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ÖN SÖZ

Bu eser milli nevsal şeklinde

olup içinde çeşitli tarihlerde geçen meseleler yer

almaktadır.
Bu meselelere kısaca değinecek olursak; konuları Milli Mücadele dönemine emeği
geçen şahsiyetleri, yine o dönemde yabancı ülkelerin durumu, Türkiye-Avusturya ticareti,
Türkiye -Arnavutluk arasındaki rekabet, Ankara'nın ve çeşitli şehirlerimizin tanıtımı, spor
müsabakaları, İstiklal Mahkemeleri, Hıyanet-i -Vataniyye Kanunu, Kanaat Kütüphanesi adı
altında kitapların tanıtımı,Tokyo şehrinde yaşanan deprem ve sonuçları v.s. şeklinde
gruplandırabiliriz.
Eserin Türk tarihi ve kültürü açısından önemine gelince; bazı medeni milletlerin
kendilerine has tarihlerini, farklı öilletlerin yaşam şekilleıi ve geçirdikleri evreler ile çöküntü
ve yıkımlarını önemli şahsiyetlerin buluşları ve fikirlerini ele alan eser, o dönem için
aydınlatıcı bilgiler içermektedir.Bu eserdeki bilgiler tarihin bir kısmını aydınlatmaktaki rolü
itibariyle önem taşımaktadır.
Eserin çevirisinde ve teknik konularda emeği geçen başta Yard.Doç.Dr. Ali Efdal
ÖZKUL'a ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.
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ANKARA
Merkezi Hükümet
İstanbulun dur mu'telife işgal-i askeriyesinden tahliyesi üzerine merkez-i hükümetin
İstanbul'a naklini yoksa Ankara'nın veya Anadolu'da diğer münasip bir şehrin müceddeden
makarr-ı hükumet ittihazımı muvafık olacağına dair gerek gazeteler gerek bazı mütehassısım
tarafından bir takım mülahazat ve mütalaat neşr
Büyük Millet Meclisi'nde
evvel halli lüzumunu
mevzu'

ü

dermeyan edilmiş olduğu gibi mesele

de bazı müzakerane zemin teşkil etti. Bu ahval meselenin bir an

göstermiş

bahis ve müzakere

olduğundan

keyfiyet evvelce Halk Fırkası ictimaatında

olmuş ve bu hususta muhtelif fikirler mütalaalar

dermeyan

edilmiştir .
İş bu muhtelif fikirler şu suretle telhis olunabilir :
1-Ankara'nın merkez-i hükumet olarak kabulü
2-Sivas'ın merkez-i hükumet olarak kabulü
3-Konya'nın, Eskişehir'in merkez-i hükumet olarak kabulü
4- Merkez-i hükumet için yeniden bir şehir inşa ve te'sisi
5-Ankara'nın merkez-i hükumet ittihazıyla beraber namının değiştirilmesi
6-Merkez-i hükümet için lazım olan evsafın nerelerde mevcut olduğunun evvel-i
emirde tetkikiyle ba' de bırakarak ittihazı. ..
Bu mevzuülar , bu fikirler fırka-i içtimaanında pek uzun müzakerane zemin teşkil
etmiş 'arz u umik tetfikatta bulunulmuştur.

Fırka-i içtimaanında en son söz A.lan-ı Millet

Mebusu ve Hariciye Vekil-i İsmet Paşa'nın bir saatinden ziyade devam eden nutkunda verilen
izahat mukanna'a üzerine Teşkilat-ı Esasiye kanununa Türkiye Devletinin makarr-ı idaresi
1'

Ankara şehri olduğuna dair bir madde 'ilavesi husüsan heyet-i umumiyeye

'arzı tasvib

olunmuş ve 31 Teşrin-i Evvel Cumartesi günü cereyan eden müzaakere neticesinde ise
-,
Ankara'nın hükümet olarak kabülu , Meclis-i ekseriyet cezimasi ile karar-ı gir olarak bu
meselede nihayet şu suretle hale iftiran etmiştir. Bu babdaki madde-i kanuniye şudur:
"Türkiye Devletinin makar-ı iradesi Ankara şehridir".
Bu kanunun kabul ve i'lanını müteakip Ankara şehri donatılarak ahali-i canibinden
büyük tezahurat yapılmış olduğu gibi karar vali' den dolayı Büyük Millet Meclisine bir de
araza teşekkürine takdir olmuştur bu münasebetle Ankara şehrinin tarihi hakkında mücmelen
ba'zı ma'Iumat ve izahat ı'tasına musaraat ediyoruz:

1

Ankara Şehrini Malumat-ı Türkiye
Ankara şehri Anadolunun hemen

merkezinde gibidir. İstanbul'un 450 kilometre

cenüb-u şartisinde, 33.6, 39 arz şimali ile 26 ,24 ,20 şarkide vafi' ve hemnamı olan vilayet-i
merkez-idir. Sath-ı mecrden irtifahı 0080 metredir. Şehrin şimal tarafından yine Ankara
namıyla bir çay akar. Bu çayın miktar-ı cedum ile şehre akıtılarak bahçe ve bostanlarda
kullanılır. Şehrin cenub cihetinde ki tepelerde eski ba'zı istihkamlara , etrafta akar sular ve
bağlar ve köşkler vardır. Ankara şehrinin zaman-ı te'sisi pek kadim olup bir rivayete göre
(Gardiyus'un) oğlu (Midas) tarafından te'sis olunmuştur. Midas Jüpiter ma'bedinde görülen
enkaz yani gemi demirinin kaşifi olduğu cihetle şehre bu münasebetle Ankara'dan buraya
gelinmiştir. İş bu namdan bilaset ane bu halde kablel milad 300 tarihine doğru icra hukumet
eden hükümdarlarla Galan'ların zamanında (Ankır ) , (Ankara ) ismi verilmiş küçük bir
kasaba idi. Bir aralık meşhur İskender'in vesair mel'un Rumye'nin elinehhriran 'Acem'ler
tarafından zapt edilmiş idi. Daha sonra Roma'lıların eline geçti. (Kable'l milad 35) ve yavaş
yavaş kesb-i müsat ehemmiyet etti. Roma İmparatorundan meşhur (Arganus Örüküset)'in
fütuhatını terceme-i halini ve ba'zı velayesini havi vesayetnamesini , mermer üzerine hak
ettirerek abide şeklinde rakz ettirdiği 18 şehirden birisi de Ankara olup meskür vasiyet
nameyi Latin ve Yunan lisanlarıyla ihtiva eden şehrin içinde

Hacı Bayram Veli Kutsi

Sırral_Cami' Hazretlerinin halka-i Aliyelerinde Ak Medrese namı ile ma'ruf bir mahalde
manzur dide-i intibak ve hayran olmaktadır.
Avrupa'da mezkur vasiyetname üzerine müteaddit eserler telif ve neşrolunmuştur ki
bu eserlerden birisi 1554 tarihinde (Akduvan verandis) nam-ı zat tarafından kaleme alınmıştır.
Mahkuk vasiyetnamenin yazılarının kalıpları 1883 de Berlin Müzesine nakl edilmiştir.
Ankara' da bundan maada tepesinde hükümdar mevm-i ileyhin bir heykelin olan
(Agust Stoni Colon d'august) denilen bir sütun vardır ki elyavmi merkuz bulunduğu mahalle
mevcut ve yalnız tepesindeki heykel bir zamanlar düşmüş olduğundan ayrımca mahfuzdur.
Bu sütuna beynel hak taşı denilmektedir ki resmini diğer sahifede dere ediyoruz
Yine atar-ı kadimden Roma İmparatoıu (Nerava), (Terazan) , (Karakalina) nam-ı
zaatların namına abideler ve sütunlar inşa olunmuş olduğu istidlal edilmekteyse de bunlar
bugün mevcut olmayıp ancak hisar cihetinde ki kadim duvarlarda kesretle yazılı ve oymalı
taşlar görülmektedir.
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Bunlardan başka şehrin şimal cihetinde Hazırlık Tepesi namıyla ma'ruf tepenin
üzerinde etrafı açık bir kaya vardır ki şu'rayı cahiliye-i arabdan ve muallakat-ı seb'adan
birinin sahibi bulunan meşhur ernr-i'l kaysın mezarı oldugu rivayet olunmaktadır.
Sarihan ma'lum mazbut olduğu üzere asıl ismi (Cendahbin Hacermendi ) olan ernri'l
feyz Beni Eset hükümdarı

olan pederi tarafından

tardolunmuş

ve muahheran pederinin

kabilesi tarafından etrafı üzerine ihtisar sevdasına düşmüş ise de adem muvaffakiyetine mebni
diyar-ı Rum a firar ve Ankara'ya iltica etti. Burada vefat etmiş olması muhtemeldir.
Gerek bu tepede gerek Ankara'nın derun ve birununda daha bir çok asar-ı kadime ve
meyane-i atika bulunduğu

gibi herhangi bir tarafta hafriyat icra olumsa pek çok enkaza

tesadüf edilmektedir.
Roma'lıların taht-ı idaresinde bulunduğu
ihtimam olunmuş ve'lyevm-i

sıralarda Ankara'nın vüs'at-i me'muriyetine

mevcüd ve meşhut olan air enkazdan dahi istidlal olunduğu

üzere bir çok mübani-i aleyh te'sis ve inşasıyla memleketin tezyinatına itina edilmiş ise de
sonradan duçar olduğu saddemat ve inkilabaat bütün bu asarı ümran medeniyeti imha
eylemiştir. Yalnız asrımız Göreden denilen kilise hala mevcuddur. Roma'lılar tarafından inşa
olunan Stadeli bulundugu hali ise şimdiki (Hisar Mahallesi) teşkil etmektedir. Ankara şehri
halife-i Abbasiyeden Harun Reşit ve Mu'tesim zamanlarında İslamlar tarafından fethedilmiş
olduğu halde yine Bizans İmaparatorları istirdat olumnuştu. Selçuki'ler Anadolu'da te'sis-i
hukumet ettikten sonra Rumlar tarafından zatlı ve teshir olunmuş ve bir aralık Ahiler namıyla
ma'ruf namıyla taifenin eline geçerek bir müddet de onlar tarafından idare edilmiştir.
Taifemiz Göreden Aihi-i Şerifine vahi Hüseyin Nam-ı zatlar tarafından şehirde birer
cami' ve medrese inşa ettirilmiş vartihallerinde cami'leri hatırasına defneylemişlerdir.
Selçukluları müteakip Karamancgulları'rıa geçmiş olup ve nihayet 762 sene-i
hicriyesinde Hüdavendigar Gazi'rıin yeddi celadınıyla olunarak zımmımei memalik edilmiştir
Yıldırım Bayezit Han ile Timurlarının muharede-i meşhurası Ankara sahrasında vuku'
bulmuş ve tafsilat tevarihinde mestur olduğu üzere muharebe-i meskura Yıldırım Bayezit'in
esaretini muntec olmuş idi. Ankara'nı asıl ehemmiyeti Hudavendigar Gazi'nin futühatından
sonra aranmış sonra aranmış ve şehir günden güne kesb-i vüs'at ve ümran etmiştir

l
I
I
I

Sehrin haricinde cesim iki kayıtla vesyair mubani bulunduğu gibi , dahilinde büyük bir
hükümet

konağı müteaddit devar-i resmiye 32 cami'

12 mescid 37 medrese 1

daru'İmu'allimin 1 idadi mektebi mahsus 2 rüştiye mektebi 65 mekteb'i ibtidai 11 takiyye ve
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hangah , 28 han, 5 hamam , 86 çeşme , 17 türbe , takriben 8000 hane, 2200 dükkan ve diğer bir
çok mübani ve fabrikalarla milen gayr-ı müslimeye ait hayli mekteb ve kilise vesair vad idi
Harb-i 'Umumi

esnasında zuhur eden ve bir harik-i şehrin büyük bir kısmının

mübedden remat etmiş ve adeta bir hare beye çevirmiştir. Yekdiğerini takip eden harisat
malumuna bu şehr_i dilrüba hal-i harabeden kurtulamamışsa

da ahiran merkezi hukumet

ittihaz olunması hasebi ile asar-ı umraniyede getirilmeye başlanmış ve pek yakın bir atide
ibta-i baş-ı emsar olacak bir derha-i me'muriyete vasıl olacağı bi-içtibah bulunmuştur
Ankara şehri türk ve İslamdan zevat yetiştirmiştir.
meşhure-i tasavvufdan

Munettenevvi-i

Müşabih-i mulükederı verhal

Şerif , şarih-i Fazıl-ı 'İsmail efendi 964 tarihinde

irtihal-i dar-ı cinan eden eden Şeyh Hümeddin Efendi , terikat-ı 'ulbei halvetiye rical-i
ma'rüfesinden

950

tarihinde

azam-ı

dar-ı

mutebahhirinden

olup müemmatı ve ezrunde

beka

olan

Şeyh

Ahmet

Nam-ı esi ve İstanbul'da

Çelebi

ulema

medresesi ma'ruf

bulunan ve 1097 tarihinde vefat eden Şeyhul İslam Muhammed Emin Efendi ve ernsal-i azam
bu cümledendir.
Şehrin dahilinde

azam-ı rical-i taıikat

ve hakikatten

bir hayli zevatında

türbe

merkebleri vardır ki Hacı Bayram-ı Veli Kudüs Sırra'l hayr hazretleri müşar aleyhimin
pişürindendir Müşaraleyh Hazretlerinden başka civar-ı Aliyelerinde tacüddin-ü Şeyh Hüseyin
bekaiddin Nakşibendi kırklar makamı denilen mevkide Şeyh Ahmet Necmüddin efendi, kadı
çelebi şehir haricinde Ahmet Süfhani ve diğer zevat-i kiramın merakıd-ı aliyeleri ziyaretgahı
inandır. Şehri tezyin eden birçok cevami ve mabedin Ezrumle Akmedrese inzalinde kaim olup
üstadi cihan mimar Sina'rıın asar-ı muhalledesinden

ve 2 şerefeli minaresi

ile deruni

duvallarında ki nakş-ı çinilerle bir manzare-i Dilruba-i malik bulunan Hacıbayram vel-i cami'
ile balada ismi geçen Mehmet Emin efendinin binakerdesi olan Zincirli cami' Selçuklulardan
!'

