim kendilerini
muzaffer eylesin (vezir muhtar) .
Kabil' den gelen maglumane nazara afganistn Emiri gec;eli beri memleketinde bircok ma'
suset ve islahat meydana getirilmesine cahsmaktadrr.
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Bu bir haber-i mesarettir. Bu islahattan biri memlekette tahsil iddayi mecburiyetinin
· . Fiel vakih henuz mev fakat katibe ihraz edilemernistir.
Fakat baslangic pek timid
ir. Bir de mecalis kevanm meydana getirebilecegi soyleniyor. Mev-is sat sera'ibede

yin de islernek suretiyle iki meseli is cikanhyor. Afganistan'da Ahir imam Allah'm
_ et saltanatmda bir gazete tesir edilirken simdi bes tane mevcudtur. Kemerin ve varidat
llilkrinin islahmda kana kan cahsiyor,

TEFRiKAMIZ
(VAKiT) iN HjKAYELEJUNDEN YUZBA$1MUZAFFER BEY'jN MEKTUBU
Oradan aynhrken kulaklanmda bir ses (za'if) ve oksuruklu bir kadmla dort ve bes
da bir cocuk Cemalisini tekrarhyordu.
0 ge'ceyi ( ... ) o te linde bin turlu kabuslar icinde gecirdim.' Aceba Za' if ve oksuruklu
kimdi.? Nihaimiydi? ola hayir olamaz diyordum sonra dusunuyordum: ne icin olmasm?
vaktiyle doktorlar: gogsu cigerleri pek za'if. Hie uzmemeli da 'ima inandirmah
emislermiydi? Halbuki Nihalin uzu l mesine bir cok sebebler vardi. 0 halde bu Nihaldi ...
sonra tekrar: "Hayir", hayir, Nihal olamaz o degildir diye dtisunuyordum.
Bir arahk dalrmsim. Ru'yada Nihal'i gordtim.Tanmmayacak derecede zayiflarms gozleri
12, cehresinde renk bakismda hayattan eser yok, yanmda Cemil boynunu bukmus, gozlerini
1DPam1~, hareketsiz., duruyor. Nihal eliyle Cemili isaret ediyor ve ancak isidile bilen bir sesle:
beni dusunme kurtarabilirsek Cemil'i kurtar."diyordu. Deli gibi uyaandim, evde
.aranhkti. Gozumun onunde Nihal'e Cemil'in aym vaziyette hayalleri duruyor. Kulaklanmm
de, artik beni dusunme kurtara bilirsek Cemil'i kurtar di yen aym zayif sesi dolasiyordu.
Sabah olur olmaz otelden ciktim. Artik kar yagmiyordu. Fakat hava sert ve soguktu,
ye gittigimi bilmeden nereden gectigimi dusunmeden uzun muddet ytirudum. Hie birsey
uyor hie bir seyidusttnmuyordum. Fikrimle Nihal'le Cemil kalbim de, Nihal Cemil dilimde,
lle Cemil'in baska birseyi yoktu. Birden bire yam basimda ufak bir gurultu duydum. Gayri
iyari gurultunun geldigi tarafa baktim. Duvar dibinde buyucek bir sandik duruyordu, ustunde
emaneti supruntu sandigi diye yazih olan bu sandigm kapaagi yavas yavaas iceriden uzayan
elle acildi, Merak ettim yaklastnn: Yedi yasma kadar bir 909uk disan cikmaga hazirlanmisu.
· gorunce korktu, basim one egdi cocugu cikardim ustu basi yrrtikti, sirti kirden, camurdan
iyaqti. cocugun siddetine ragmen elleri fevkalade sicakti, Basta oldugunu bilmedi. Ayakta
cak hali yoktur.
Oglum eviniz yok mu? diye sordum. Cocuk aglmayaba~lad1. Beni annerne goturun,
emi istiyorum diyordu. Cemil'i dusundum bende aglamaya basladim, Kiyafetleline
.madan cocugu kucagima aldim, annesinin nerede oldugunu sordum. Eliyle bir sokagi
sterdi.oraya dogru yurumeye basladim. Zihnin fevkalade mesguldum : Belki Cerni! de bu
iyette idi. Belki oda boyle birinin kucagmda vucudu ates gibi steak, Titreyerek, aglayarak
esine goturulmus ve o arahk cocuk; Burasi annem burada diye mmldandi. Buyuk bir konagm
Imde idik. Kapiyi caldim, on yaslannda kadar bir kiz cocugu acti, Kucagimdaki cocugu
- unce: Hani bir daha gelmeyecektin? dedi. Bu sozu uzerine tekrar aglamaya baslayan zavalh
vrucagi elimden aldi, Bu esnada iceriden bir ses geldi.
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- Kimmis N eriman?
Kapiyi acan kiz cevap verdi.
Cemili getirmisler.
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imtiyaz sahibi Urundah zade
'Abdal El Hamid Adres:
Adres:
Larnaka' da Irsad

1eligi bes silindir
shasi yarun silin
del-i istirfik pesindir

•

IR~AD
Ser muharrim Nfizrm
Ayhk ictimai Tiirk risalesidir

Mundercat
1 )Aydin Felaketzidekani Icin
2)Ak~am Yrldizi
3)Anadolu ve Istikbfili
4)icat Kuliibiinde ilk ictima'
S)Larnaka Futbol Cemiyeti
6)Larnaka Tiirk Sirket Bahriyesi
7)Bir Mektub
8)Terciimeler

Lefkosa'da Saray oniinde (Cengiz matba'asi)
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AYDIN FELAKETZiDEKANI

i<;iN

Bilirsiniz ninelik hiss-i rukut averine
Su bir inin tezalim leb helalinde
Dokuk sacik bulasik bir parcavra halinde
Y olun camurlan ustunde sizlayan mahluk
Nedir bilirmisiniz? Bir kadm ... cuet, su boguk
Su inleyen aci sesi, dinleyen o bir ninni
Kadm bu sesle, bu mahruk serud muhtela
A vutmak istiyor agus muhannetinde yanan
Y etim zanm, bicare hasta ac, iiryan
Bu ac ve hasta cocuktan arar sef-i hayat
Acikh sahne-i matem ki lerzes sadamat
Cibali titretiyor karsismda dehsetle
Y azik henuz iki gun yok, su aglayan hatun
Iyilestik butun ahval-i garibe perverine
Gulerdi boyle sanldikca tefil dalberinde
Cocuk henuz iki gun yok, degildi boyle yetim
Zavalhlar bu meraret, bu inkisar elim
Revamidlr ki sizin kalbinizde bir bulsun
Revamidir ki henuz dun giilerken oynarken
Burtin hazir hayaniyle bu nice alale 1 er
Bu -giin zelil ve beryesan, ma'dib ve mefbir
Harabelerde, camurlarda aglasm yatsm
Reva degilsede vak'a bu gun butun aydm
Degil harabe cihem kesildi zelzeleden
Cocuk cocuk, kadm erkek acikta bir seysiz
Sefil ayazlann altmda iste kavuruyor
Coluk cocuk kadm erkek cayir cayir yamyor
Isitmiyormusunuz bit sada heval ve limit
Aman aman ... diye aks eyliyor amik ve medid
Buses bu onlann avazi iste dinleyiniz.
Bu sesde bir koca halkm inin-i suzisi var
Buses diyorduki: saadet sefik zalmdir
Bu ses diyor ki viran vermemek cinayettir
Viran saadetinizden viran zebaliblere
Ana kizla kapanrms vehim olan bu yara;
Viran ki aglasm anneler agulcuklar
Tevfik Fikret
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AK~AM YILDIZI
Aksam kara perdelerini ufka aciyor
Y agmur gibi elem yagar gokten zemine
Daglar birer hayalolmus gozden kaciyar
Mavi deniz burunuyor matem rengine
Gumus gibi saclanm muhabbete doken
Asiklara siir okuyan aksam yildizi
Su en tenha bir gecede bu kadar erken
Nerelere kosuyorsun ey peri kizi
Sanki ipek nurlar giden 1~1k alarak
Sorulanni ayak ayak guden cobam
Ufuklarm arkasma banp dalarak
Nerelere birakirsan issiz yabani
Su anhk akar duvarlardaki gitme ey yildiz
0 gumusten saclanm gomme mezara
Sonra coban ve suruler sensiz isiksiz
inemezler yavas yavas yesil baglara
Ah ey kara gecelerin gamh baslan
Dok o tath nurlanni solmus kalbime
Dur gitme dur layik gormem sana mezan
Gtizel basm gomulmesin muhabbete yine
Tesrin Evet 920
Ndztm