Aladdin Keykubaddan evvel Gıyaseddin Keyhüsrev 432-61 O seneleri arasında inşa ettirmiş
olduğu Alladdin Cami' Süleymen Kanuni nüzrasından Ahmet Paşanın 732 tarihinde ihyan
girdesi olan Kurşunlu yeni cami' , mübani-i kadimeden asrlan cam-i şayan-ı ziyaret ve
temaşadır
Ankara'rıın havası oldukaça güzel suları saf ve lezizdir. Ezcümle olacak öksüzce
cebece suları lezzet ve safiyece birinci derecededir. Bunlardan başka 316 senesinde Elma
Dağı'nda demir borularla

güzel bir su getirilmiştir.

Şehre 2 saat mesafede

Hanumanım Peykar mı namı ma'ruf su en saf ve en nefis sulardandır.
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Ankara'nın ehemmiyet-i ticariye ve iktisadiyesi
Ankara meşheri 578 kilometre dolayında 1 hat ile İstanbul'a
Anadolu şimendiferlerinin

merbut olduğu

gibi

merkiz telafiyesi olan eski şehir ve vasıtasıyla konuya erkaf ,

Afyon Karahisarı ve İzmir ile de rabıtası vardır. Son senelerde Sivas' a dogru işasına başlanan
ve album asi Yozgata kadar işlemekte olan Daguvil hattıdan hal ve ehemmiyet kesbetmeye
başlamıştır.
Yukarıda bahsi geçen Ankara Çayı şehrin önünden geçerken (Bend

deresi) yahut

(Dibağhane deresi ) namını alarak hariçdeki sebze bostanlarını ve meyve bahçelerini iska eder
ve bu münasebetle Ankara'nın

sebze ve meyve ihtiyacatını temin ettikten sonra harice pek

çok meyve ihraç edilir. Zaten Ankara'da mine'l kadim envaç esmar-u fevana pek mebzul bir
surette yetişmekte olup ale'l-husus elma ve armudun en a'la ve nefisi burada hasıl olmaktadır.
Ankara'da
mesküreden

yalnız armudun 538 ne'vi ma'ruf ve mevcut olduğu rivayet olunur. Enva'ı
yola dayanabilen muzları , birhassa nefis kış armutları kaputla İstanbul' a ve

diğer mahallere sevk edilmektedir.
Ankara'nın
mübalağa

öteden beri şehr-i tekir alem olan gayet nefis ve beyaz bağları bila

, dünyanın

hiçbir tarafında

yetişmez

denilebilir.

Bu yollardan

da harice ve

İstanbul'a külliyet-i sevkıyat ve ihracat ve ihracat vuku' bulmaktadır.
Ankara vilayeti ve Kastamonu Bursa ve Konya vilayetlerinin bazı mahallerine mahsus
olan mevahibe"l heyeden biriside tiftik keçilerinden ihtihsal olunan tiftiklerdir. Bu kısmetli
mahsul veren keçiler birkaç cins oldugu gibi istihsal olunan , tiftikler dahi tellerinin ince veya
kalınlığına göre , kaba , orta , ince namlarıyla 3 kısma ayrılır. Kaba tiftiği telleri katran bir
milimetrenin binde kırk veya ellisi , orta tiftiğin telleri binde yirmi veya otuzu ince tiftiğin
telleri katran bir milimetrenin binde seki:tveya onu kadardır. İnce tiftikler bittabi' a' lası ve en
kıymetlisidir. Dahil -i

birmilyon beşyüzbini karip tiftiğin keçisi mevcut olmasına göre ve
~

bahr keçiden ve satı birbuçuk okka yün alınmak i'tibariyle işbu tiftiğin mahsulden Ankara
vilayeti her sene takriben iki buçuk milyon kiyye istihsaalat yaparak büyük kısım i'zameni
baliye ve çuvallarla ve kısmen deri üzerinde olduğu halde haricen avrupaya sevk eder ve cüzi
bir kısmında dahilde sarf ve isti'rnal eyler. Dahilde kalan kısımdan malinde abide metin ve
nefis Ankara sofları ve şaliyaleri nesc olunduğu gibi çorap , eldiven faniyle , boyun atkıları ,
karyola örtüleri yastık yüzleri ve kadın ve çocuk ceketleri vesaire dahi i 'mal olunur bazen bu
mahsulden gayet zarif ve metin halılar seccadeler dokunur. Bunlarda kısmen İstanbul' a vesair
mahallere ihrac edilir. Tiftik keçileri ale'l-ulum beyaz olup bazen siyah gümüş ve kahve
renkleri bulunursa da bunlardandır.
5

Ankara tiftik keçilerinden

başka bir buçuk milyon kadar da koyun mevcut olup

bunlardan da kelbi miktar yok istihsal ve ihrac ve dahilde halı ve seccadeler vesair mensucat
i 'mal olunur.
Dahil vilayette at deve karasığır manda ve misali hayvanat dahi pek çoktur. Bunlardan
da imkan derecesinde istifade edşlmektedir. Ankarada yaşayan , yetisen kediler tavşanlar
yumuşaklığı ve uzunluğu ile meşhurdurlar.
Ankara'nın

pastırma ve sucukları da Kayseri'ninki

derecesinde ma'ruf

ve nefaseti

haiz olup bunlardan da hayli ihracat vuku' bulmaktadır. Bu şehr-i dilavenin son zamanlarda
merkez-i hükumet ittiaz edilmesi kariben tevsic ve tezyin

etmesini te'min edeceği gibi

ticaret-i iktisadiyayatca da vasıl mertebe-i kusva ümitlerimiz berkemaldir.

İstiklal Mahkemesi İstanbul'da
Kanun-u Evvelin sekizinci dokuzuncu
neşrettikleri Ankara telgraflarını

günü İstanbul'da

intişar eden gazetelerin

okuyanlar Büyük Millet Meclisine İstanbul'a

bir İstiklal

Mahkemesi a'zamın ekseriyetle karar verildiğini ve bu mahkemenin riyasetine Cebelibereket

meb'ünu İhsan , Konya Mebusu Refik Hakkari mebusu Asıf Kütahya mebusu Cevdet ve
umümiliğine de Saruhan mebusu Vasıf Beylerin intihab eylediklerini görmüşler ve aynı günde
, İkdam ,Tanim ve Tevhid-i Efkar sermuharrevleri Ahmet Cevdet Hüseyin Cahit Velid Ebu
ziya Beylerle , İkdam ve Tevhid-i Efkar müdebbir-i mesulleri Ömer ve Hayri Muhyiddin
Beylerin zabıtaya tevhid edildikleri vakıf olmuşlardır.
Mahkeme müşar-ı aleyh İstanbul'a azline başlıca sebep cerniyet-i islamiyesi hande
rical ma'rufasından Emir Atr imzalarıyla hilafet-i mes'ulesine Türkiye Cumhuriyeti baş vekili
ve hariciye vekili İsmet Paşa Hazretleri'nin taktim olunan mehtubun henuz meşar-ı ileyhe ve
salondan evvel suret mütercimesinin selef'i-I

beyan gazetelerde etmiş ve olmasıdır. Mezkur

mektupda makam-ı maliye hilafetinin takbis islamiyenin bir yüzündeki manevi kuvvetin
zevaline müncel olacağından ve islamiyenin büyük bir kuvvet-i maneviye olarak kalması için
hilafetin mevk-i ve şerefinin hiçbir zaman dun olmaması lazım geleceğinden

bahis ile

makam-ı hilafetin umum u islamiyeye itimat ve hürmet telkin edecek esaslar dairesinde ve
rüesasıyı İslamiyetin manevi ve dini muhafazayı haram bir hale konulması Büyük Millet
Meclisinden ve Türkiye rical-i rüesay-ı münevveresinden

talep ve istirham olunmakta idi.

İşbu mektubun intişarı Ankara' da da haber alınmış müteakip keyfiyet Büyük Millet
Meclisinde mevzu' müzakere olmuş ve İsmet Paşa'nın talebi üzerine haf-i bir celse akdedilip
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muahhiren in' igadapdan celse-i aleni yede İstiklal Mahkemesinin bir veche maruz teşkil i' zanı

kararlaştırılmıştır.
Mahkemenin riyasetine intihap olunan İhsan Bey kürsüye gelerek Meclis-i Aliyenin
bu gün ittihaz ettiği bu kara dahilinden ve haricesinden gelen su-i kasıtlara karşı bizi matkur
kılan büyük ruhun tecellisinden ibarettir hakkımızda da izhar buyrulan itibada an samimu'l
kalp teşekkur ederiz. Kararlarda daima selamet ve zan endişesi vicdanlarımıza hakim
olacaktır. Meclisi Nemaliyenin yüksek şeref ve mütenasip olarak çalışıp ve muvaffak
olunacaktır. "Tevfik Allah'tandır" denilmiştir .
Meşarıleyh İhsan Beyin şu nutku Hükümet-i Cumhuriyenin adil

ü

nasfetten

ayrılmayacağı hakkındaki inadı ümumiyeye müeyyid bir şekilde olduğu için İstanbul' da
Hüseyin te'siri mucip oldu. Vakıa , başmuharirlerle isnat olunan şehmet ki Hıyanet-i
Vataniyedir. pek ağır olduğundan bu cihet te'siratı umumiyeye bari olmuş idi . Mamafih baş
muharrirler bu memleketin ne sadık evladından olup müdde-i hayatlarını milletin irfanına hasr
eylemiş ve senelerden beri bu yolda mebrur ve meşhur pek çok hizmette bulunmuş oldukarı
malum olmasıyla mevmi ileyhin ma'zucatların 'inde'l-hakik tezahur ederek karar verileceği
vaki vaki te'siratı vakıa-ı bir dereceye kadar tadil etmekteydi.
Mahkeme heyeti saliyesi 1 O Kanunu Evvel Pazartesi günü İstanbul' a gelerek
bir beyan name neşretti. Beyannamede ezcumle ". . . son zamanlarda bazı fesada başlandığı
anlaşıldıktan sonra cumhuriyetimizi her ne bahisle olursa olsun muhakkak mevki' etmeye
azim eden Büyük Millet Meclisinin mevcut kanun-u mahsusa istinaden bu gibi neşriyetı imha
etmekle İstiklal Mahkemesinin teşkil ve i' zam ettiği beyan olunduğundan sonra ... "
mahkemenin yüzbinlerce türkün kanı pahasına elde edilen Cumhuriyetimizin mevcudat ve
esasatı hilafetinde hareket ve teşbusata şiddetle karşı çıkmak ve bu süretle mahrum istanbul' a

"'

halife çok muhtaç olduğu sükun ve refahı temin edeceği ve mahkeme heyeti kararlarında
selamet ve zan endişesini mefkurenin aşkı ve vicdanlara hakim olacağı temin ediliyordu. Bu
beyannameye muteakip mahkeme madde-i umunince bade'l-istihvab sadır olan resmi
müzekkeresi üzerine müdevvirine dairesinde nezarette bulundurulan balada esamiyesi
muharrir gazeteciler 11 Kanun-i Evvelde tevkifhaneye nakl olunmuştur. Bunlardan Ömer
ecramı bulunmasıyla gayr-ı mevkuf olarak ecram-ı mahkemesi tektir etmiştir. 13 kanun-i
evvelde dava vekili Lütfi Fikri Beyin ve Tanin heyeti tahririye münevviri Beha'nın ve yaveri
Ekrem beyin tevkif edildiği , 3 gün sonrada Osman , Şükrü , Kominist Mehmet , Mesut , Sami
, Kör İbrahim nam-ı şahsın tevkifine emir verildiği tebli olunmuştur. 23 Kanun-i Evvelde dahi
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Ankara'lı Mahi Devazade İbrahim Ethem Efendi namında bir genç tahtel nezariyete tevkife
alınmıştır.
Bu tetkikat ve tevfikat devam ettiği sırada Büyük Millet Meclisinde İstanbul İstiklal
Mahkemesi'nin

vazife selahiyetinin tesbiti hakkında müzakerat cereyan etmiş ve kanunun

üçüncü maddesinde de muharrir tekmil fıkralarda gösterilen esaslarla selahiyettar olmasını
kabul eylemiştir .
Mevkuf gazeteciler ihtilattan men edilmiş oldukları halde isticvaplarından

sonra bu

memnuniyet ref ve kendilerini müdafa için vekil tutmalarına müsaade olunmuştur. Bunun
üzerine Hüseyin Cahit Bey müşahir ve kelayı Velit ve Hayri Muhyittin Beyler Ali Galip ve
Talha beyler Ahmet Cevdet Beyinde Haydar Rıfat ve Sadettin Velid beylerin de vekil müdafı'
tayin etmişlerdir.
3 gazete 5 muharriri ile müdür mesullerinin muhakeme-i Aliyelerine 15 kanuni evvel
cumartesi günü başlandı . İlk celse Fındıklı Sarayında eski Meclisi Mebusan dairesinde vak-ı
bulunarak evvel Tevhidi Efkar sermuhariri Velidin sonrada Hüseyin Cahit ve Ahmemt Cevdet
beyler

ve en sonra da Heyri Muhittin

Bey isticvab

edildi.