ANADOLU VE iSTiKBALi
Edvar mazmm elim zaferimize mesadif olan asirlanm okurken gurur ile kabaran
guslerimizi hie suphesiz son atlattigirmz harb umumi elem ve matem nefesleriyle
durmustur,
Akibet su megerki hevalarmzda bize cehre-i zafer yerine reu i siyahim gostennede
ddtit etmedi. Vak'a iki yuz bu kadar seneden beri felaket bir digerini tevlid etmek sartiyla
az bin turlu meskalet ve mesaible karsilastinlrmsti. Lakin eczai vatandan aynlan aksam
sen bizim daire-i aliyemize zahiren mtilasak olan parcalar oldugu icin onlarm inkisarm
ct.imetimizin catisim halleder edmiyordu.
Hie suphesiz bir nazar mtidekkik ve yana sudarma dayanan Turk atalarmm ayak izlerini
anm dest-i tabiyesi silecegini ve bu vak' ayr zaferin yalruz tarih sayfalannda
sayabilecegini ekleyebilirdi. Ctmku zor bazu ile rebkase-i isranna dusen bu kadar melii
iyesinin ili nihaye bir hukumet sakiye idaresinde yasamasi kavin-i tabiata muvafik olmazdi,
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Nasil ki vukuat zaman bize bunlan ayn ayn muhafiz tarihinde ogrenmi~tir.
Fakat Balkan Fecai'nin intikam mesrevini almak icin su harb umumi dedikleri megerki
aulan Turkler orada ta'lihlerinin cehre-i siyahi ile karsilastilar. Ve bugun o v'ak'ayi
tin neticei tecayim vatarumizm parca parca dusman ellerinde ezildigini goruyoruz.
Bugun garb siyasetinin kanun inkisami tetbik etmek istedigi kat'ayi arz Turklugunun
lt hayati sevgili yurdu, madir musfiki yesil Anadolu'dur. Anadolu bizim icin herseydir.
kadar ve muavenet altai daglanndan aynlarak gayri-ye teveiye nigah eden buyuk
rimiz nihayet Anadolunun zumrut ovalannda devlet-i Osmaniyenin ilk camisini kurdular.
ietimiz hayat-i siyasiyeye yine ilk defa Anadolunun parlak semasi altmda dahil olmustur.
zamandan beri Anadolu bizim icin dajma bir valde-i musfik olarak kalmis, elim
nizde bizi alkislarms, edvarfelaketimizde de goz yaslannuzi silerek bizi korumustur.
Bena'! 'aliye emr-i inkisem ile tehdid edilen Anadolu Turk'un besigi ve hukumet-i
iyenin istadgah yeganesidir diyebiliriz. iste bu nokta-i nazardan vatana uzanan ellerini
.lu son hareket millet pervanesini gosteren sokulu evlatlanm o yorgun taktiz fakat
rini alan heh vatanla carpan me'zuz cocuklannm bir bayrak altmda toplayib rnudafa'a
, ve mudafa-i istiklala hazirlarmstir. Bu hareket iki seneden beri devam ettigi halde olan
Ice'i kat'i ye elde edilemedi.
Fiel vakih bir sene mukaddim ehval busbutun mesves ve mubhemdi. Fakat bugun Kemal
m vaziyet siyasiyesi daha timid bahs gorunmektedir. Venizelos'un parlak fakat asasiz
anm Yunan milletinin izmir havalisine olan gark-i ratibelerini bj.r senee mafdum kabul
Avrupa efkar'umumiyesi alehinde 'idare-i kelam ediyor. ittifaklar Kemal Pasa'yi bir sene
i-i'ali almada bir seyi taniyorlardi. Halbuki bugun istanbul hukumetine Kemalistlerle
nayi teklif ediyorlar. A vam kamarasmda Lev-iyet cevrilecek nutku simdi biraz daha
iar gorlinmektedir. Yunan ordusunu ingiltere huktimctinin izmirden atmaga hakki
hgun iddi'a eden bos vekil eger orasnu Turkler kuvetleriyle ahrlarsa biz bir sey diyemeyiz
(ten baska ne olabilir? Fransizlar ise Kilikya cihatmda Tlirklere uyusmak uzere
uyorlar. Iste iki sene muketdim dusman cizmeleri ve dusman mezalim askeriyesi altmda
.a mahkum edilen bu 'aziz yurt bugun parlak bir istiklal ile menmus bir gunun fecir
atinde bulunuyor. Zulmet libal icinde gecirdigi muthis ve ecranh dakikalan artik hatam
1~ degildir. Ve bu haki bu parlak istikbali ve bu yeni istiklali Anadoluya kazanacak onun
li, cesur ve me'rid evlatlaridir. Bu hak bugun tamamiyle tasdik edilmistir. Lakin en nevmid
alarda bile bi feturane calisan o vatan feda' ileri suphesiz bu hakki ba talim istir dad
eye kadar ugra~acaklard1r.
Netice olarak bu gtmki ahval karsismda Kemal cesaretle sunu soyleyebilirizki: iki sene
.rve-i ihtisas icinde pek nevumid dakikalar yasayan Anadolu o mu'aziz Turk yuvasi bugun
.annm olmez azmi sayesinde yine Alti yuz senelik ma'ziye ve mazisiyle temiz bir Turk
1 olarak ya~ayacaktlr.
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iCAT KULUBUNDE iLK iCTiMA'
(KIRKLIRA HASILAT)

ecirin islamiye 'itani icin iskele'de teskil eden cemiyet-i fi'ale ihtima 'umumisin de yuz
~ cilt tabi' ettirerek bunun altmis lirasuu koylere ve kirk lirasini iskele'ye hazir etmesini
efike kabul etmisdi. Milletlerin teba'dan sonra 13 Kanuni Sani 921 pencesniye gunu aksami
t kulubunde bir ih ihbima'-1 'umumi olarak da'va vekili ismet Bey Cemiyetin maksat ictima~ muhacirin, islamiyenin bugi.inki.i vaziyet peni~ayesini selis ve belig bir lisan ile izah
µnden sonra ahallnin hammiyetine muraca'at edersek zavalh muhacir hem-~ehrilerimizin
.in-i ihtiyacau icin munasip gordi.ikleri mucadarda bir hediye de bulunmalanm rica etmis ve
an biletleri ortaya atarak yanm saat icinde kirk lirahk bilet desteleri ahalimizin ellerinde
smaya baslarrusti. Bu esnada Mersinli Ha'ci Zulfikar Aga kendi hesabma yuzu, Kamil
ran Efendi'de yuz adet birer serilik bilet alarak alkislar arsmda izhar-i hammiyyet

e'mislerdir.
iskele'de daha bilet takdim edilecek yerler mevcud oldugu icin heyet-i falamn tekrar bilet
ma karar verdigini isittik, -Om1d ederler ki yeni tab' olunacak biletlerde hicbir cevab-i rede
ruz kalmayacak kabul edilecektir. ilk hatvede cem 'edilen bu yekun Lefkosa cem'iyyet
esine takdim edildikten sonra iskele gencligi aynca bu maksad-i hayr icin musamere ve
tro tertlbine de devam edilecektir. Bu ilk tesebbuste izhar-I cem'iyyet ileyin butun ahali-i
uniyyemizi samimiyyetle alkislar ve Islamiyet'in rukn-i asilinden olan cem'iyyet ve setkat
erini arazi ettiklerinden dolayi kendilerini tebrik eyleriz.

LARNAKA'DA FUTBOL CEMiYETi

"Alti seneden beri kis eyaminda sehrimizi senlendiren futbol musabakalan iki sene bir
illa; bir devre-i beta'it gecirdikten sonra bugi.in yine yeni bir hayata dahili oluyor. Letkosa ve
igosa Turk Futbol Kuli.ibleri'nin musabakalan duyulduktan sonra artik iskele bu ceryane
~ane calamazlardi. Ve iste bu gun me'el -iftihas gori.iyoruz ki eski Lamaka Turk Futbol
rn'iyeti tekrar tesekkul etmis, her gun oyunlanna ve her Pazar amaclanna baslamis bulunuyor.
iskele'de resmen Turk Futbol Cem'iyyeti ibdida alti sene makdem Kamil Kenan
endi'nin her zaman icin ~ayan-1 takdir olan gayret ve fa'aliyyetleri sayesinde tesekkul etmisti,
rele'yi ve oyun mahallini ziyaret edenler pek gi.izel bilirler ki vaktiyle tashk bir tepeden ibaret
lunan tuz golu ormanm ceni.ib cehti, bugun gayet duz ve Kibns'ta en gi.izel denecek bir futbol
evki olmustur. iskele'nin butun manzara-i umumiyyesine hakim bir ormanm eteginde en temiz
r havaya malik olan bu yer her zaman idmancilar tarafmdan mazhar-i takdir olmaktadir.
vkiin bu gi.inki haline firagi iyi bir yekune maloldugu halde, Kamil Kenan Efendi idman
crinin bir ceryan-i kat'i bulmasi icin butun bu musarafati der-ahde etmis ve genclige cidden
utulmaz bir hatrra hirakmtsttr.
Lakin her nedense iki seneden beri nazla husbutun metruk kalmis, oyuncular dagtlrnis,
1~ eglenceleri hitam bulmustu, Bugi.in yine eski hiss ile Iskele gencligi futbol oyunlarma merak
liyor, ve yine eski hamileri Kenan Kenan Efendi'yi kendilerine yardimci ve reis olarak
irsihyorlar.
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Druid olunur ki yakm zamanda Lefkosa ile bir musabaka yapilmis olsun. 11 mtii~aka
-i nokta-i nazarmdan ziyade iki sehr arasmdaki gencligi yaklastirmak v ~nla~ti~k
-i nazanndan daha muhimdir. Binaen-aleyh temeni ederiz ki, kucuk bir
vre-i bet&
ikten soma tekrar bir hiss-i samimi ile tesekkul eden futbol cem'iyyeti artik ne < · dalrms
em'iyyet her cehtce ~ayan-1 himaye ve mazhar-1 takdir olabilir. Bunun icun _ bu ~~~~
ve bilhassa gene fikriyle genclere rehber olan reis muhterem Kamil Kenan Efendi 'yi
··. eder ve 'azimlerinde muvafakiyyetlerini temeni eyleriz.

LARNAKA TURK SiRKET-i BAHRiYESi

Uzun senelerden beri Meyhaeli Kamili nam-1 Rumiun adresinde isleyen Lamaka'da Turk
.,,kp esnafi, ahyeren bir sirket-i bahri te'sis etmek tesebbusunde bulunduklan Kemal-i
:mntiniyyetle istihbar edilmistir. Haber alindigrmiza gore sirketin ilk sermayesi dort yuz lira
, bu meblag ile dort maune istira veya yeniden insa edilecektir. Mevsimlerce sirketin
~imri ummiyetle dusunulerek her sehmi bir lira olmak uzere hassasmdaki ihracma karar
rilmistir, Cemiyetimizin hayat ikinsadiyesi namma buyuk bir ehemmiyet-i haiz olan bu
ebbus haberi samimiyetle alkislar ve muvafakiyet-i temeni ederiz.

BiRMEKTUP

Vtida mu'allimesi hamm tarafmdan Lamaka'da muhacirln-i islamiyye Cemiyyeti
yaseti'ne takdim edilen bir mektupta deniliyor ki : "Sefalet-i hayat icinde perisan olan
akmmda hem-~ehrilerimize o ma'sum ve mazliim Turk yetimlerine muavenet-i lazrmede
aga <linen 'vicdanen medyiinuz. Binaen-aleyh muavenetimizi vakit vakit etmeyerek bild.. dif ifa etmeliyiz ki kism bu titretici glinlerinde uryan vucutlanili' setr edelim. Onlan fevkadd mu'azzeb eden cerebhelerini dest-i muavenetimizle sormaga kosahm ki vatammizda
ekar evladlanm1z diye iftihar edebilsin". Bundan soma mu'allime hamm hamiyet-perver
unmlan tarafmdan yapilan ictima'i tasvir ve nikaye oluyor ve bu ictima'da toplamlan annenin
ekum uc lira idi siline-i balig oldugunu bildiriyor. Meblag-i mezkur muhacirin cemiyyeti
.istne takdim edilmistir, Hacmimizin adem-i musa'desine binaen mu'allime hamm meksubum
.nen durc edemeycegimize beyan-1 mu'azeret eyleriz.
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TERCUME

TURJdYE, jNGjLTERE ve BOLSEVjzM
ingiliz milletinin, kendi sahsiyet ve alakalan haricinde olan mesaile gayet blgane
andiklanm bilmekle beraber yine bir takim tacirler ve siyasiler icin orta isyanm hal-i
·daki mevkil, esyayi bu mevkiye kadar goturen esbab ve avalim ve mustakbel ihmal at
.mda birkac , sey bilmek kaideden halt degildir. Bilirsiniz ki mutareke imzalandigi zaman
.iye diz cokccek derecede magllib edilmisti. 0 derecedeki mutefiklerin durmayan edecekleri
urlu seralti kabme amade idiler. Mutefikin orda ve hamleri kisa bir mutarekeden sonra bilm i-arki ve bll-huslis Turkiye'yi tanzim edebilmek umidleriyle Turkiye'ye yayildilar.
:lar, dusmanlar kat'i ve muhakak kararlara muntazir bulunuyorlardi. istanbul bu suki l t icinde
Bu netayic muntaziranm hie birisi hiz-i hasme gelmeksizin vakitler geldi gecti ve salah-i
beyabanlara gecildi. 0 halayene mutave'at yerine yaramazhk kaim oldu. Turkiye alim
setinde nufuzsuz fakat hircm, menfat-i sahsiyeden ma'den bir sey dustmmeyen bir takim
ler zuhlir etti. Memlekette na 'timid bir rahne acildi, Maliye mukde-i nazanndan pay-taht
Gar icin bir cennet kesilmisti. Fakat ticaretten eser yoktu. Mevzuarmzi bi-tekkik etmek icin
.iye'nin birinci pay-taht, ikincisi Anadolu olmak uzere iki parcadan tenkip ettigi bilmeliyiz.
i hakim ve zevk-i se.faya mustegrak pay-taht ile saglam vuclidlu koylulerle meskun fena
~ altmda kayuraban bir _ emlafet. istanbul bircok zamandan beri diplomatlann hos bir ev
alli olmustur. Iste o esnada bu diplomatlar bab-1 'alida hayir kalmadigim alan etmek
tiyle eski oyunlanna devam ettiler. Dort sene harbden Y.orulan Anadolu koyluleri sercat-1
nkun e ile olur, yine tarlalarma kosmaga basladilar. Turklerden daha halim bir dusman
raz. Eger mutefikler hedefleri hakkmda vakitlice kararlanm verselerde istanbul'un nufuzsuz
omatlarma ve Anadolu'nun yorgun koylulerine istedikleri serait-i selahiyeyi infaz
iilirlerdi, Koyluler her ne behaye olursa olsun salih istiyorlardi, Siyasiler, mutefikler
idaki karar: Serilikten daha bi-seralt umidlerini besliyorlardi, Bununla beraber muessir
lafa'i-i fikirlerine kat'iyen malik degillerdir, i~ bu merkezde iken pars konferasmm imarlan
izmirin Yunanhlar tarafmdan isgali haberi bomba gibi patladi. Konferasi bu
1cebence
anti ya sevk eden saikler o kadar kansiktir ki burada izaha girismeyecegim. Y almz sunu
eyecegim ki 'bu kararla sersemce hareket olunmus, cinayet intikab edilmis ve siyasilere
ismayacak isler yapilrmstrr. Bu karan bir takim esbab-1 askeriyeye isnad edemeyen bu
:benin kesriyet ahalisinin Turk oldugunda suphe yoktur. Bu hareket-i mudhis ihtimalat
allime idi. Nasil ki Yunan askerlerinin yerli ahaliye yaptigr mu'amelerle bu ihtimalat-1
ikate inkilap etti. ilk tesir-i Turkler arasmda saskmhk tevellud etmek oldu. Sonra mahv
mek tasaddileri karsismda akhru topladi. Fakat karsilanna daha muhim bir hakikat belirdi: "
ltere lmparatorlugu bir buyuk Yunanistan teskiline 'azm etmistir." i~gal keyfiyeti Fransiz
ta-i nazanna muhalif oldugu gibi italya mutcfigimizi dusmanlanmtzm kollanna atmaga
ebiyet verdik. Cunku italya yam basmnzda bir buyiik Yunan Imparatorlugunu cekemezdi,
kiye de saskmlik devri zail olarak huslimet devri basladi. Izmir havalisi Yunan ordusunun
nden firar eden milletcilerle doldu. Ruslimet, mudarayi canlandirdi. Eger miitefiklerden birisi
klerin mandasmi der'uhde olsaydi, Tiirkleler bir ah cekerek rev-i nza gostereceklerdi, fakat
ianhlar mi? .. Yunan-Turk husumeti pek eskidir. Hatta ingiltere Imparatorlugundan daha
idir.Ve bu mutareke esnasmda eski dusrnanlanru Turk milleti arasma atmak pek cena'I bir
lindir. Turk milletinin o zamanki mudafa'a teskllatmm ne vadede bulundugunu kesfetmek
lZ meskuldur. Surasi ma'lumdur ki 'mutefikler istanbul'da bulundukca orada muesir bir sey
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azdi. Bunun tizerine hukumet-i menkeziyye daire-i askeriyye mufetisi sifatiyla fakat
ve sumullu bir salahiyyet-i
silisiye ile Mustafa Kemal isminde guzide bir cezah
u'nun centibuna gonderdi. Mustafa Kemal bir ay zarfmda Yunanhlar'a karsi mudafa'a-i
1 ihzar etti. Muhakaktir ki hukumet menkezine Mustafa Kemal'in bu harekatini salih
da bir rehine olmak uzere bir memnuniyyet-i tama ile takip etti.
Mustafa Kemal vicdan simdi Anadolu'da
teskilati hafiyen yapti. Mtitareke mtiddeti
emede kaldigindan
ve bir de muttefikler
aleyhine
tedbir-i
sedideye
mtiracaat
iklerinden aciktan aciga gorunmeye cesaret buldu. Fransizlar kendisine muhabbet ebraz
. italya bilfiil yardimmda bulundu. ingilizler ise Yunanhlan kollamakla tehdidine ve
l'u almak suretiyle ihafeye basladilar. Mustafa Kemal merkezini Ankara' da tesblt etti. Ve