Cereyan-ı

muhakemeyi

istima'etmek üzre kadın erkek birçok zivad katılmaları salonu işgal etmişlerdi.
İkinci mahkeme 18 Kanun-i Evvel Pazartesi günü cereyan etti . celselerde İstanbul' da
münteşir diğer tğrkçe gazeteler sahip ve sermuharrirlerinin ve heyeti tahririyle müdürlerinden
bazılarının mütaalatı alındı. Samien geçen celseye nisbetle daha ziyade idi.
İstiklal Mahkemesinin

19 Kanun-i evvel Çarşamba 21 Kanun-i evvel Perşembe 24

Kanun-i evvel Pazartesi celseleri Lütfi Fikri Bey'in muhakemesinde

tahsis olunur ve son

celselerde müdde-i umumiliğin iddianemesi ve Lütfi Fikri Beyin , Kutsi ve Hayri Beylerle
bizzat kendisinin müdafanameleri istima> olunduktan sonra mahkemenin kararı 28 Kanun-i
evvel Perşembe günü karanat ve tebliğ edilmiştir.
Lütfi Fikri Bey tevkif ve muhakemesi esvabı , bu babdaki mahkeme kararında izah
olundnuğu üzere Tanin Gazetesinde halife hazretlerine neşretmiş olduğu açık arızasında halife
hazretlerinin istifası şayialarından bahis ile bu haberlerin tekzibe rağmen mısrana devam
etmiş ve memleket ve milletin elemle karşıladığı ve bu istifanın muzır ve mühellik olduğunu ,
muhafaza-i nefs, muhafaza-i hanedan, muhafaza-i vatan ve alemi İslam namına bundan hazır
etmesini tilave etmekle beraber ölüm tehlikesi olsa bile ebediyen sukut etmesi için Halife
Hazretlerine sebat ve metanet tavsiye etmesi ve Akşam Gazetesinin bu babdaki i'tirazına
cevaben mezkur gazete de intişar eden mektubunda da "milli hakimiyetin mutlaka cumhuriyet
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idare ile tev'en olmadığı , meşrutiyeti cumhuriyete tercih ettiğini , hükumet cesimanesiz
hilafeti yaşamak mümkün

olamayacağını

, serahaten beyan eylemiş Hıyanet-i Vataniyye

kanunun madde-i mahsusasına temas etmekden ibarettir.
Müdde-i umumiyelik memuriyet-i aliyesi bu babda dermeyan eylediği esbab-ı vadileyi
istinaden mazmumun tecrübesini talep etmiş olmasına mukabil Lütfi Fikri Bey ve vekilleri
tarafından

irad olunan adına bir hukuk

kitabı teşkil edecek kadar mufassal

bulunan

müdafanede maznunun neşriyet vakıasından kasde delalet tehrikin tazannun eder bir küüna
maksat ve serahat bulunmadığı gibi böyle bir takibe Lutfü Fikriye beyin hayat-ı maziyesinin
asla müsait olmadığını dermeyan ile bıraktığını talep eylemiştir. Mahkeme heyet-i aliyesi bil
cümle iddia ve müdafaatı tetkik ve müteala ettikten sonra selef-i zikrin arıza müderricatına
nazaran makam-ı iddianın maznun hakkında Hıyanet-i Vataniye Kanununun birinci maddesi
mucibince tercim-i talebini muvafık görerek nevmi ileyhin mücerrimiyetine ekseriyetle karar
vermiş ve bade Lütfi Fikri Beyin Akşam Gazetesindeki makale-i cevabiyesinde meşrutiyeti
cumhuriyete tercih ettiği hakkındaki ifadatını nazar-ı itibara alarak manzumun 1 Teşrini Sani
karar-ı hilafına an kastı ve tahriren neşriyatta bulunduğu ve bu suretle zat-ı hazret hilafet
penahiyi karar-ı mezkuru ahkamı hilafına hareketle tahribin eylediğine fenahat hasıl olduğunu
ilave etmiştir. Neticede Lütfi Fikri beyin Hıyanet-i Vataniyye kanununun üçüncü maddesi
mucibince ve uzun müddet ilm u hukuk alinde nümayiz etmiş metruk bir zat olmasının ve bu
işleri temyize muktedir bulunmasının esbab-ı müşeddide-i takdiriyeden adıyla mevmi ileykin
5 sene müddetle küreye mahkumiyetini karar verdiğini vicahen tefehhüm etmiştir. Kararın
tabliğine muteakib heyet-i hakime kalkarken Lütfi Fikri Bey hakkında hükmü sureti telafisini;
-"Memleket

sağolsun!"

cümlesiyle ifade ve iblağ eylemi~tir
Lütfi

Fikri

Beyin

borca

muharrir

mahkumiyeti

umumiyetle derin bir tesir yapmıştır. Lütfi
hakkında sadır olan hükmünü

samiayn

üzerinde

ve efkar-ı

Fikri Bey , makasıtdaki telafi ihtilafı olarak

tevekkül tamamiyle karşılamış

olmakla beraber vicdanen

müdebbiri olduğu kanaat-ı kamile ile kanaat etmiş ve müddet mahkumiyetini nefiat-ı ilmiye
ile geçirmek kararını vermiş

idi. Mağhaza

Hükümeti

Cumhuriyetimizin

şefkati adalet

göstermesine bir küyede iman ederek bunun asar-ı tecelli edeceğinden ümit var bulunmakta
idi.
Fil hakika bu ümitde aldanmadığı mükmü val-i evvel emirde temyiz etti. Temyiz
mahkemesi bu hususda bir karar intihaz ve tebliğ etmedi isede bu sıralarda bari heyeti
tarafından mevmi ileyhin afvı ve istirhamına dair Büyük Millet Meclisine vak'ı olan müracaat
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ve bilaahir bizzat kendisi tarafından takdim olunan istid'a nama meclis-i aliye nazar-ı dikkate
alınarak nevmi ileyhin mahkumiyeti

kafi-i metayic hukukiyesine

kanunu mahsus ile af eylemiş ve bu münasebetle

şamil olmak üzere bir

atide izah olunduğu üzere cumhuriyet

aleyhinde teşkilat hazırlamak ve bazı işhası hıyanet-i vataniyede bulunma'a

teşvik etmek

meselesinden dolayı bir sanaya mahkum olan Ali Osman Reis ve tahrikatı havi bir risale neşri
ve cemavilde teşvik-i amiz ve az icrası cezminden dolayı kezalik bir seneye mahkum olan
Hafız İbrahim Ethem Efendi dahi büyük millet meclisinin bu lütfu şefkat gösterisinden
müstefit olmuşlardır.

*

*
*

Üç gazete ser, muharrir ve müdebbirlerinin üçüncü muhakemesi 22 Kanuni Evvel
Cumartesi ve dördüncü celse muhakeme 25 Kanuni Evvel Çarşamba günleri vuku' bulmuş ,
bu son celsede makam-ı idianın idiianamesi kıraat ve istima' olunmuştur. Muhakeme
günlerindeki samilerin miktarı hergün evvelki günden daha ziyade artmakta ve kadın samiler
erkeklerden daha ziyade mevki teşkil etmekte idi.
29 Kanun u Evvel Cumartesi günü basmuharrirlerle müdafalarının müdafası istima' a
kasr olunmuş ise de bugün ancak Velit ve Hüseyin Cahit Beylerin ve vekillerini , müdafaası
okunabilmiş ve bir de Velid Bey tarafından müdafaa şahidi olmak üzere ikamet olunan zevat
-ki mebüsan _ı kiramdan Rızanur Bey ile miralay Kemal , rnekatip harbiye muhasib Mesud
Hüseyin İhsan , tüccar Mehmet Moskova Sefareti müsteşarı Enis Beylerdir.
İstima' olunabilip Cevdet Bey'e vekil müdafaanın müdafaları ve makamj ed'anın son
iddianamesi 30 Kanun_i Evvel Pazar ve 31 Kanuni Evvel Pazartesi günleri kıraat ve Kemal
edilebilmiştir.
Müdafa' a vekilleri esasen memleketimizin medar_ı iftiharı olan erbab_ı hukuktan ve
münevver_il efkarj

zevandan blundukları gibi me'kabir umumun tevce ve i'timadına

mazhar olup ve her türlü ki meziyat ve irfan ve himmeti nefislerinden cem' etmiş evlad_ı
vatandan oldukları cihetle tarz_ı müdafaaları efkar_ı umumiyeyi bihakkın alakdar etmiş
idi.Filhakika mahkeme_i aliyenin tekmili 3 gününü isgal eden müdafaat adına şayan_ı istifade
birer konferans mahiyrtinde idi. Bununla beraber erbab: dikkatin meal iflıar i'tiraf ve ve
beyan eylediği vecheyle, İstiklal Mahkemesi de Avrupa'nın en metruk mahkemeleri genç
cumhuriyetimizin kevkeb_i adaleti olunca parlaklığıyla tecelli ettirdi. Yevm_i mezkurde
ba!de-i zeval saat 2de mahkeme heyet_i 'aliyesi salonda isbat ı vücüt ederek kararın
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okunacağını tebliğ etti. Zat katibi kararı okumaya başladı salon bila mubala' binden ziyade
samiinle hınca hınç dolmuş. Bila isitisna herkes "baştan ayağa kulak kesilerek , tayğirine
müsadık bir suretle kemali sukunet ve ciddiyetle okunan kararı dinlemekte bulunmuştu.
Neticede ki mahkeme kararının kıratı yarım saat kadar sürdü:neticede
"Mahkeme agahan mektubunu bir Teşrin-i Sani kararına muhalif addetmekle beraber
üç Türk gazetesinin bu mektubun süret-i neirinde ve tenkisinde cürümleri olmadığına kanaat
ederek beraatleribne karar verildiğini ve Cumhuriyet perver Hüseyin Cahit , memleketi uzun
mesasiyle hizmet eden Ahmet Cevdet ve hayatı mazisesiyle vatan perver beylerin vatana aynı
zaman da maznuniyetleri iddia edilen diğer gazetecilerinde beraatlerini tazmin almıyordu"
İstiklal Mahkemesinin
karşılandı

bu kararı bütün samiin canibinden , kayet medit alkışlarla

. alkış tufanı ancak mahkeme reisi muhteremin

işareti üzerine sükun buldu.