i altmda Ti.irk ordusu bekayet lusufundan firarlardan, eskiyadan, mtiltecilerden kabataslak
u meydana getirdi. Ve iste bu orduya Ti.irk kuvayi milliyesi nami verildi. Bundan sonra
fikleri arastirmaya koyuldu. Her yastan Mezopotanya'mn gocmus her yeriyle Suriye'nin
memnun halki batum vilayeti muslumanlan
acemistan muhalifleriyle, Kurtler
ycan'hlara temasa basladi. Mtitareke hala uzayip duruyordu. Anlasildi ki istanbul
mda mtittefikler pek az birsey yapabiliyor veya hicbirsey yapamazlardi. Mtittefiklerin
1 yalmz Yunanhlar'di ve Yunanhlann istanbul'u mtittefikleri arasmda husumet ve
ilefct.uyandirdi. Ti.irk hukumeti o sirada o vahsi ihtiyar ktirdtin damat Ferit Pasa'mn
ine gecmisti. Bu adam husnu teelifden anlamazz ve kor bir garazla kendi asiretinden maide
ese nefret gosteren eski bir kabile reisi tipinde bir kimsedir. Milliyetciler tizerinde icraym
t. etmeyince onlan asi diye ilan etti. Ve bu suretle Ankara ile istanbul arasmdaki rehine
lrttin buyumustu. Ankaramn daha sarkinda Karabekir isminde bir amavudun hat adresin de
aerkez daha teskil etmisti, Ankara' da oldugu gibin bunun etrafmda da bir takim iftiracilar
nrmsti ki Yunanhlar sarka simale ilerltfdiler. Bursa'yi zapt ettiler. Mtittefikler istanbul'u
askeri altma al dilar. Fransizlar Kilikyayi supurmeye ve simale dogru ilerlemeye basladilar,
retice koseye sikistinlan fare gibi milliyetciler yegane timitlerine dogru kosrnaya icbar
iler. Bolseviklerle birlesmek Ti.irk ve mezkaf asla uyusmaz. Bolsevizm ve islam asla kabil
degildir. Fakat o zaman icin dusrnaru musterek bagi ile baglanarak muttefiklerin tehribi
i musterekiyle inhad edilmislerdi. Agir agir bu kansikhklardan netice tipleri etmeye basladi.
evikler sarkta ingilizlerin ayaklanna vurmakta ingiltere Imparatorlugu tahrib etmeye niyet
.r. Azerbeycam tuttular, Simali acemistam istila ettiler ve cenuptan Ttirklerle mtitehaddi
.nileri k19 ustti getirdiler. Nahcrvan ve tangezivar tarafiylaa Anadoluya yol actilar. Nahcrvan
Ii acemistanm on kapisi, Anadolu'nun arka kapisidir. Aym zamanda Mezopotanya'da yolu
ir. Iste bolseviklerin ve bolsevik akidenin Asiyeye girmesi tehlikesi buradan baslar.
:efikler bunlara karsi pek az vesaite maliktir. istanbul hukumeti mtisliftir. Mtittefikler
imeti merkeziyenin ellerini bagladilar ve milliyetci eskiyayi tedhir etmedigi taktirde
lilerini istanbul' dan kapi disan edecekleri makarm tehtidle soylediler. Muahedeyi
ilamaya tasdikee ve infaza amide bulunan Damat Ferit beceriksizliginden dolayi iskad
li, cunku biz kendisine yardim etmeyecektik. Halki daha ziyade htirriyet efkan maliktir.
iimeti merkeziyeye ve milliyetcilhi tepelemek icin Anadolu gibi vas i ve daglik bir krta'nm
ettiklerinde oturan bir Yunan ordusuna malik bulunuyorduk. Sonra uc felaket zuhur etti.
enistan ezildi.
Viranegil karpimda tepelerdL Venizelas vatandaslan terkinde bu hallerde Atina'dan
ildu. Venizelas'la Yunan ordusunun Kuva-i hakikiyeside Girid sekiz seneden beri Yunanm
n kuvveti harbde orselemistir, Emperyalizm atesiyle tutsulenen Yunanhlar mtittefiklerin

29

isini icraya hezirlandrlar. Simdi Yunanlilann ibraz ettikleri illerde mi.ittefiklerin beys isini
ya~ayamayacaklannm gosteriyor. izmir ve Trakya'da devamh Surtdahmazm bu orduya
actir. Fakat ola Yunan fakir ve yorgundur. Saniye-yi arkasmda mesfuk bir Anadolu oldukca
r'in hicbir kiymeti yoktur. Binan-1 aliye biz bulunuyoruz. istanbul yunanhlann halka-i isgali
inde ufak bir kuvvetle taht i~gaalde bulunuyor. Sehir iflas etmistir ve hukumette silahiyet-i
:iudiyeye malik bir tesbih-i mecalis idaresinden baska bir sey degildir. Silah1m1z yani
anhlar avucumuzda kmhyor. Oni.imi.izdebol~evik propoganda ve vaadleriyle gazaba gelmis
ark var ki bolsevik goreve silahiyla itima ediyor. Vanizelas ismhak bir adamm siyasetine
hk iste o siyasette bu sey 91kt1.
Hal-u mevkumu kurtarmak icin henuz vakit vardir. Fakat karas1zhk sahihde durup
lnege vakit yoktur. Islam alemine bir hristiyan ahal-i salibi teskili icin mi.iracatlarda bulunan
erikan misyoner ve piskoposlann fasipkarana feryadlanna kulaklanm1z1 kapamahy1z. Tekrar
amanda ezilip mahvedilemez. Anadolu esasen terkeder ve terk kalmahdir. Anadolu'da asayis
adikca sarkta sah baklemek abestir. Biz siyasetsiz bir bi.iyi.ik- bir Yunan Imparatorlugu
iline istina ettirdik. Yunan milletinin bir Venizelos'dan manda 'ida yoktur. Bu idarnede
ahiret etmekle hem mi.ittefiklerimize ve hem di.i~manlanm1za kw donduk ve artik bu
'.ahiretten vazge9meliyiz. Siyasetimizi tedbil etmeliyiz. Cihan dusmani olan bu lisam vikare
il mutehada hasumet icin Ti.irkleri yamrmza 9agirmahy1z. Yunan Anadolu'dan defolup
nesidir. Soylemesi garib Ti.irklerle beraber Ermeniler ve Ki.irtlerde gelecekler ve Azerbeycan
Gi.ircistam tevecei.ihi.ini.i kazanacagiz Aruk Avrupa anlmmdadrr ki sark serica yutulmak icin
dilimleri gibi par9alanamaz. Dusman ekber musterek olan Rus olemine butun sarki
klandirmahy1z. Simdi kendilerini da'vet ettirsek bize ittihak ettirirler. Yanni da'vet ediyorsak
ki ittihak ederler. Fakat ne da'vet eder ne de da'vet icin bir harekette bulunmazsak alehimize
ecek ve bizi ezecektir.
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~.IUNACAT
Anyor seccalerde didelerim
Her gece bir store kenrede
Dusup i.isti.ine aglamak dilerim
Soyle ey Tann dizelerim nerede?
Te'min tehrim eydimi
Kara i.isti.inde kirlilikle
Kereyi kim camurdan
Kim camurdan yaratti

dad hi.ida
bizi?
etti bina?
kalbimizi?

Afak eb' adi gecmiyor sesimiz
inle ve zikirce alt! bin senedir
Gok sagir.yer sagir, hava sessiz
Mecrum ve aciziz bizi ey kadir!
Doludur 'nu eyle sebu-i sema
Curm ile periligiyse ruy-i zemin
Ac; Semu-i Semaya bir mecra
Baseriyetin bi.iti.in temizlensin
Setr icin 'fu ile kenahmuzi
Oz me'yusa rebim et etki!
Dinledik alti bin yil ahirruzi
Y eter ey halkim uzat elini

Cenap Sahabeddin

MU'ARiF-MU' ALLiMLERi
Otedeki mevcudiyet ma'lumemizce luzumu deryar inkilab icti'ma'iye nefih ruhedecek
. egane kuvvet suphe yoktur ki gelen mu'ariftir. Lanet mu'arifle zerece din dimag edenler
eminizki layik oldugunu derece-i terki-yit tahmin' hasr-i misa'i etmek mecburiyetini
hissetmektedider
Esesa bu inkilabm heyz fi'le cikabilmesi terki-i mi.irarifi ihtiyac mah ile mi.itenasib
surette terrnin gayesine dogru atilacak adimlan tenzin ve husn idare ola devletinin ta'lim ve
terbiyesiyle alakadar mu'ellimin kename tuce ettigi gibi cema'timizin Kism-imenuride
ictima'i davetlerimizi goz onune alarak ve vi.icudu maliyi kemirmekte olan anasir-i meydana
koyarak esbab zindeki bi istihsale ehni mam etmeleri zan ediyoruz ki luzumedendir.
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Artik kendi kendimizi avutacak bir cagda
e bu gun bir inkilap fikri ve ictiamiye ve
tle arz-i iftikar etmekteyiz. Bizim gibi en
ve sefahat olan degil belki ilim ve marife
umuz o kadar medhusdur ki ozledigimiz
kac senin intihar yasayacaktir.
Terk-i marif amelinden
biriside suphe

degiliz, Dusunmeliyiz ki bu cezirede her zaman
bir inkilap hazirlayacak zinde ifade bir zi.imre-i
buhranh zamanlanm yasayan milletler bezice-i
ile temiz eden geclefe muhtactir. Lakin ictima-i
inkiliba naliyet icin zavalh kalmaz bilemeyiz.
yoktur

ki zi.imre-i

muallimidir.

Maksadimiz

eye tarif degildir. _Hakikati soylemek lazim gelir. Ibsase-i nesl-i katith talim ve terbiyesini

usde etmis oyle muallimelere edilmektedir ki yandigmi okudugumu ekleyecek sesubebe
i.if. Fakat kuvvetli elmaslarla, dosyalarla bu meslik iktisad ehli olarak zavalh cocuklanmizm
.iymetdar, olan tahsil zamanlanm bu suretle mahv ve heba etmislerdi. Herne kadar ma 'arif
11 cedlde-i bu na ehlileri himaye ye taltif ise de mukadderat milleti yet akindir ve Kiyaseldvir eden zevat mehtermenidn iyi bir tassifiye 'amalisati ile bu gibilerden mukatibi ve evlad
ll kurtaracagi umidini simdilik beslemekteyiz
mu'allimlerin da'ire-i gaidesince tesnibini
~ idadiyi su zamanda Evliya-i emirimizin nazar dekanma sunuda arz etmek isteriz ki, artik
llimlik meslek mukaddesi ile imalat meslek dinmesi aynlmalidir. Mekteplerimizi fe 'al ve
adir mu'allimlere tevdi ederek mesa-il dunyamizm Hal u fesanide hevece Efendilere terk
neliyiz yeni kanun bir 'ida'di me'zuni mu'allimi Ama'te icbisar hakam ser mufettis mekatibe
orsada zannetmeyiniz ki dogru bir hareket olabilsin ve ihtiyacat dun yamrmzla ne kabil
ilmesin. Boyle bir hal koylerde dini mubalatsizhga meydan acacagi eskar oldugunu kabi bir
1 koylerde belki daha tehlikeli hallere sebebiyet verecektir. Koylerimizde arzu ederiz ki bast
h bir imam efnadi bulunsun bes vakit de ezan-1 Muhammed-i okunarak nur islamiyet bu
le butun kariyede intisar eylesin. Bu gibi tertibati her musluman Husn telakki eble madi
nm seve seve verecegine emin bulundugumuz Kabi da'ire-i 'a-i desininde me'avinat
ieyi ifaye benel mesa'i edecegine embi du arz iste bu eksiklerimizi mevzu' ccs ederken yine
rruza teskilatsizhk cikryor.
Bir seneden beri gazete stitunlanmdolduran Cerna' at teskilati ihtiyaci hala vasil semih
r olamryor 'aceba mukadderat milleti yed iktidarlannda bulundurmak iddiasmi gi.iden Zevat
tar ve Cema'at islamiyemize ne zaman rehber olacaklardir.

FUTBOL MUSABAKALARI
Ve fevd-i di
13 Subat 921 Pazar gunu iskele Ti.irk hayati icin parlak ve serefli bir gun diye kayd
abilir. Senelerden beri mi.intazam ve hakiki futbol o. Bunu gormeyen halkimiz suphesiz bu
u hayati da'ima taktir edecekler ve Letkosa Futbol Kulubunun gerek oyun gerek maliyet
esine onlara terk ettikleri hatiralan hie unutrnayacaklardi. Bir haftadan beri desran eden hie
idisi Letkosa oyunculannm sabahleyin Lamaka'ya vesveleyle kesip katriyet etmislerdi.
Lefkosa oyunculan o gun Lamaka' da sabahleyin Turk ve ogleden sonra Rum Kulubi.iyle
nusabaka yapacaklardi, Sabahleyin on cocuk raddelerinde iki Turk Kulubu Lamaka' da Ti.irk
101 tarlasmda toplanaraK oyun basladi. Simdiye kadar samiyane oyun nami altmda pek 90k
ilar gorrnustum. Fakat Kemal-1 istiharla soyleye bilirim ki bu terkibin magnayi hakikiyesini
iz bu oyunda bulabildim. Cunku bu oyun hakikat-1 samiyane ve tectit icin oynuyordu.
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Ikinci oyun suphesiz boyle olmayacakti. Cunku ogleden sonra carpisacak takimlar ta
rans'm fethinden beri yendiklerine karsi bir nefret 'azim perverde eden iki asnn menseleri
ler. Bina'i -'aliye "musamaha kemalesiyle" samiyane oyun terkibinin bir oyunla hie alakasi
ctu. Oyun butun siddetiyle oynanacak tarafm butun kudret ve kuvvetini istismar ederek
~mamm ma' lub etmeye cahsacakti.
Saat u9 raddelerinde iskele'de pek az tesaduf edilebilen bir kitle'-i beser tarlamn etrafiru
te etmisti butun cehrelerde hafif bir sanlik, evzah ve harekette his olunabilir bir 'isbat
plerde muthis bir carpmti vardi. Turk, Rum ... Her iki unsur galibiyetten bihis ediyor. Bircok
.t sonra bir tarafm nasibi olecek olan o menfur maglibiyet kelimesi her fort tarafmdan red
nuyordu. Oyun baslanusti. ilk bes dakika Turk Milletine galibiyetin kati oldugunu tebsir etti.
nku Lefkosa oynculannm maharet ve cesareti topu daima dusman kapismda do i astmyor.
le muhafizlanyla, bekcisine topa doymak firsati bile vermiyordu. Ruzgar butun siddetiyle
rk tarafma cereyan ediyor talah butun eksikleriyle turk aleyhine donuyordu. Butun bu
.iklere ragrnen Turk oyunculan munkesir ve nevumit almayarak kosuyorlar ve ugrasryorlardi,
· muddet sonra dusman kalesine Turk mehacinleri iyi bir muhassira altma almislardi-juile
ihafizian ta merkeze kadar gelmisler. Mevkilerinde en buyuk maharet gosterende musenhir bu
oyuncu uzun sutlanyla dusman kalesini 50,60 perdeden donrneye baslanuslardi, Lakin takmu
tahvil dusman akmci kuvvetlerinin kalesine dogru nakil etmesi ve muhafiziann ileride
lunmasi Turk aleyhine bir "gol" yapilmasma sebeb oldu. 0 zaman her taraftan akis eden
du) sedalap kulaklan sagir edecek derecede idi neticeyi gormeden ezhar satmaru etmege artik
~km olan bu hayal perest asrm o dakikayi feryadi hala kulaklanmda cmhyor. Fiel vakih bu iki
I butun kalplerimize hirer sane-i mirasmi serpistirrnisti. Cunki daima galib mevkinde duran bir
vvetin onun maglubiyeti bizi supheye dusurmustu, Fakat bes dakika gormeden Turk
hacimlerinin gayet muntazam ve dehsetli bir hareketi Rum alehine bir gol gecmesiyle
icelepdi. Bu gol Turk takmunm kabaran hissini tahrik edilen hirsm: teskin edemedi, onlar
i siddetle hucumlanna devam ediyorlardi. Bes dakika sonra bir ikinci gol daha gecmis
rkler icin galibiyet ta'in edilmisti.
Rum oyunculannm Kuve-i ma'neviyesi ne kadar kmlrrussa, Rum seyircilerinin sok ve
aretide o kadar munkesir olmustu, Etrafi saran bulutlar nihayet siddetli yagmur kamcilan
smda hakkiyla gorunmuyordu. Halk kacmaya baslamisti ve oyun nihayet Turk tarafmm
biyet kat'iyesiyle neticelendi.
iskele bu gune kadar belki bu kadarmuntazam bir oyun oynayan bir takim kurmarmsur.
tun oyuncularnm gerek milliyet ve gerek oyun ve idman namma 'in saimi inkilabi tebrik
eriz. Oyunda sonra Turk oyunculan halkimizia beraber ellerinde Lefkosa idman kulubunun
frag1 oldugu halde kulube kadar gelmisler ve orada o aksam gayet samimi bir heyet
;am1~lard1r.
tbol oyununun sert cereyamm anladiktan sonra bu oyunun ehaliz arasmda birkngi ta' ir ve
ul ettigi fevaiddende bahs etmek isteriz. Futboloyunu ibtida yaratman diye nedir.Kate ahmrsa
.a-i dini isbata hacet yoktur. Tarihimizi kanstirsak Turk hayat hususiyesinde da'ima idman
.dir edildigi ve butun Turk genclerinin bu sevkatlerini yalmz idmanla gecirdiklerini goruruz.
iyarlanus babalanrmza veya de del erimize sormak byramlarda koylere varmcaya kadar gures,
.id ve At oyunlan eglenceleti yapti bize anlatirlar. At yanslan, gures gibi idmanm en guzel
illeri Turklerin 'ignu-i oyunlanndandir. Tarafrrmzdan sayan nakdir i'd edilmemesi bize gayb
kil edecek bir mes'ele idi. Idman nokta'i nazanndan ma'da futboloyunu halka eglenceler tertib
nek nokta-i naza _ndan da sayan tezkardir. Eglencelerin bir milletin hayat umumiyesinde pek
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dahili ve te' siri vardi. Hayat hususiyelerde mefhum cehreler nasil makbulolmazsa hayati
niyelerde eglencesiz Cerni 'yetler o kadar merdut olabilir. Eglencesiz bir cema'at tuzsuz bir
k kadar tadsiz ve fa'idasizdir. Futbolun bir diger kaidesine gelince oda bir memleketin
eri bir nokta itirafmda ithad ettirmesi varanlara meshud yasamak ashm ogretmesidir.
n sevine sevine goruyoruz ki futbol tarlarmz mevcudiyet maliye izhar etmek icin pek
'id mevkamlar oluyorlar. Bunun ma'da muhtelif sehirler araasmda da bir rapte-i samimiyet
mine mi.idar olan en gi.izel vasitata cezbiremizde yine futboloyun oluyor. Mesela iki sehir
rda yapilan mi.isabaka iki sehrin gezide genclerini yendikleriyle tarustimak nokta-i
.mdan pek ehemmiyetlidir bu vesileyle anlasmak bize daha pek 90k noktalarda birlesmek
inude ogretir. Bina'i 'aliye son senelerde buyuk bir ragbet kazanan futboloyununun butun
:1 temsiline gayret lazim degil elzemdir. Cunku.jkanda
soyledigimiz gibi bu oyun idman,
t'i nazanndan me'da ietimaiyat nokta-i nazanndan da pek ehemmiyetli ve faydahdir.
Futbol oyunu dedelerimizden vaktiyle idman ve eglenceler tertip icin oynadiklan
larm bir suret degeridir. Ve butun bu cazireye temsili 'imram ada genclerinin iJelki ilelebed
sub anlasmalan mumkun olmayan cemiyetlerin bir sene zarfmda kardes olmalanni entac
ektir. Bunun icin bu oyunun cezitemizde terkisini ve muntazam idman kulupleri teskil
ek bun da hayat 'umumiyemiz meyanma ithal etmemizi halisane tavsiye eyleriz.
Sene 921- Subat 10