Müteakiben reis-i müşarın aleyh mahsur bir nutuk irad ederek bunda ezcümle: "Mahkeme
heyet_i aliyesinin şu neticeden milletimz namına çok müftehir olduğunu ve milletin amal

ü

efkarına tercüman olan münevver gazetecilerin , zaferimizi ne pahasına kazandığımızı takdir
ederek bundan böyle de milletin huzur ve sukun mutlakını her an vikayeye hasrı mera'i
edeceklerinden

emin bulunduğunu

harap vatanımızın

icmar ve ihyasına efkarı milliyenin

inkişaf ve terkisine çalışacaklarına itiminan-ı tam ile intizar edenlerini, vakut bir tarzda beyan
etti. Reis beyin nutkunu "yaşasın cumhuriyet" sedaları takip etti.
Muhakeme bu süretle puziray-ı hütam olduktan sonra mevkuf bulunan gazeteciler
derhal tahliye olundu. Herkes Heyet-i Hakimeyi ve gazetecileri tebirk ederek dağıldı .
İstiklal Mahkemesinden

intac ettiği davadan üçüncüsü

Ankara'Iı Develi Zade Hafız

İbrahim Efendiye ait idi. Henuz 20 yaşında bulunan bu zatın sebeb-i muhakeme ve tercimi
"İslamiyet ve tesettür -nisvan" ünvanıyla neşrettiği risalede ve başına sarık sararak Fatihte ve
~

diğer ba'zı ve cevmi' de iğrap ettiği irticaa karene mevzularda halkı fesada teşvik etmişlerdi.
meşar-ı ileyhin muhakemesi 6 günü Nisan-ı Pazar günü ru'iyet olunarak aynı günden intac
edilmiş ve mahkemenin kararı 2 günü Nisan-ı Pazartesi günü tefhim olunmuştur.
Karar-ı müzakerede

tasrih olunduğu veche ile nevmi ileyhin mü'Ien vakı'

olan

müdafaat ve ifadatına rağmen milletimizin hürmet ettiği bir kisfenin bahşedildiği manevi
rr'üfuz ve kudreti sui istimam ile halkı yanlış yollara sevketmesinden dolayı 1 sene müddetle
hapsine mahkemei 'müttefikan

hükm edilmiştir. Mahkemem reisi bey , kararın tefhimine

müteakip vafi olan muhtasır hitabesinde , ma'sum ve mazlum halkı namca hareketlere sevk
etmek cürmü cezanın daha pek çok olmasını icap ettirebilirsede senenin küçük olması ve
ıslah-ı hal edeceği hususunda heyet-i hakimede bir kanaatin tahassübü cezanın bir sene olarak
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tayinine sevk etiğini söylemiş ve "Cenab-ı Hak'tan temennimiz islah-ı hal etmekliğimize
ma'tuktur" demiştir

*
*

*

İstiklal Mahkemesi heyet-i hakimesinin dördüncü muhakemesi 12 nisan Cumartesi
gün Ali Osman İlyas Sami ,İbrahim, Dayı mes'ut, Kominist Muhammet Efendilerle tağyib
eden reis-i Cumhur ve cumhuriyete suikast yapmak üzere çalışmak vazımnei muhtelifede
sırran , vukulen , hiyanet-i vataniyeyi tahrik etmek cürümlerinden dolayı icra olundu. Bu
muhakeme 16 kanun-i sani' Çarşamba 21 günü nisanı Pazartesi, 23 günü Nisanı Çarşamba 29
günü Nisanı Salı 2 şubat Cumartesi celselerini işgal etti bu celselerde manzumlardan mevkif
olanların vicahen ve tağip etmiş bulunanların gıyaben muhakemeleri icra olunmuş. Son
celselerde müdde-i 'umumiyelinin idiianamesi ve manzumların müdafaanameleri ile beraber
ikame olunan müdafa şahitleri denilmiştir. Mahkemenin kararı 5 şubat Salı günü tafhim
olundu .hulas-ı karar borca aittir.
Maznum aleyhinden hareketi milliye esnasındaki hizmet-i vatanperveranesi ile temyiz
eden Binbaşı Mesut beye Abdulkadir ve Şükrü Beylerin ve Hüsnü Kahya ve İlyas Sami ve
Kominist Mehmet ve İbrahim Efendilerin Reis_i Cumhur Gazi Paşa Hazretleri'ni suikast
ecramı suretle hiyanet-i vataniye ve şekli idare-i tebdil ve hükümet-i taklib cerasemini irtikap
ettikleri hakkında kanaat bahş-ı vicdan olacak derecede esbap ve dalailin 'adem-i mevcudiyet
i hasebi ile beraatlerine ve Ali Osman hareketini tevafuk eden kanun-i cezanın 58. maddesinin
son fıkrasına tavfikan 1 sene müddetle hapsine müneffefen verilmiştir.
Kararın kıratını müteakip heyeti hakimi salonu terk etmiş ve beraat edenler tahliye
edilerek memnun ve müneşekkir bir halde evlerine gitmişlerdir.
Yukarıda 'arz olunduğu üzere Büyük Nillet Meclisimiz Lütfü Fikre! beyle beraber
nevmi iley ve Ali Osman ve Hafız İbrahim Ethem Efendilerin de mahkumiyetlerini af etmek
süretiyle cidden büyüklüğünü ispat etmiş ve gelmiş cumhuriyetimizin tarih-i adliyesine bir
sahife-i zerafeşan ilave eylemiştir.
Yaşasın Cumhuriyet ! :

Mübahis Maliyye ve İktisadiye
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İlk nüshamızda meşrutiyetten i'tibaren bütçelerimizin geçirdiği safhat-ı mücmelen arz
ederek duyumu umumiyemiz hakkında da etraflıca malumat i'ta etmiş idik. Geçen seneki
nevsalimizde ise yeni Türkiye Hükumeti bütçesine dair bir derece tafsilat kayt eylemiş idik.
Maliye vekaletimiz , 1339 sene-i maliyesi 1.

6 aylık hizmet-i umumiyesi için üçer

aylık olmak üzere 2 aylık avans (mukat bütçe )kanunu istihsat etmiş ve akdi sulh-a muteakıp
ikinci altı ay içinde bir bütçe tanzim ederek meclis-i milliye tebdil eylemiş isede muvazene-i
maliye encümeni yalnız devair kadroları tetkik ve tesbit ile bal'a küfte yeni bir bütçe tanzim
etmektense üçüncü bir Avanis-i kanuni ile sene nihayetine kadar tedvir-i emri muvafık
görmüştür.
1339 sene-i zarfında devair-i hükumet kadroları , ihtiyacat-ı hakikiyeye göre vasi-i
mukayasede

tertip ve zabıtan ile memurunu

adliye ve melikiye muaşanına ehemmiyetli

miktarda zamain icra olmuş hasebi ile bütçe yekunumuz hayli kabarmıştır. Aynı zamanda
muahede-i salihiye mucibince mübade-i ehliye ibtidar olunduğundan bu hususu temin için
ihlas edilen mübadele , iskanı ve imar vekaletinede büyük miktarda tahsisat tefrik olunmuştur.
Onun için 1340 senesinde mütevazi bir bütçe tanzimini hayli bir mühim mesele olmuştur. İlk
tanzim edilen bütçeden takriben 50 milyon açığı olacağı hakkında ki şaiyat muhamil-i
maliyece hayli sui tesir hasıl etmiş fakat İsmet Paşa kabinesi ve bilahire maliye vekaletine
istihlaf etmiş olan abdulhaluk bey efendi bu açık miktarını ehemmiyetini bir miktarda tenzile
muvaffak olmuştur.
Bütçe bu sene mecliste ilk defa olarak müşkafhane bir tetkike tabi tutulmuş milletin
ihtiyacat bütün vuzuhuyla nazar-ı itinaya alınmıştır. Muvazene-i maliye encümeninin bu
husustaki gayreti cidden seza'iri şükrandır.
Hükümet 134. senesi için maarif bütçesi müfredatı anade muharrir olduğu üzre umman
900-128 lira olarak teklif etmiştir.
5050000

maarif

13.000.000

tafıa

8.150.000

iktisat

200.000

matbuat ve istihbarat

30.400.000

bahriye müdafa-I seniye askeri ferikalar

7.000.000

mübadele imar iskan kanıtı

347.330

riyaset

2.000.000

duyun-u dahiliye ve mütehassıs

500.000

ankara şehrine meavat
13

I
I
I
I
I

ı·

I

ı·

f

l
I

331-690

hilafet

6388070

duyum-u umumiye

10900000

mahsusat-I zatiye

1605415

büyük millet meclisi

5600000

maliye

680000

umum-I kasriyye

3200000

res us at

4980000

posta ve telgraf

40000

icra ve kefiller

15000000

dahiliye hariciye

4000000

şeriyye. Adliye

1.300.000

hariciye

1.200.000

şeri be

5.0000000

adliye

Varidat bütcesi ise

.lira olarak tahmin edilip bu miktar yeniden teklif

edilen zeyerdeki altı kalemuğridat ile

liraya iblağ alunurdu.

107,579,210

varidat a'diye yekunu

1,000,000

tuz resmi münsemi

4,000,000

işaret yüzde iki buçuk

5,000,000

meşhirat

1. 500.000

nakliyat resmi

1. 000. 000

ma'firet-I askeriye

1. 000. 000

posta ve telgraf

Yirmi 018 975 131
••
Teklif vara
radesindedir.
dolayısıyla

gore mesarif ve varidat

bütçeleri

arasındaki

fark . . . . . . .. . . . . . Lira

Şu kadar varki bize kalacak deyun miktarının henüz ta'yin etmemiş olması
bütceye duyum-u umumiye için tahsisat vazıh ve terkim edilmemiştir. Bala hara

tayin edecek miktar ile işbu açık miktarının
Artacağı şüphesizdir.ancak

şunu şükranla arz etmeliyiz mesarif bütçesinin tarafına

amil olan esbab arasında anadolu şerkinde şümendifer neşası içtin mevzu 1 O lira ile iktisat ve
imar vekaletleri tefrik edilen mühim miktarda mesmur-u tahsisat-I mevcut olduğundanyazılan
zamanda bunların ifdidaf-I semeranı ile bütçemizin
katiyetle me'muldur.
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müsvazen bir şekil iktisap edeceği
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Duyum-u umumiyemiz için şimdilik serd metateaya imkan göremiyoruz. Kısın
mahsusumuzda mindere sahih meahede namesindeduyun miktarıyla esva-I kai'yetle tefsilat
vardır. Mülahede mevcinde teşkil edecek komisyonun ithaz edeceği karar neticesinde
divanımızın miktar hakikisi ta'yin edecektir. Yalnız şunu istidrada arz edelimki geçen seneki
nevsalimizde duyum-u umumiyede yapılmakta olan isnafından ve memuriyenin aldığı meaşat
tesbitlerinden uzun uzadıya bahis ettiğimiz surede büyük millet meclisinde keyfimin
ehemniyet alınacağı temennisini izhar eylemiş idik. Kemal-I şükranla görüyoruz ki meclisi
millimiz bu meseleyi ehemniyetle takibe başlamış seneye beş altı milyon liraya reside olan
duyum-u umumiye idaresinin israfatı men' etmek esbabına nuzul eylemiştir. Muhterem
mebuslarımız arasında bu yabancı idaer teşkilatının tamamen ilgası hakkında

da güzel

fikirleri vardı. Mah heza bu Iuzan meahede namesi mevcibinde debunumuzun tayin edcek
miktarına gore düşünülecek bir mesele olduğundan şimdilik yalnız isnafının gününde kati
yapılacak yegane tedbir olduğunda şüphe yoktur.
Evrak takviyemiz hususuyle küçük kıt'ada olanlar ona da dersudeleşmiştir ki ele alınır
bir cehti kalmamıştır. Anatolya da bugün eliyle yaralar tedavül ediyorki cettaide konmak
husunda tereddüt ediyor.gerçi İstanbulda duyum-u umumiye idaresi fersudeleri bakiye kalan
ihtiyat varakalarla tedbile devam etmekte olduğu cihetle bu mahzur bir dereceye kadar
mahsus değilsede taşralarda pek mevsuf bir hal almıştır. Bina aliye keyfiyet-I ehernniyetle
nazar-I I'tinaya alacak.
Binaden mübadeleye mahsusa uzak naktiye tab'a ettiği ma 'deni meskulat darbesi
düşünmüş ve bundan bi hakkı isabet eylemiştir. Maliye ve kalite geçen sene sonlarına doğru
ve darphane maliye müdiresine bu bende tetkikatte bulunmak üzere avrupa' ya göndermiş
ve bala hare kararını vermiştir.
Son takrir eden şekle göre yüz paralık
beş kuruşluk , ve yirmi kuruşluk olmak üzere
!O
iki milyon lira kısmında madeni meskulat darp olunacaktır. Fevkalade çok madenin elim
Fransa' da isti'mal edilen madenin aynı olması matsurdur.bu maden bizde
Doksan beş bakır yüzde beş aliminyum birazda mangenezden markup olmak üzere
(similür) denyen bir tahlüttur. Bu meskulat baker rengindedir.depker tarafından bizde 75
pirinç ve yüzde 25 nisbetinde mikelden merkep bir made ile de yeni senelerin darbı
mahnemledir. Bu ikinci maden Kabul edildiği halde yeni paralarımızın rengi beyaz olacaktır.
Manzara ve dayanma itibarıyle bu ikinci maden mercii addedilmektedir.
Cumhuriyet senelerimizin şekline gelince: yeni meskukat meyşe dallarından yapılmış
iki kavs bir başak ile bağlanacak vavertesine türkiye cumhuriyeti ve sene-I darb konacaktır.
Zehrine handesi gülneli bir helal fevkınde beş şeaeli biriyledir. Ay ile yıldızın arasındaki
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boşluğu Ankara ve 23 nisan 1336 kelime
edilecektir. Nevsallarımızın

ve tarihi bir hatıra mebcele olmak üzere veda'

tab' edilmekte olduğu sırada ufaklık meskukat darbı hakkında

büyük millet meclisince Kabul edilmiş olan kanun aynen borca ati dere ediyoruz. Made
ufalmak ihtiyacını tahmin çıkarılmış olan beş . on paralık bol ilim ve haberlerle

kırk ve yüz

paralık ufak taktiye. büyük kataadaki evrak veya ufaklık meskulat-I madeniye ile mübadele
edilmek üzre tedavülden kaldırılacaktır.
Madde2: beş, yirmi ve yirmi beş karşılık kağıt paralar uçunca mah hevcesince
çıkarılacak

ufaklık meskukat

madeniye

veya daha büyük olarak nakdiye ile mübadele

edilecektir.
Madde3: kıymet itibarları mecum-I iki milyon lirayı tecavüz etmemek üzre yüz paralık