KAR'iLERiMiZE
Kesret istifal hesabryla Lefkosa
1 gazetesi Mudur mi.iessili Hasan
rahrum kar'i lerimizden abone
rmiyetle rica ederiz. Risalemiz
lardaki muhterem Kar'ilerimizinde

vekilimiz Ihsan Bey istifa ettiginden risalemiz ve kaletini
Cengiz Bey latifm derilite etmislerdir. Lefkosa kazasmda
delatmi Efnesdi-i mevmi elime tasfiye buyurmalanm
birinci senesini ikmal etmek uzere oldugundan diger
vekillerimize te'diye-i din etmeleri halisane rica olunur.
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HUSEYiN SUAD BEY'iN MANZUMESi
Vakit Gazetesinden
Son ;zamanlarda Anadolu'ya giden lane-i melal sa'iri Huseyin Su'ad Bey'in Ankara' da
· Gut\ Gazetesinde veni bir manzumesi intisar etrnistir.
Merhaba Ey Turkun oz evladi, Arslan halkun
Merhaba Ey Asya'nm en bahadir milleti
Beyitimle baslayan bu manzumenin bagzi parcalanrn nakil ediyoruz:
Merhaba ey canh yahlar, pmarlar, beldeler,
Merhaba ey yer yuzunde bag-uyurdun cenneti
Merhaba ey Kabeler, ey evliya murekketleri
Ey ulu hakanlarm mehdi serir su keti
Merhaba ey mustakil irfanh millet meclisi
Merhaba ey milletin pek ve mesfi haceti
pin yolunda birlesin bir cisim olun daglar gibi
Gosterin dunyaya neymis Muslumanhk kudreti
Takmasm kizlar vefadan baska birsey-i gogsune
Bosuna calsm felek her turlu zib ve zinetI
Turk La'b ve zevk eden baslarda irfan yoksulun
Seyf ve gayretli ta'ali eyler insan hasilati.
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UNLU, Cemalettin, Kzbrzs 'ta Baszn Olayz, Lefkosa 1878-1981

.:t.

l :.,·~m~.

'i .. '

-~---·
'•1!) '")

-~.

£t

'.S ' '

\',

. [-.

''!)

j;,'..
~

~ -;,•

..•

'O'itJi:.1•.·.{f~t

:,...-,

7-; "' •
tl.J \,.."' v~

,:5

_<If.,

1·

,')

-::;,

,If

~

.

-~l -

..JI

,,,,

')

)·

A'
'"i

•"I

•1

.!.l!

\

-

! -.q1: ~

l

~

~.:;

'l

......•

•

•~

~--

·-=," -:.,.

-<-'

~

•••

L

-;•- ~·

-~,'

"'

\II

l

:-::; :-;:.,
l

•••

t. •. A•

-:., -:.,
,,.._

'

- .

.1•· ·,--

_.....:: _:)I

··10
...•'~ ~·.; ,,
~

··:;'

••

-

.'- .

•,l

.. \

. i'~

.•

.;.'"J..,:.

\.

·/

·,·_./

J

,',

A•
4'I

- ...
...~·,, ~.•..

-~
..•.•
'l

. A•

fl• ~•
• 4'I

~

~-

A•.

"i'

I

...:>'
'"'

... ·~
.~
~ .-:;;
-~- ~~ _;;
1 ')

~'."

A•

\

'")

-.!\

~.

·~

I,. •• ~

:::}

-' . '"'
")

""·

.,

.••••
_j
.1
··-1 ..,. . .-~·J. •

.·

I

-.
~1

T••

• , .•• .!j

..•

I

'l

~
~., \a.
-'
~
-,'
')
-:-•
-·1
-, •
.:
"I
.

-··
J

A.

.

"')

"I....•

.•.A.,

··\'
..,

~

-<

cf
...,

'

,'!

\,,·',,-·

"''

"\•

--..

~·

"I

.

·~

'

·~. ~.
... ''

-:'
<..k.

••

'

·1,:.
.., '
.-._
~
9)
.,·'""'. ~
-i.
/•3:>
...•..A. ~.

1

.

J

,')

».;

\

~·~

:=; '-,.
'," . .l
•, l!.
., .;;
,

-i

~

·~·~ .·.~J
·.~·
-i

.~

~

·~
-:;

'711-

''''(~~~

.,

~· ..:..l"' ;.·.t.,.•
~

'.J

........•

....•

I..'
·- ... !\

-i r

~

.:J.,

e .

.

. J·)·

~
~
·, 1
~

-i ,I

·~
A

,,

-· 1-

.-.,:

. ~t)

·/ • i , ;'
.
...., .

. "'
'l.

'J

....•
;A,
)

•

,·

1 .• ,
··\

(··

-

~.

~

J ',\.' ..
'I-

·~

••

"'I

I.~·',,)-~
..•.. A
•-·~
_;

~ \...J..

I'

,") v~

• IJ. '
cl

I

-")

C)'

:")) 4' "'

~::,
C)

::J!.

''"'

•

·"''

... .•.
·~

1: •..•
•.••

n.

.

~

")' .

~·,

"....

'j

'n'
"'1

·-·. :i

.... I
-9
•'.)
'\''
~· -A·
.,

.,

··""\
...3

7

~
~

u'

•I

,- ~
'.i

'\

•.... •l

·~
•

~"

"

"'
"'.")
I,,

.,.,,

• 9)

u

.J.

.·.~

f

'

...

I

,)'

-

J.~
A
1.)

_.s•
~

~.:

:.;; :

'"

•')

~

'

I

-:;-,,

·-

~.

-,
·J

,.k.

,.,•
'.. 1{

L'•

. .•....•.

:3

..

!.!)
.!.!l

~ ~'l

·1.

'

~.,
~

."

;j

~
~
-;,i
'~

I-..·

~-

...•

,,,

. ''i

'S

1 ~...:

:'.)' ~

•

...._

·~J

":.-l~

.,"
"

,.

·~
·-ii.

"')·

~.
,)

I

'./

i.

"/ '·

.

-.~.
•·-:>

:D

.·

,~-

.,

~

~·.

~

O,

..

,.

'

<;.. ..

,·

~
~
~

.,
1

~
~

~·:-(
•

.

'

\

t,

I

Ij

• I

i

'

.*--"•J

_..-1!

7''
t~'s.

.'

·~
/

-

-

\

,,

\

'.
J

i"\
J

. ....

:J,
"\

'""

'i !
'-1
•

'\

~

?'
.... ·:~

~·~

<,,).;

~

•J

~.~

~-~

• '
..;,
c-

"'

•

•••
-,,.-

•\

-{

.:;

'."'\

_;

tz;~.~~?~:

__

·.--1 ,· -,,.•J....,
~·
~

.

-,•

~
-- ~

'

\ I\.
\.:.-<:

1,

i~·
•~

'
·1

"'\

•
'

·-

·~

. . , i,..

.

~..

' ·-s ' -:3 I

~

·r

1

\-

"i

~
v4\"~

.

j/ .:

)·

·'.3 '1
....~ ·~
;\r,

"
c1
-;:
-:jw -~·

3

; '0} ·.~
' l')'

..:.:r•
' ""
"'
~

-::.

,,,,...,

·~. '

-:;,

r ~

'ii

,

"..3

.;

-;;)

7'i'

-,.

../ -,. ~
<

7')

7')·

~

"I

....,

i .• l

-~ ._·.

:::;,

"

")

~

-~ ~
_...., ~

··~ .•.. . .•
. ~·- . , -:;-\
.

~I·

•;

!.;J

.J

1
,c:i

~-

~

""

~

··~

~

.,

'

"' . •...•.
·~:
4'I
")

.~

'

"i

~
.•..

. ..~,

"""'·
--.

1)

u•

"'-s

•,

,' ~: .. - ....
~~\:,'1

: ,
,
,,v,;,,:,i: ,: "!-s,., ,'. .
:,-.:c,_., .,,.·. . , < •: ·
-.>~
.
,
:
.
_
.
'
:
:
.
'
•
;
~·
,
;
:
;
.
ls'
.....
·,.
,,: , .... ,_~-,- . i"\~l',f%. ij.
'\·-·····1~·,. J•\''.. · . .••. '
b ~. ',,. ·.• ·., . . _.._: . :..;..:"i'-J, ..!-;;•.'-~.,,.:q•·i,-~.·.'~:tif:' -- -,,-'lf'·'..·'.,.;·.·.>lJ-;, i·.--~.·~
j~~

. . .' - ·~'
-, ·

:·N·C ,.,., .,

't~·;:,,,~,,',·~t.
,,t•,.,c,.j,·.