I

beş kuruşluk ve on kuruşluk birinizden ma'mul ufaklık meskukat darb ve ihracı içün maliye

I
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şekil ve hacmini Kabul ve tağyin vekalit mezkureye aittir.

vekaline mezuniyet yerleştir.işbu ufaklık meskuranın envaının mekadiri ve madenin haritasını

Madde4: 27 teşrini sani 336 tarihli kanun ile 1337 senesi nihayetine kadar tedavül
temdit etmiş olan meskuhat usesat ve resmiye ve hususiyeye ait bulunan veznelerce de Kabul
ve sarf olunacaktır.
Madde5: tevhit-I meskukat kanununun işbu kanunu megayir ihhamı melgadir.
Madde6:işbu ufaklık meskukatın darbı için 1239 senesi maliye bütçesinin 5. neslinin
2. maddesine göre30lira tahsisat menzume-I veda'edilmiştir.
Madde7:

işbu tahsisanın

339 senesinde

sarf edilen miktar

34 senesinde

sarf

o1unacaktır.
Madde8: işbu kanun tarih neşrinden mu'teberdir.
Madde'): işbu kanunun icrayı ihkamına maliye vekili me'zundur.
Anadolu şimendiferleri.................

..

.

Geçen senenin en mühim vakasından biri de (cester) meselesidir.325 senesinden biri
istemekte olduğumuz

bu isim şerki anadoluda demir yollar inşasına dolup bir amerika

kumpanyası namına hareket eden mister cestıra aittir. Malum olduğu

üzre 325 senesinde

doktor (galasagu) namında bir amerikalı Sivas ile Erzurum arasında bir demir yolu tesis ve ve
bu hattan bahr-ı siyah sevahiline şaiyeler temdit etmek üzre takriben

3000 kilo metre

dolayında bir şebeke-i hadidiye vücüda getirmek için bazı şerait dairesinde imtiyaz talip
etmesiyle

o vakti keyfiyet meclisi mebusan i'yanca devr ve deraz metakere olunarak deha

nafi' şeraitle talipler tahrisine karar ve birleş ve zuhur eden yedi talipten
develogman kumpası

"otuman amerikan

" merhusus mister cester ile refiki kelıtın teklifi hükümetçe mevafık

görülerek hatın tar olarak inşası ve bazı şebe-i hatları temdidi gibi
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muhtelif-i tadilanın

I
I
I

icrasından şukera lacelel tasdik meclise kabul edlmiş ise de bazı esbab-ı siyasiye dolayısıyla
mezkur imtiyazın i'tası tehir olunmuş idi.geçen sene aynı kumpanya namına ve aynı şerait
dairesinde mezkurhatutı inşa için Amerikalı mister kenedi ile mister amur cester büyük millet
meclisine müracat etmişlerdir. Meclisten alınan mezuniyete müsettinde hükümet mevmi
ileyhi ile uzun uzadıya müzakereden sonra nafi' şerait dairesinde mukavele ve şartnameleri
tanzim etmiş ve mecliste

i 'tadençekinmemiştir.filhakika iktisadi inkişafımızın ancak herşeyden ol pek ziyade muhtac
bulunduğumuz asri vesait nakliyenin te'mini ile kabil olabileceği şüphesiz bulup teşbit vai'n
bir an ola sahi-i fiiliyat isaliyle pek zengin olan memleketimizden halifemizin bihak
istifadesinin te'min malı iktisadiyatımız nakte-i nazarından şayan temnidir. Malesef te'yan
hars edeceğimiz üzre bu defa ki teşbiste maruz ikamet oldu.
Cester projesinin başlıca şeraiti: teminat akçesi makamına kaim olmak üzre hat gezer
kahinin tarafından yirmi kilometreye kadar olan meaden imtiyazlarının şirkete i'tasından
ibaret idi. Esbab-ı imtiyaz mukavelenin tarih tasdikinden itibaren altı ay zarfında bir türk
anonim şirketi teşkil ederek bilhassa Samsun Sivas hattıyla
Kişinin idaresi kendi elindedir.
Samsun limanınıninşasına başlayacak idi. Şirket yumurtalıkta bir liman inşasında
muhayyir bir

I
I
I
I
I
I
I'
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I
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memleketimiz için pek hayati bir mesele olan bu imtiyaz

idi.

Şirketin mecburu olarak inşa edeceği hatlar şunlar idi:
Mukavele name-i islayede mezkur olanlar:
1) Sivas, Harput, Diyarbakır, Bitlis, Van (mecmui 180)
2)Harput civarından ayrılarak cihan vadisini takiben Yumurtalık'a (490)
3)bir numaralı hattın bir noktasından ayrılarak musul, Kerkük ve süleymaniye (20)
(1970 bugün)

••

Mukavele müdemmelede mezkur olan hatlar
l)Sansun, Sivas, mecmui (390)
2)ihrafil hat üzerinde mevsi köyünden Ankara (370)
3)mukavele name-i isasiyedeki (1) numaralı hat üzerindeki çaltı mevkıinden Erzurum
4)çaltı Erzurum hattının bir noktasından ayrılarak Karadeniz de bir limana (250) (1330
bugün)
İnşası ihtiyatlı olan hatlar
1 )Erzurum, Beyazıt, İran hududu (mecmumı 255)
2)Sivas, Kayseri (220)
3)be harfi hat üzerinde hacı şefaatlı (Kayseri 150)
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4 )Kayseri, Ulukışla (21 O)
5)be harfi hat üzerinde

bir noktadan

ayrılarak

Çorum, Merzifon,

ve harfli hat

üzerindeki hacı bayram mevkıine ( 120) (bugün 1095)
Biruce bala tafsilatından anlaşılacağı üzre şirket (2290) mecburi ve ( 1095)kilometresi
de ihtiyari olmak üzere cem'an

(4370) kilometre tavlında şimendifer ifşasını bunlardan

mezkur olanlarıda 3 ile 4senesinde ihmal eylemeyi der ahte eyliyordu. İhtiyar olanlar içinde 5
sene medet bırakılmış idi.
Mister kenedi ve refik tevhitlerinde sadık kalmış olsa yediler nihayet iltihaye on sene
Sonra bütünanadolumuz baştan başa demir pullarla döşenecek vatan mazimiz için bir
devre-i saadet başlayacak idi.
325 senesindeki

muvaffakiyetle

neticelenmiş

olsaydı işbu hudut iktisat yandaki

kuvainden sırf nazar harf umumi esnasında ne büyük hezimetler ifa eyleyecek idi.
Ankara

sivas

hattı

üzerinde

büyük

karşılarımızdan
Malesef

edilir

iken

işbu

fotoğrafı

.
bu

bulamadılar.cester

defa

da

eshap

imtiyaz

ile kenedi yendiklerine

başlayamadıklarından

işi

başaramadıkları

rakip oldu. Dolayısıyla

muktezi

sermayeyı

main zamanında

işe

nafeme-i vekaleti de imtiyazın mefsu habtını i'lana mecburiyet hissetti.

Bu satırları yazdığımız sırada kenedi hala imtiyazın peşinde ankara da dolaşıyor.
Fakat hükümetimiz

kat'a kararını

vermiştir.

Samsun

sivas hattını bilfiil

edecektir.gizlilik ankara sivas hattının inşa atina da devam olunmaktadır.malum
samsun

inşa

olduğu üzre

sivas hattı üzerinde harb-i umumiden evvel raji jönler şirketince hayli miktarda

tasviye-i terabiye yapılmış idi.ankara sivas hattında ise dim 120 kilometreye kadar

.

trenleri işlemektedir. Bu seneden itibaren dolu yollar geniş hatta tedbil ve ameliyane kemal
kermi ile devam edilecektir. Nafia vekateni hudud-u meskure inşa anı için 1340 bütçesine 10
milyon lira vazıh etmiş ve her iki kısmın inşa am için muktezi levazımı tedarike başlamıştır.
Latif barı ile işbu hududun medet kalıyle tarafında inşa ve ikmali me'mul kavidir.

Türkiyede mevsur hudud-ı haririye
Nusalimizin birinci senesinde türkiyede mevcut şimendiferlere dair tefsilat vermiş.bil
umum

istasyonları

baktıklarına

olan mesafeleriyle

era'e

eylemiş

idik. Bu sene neşr

eylediklerimiz (takvimi ragıp)da dahi bu hususada mükemmel malumat i'ta kalınmıştır.
Yalnız şu makalemize hatme ve birbirimizden evvel el-yevmi türkiyede işlemekte olan
şimendiferlerin kaç lilometreden ibaret olduğu mecmule-i arz eylemeyi münasip gördük.
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Kilometre
İstanbul, edime

(319)

Alpullu , kırk kilise

(46)

I-Iaydarpaşa,Ankara

(587)

Eskişehir, Konya

(444)

Konya meydanı ekber

(635)

Çoban bey, nusaybin,

(511)

İzmir, Afyonkarahisar

(704)

İzmir Eğirdir

(213)

Bursa Mudaniye

(42)

Ankara Asi Yozgat

(130)

Sarıkamış güverteli

(247)

Arpa çayı

(100)

Beyazıt Hınzır

(138)

Kağıthane hattı

(60)

Vekayı' siyase-i alim
Milli nevsal 123 9

senesinde mahsus ikinci nüshasında mısra

dair yazdığımız

makalede mısır millet perveranının İngiliz teklifatını kabule yanaşmayanlarından dolayı baş
vekil Said zelul paşanın sure tağribi ve ondan sukera İngilizlerle hasıl olan i 'tilaf netaceyi ile
said zelul paşanın hareminin zevceni görmek üzre Cebeli Tarık 'a azimet ettiği surede bütün
Mısır halkı tarafından hakkında gösterilen ihtiramat ve tezheranın derecesi mecburen arz
"
olunmuş idi. Mısırlı kardeşlerimizin kalp ve vicdanlarından ölürüz evvela sevda-yı istiklali
sündürerek isteyenlerle günden güne kesb-i zaif etmiş ve her ne kadar bir müddet İngiliz
Mısır i 'tilaf esasatına memasat olunmak istenilmiş ise de istiklal taraftarlarının gizli ve aşikar
mesay-i müstemreleri nihayet galip ederek te'min muvaffakiyet esbab-ı tecli etmeye
başlamıştır.
Mısırlılar , İngilizlerin muhaffahiyetle istiklallerini elde etmiş olmakla beraber bazı
kayt ve meşruta bağlı bulunuyorlardı. Aynı zamanda memleketin suret idaresi nisbet eden
kanunu esaside henüz meydana gelmiş idi. Bu işler için başta Sait Zelul gibi bir zatın vucudu
lazım idi. Yakıma rical Mısır içinde istikrarlı bir çok zevat mevcut isede Zelul'ün nüfüsü
siyasi erbab istiklal için başka bir cesaret hasıl edeceğide gayr-ı münker idi.
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Tali' bu hususta Mısıra Mısırlılara
bulunduğu

cebel

el- tarafında

hasta

yardım etti. Sait Zelulün münfiyan

düştüğünden

İngiliz

nazırının

tebli'

mukim

resmisinde

gösterildiği vechile Paşanın iade-i muhti için tarz hayatının tebdilinde tederisine ihtiyacı
olduğunu raporla bildirdiğinden hükümet-i ali komiserlerle istişare etti.
Mamafih bu serbest nin ze'lule Mısıra gelebilmek için müsait olup olmadığı bade-yi
imrede

anlaşılmadığından

herkes

bunu düşünmekte

muhtırmasıyla beraber doğruca doluma gelmiştir.

olduğu

Dolunda

sırada

bir kaç

meşaraliye

gönlünün

zevce-i

evfakı

bir

istirahatta müteakkip Marsilyaya gelerek oradaki hemşehrileri tarafından parlak bir surette
istiklal ve yaşasın Mısır, yaşasın Zeğlul, sedaları tefi' ve i'lal olunmuştur.
Said Zelulün Mısıra avdet edebilmesine İngiltere bir aralık munafekat göstermedi.
Buna sebeb olarak Mısırda henüz hükümetin
gösterdi. Aradan havk geçmeksizin

esb kuvvet ve istikrar etmemiş olduğunu

Mısır hükümeti için tanzim olunan kanun-i esasiye "kral

malik fevat" ima ederek 20 nisan meşrutiyet idare ilanı olundu. Bu haber, hata-yı mısrıyenin
her tarafında

yüzbir pare top atılmak suretiyle

selamlandı.

Bütün memleketinde

azim

şenlikleri yapıldı.
Adında seyesel atasında cebelitarıkta

bir bucuk sene kadar geçirmiş olduğu ve

meşekkat aver minfa hayatında sukura iktisab haris ederek bize ne ahval sahyesini düzeltmek
için Fransa' ya gelmiş olan burada mümkün mertebe iade-i sıhhat ederek memleketin istiklal
namına elde etmiş azam ve ümide de bulunan Sait Zelulun artık mısırda hükümetin kanun-u
esasibi neşreyle kesb istikrar etmesinden

sonra vatanın avdeti için bir mani'

kalınmış

oluyordu.bina-i aliye İngiltere' de bu hususada daha ziyade esrara mahal imkan görmedi.Sait
Zelul Paşa ferafesede kaysa bir müddet takriben iki ay nedaviye ile meşgul olduğu

sonra

me'zun vatana kavuştu.(12 eylül)
Meşaliye ile beraber diğer bazı milliyet pervane Mısır dahi avdet etti.Ze'lulun Mısıra
mevasaltında

bayılan resme-i istikbal o kadar parlak o kadar harika ve muhteşem idiki terif-i

daire-i imkanda değildir. İskenderiye ve bütün Kahire bu merasime iştirak etti. Kahire civarı
hatta uzak şehirlerden kasabalardan binlerce halk bilhassa Ze'lulun suret ve rutbeni teb'il
kademeni tebrik için merkez hükümete şeteban olmuşlar ve hissiyat milliyetperveranelerini
ibraz etmişlerdir.
Bu parlak

vesiyesi

tezahürat

gösteriyorduki

Mısırlı

kardeşlerimiz

İngilterenin

muvafakatla zahiren istihsal edildiği i'lan olunan istiklal ile iktifa etmiyorlar ve hakiki ve tam
bir istiklale malikiyet arzu ediyorlardı.

Bunu elde etmeye muvaffak

şahsiyet ise "aid Zelul" idi. Said Zelul Paşa iskenderiyeye muvasalatıyla
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olabilecek

yegane

beraber karan malik
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fevadı ziyaret etti ve mevhiranMısırda ithaz-ı i'cap eden had hareket hakkındaki metaliat ve
metalibatı müşaralike tahriran bildirdi.
Mısırın kanun-u esasisi mucibince yapılan mebusan intihabatında Zelul taraftarları
kahir bir ekseriyet temin ettikleri gibi mevhiran nasfi hükümet nasfi ihale tarafından
İntihab edilen meclis i'yan i' zasının ekseriyetinide Zelul taraftarları teşkil etti.
Yanımdan zaman idarenin meşaraliye Zelul Paşa fırkasına tevdi' kevsb zaruret etmiş ve bina-ı
aliye kabinenin teşkil vazifesi meşaralihe teklif olunmuştur. Said Zelul Paşa Mısır avdetinden
sonra oldukça mühim bir hastalık geçirmiş olmasına rağmen, mücrit vatan hazinesine ibraz
hadimet edebilmek için, kendisine teklif olunan bu ağır vazifeyi kabul ve tardid etmemiştir.
Zelul Paşa'nın teşkil ettiği kabine işbaşına geçer geçmez memleketin selameti ve
vatanın saadeti için maksat aksi olan hakiki istiklalin te'mini esbabını istikmale teşbis etmiş
ve daha ilin hatvelerle asar kaliyesi nemaya olmaya başlanmıştır.
Mısırlı dindarlarımızın mazhar saadet ve selamet olması bizim için biltahi mevcup
ferd mahzehzip bulacağından burudanları doğru muvaffahiyet kemaliye nailiyetlerine ithaf
olunur.

FAS-İSPANYA
Geçen seneki nüshamızda Fas-İspanya hadisesine dair yazdığımız makalede
İspanyolların, tifestane ihalesine teşkil eden bu kardeş millet hakkında reva gördüğü mezalim
ve sev'i idare münasebetiyle tahdis eden ihtilafat neticesinde vukua gelen muharebat ve bu
muharebelerde İspanyolların hezimet kahkerbesi üzerine İspanya hükümetinin sevk tesisanı
verif kebali re'yis mücahit muhterem abdallarının beyanatı telhis edilmiş idi.
İspanya'da bu Fas macerası bu zindan birçok karışıklıklar vukua gelmiş ve hükümet
••
bu meselenin kat'a olarak halinden izhar acz etmiş ve İspanya'nın her tarafında idare-i arfeye
ilan edilmiş olduğu halde bu sevdadan izzet-i nefse yediremediğinden müca~idin islamiyeye
karşı ta'vridata devam şakni tercih etmiş vebkiden sevliyat askeriyeye teşbis eylemiş idi. Bu
sıralarda melilarına da bulunan İspanyollara emir-i abdallarının bir ta'rizi bu mıntıkadaki
askerin recatini ve hayli zaiyatı mevcep olduğundan sevfiyanın tesriane kadar vermişlerdi. Bu
rec'at ve zaiyat bir defaya münhasır kalmamış ve diğer mağlubiyetler dahil takip ve fetva
etmiş olduğu gibi bahran tezahirat ve meavenet icrası için gelen 18500 tonluk bir İspanyol
zerhelisi demleyaye 18 mil mesafede bulunan "terefurfa" birununda karaya düşüp hasarat
cesimeye düçar olmuştur. Diğer taraftan Fas'a sevkeylemek üzere olan imdat kuvvetleri,
erkab senesinde mülakata ilan asiyan etmişler ve asi askerler zabitane silah çekerek ıslıklarla
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tahkir ederek büyük arbedelere ve tarafından müteaddit te'lif ve mecruh ve kava'ne sebebiyet
vermişlerdir. Bundan
Başka

birtakım

gazeteler

Fas

seferinden

vazgeçilmesi

hakkında

neşreyanda

bulundukları gibi bazı şehirler dahi Fas harbini protesto etmişlerdi. İspanya hükümeti bu
askeri isyanı askerden bazı efradın sarhoşluk saikasıyla yaptıkları adi bir tecavüz şeklinde
göstermek istemiş ise de bu aralık diğer bir taburun daha isyan ettiği ve bunlardan müteaddit
efradının i'dam cezasına mahkum edildiği ve hatta Fas'ta bulunan İspanyol askerlerinden bir
kısmı da isyan ederek "kahrolsun harp" diye bağırmışlardır.
Ağustos

sonlarına

tebliğada: "İspanyolların

doğru Emir Abdal

Kerim karar kahinden

sulh talep etmeleri üzerine mehasamanın

neşrolunan

resmı

düçar tevkif olduğu bir

zamanda ileri harekata teeşbis etmeleriyle müdafaya mecburiyet hasıl olarak vuku bulan
muharebede vekili askerlerinin ihraz muvafakiyet ettiği ve İspanyollar meydan muharebede
539 maktul bıraktıkları gibi mecru hallerinin nakli iki gün devam ettiği vekili eşya i'tima
olunduğu

eş'ar

edilmiştir.

memleketlerinde

Bizzat Emir Abdal

hakim olmaya muktedirdirler.

Kerim'in

beyannamesinde

reyf ahalisi

Türkler kendi kuvvetleriyle gayelerini nasıl

tahakkük ettiımişler ise reyfıyelerde aynı kadarki ispat edeceklerdir. 3 sene evvel i'lan olunan
reyfı

cumhuriyetinin

gösterilmeyecektir,

istiklalini

denilmiştir.

tanıdığı

dakikadan

İspanya hükümetinin

itibaren

İspanya'ya

fenin sevk terkiyanına

karşı

husumet

göre istihzar

olunmuş alet mahme-i harbiye ile mechiz askerine karşı hergün daha müessir darbelerle ihraz
muvafakiyet eden Emir Abdal Kerim inayet ilhiyeye ve kendi kuvvetine güvenerek başlamış
olduğu istiklal davasını hüsnü muvafakiyetle
beraber

sefk-i

dimaya

havaeşker

netice suret kat'iyede

olmadığını

ve istediğini

şeb'in

azdetmiş ve bununla
kendilerine

taarruz

edilmesinden ve istiklalinin tanınmasından ibaret olunduğunu bütün ekval ve ef'aliyle cihana
göstermiştir. Yukarıki beyanname şu ifademizin bahir bir delili olduğu gibi emir müşarun
!l

ileyh ikametgahına kadar şedirhal ederek kendisini ziyarete muvafak olmuş olan tamisi
muhabirine vuku bulan ifadatı de bula müebbettir.
Hülasa; Emir Abdulkerim istiklal istiyor. Bunu istihsale katiyen azmetmiş nihayet
muvafak olacağından emindir. Buna karşı İspanyollar bir türlü harslardan vazgeçemiyorlar.
Memleketlerindeki ihtisasat ve ihtilalat husumetsizlikler, askeri isyanlar temenni etmesine
rağmen bu işten vazgeçmek izzeti nefislerine karan buluyorlar. Hak daima haklı olanla
beraberdir. Binaenaleyh din kardeşlerimizin inayet rebaniye ile davalarında muvafık
olacaklarına iman edelim.
Birkaç aydan beri rifesdanda devam eden nesbi sükun belge kesb kat'iyyet eder.
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Yunanistan'nın başına gelenler
Harb-i umumide bilhassa mütarekeden sonra İzmir' de ve Anadoluda uzun bir müddet
başımıza bela kesilmiş ve nihayet düçar olduğu hezimet kahrı neticesinde ordusu mahvolmuş
ve

bakaratessebufi

sersemleyerek

denize

dökülmüş

başını dikelemek

olan

yunanistan

mecburiyetinde

bu

acınıntesiriyle

bir

zaman

kalmış idi. Ancak bu devre cok uzun

sürmedi. Dahili karışıklıklar , ihtilaller sandalye kavgaları beri birbirini vali etti.haris cah bir
takım rical gizli aşikar herkese hücüm eden geri kalmadıklara sevk ihtilal askeri muhalifleri
bir müddet için sevkine mecbur etmiş idi. Fakat bu da uzun müddet devam etmedi.
Lozan sulh muahedesinin imza ve tasdikinden sonra gavail-i hariciyeden bir dereceye
kadar azade kalan bu küçük hükümet dahilen işlerini tanzim ve islah amilinde olduğunu ilan
ederek buna muafık olmak ise ancak memleketin münce-i hakikisi addettikleri venizelosun
yunanistan'a

avdeti ve iş başına gelmesi ile mümkün olbileceğini zannetti.bütün

milletin

arzusuyla bu zannın memleketine avdeti rica olundu. Venizelos, hayatı siyasiyeye bir daha
avdet etmemeye suret katiyetle karar vermiş olduğundan bahsiyle bu davete icabet etmiş.
Ricalar tekrar olundu yine nazlandı. Nihayet bir heyeti mahsusa kendisini kim bilir kaçıncı
defa olarak da'vet ve memlekete avdete ikna
İçin venizelos'un

ayağına

gitti. Münce-i

memleket

artık bu defa dayanamadı,

nazlanmadan vazgeçti. Vatana avdete karar verdi. Bu sürelerde Yunanistan'a bir taraftan da
başka türlü hadisata mashar olmakta idi.
Bir kısım halk daha doğrusu bir kısım rical memleketin

cumhuriyet-i

idareye

inkılabını idi. İntihabanın serbestce icra olunabilmesi için yunan kralı Jurjun memleketinden
uzaklaşması lazım geleceği fikri ileri sürüldü. Bu fikri krala derşet bir tarzda itham edildi.
Kral car Nacar milletin hakkında reva gördüğü bu istiskale memaşat mecburiyetinde kalarak
"milletin arzusu is'af etmiş olmak üzere"' Atina' yı muvakkat bir zaman için terki muvaffakat
etti ve kraliçe ile beraber Romanya' ya azimetle Romanya kralına misafir oldu.
~

Krallık Atina' dan müfarikti verayure rahibi esnasında hakkında merasim ihtiramiye
içra ve kendisi bir suret müddetinde teşbih olundu. Zannolunduğuna göre zavallı kralın görüp
göreceği sevk ihtiram budur. Kralın infikakını müteakip amiral Kunderiyonis taib kralı tayin
olunarak seraye kuruldu.
Yunan milletinin bir çok rica ve ısrarları ve ayağına kadar giden heyetin ebramı
üzerine