,c.,,4:

J

., ,1'1:'"'.);::i.,,.
'·· ·CJ
"'~'1'''
- -• · n•·.
, ', .•. "

d'.

-

~•

..,

•

-''

•

I

,,,.:

•:,

tJ!';ij:',

-·~~':I,,.;":," ::,;i;l;'.<:r::·1'!·
..',lb-~~
· · ... ,. ··'·~·
·;, .... ,.,·'
, .. · . ·-, -.,,, ·.,·1,,.,.,.,,'..

.,

-;, ·u.\·.;, ,"",'.i·,,:- :'.;);J\l
·-q, .:t:;]r,
. t: · . _,. :> ~--.··.·,,. ·::~~·<'..--.•./~;;-;-,_::"t~:.;-•/~-a.'
.
?
~
.
.
,.:::·,:·:-;;-:,
::~_:',tr:...:::
.
.,.1-;J·
1':~
·---"1 • : ,:-,
.~ ·--~. -.~,:'.,VE!))
,·,-t -.,,, . ,,..,,t·,-1·:1, . ,·,-, •• ~,-\k·,.1··{-I!,,-,,:;.;.ii ···J··.,,, \.<- ""'··"1-i
=···, ·,.,·,.;:.··•,di
·r:·,:
..
;,{'
_:.
'
;:".'.\·'.-/
·
.
.
.
~\/? ·,-~i~:.·,ie_. ·0_.:.;;;.,;,.. 6' 1:-.,·::m··,·,:1. -~'-;.:.'..:.~-·- ") - .• 1.-:-') .~ :~.· ~\L .· './1,\}I
,; ' - - . .•"' -', ·;,,, · ,L-r,,,,
• ·:.1,-:-,,. •, ,, •~:~<'-,"(~.
7"'· ,' li.
f, ··, ~···'i''<1t·tfl ',•:'.';f;'
'1', .,.., · · " · •·t · <,;..,_) i..'."'::,- ,f>:r·':
. .-- ...-,,,.
~ :,\ '"'.W,,',,
·s··· -•. "··
,. ':, -r.,, ·, ~- '\., ., "" .... , ·, ·, ,, · ,-,-·· •·· ·', :.: .
r
: '. ,'.,'[',_·;,i;),v.:z~(?
:;· · ··-:·?·1>~-:l,:'.
••:'.::-11~.' ~t~ii;:"; :::.:tj"· -/~.:'.~~··_':,',-"-J
4 t: ii::; ;~'.-~~,:S{5, ~.,c-":i-' · .•,: -:_.: :~" ' )~\ . ·1~·?;J:/'f(.~;.·
.
:°1·:)--;-.'.;
''s'"""'.'!./ ,.,
:·,t~
·

···, .. ,,:

' ·

·'· v

·

'., .. ,. ,,,•

'"

.. ,,

1

-,_

•

o

.

'~r

·~·
•:,;

-.:...

....:.

-,-,. . .. .

1
· ._.·.... : ;,,;.,.,;_,:.,;

· ,

1

. Ji,,,_·'

I

~.'
I
• '•, .. l"
•
,!::);('>' .j:
··,>•;'l'
•\
• ,,'.',,--<,\,
,
'.· -..,.• · ·~
.. ···Q:l<i·.'"·':,':;,• ..
,:J!.:<f,., ...2.\
~·., ~1·•~',
·!·;.~•It,;;,,,'~'\
ll'
,~a/J(·i:J
,'l
.
1,
.
i/.,,-J ,··;.·.,;,;"\;;.:·!
,·,,,..,.,
•. ,,.,,
.,,
,
··~'.-:),··~
"·
,,• -..:.JJ/
o·.-··
•··.:
,.'ic'..··,·:,.-,·.:
1•',,
,,,·.v·,··:\ii~,.-.'"·"'· -~·-•-··-·~'-}, ··'.-.
·-.~-'',·-n.·'",7:. ,4:-,,~,.'")
,,-ll
•'J c·.;· .. ·:-·Jf.·::··\··.\•·,>,;·
s. ',' ,·,t•.,jlY' ,._,'11'1:7""4-,\.
','.;
I~'.
'1 -,_:.,,\
,,,
•.''7' ..... :J
~,
,' ~/-,
·. •'\, ·.-.• ~-/·,·:-,-_.·;(.:''.jJ.j

,);>;,'
,• .. ·1!.{1)',,\l,;,f•'!

'• :• ••·;·
•',,(·f•'•

,' •

.•t·o, ,,.,.,1.,,;.« •• ,,,1··

. , ·•'.'·~:-,,'~!:',)/
--:.,.1·1'-'·1" .

~--:.-

'

'•;/--:I,,;:;,,•'>

.,,'.• •• ,:.

£·'!
. ·, ~-·,. ,,~;Q-r~Jd,t,
... , ..,,,',••. •.'''.1"7;)
. . ',;,•:;!~•" l

-\

1·

','•.J

•,,,.

-•t , J.'c·1•... .,.. '.......
~-, ~ . . ' •. .
'L(: '-'"-

'

_: "')

~

-~·
. - ~ . -~· "'",'·. Ji•/ -~;
.'),;.,.

l

~

·'>\·

·~

..:....
...

.·

:· ..

. - .,,

~
-.,~.

~. ·-"'. ~ .;-u

f1~.;J' t::;;:;:
'~

_

r,

-~-

~;

1

j' ·f~~:r]t; c .

. '-~·-. , .JiJ;;f;:i1$}!

-~::

j'··

~·

;~··
.")

_1__,.
i

..:J,.

!

(
~-

•l
..,._.,~

--~

.:.Sl

'

.!!'» •-:)' ,,

it

t \ ~·/ ): \/,.,

..

.,t.:t ' ...•-i·

i~'
.:,.:;,. ·~,:-~
·~ .

t/lt!~l
.;-.... ,

;;,.·.

. -1.•\:

/1:c
1~,
.-'.~, .....·~
·"~

·~

'o,

), 1.
·,,.

\7/
g·

:,

. 'b ..•..
. /,

'2.;.~, . l·;,. '*I \'. . . ,."
i: ,,., ·,,,

r~--.,;
; ti'J:aj.t~;f1~f~
:r ..r

-~"

~

.,

_.,..
.'

_

,-,,,,

.• ,..

.,1"

\,_"·/.

J·.

J

..l
-q

•

'

->•
·""

•

. 1·. ,_:=5~ ~\
J ·~ ~

~ I . -~ -~ .• ~
~ ~ . ".., -~ . ~ ~ :; ~ ~
~ • ~ • ,")
")
,
A
\q \q
.,

l, . ~
•
·"'I

-;.i

Q
.

'_,')
•

1

•1

'J,
,...., •

"

j

::

~

· ~

,-:)

~.

.•

~

~

"';·

~

~
•....

4'
3 ~
"i a

t

•A

')

J. .... --!· .-

~

,

•'I
f

~.
~

•..• -.; . •
"'

'I
•

\~
•")

• •

';:

.

~

,_ 1. ,~....

i

l

._
~·

'9.)

i._.

,.

.!.!I
•

;
•

~

'J',

"'

~• ~•"\

.•

°'U '

-"\

I

~

°'l·
I-

•.•

;i

~

•

•

• ')
•••

.j

•

"1°

.!.!I
'I

••

"

,

'

~·

·

.•

•J

~

1 '9.)

r • •
-.

"i'i
.• ,

~

~ ~ ~· ~ ~·~ ~-

~ , \ ~. j°"

-;;
~

•

"I
••

. 'l

'I
ti

.~
;,.

:--;

...

\.

::
I

~

~
•

1.

•..• ~
~-

-;.i
1-

")

.

::
~

• •

••
,

••

--:

\

".>:)

.

.•

...:9

'

:

·<l

A

-

•J

'.J

l

:,0

'"I,

'l

I

'I

•J

_";, ,'

' ")

_:,

•J

. •

,j

•J

-

l

'-:- .
j

.••

"i

•

-

J;

~

•

•.••

'1•

<l
.\,<

<t
••.•

••••

J.

...

-1'

-

-~

~·

-..;

. •...•

'"'I

••

.•

'"1

'~

..;:>I

-~

")

I

.....

'

~

'.J

..

:,,

"

vi('
'')

. ~·
••••

:;'

•

•••
.•
")
"I'
•.•••
-;; -;.i --;:-i

~

- "'

I

'l,

")

J

• "'

9.

°""")

•'I

~

-·
••.

' ,?'

-

7'

_,

\,
:':)

• •...• ,_

",.J

-;;
~

•J
~

........,

'

.•

~
· <l

-;· ~--,
•

~

~·

•

":\
'

-w

~·

•(l.