Yunanistan'

a avdete muvaffakat

etmiş olan Venizeleus

kanun-u

sanı içinde

avrupadaki rahat ve uzletini terk ederek memleketine döndü. Mevmi ileyhi anavatana avdeti
bütün Yunanistan'ı

vecde getirdi. Merasim-i

istikbaliyede

teklifat yapılması hakkında

Venizeleus'un ricalarına rağmen icra kılınan istikbal merasiminin parlaklılığı yanında krallık
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Yapılan merasim teşbi'ıye pek sönük kaldı. Venizeleus Atina' ya gelir gelmez ihtilal
hükümeti çekildi. Mevmi ileyh rica ve minnetle baş vekaleti kabul kabiresini teşkil etti. Kral
ve hanedanın iskatıyla memlekette cumhuriyet idaresinin hakkında her taraftan vafi olan
teklifat ve ibramata rağmen Venizeleus bu mesele-i muhimmenin hali için aray-ı umumiyeye
müracat lazım geleceği beyanıyla ol bavel buna tevessel olmasını tasvip etti. Zaten avdetinden
evvelde bu şartı derbeyan etmiş idi.
Memleketin münciyesi saftiyle cok ebram ve ısrarlarıyla avdete ikna edilen ve
memlekete vusul-i kemal hararetle alkışlanan ve derhal muvakkah iktidara geçirilen
Venizeleusun bu mevkide bekası pek az devam edebildi. Memuriyetinin daha ilk haftalarında
idiki meclisi mebusanda şekli hükümet ve handan meseleleri hakkındaki mezakirat henüz bir
neticeye iktiran etmemiş iken, sevki hareket isyanına dolayısıyla ihtilal hükümeti tarafından
tatil edilmiş olan hareket İspanya tarafından gazetelerin tekrar intişarına müsait olunması
hakkında meclise tevdi olunan layiha-yı kanuniye münasebetiyle cereyan eden gürültülü,
hadiseli, nezahirat ve bilhassa Venizeleus ile cumhuriyet perverler reis-i paya anasetv
arasındaki meşatemat üzerine Venizeleus aynı celsede vaziyetten müteessiran hastalanarak
bazı dostlarının malumatıyla meclisi terk etmek mecburiyetinde kaldı ve bu hastalık
vesilesiyle muvaffah iktidarı da terk ederek yalnız mebur salık ile istifa etmeye karar verdi.
Bu kararından sırf nazar etmesi için vakıh olan ısrarlar muvaffahat göstermedi.
Zavallı münce-i memleket şu hal ile memleketin necatından kat'a ümit etmiş ve
avrupadaki rahatını terk edipte Atina'ya geldiğine bin kere pişman olmuş bulunuyor.
Venizeleus mevga iktidara avdetinden ümitleri kesilmesi üzerine boş vekalete mutedil ihrar
fırkası erkanından Kafanderis getirilmiş yeni kabileyi bizzat teşkil etmiş isede bu kabinede
Venizeleus kabinesini teşkil eden zevattan iki üç istisna ile - terkip etmekte olduğundan
muvakkah

iftidarede

uzun

müddet dikiş tutturamayacağı revş halden istidlal
••
edilmektedir.nevsalımızın son formaları tab olunduğu surede Yunanistan'da cumhuriyet teşkil

ve kral ve hanedanının bil-mehal eşkatı hanındaki cereyanları hergün biraz daha
şedidlenmekte olduğundan bu günlerde mühim hadisata intizar olunabilir.
Romanya' da misafir ki ; temadı etmekte olan kral milletinin kendisinden
vazgeçmeyeceğine ve gariban avdeti ümidinde bulunduğuna dair arasına tecrube balonları
uçurmakda kusur etmiyor ise de yukarıda arz ettiğimiz şedid cereyanın gürültüleri arasında bu
gibi sözleri hiç kimsenin samiasına vasıl olmamaktadır. Bu memleketin mukderatını bir ati
garib ta'yin edecek ve bize fenalık edenler her halde cezasını bulacaktır.
Türkiye- amavutla muharenet, muahezesi rekabet mukarelesi rütabeat telafnamesi

I
I
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Türkiye ile amavutluk

arasında 5 asırdan beri cereyan eden vahdet-i sıyasıye ve

ati'nat-ı esasiyenin yeniden te'sis ve te'yidi tarafınca matlup ve mültezim olmasına hepsi bu
maksat teminat bir mehadenetmeahidesi

akdine Arnavutluk meclis-i mebusan reis eşref

feraşiri hariciye katip umumisi cağfer-i vilale ve a'zadan
8. ayında Ankara'ya

azmetmişlerdir.

Türkiye

nezir nezir iskav Ben Bey senenin

canibinden

müzakerata

me'mur

münteşa

mebusu şekri kayacak ile mevm-i ileyhin arasında aylarca devam eden müzakirat neticesinde
mühadenet meahedesiyle ikamet mukavelesinin esasat-ı tesbit edilerek şah kesinde ılunduğu
halde tabiyyet itilafnamesinde
ihtilaf

mevzu' bahis edilen hakkı hayyar meselesinde tahdis eden

üzerine imza edilemeyipArnavutluk

merhaslan memleketlerinden

bu babede

kat'

selahiyet ve talimat almak üzere ankara' dan intikak etmişler idi.
İstanbula muvassalatlarla

bazı esbab-ı haylü nilehne Arnavutluğa

azimetleri tehir

etmiş ve İstanbulda bulundulları müddet zarfında hükümet hatbualarıyla bilmuhabere bahis
ihtilaf olan meselede halledilmiş olduğundan selefe! arz muahede ve mukavelelerin istanbulda
imzası takrir etmiştir. Binaenaleyh

hariciye vekaletenin

verdiği mezuniyet üzerine imza

merasimi merhus Adnan Bey'in riyaseti altında istanbulda icra kılınmış ve geçen kanun-u
evvelin sekizinci günü merhaslık dairesinde mevm-i ileyh adnan bey ile amavutluk merhaslan
tarafından mezkur muahede ve mukalevenamelere

vazıh imza edilen sureti ile tarafeyn

münasebat siyasiyesinin yeniden te'sisi te'min olunmuştur.
İmza mereasiminin hünamından münasebetten sonra tarafın merhasları beğendiklerini
tebrik ederek iki memleket arasında başlayak münasebetin takviyesi luzumunu mütezmini
beyanatta bulunmuştu. Arnavut merhasları aynı günde memleketlerine azimet etmişlerdir. Bu
muahede ve mukavelelerin teatisi merhasların salahiyet nağmelerinde şekle ait bazı nevakısın
ikmalinden ve şekrü gıyaben tarafından dahi imzasından sonraya ta'lik edilmiştir. Muahede
hükümetin vatbuaları arasında gayr-ı kabil ihlal sulh ve müsalit ve samimi idi. Bir muhadenet
cari olacak ve duyulması memurlar hukuku milli kavaidine göre imtiyazat ihtiramat ve
meafiyeteden
i'tilafnamesi

istifade

edeceklerdir.

Meahedname

tarafeyn hükümetlerinin

tasdikinden

ve

ikamet

mukabelesiyle

tabiyyet

sonra 15 gün sonra iktisab mer'iyyet

edecektir.

Türkiye avusturya rotayı muahezesi, ticareti, vekameti,
mükarebeleri
Son senelerde vukua gelen azim ve cihanşumul hadisat-ı siyasiye neticesinde her
memleket az çok münesir olmuş ve münasebat kadime-i siyasiyenin yeniden te'sisi mültezim
bulunmuş

olduğundan Avusturya

cumhuriyeti
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ile de bu münasebetin

necdid ve te'yidi

zamanında istanbulda müzakere me'mur edilen avusturyanın sofya sefiri mösyo Agustkorave
şehrimize gelmiş idi. Bu hususta müzakirata türkiye cumhuriyeti dahi İstanbul merhası Doktor
Adnan müşavir Münir İbrahim beylerin me'mur etmesiyle 27 teşrin-i evvel Cumartesi günü
merhazlık dairesinde müzakirane suret rusyada mübaşeret olunmuş ve tarafeyn yek diğerini
hüsn muvaffahiyet temnisinde bulunmuş idi. Mezakirat bazı ufak fasılalarla üç ay kadar
devam etmiş ve bilnetice tanzim olunan dostluk muahedesiyle ikamet ve ticaret mukaveleleri
üzerinde muvafakatname hasıl olmasıyla 27 kanun-u sani Pazartesi günü türkiye hükümet
namına doktor Adnan Bey avusturya hükümeti namında mevmi ileyh Agustkaravel tarafından
merhaslık dairesinde merasim-i mahsusa ile imza edilmiştir.
Dostluk muahedenamesi 4 maddeden ikamet mukavelenamesi 12 madde ile bir şifahi
takrirden tecarit mukavelesi ise 15 madde ile 2 şifahi takrirden ve 3 melguftan merkep
bulunmaktadır. Dostluk muahedesi sair devletlerle akit olunanların aynı olup ikamet
mukavelenamesine konsolosluk hakkında bazı ihkam dere olunmuş ticaret mukavelenameside
icap maslahda tevfik edilmiştir.
İmza merasimi metakip merhaslar tarafından teatı edilen muhtasır nutuklarla tarafeyn
yendiklerini tebrik ederek muahedenamenin her iki hükümet için mücibil yemini saadet
olması temniyatında bulunmuşlardır. İmza edilmiş olan nusalardan birer adeti ankara ve
viyanada irsal olunmuş ve tasdikini müteakip mer'yeti mukarrer bulunmuştur.
-

Tetimme-i inkilap
Harbi umumiyenin hatamı ile münderisi mütarekesinin akdini müteakip uzmanını
hükümetin ve makam saltanatının (sevr) muahede-i meşumesi kabul etmek suretiyle
memlekette ve türklüğü habantıları tayin etmiş üzerine millet idarei hükümeti kendi ele almış
~

ve birinci millet meclisi istiklal mücadelesine girişerek büyük bir yokluk içinde vücuda
getirdiği mazim mazfer idaresiyle (sevr) muahedesini parçalamış ve nih,ayet mudaniye
mütarekesini akdiyle lozan konferansında tarafından ihtat edilen nice meşgulata maruz
kalmasına rağmen idari, mali, iktisadi bir istiklal tam te'min eden sulh muahedesini intica
muvaffak olmuş idi. Bu millet için şayan tecil ve şükran büyük bir inklap idi
İkinci büyük millet meclisi seladinin intac etmiş olduğu lozan sulh muahedesini tasdik
ettikten sonra memleketin tarzı idaresi daha ilk meclisin teşkiliyle tesis eden şekli hükümeti
tesbit vaka-yı ünvan hakikisini(cumhuriyet) ünvanını i'ta ederek inkılap vaka' tedvic ettiği bu
da ikinci bir inkılap demek idi. Ancak bu inkılabın vücuda getirdiği şekil idareyi hertürlü
avarzadan ve mehalikten muhafaza edebilmek için buna inkal olabilecek dikenleri
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mevsasalarda ortandan kaldırmak lazım geliyordu. Tarih bu badede bize bir çok gayret amiz
meseleler gösteriyor. Bu meseleleri nazar iman ile tedkik edince arz ettiğimiz luzum bir suret
mebrumet bir şeklinde derhal beş ihtisarımızda tecli eder. Bu zarureti idrak etmiş olan büyük
millet meclisi son günlerde (tetme-i inkılap) diyebileceğimiz üçüncü bir inkılap da vücuda
getirmek hususunda sezavar takdir kıyaset ibraz etti. Şubatın 27. günü büyük millet
meclisinde bu deceye müteallik mezakirat cereyan ettiği surede mebusat muhteremeden bir
zat gerisi hitabede gelerek: "millet kendisini ezmek isteyen düşmanları ezdi, düşmanlarla
beraber yürüyen sultan saltanatını bıraktı. Cumhuriyeti kabul etti ancak cumhuriyeti daima
tehlikede bulunduran bir müesseseyi ortadan kaldırmaya luzum görmedi .asırlarca milletin
başında sefahat içinde yaşayan bu muessese yavaş yavaş harakete geldi . bu muessese bir gün
başımıza bela olmak için hazırlatmaktadır. Rakı meclislerinde hala yaşasın saltanat diyorlar.
Dedikten sonra bu müessesenin kaldırılması ve bundan başka bütün medreseler ve .
mektepler tedrisatının mearif vekaleti idaresinde ve şer'i ve nizamı muhakemenin adıyla
vekaleti idaresinde tevhidi dinin ürdün siyasetle rabıtasını kat'i ile şer'iyye vekaletinin ve
erkan harbiye-i umumiye riyasetinin kabineye iştirak ettirilmemesi lazım geleceğinden
· dermiyan eyledi.
Bugünü takip eden bir kaç gün zarfında şu mühim hususanın esasatı kırka ictimatinda
kararlaştırıldıktan sonra bunlara dair tanzim olunan dört kanun büyük millet meclisi 3 mart
1340 ictimainde müzakere ve kabul edildi. İctimaat ve müzakerat esnasında bir çok hatipler
bu müesseselerin muhasin ve faidi hakkında uzun noktalar ibraz ettikleri ve parlak fikirler
beyan edildiler. Kanunu hemen münfikan kabul olundu. "mali nevsal" nin son kavraması tab'
olunduğu sırada hadid olan bu inkılap münimin hakkında bir kaç sayfa yazılmaktan intişarını
muvaffık göremedik. Ancak vakit pek dar bulunduğu için fazla bir şey yazılmayıp yalnız
kavanin müzakerede hilafetin ilgasına Vf halife Abdulmecid Efendinin halkıyla meşaralihin
ve sair i'zayı hanedanı hudud-u mali harcına çıkarılmaların hakkındakki kanun ihkamenin
suret tatbikine dair muhtasıran arz ma'lumat ile iktifa ediyoruz.
Kanun-u meclis aliyece tasdikini müteakip hemen tatbik ihkamı İstanbul vilayetin
emir ve tebliğ olunmasıyla vali vilayet ve polis müdürü ve diğer memurun lazıme imarının 3.
Pazartesi günü akşamı 11 de halifenin makam bulunduğu dolmabahçe sarayına azimet
etmişler ve karar vakıa halifeye etmişlerdir.
Mahtu' halife, zaten mündeziri olduğu iş bu kararı sukunetle talk etmiş ve
hükümetimizin tensibi vücu ile İsviçre'nin Biran şehrinde ikamet edilmek üzere bir kaç
zarfında hazırlanarak mahdumları Ömer Faruk Efendi ve kerimeleri derşehvar sultan ve iki
refikaları ve tabib hususları ve bir kaç sırayla ve hademe olduğu halde ertesi Salı günü sabah
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saat beş buçukta otomobillerle saraydan hareket edip doğruca Çatalcaya azmetmiş ve akşam
üzeri oradan İsviçre'ye mütevcehen semilan seraat kadarına rakip olmuştur.
Hanedanın mutbakı zikir vainaz i'za ve ifratlı ise bir iki gün zarfında hudud-u millimiz
harcına çıkarılmıştır. Re'is cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Ankara'da İstanbul
gazeteleri sermuharrirlerini