~
-;::•
~·

9' \.:

•

'-:)

1-

••••

,.,
'v(
·,..')
")

"°' t-..· .~ ,· . .~~ ·3. ·~· • ~~ ~~ :_:---. , :: i. . ~ s -.:1 · , ·.,1 . .. . . .:. .: ,
9' - . .
'0-1
-;J •
-;· .· -~. 1 ~. . J~1 . ~ c ·~ ~ . . , . . , J·
~
:J

· ') ;;j

\ -.

''J.,
~

•,..;

"

"'I

•1

cs ~

·:; ; ;:· 7 '. '' ,\,;,~:;:::;;'.' .~.''::: .·

. : .< ... , , . r,

":S:.,,tt'.lzli!i~WJ,//l::wil,;~\iJ-;v;;'.11,.,;;ir_.;;;,:~ifl~t'*-l,l';;i,ii,~,i;i/'';@£'-'~,;;.i;'.t\;;i,t,:ii;,b,i\'~;f,'.tJ#J/'.~it~~'1~¥J',

... ..

!l

·~

:;
I-

A•

~·
•

-"'

->•

• =>·

- I :,

.

'~

~·
;i_;. . ~·

->•

.::,)

• 1:>

~
~ -;}

_.>I

~

.

.,
"
J.
.J

•
>-

<

~

'i

~
~

j

l

!

I-

~

.~•·

l

"

.,:.

°)

)·

I

")

~

~·...•

/'

·~

_J,
'?)
I=

'-{
•

,_....,.
-j;'
•J

.. , .

.,.

~

"'

~

..•.A ,...\,~··~

..•

")

~

....•
·~
~

·~·~

l!.:>
"l

~
~

. r;·.

~.

·-~
I

~.

~·~.
·J

-""

...•..•.
C '\

A.
~
~

'~

.

. .-,

,,t
~ ·\•

-{
'I

.., .

,-),·

0

I-

_J:

~·

~"' J.

.

•")

-?"
l

·~··~.

•J
..;

J

'

:...

'I

."')

.

•J...
!:)'

l
..•.•

,.
-<•

'!)

.~

"1

~

••
•....

"· •

.~. :).

~ "c,,,,,.,,,, .. ,,,, .. ,~,... ,.,.,,,·.-,.,,.,.,,,,~,,. ·~~- ..~'ii.'jffu_~~;\"~iit~W,r.~~~~;~~~\'liliii~'t!~i9~>:-"'-•;11i#i111~,~,.;J1i,:,;;i#.i~is~;,{WJ.M~i~.).\:,i;tj!;,;,~~Jti.~Wii~~~~)~~\~,;;;,Ji,;;,,,:,;,
.. ,, •.

•

·~

·~

,')

...••
~

--·-

<,

I

•

--

'#4

h

. - . ,, " •• -

;,. _ ,..._,..].. , dt

@

_·ur·· ,

.•.....

..•..•.•. ,
•.;

--JI

11

.
·~·
.•.. ..•.~

'"\-~.

.,

='?')

•~

-<

_")

L

•\'

\

~

_:,,

1:I

~

\
'I

':'.)'·

·.~

_lj

·..J.,c",,o,,t,--

-

Bii:li

---~

-------.

·---

- .

-·-.

.

.

.

--

-

""'"""""""''"""""-""'""'"""~~-~-,,;.,;,. ..,.,"'!·"<'

~'

'"'

1·
-<.

·~

•J

·-

A

")'

·.f' ~....:z_• :j:. \~
~'

.,

'I

")

'.)

~·

·.~,

......

...q

~"

.

.,, .

~•

.

-- - _ _,_, . - . ~----~,.--:~-- -·- - - - -----:- ---..:-~::~:: . ~=--=-~~ ..:-= ··-~·~=-=-- ..:_~~·----~~.:::
~~:,.;c···~=.~:::0=0~~

..-w..;.

\.

.

-~".

>
w

-

....•.

~

-

A

"

..•

. _J•

7'

J.',) ·~~:$

••

-

<t ...,·:~,.
.J - ~ J

~

.,

~

._

'~

'".>

·~·
~
'\•

~

·~ ·'t

.

\
'

- "')

4)

~

·1!)

'

.,
-;;
~

-II

....•

.~·

'4.')

·~

Cr<

•J
, •

-..•
")

-

--::>

•'1
")

,)

~
~

-·.
" .:
&t ......
'-1 -&t •

-=r..... ~. '\

.....,

-~

•

J

•} -;j
~

,

~\

• -1 •

·~ .
j. . -:'~.',
~· ·1
•

~

~

"')

\

~

,I~

• ')

~

"

• -~~

~

A

..J.

.

"'\
\ -')

'.»

.•.

i, .

J

..J •

-:q

•

~·

"

•~

~

1,
.•..•

;.

;,,,

~

•

~

•

'

..,

~

, • "'

~
U(

/.,.

.•.••

-

I

,,

JIii

l

•

.~

'.\

.,

~

A
_./
--<,
:')
•

-;;

• ••.

-t

~

•

-

1
)

,..
-II
I

,"')

.
.

/"
"'

s) . ,a.,

'1
••

-;;•
I

'.> .,-t

-

#

_:i

_,.

-'"•
•..•
• 9.)

• t., '";'l

4!
'

~

.

~

-

'.J

•-..
•..•

•.•

'";'l

- ..

-;,

'1'

~

•

•' . ~

.,' . ~

"'

')

·t • -;;J. ~
·")

~

.:

~

•'

-::J.

-"!
•
.~·

~

"I

~

-- _-__
-

_
"

,.,,..._._-!
•
'

-

1'~

_

__

•

-

-------·~".__--===:.=._____

' - ~.
~.__
..,

\q

~

n
~· ·")
-t ••.••

.. • \,,l! J.~·

-

~

-~

~

"".)

~·

-;;

·-..

-;::...

\J!)
~

. ~

~~

:'.).

r

,,

-..

""'I

~·"'

.:-

.,,

~

.

,,,..,

':'))

/.,.
,

~
"'\

;,,•

., I

~ __s,•
~

1' -;

•

~ •

';-

~-

••.
-t
"')

\a.
~

-'l

''j
~·

• .V
•I ·')
-;

-t

.,

"'

,.;;• ••.••••

'If

""'I

,)
-

..;

~•J

~-

-

-;;
--l

.

"')

• • .:J.

• ~ 1' --i .~.
.,
l; J,, ;.E
. .., ~••""- ~

")

'";'l

·~
•

•"'.,)

~ . -#

\.
·.:.... . ':- .. ,.i-,-:.,,):.;,,..tt: .', ·i ·. i

I

~·

.

,i

~.,_-r'.',' ."°l;."'·:'l.•<,. ::..~";:_-,_:,. __
..,-· . ,_,¥_"._~~-a.~i.'.$:..·
;'>'~Ji_;:-...?.:}:-.:..i'!~-~~'::li_,_:~r
:1.;_lji:1;,.i·..§f.J ...,_.,:··~r,· :_·.·':.-_~-_Ir_·.,·_,:.:;:;.".
-~; :.;~ __,., ',
~

~

""

:.3.•.••

~·
i•

•
:.,~

--

1

•-",,;

-.;·-:

.-y

l
~
~'

\

'-.)

., . ·~.

••

·I.
•

-·

~• .

~

-.;'

•...••
,")

·-:> ~·

~

~·

~

-;;

-..·

~C ") . . i·
• '.

.,

'

J .
'i . _ ~-~

. ; "')

.•

••

--:> • ""

;,,,

.....! ••

•J -.~

")

~

\

~·
~ \~-;; J. • :; . ~ ~ -. ; ~~
•") '

·-

~·

~ ,-;;

'

.,I '"'.

-5' -~
')
':')'
'1,
~

;,,,

•J

. ")

"\

·~ •

- ~, ·., .

~JI

•J .

.J

-.~ -

. ...

-;;

·~

.

.

.

\

• ...,

, •

\

•

-

.

1'

-~

.

~·

...•

.-.,

•J

«: ~- ") \
:-;·
-;; .t .J
- ":-:J ·~

·~

~
~

·"}

·.; :.::)

•.•••

.:»

I~•

,"')

~ . -..

~ ,

,,......

"')

.,

")

_,..

·J ·-:>., j "I~ ~ ~ ~" ,~ •
-·
~·: <.-~.- ~
.. _:)., ")~
>-' •
,)

'1

\r,....•

·~
I

~ - -;;

'

-l\ • ' -;

~

•

~

-

.:J

1'

-.,

-~

I,..

~

...9I

-;;

~

~

~ ~

~ ,;,; · ~

-

.

"'

I (

,-

""-i·

~1l/tl'~-~~~c$j;/~,l);t.~/i_\>/ii~~t;~~;;;~~)~~~$~i,fl(:,~1;£{;ll!~~:;~~~~s.~i~}1l~i~t¥~i~;lr,~WJ~:··~~~~~~j/:~~-,g,<e>se,i,,,,,,.,<,,~~''1··•{.;·~.j"* ,,, ...,,,.:'.,,,,: ,,,,, _ ,, .

\

.•.~

.~
-·

·ui._'

1· ...I.-~
-::'•·-.,,. ....._
·~
·~ :J"•.,

. ·~

( l l ., l

. -,.~·

} : l \

1 r l

.

:1

=s
k

J.
-;;,"

.,,

>-

\

-

,.,\

-:;,'
~.

\

\

J. J.

i·

-·
•?

~

J~

.,

~

·\,
\

I

\ \ I
I

I \l

(\

(