kabul buyurdukları sürede son hadisat hakkında: meclisce tehaz

olunan mukerrenat milletçe tabii ve hakiki bir surette zaten arzu edilmekte olunan hususattır.
Bunları fevkalade talik etmeye mahal bu kadar. Millet lisan hal ile tabii bir tarzda bunları
istiyordu.
Hakiki halas ve selamet arzusuyla kurtulmaya karar vermiş olan bir milletten başka
türlü tamamıyla intizar olunamazdı. Herhalde bu mukarrirat memleket için çok hayırlı ve pek
az zaman zarfında bütün bu iyilikler tebaruz edecektir.
nedametler

tekrar

etmeyecektir.

Tarzında

beyan

Mazideki

bu mukarriratın

mütala'buyurmuşlardır.

ait

Şu inkılab-ı

mesuddan dolayı (milli nevsal) bütün vatandaşlarını tebrik ve cumhuriyetimizin büyük millet
meclisine muvaffakiyetler temenniler
İstanbul , Ankara

TEYYARE POSTASI
Türkiyede teyyarecilik memalik saireye tesbitle, daha pek yeni olmakla beraber bu
meslekte yetişmiş olan gençlerimiz Avrupalı teyyarecilerden pek değeri kalmamıştır. Harb-ı
umumide tüm teyyareleri askerlik nokta-i nazardan büyük hiddemetler ibraz etmişlerdir. Hatta
daha evvel Balkan harbinde

teyyarelerimizin

meşkur haddemetlen

görınüşlerdi.

Mahsur

Edimeyeh haber götürüp getiren tayyarelerin haddematı bu cümledendir. Harb-u umumiyeden
sonra sevr muahedası

(neuzu billah) mevki muriyyete

askerlerinden olduğu gibi, teyyarecilikfen

konmuş olsaydı artık türklerin

de büsbütün destkeş feragat olmalaeı zaruri

ve

mecburi olacaktı. Müaheda-i mezkure mücahidin muhteremenin süngüleriyle parçalandıktan
sonra her türlü yokluğa rağmen yeni ve makul bir ordu teşkil ettiği gibi teyyarecilikte ihya
edilmiş Türk-Yunan

harbinde

teyyarelerimiz

gayet mühim

ve müfit hususlar

ibrazına

muvaffak olmuştur. Bilhassa lozan sulh muahedesinin imzasıyla sevr ihatanamesinin ilelebet
derlememek üzere merasim definesi ifa olunduktan sonra bu meslek türkiyede öğleyinde daha
ziyade revacıyab

olmuş ve günden güne terki etmekte

bulunmuştur.

İşte bu terkiyat

cümlesinden olmak üzere memleket dahilinde teyyare postaları te'sisine tesbit olunarak geçen
sene sonralarında

bu tesbitte

kuvveden

fa'la çıkarılmıştır.

Türkiye'de

hava postaneleri

muteleka-i imtiyazın almış olan nakliyat-ı havaiye şirketi tarafından son günlerde tarak-i
havai ile İstanbula getirilen tecrübe tayyaresi geçen şatı üstünde İstanbul postasını ve İstanbul
28

gazetecilerinden üç zatıhanilen üç saat zarfında

Ankara azimet ve ferdası günü İstanbul' dan

götürdüğü üç gazeteci yolcu ankaradan ittihak eden bir zatı da alarak yine bir müddet zarfında
İstanbul'a avdet etmiştir. Bu tayyare bir kaç gün sonra karar Ankara'ya

ikinci seferini icra

etmiş ve Ankaradan bu defa Ankara gazetecilerini hamiylen İstanbula dönmüştür.
Bu tecrubeler

türkiye'de

teyyareyle

posta nakliyatının

imkanını

isbat

ettikten

adetlerinin tesbitiyle bu tesbitten devam olunmuş tekrar etmiş ve sene-i hazıra tarafından
istihzar olunan diğer teyyarelerinin dahi Çelebiyle İstanbul-Ankara,
Sivas ve İstanbul-İzmir
mesmum bulunmuştur.
olunan

postanenin

Ankara-İzmir, Ankara

v.s beldeler arasında müntazam posta ve yolcu nakliyatını icrası
Şömendiferde İstanbul'dan

üç saat zarfında

Ankara asgari altmış dört saatte nakil

(şimendiferin

sekizde

biri nisbetindedir.)

nakil

olunabilmesi büyük berair tepki değilmidir.
Şimdilik postaneye maksur kalan bu süratin atiyen daha mükemmel vesaidiyle yolcu
veya eşya nakliyatında teşmiki tabii ve süratle memleketin efdi ikdisadiye ve necaniyesinde
büyük bir tehvilü terki husuline hiddemet edilmiş olacağı bedihidir. Teyyareciliğin bu veya
daha bu gibi bir çok hiddematı fevaid gösterisi olmakla beraber bazen acıklı halleride inkar
olunamaz. Fennu terki uğrunda herhangi bir tesbitte bu gibi vekayı ve fecayı eksik değildir.
Türkiye teyyarecilikte de bir çok kurbanlar verdik. Bir çok değerli gençler gaib ettik fakat
bunları görmekle fedakar gençlerimiz bu mesleğe rağbetsizlik göstennedirler.
bulundu daha büyük fedakarlığa ihtiyare amade ve heveskar gençlerimiz

Bilakis terki
çoğaldı. Allah

kendilerinden razı olsun. Kendilerini millet için büyük ve şanlı hizmetleri ibrazına muvaffak
bulunsun. Kabil-i nakl-i balanların en evvel Almanlar tarafından ihtira olunduğu ve harb-i
umumide bu vasıta ile ne kadar mühim görüldüğü malumdur. Bunlar teyyarelere nispetle daha
mazbut ve müteehhim olmakla beraber teyyarelerin düçar ve mecrut oldukları kazalara düçar
olmaktan kurtulamıyorlar.

Geçen senenin son aylarında dünyanın en büyük balonlarından

"digesmut" un başına gelen kazayı müessif bu ifademizin teyid eder. Bu kazaya dair olan
malumatı burada hülaseten arz etmeyi münasip gördük:
Harb-ı umumiyenin

hitamından sonra dul-i müeteliffiyetle

Almanya arasında akt

olunan " versay" muahedeyi sulhiyesi ahkamınca Almanların imal etmiş oldukları kabul-i
sevk
Kalemin yaptığını kimesne yapamaz.
Balonlardan dünyanın en büyük balonu olduğu müttefik aleyh bulunan "Diksemud"
balonunu Fransızlar almıştı. Bu balon geçen günün evvelin on sekizinde Masilya civarında
"Gersiperkodan"

dan sabah saat altıda kırk sekiz yolcuyu hamil olduğu halde Hareket ve

bahr-i sakidi marur ederek Tunus'a muvassat etmiş ve buradan "Gabesi" körfezi sahillerini
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dolaştıktan sonra Afrika'ya dahilinde Tuca'ya istikamet eylemişti. Balonun az zamanda avdeti
ümid olduğu sıralarda sakatlandığına dair bir telsiz telgraf alınamamış ve bu haberden sonra
Diksemudun akibetine dair ma'lumat

alınmadığından Fransa'da te'irü heyecan hasıl olmuştu.

Ayın sonlarına doğru bu cisim balon süvarisinin cesedi Sicilya civarında Girjanti'de balıkçılar
tarafından

bulunduğunu

Roman'ın

Fransa ateşe

miliptarı Parise eş'ar etmiş ve derhal

tarhiyatına üç Fransız torpidosu ma'mur edilmiştir.Bu sırada kış ve deniz fırtınaları bir suret-i
fevkaledede

icray-ı ahkam etmekte olduğundan

tarhiyat

pek müşkil olmuş ve nihayet

cereyandan tahkikat şu neticeyi vermiştir.
Feci bir akibete uğrayan Fransa'nın

136 metre tolundaki azim diksemud hangarı

garında.
Diksemud

seyehatine devam ettiği sırada zuhur eden fırtınadan balona sa'ika isabet

ederek , işti'al etmiş, içindeki yolcularla

beraber tamamen muhterik

olmuştur.Balonun

enkazından subaylar elektirik telleri görgülü bir cakit mürettebata ait yelekler tahriye ma'mur
torpidolar tarafından "San Makro" civarında bulunmuştur. Elektrik telleri üzerinde bir takım
et parçaları vesaire görülmüştür. Bu vakıa-i facia gecesinde buy hevalı ehalisi

denizde bir

takım ziyalar gördüklerini söylemişler ve ifadat dahi tahkikat-ı müteiyyinit etmiştir. Şu facia
yalnız Fransa' da değil her tarafta büyük bir teessüf ve tessürü mucib olmuş ve bir çok yerden
tağribat telgrafları yağmıştır.Diksemud

126 metre boyunda cesim bir balondu. Sıklet-i saudiy

esi 80 kilogramdı. Biri önde diğeri arkada olmak üzere mecur dolayında iki ve ikişerden ön ve
arka cihette bulunmak üzere dört ki cem'an altı aded sepeti vardı. Her sepette bir pervane-i
tahrik eden üç yüz barkır kuvvetinde bir motor vardı. Sakin havada saatte vatsı yüz kilometre
bir saati haizdi. Mahur dolayındaki sepetlerden öndeki balon suvarisiyle komanda erkanına,
ve telsiz telgraf merkezine mahsus olup, arkadaki ikinci suvariye tahassus edilmiş ve diğer
dört sepettede yolculara mahsus bulunmuştu.

"

Balonun müspetlerinden başka iki vasi' istirahat salonuda vardı ki bütün sepetlerin bu
salonla te'sisatı mevcuttu. Bu kadar mükemmeliyeti

ve esbab-ı istirahatı havi bir balonun,

hususiyle pek müsteit bir zabıt olan suvarisi (yelesine doğru nadan)ile refekasına ve 38
yolcunun ziyaına teessüf etmemek elde değildir "Diksemud" bu seferinde geçen eylülde bahr
i sefidi geçerek afrikayı şimaliyi dolaşmış ve bu suretle 118 saat 41 dakika havada kalarak 27
kilometre mesafe katedildikten
seferde 18 litre esanista
artırmıştır.t'Diksemut"

sonra

bilamenzil

Fransa'ya

avdet etmişti. Diksemut bu

almış ve seyehati ikmal ettikten sonra bir mukadder

kumandanının

cesedi

hakkında

Sicilya'da

merasim-i

esnista

ihtirami-i

fevkalade icra olunduğu gibi cesed Fransa'ya nakl ve tetfininde dahi büyük merasim-i ifa
olunmuştur.
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Beyhuma ile Girahı arasında
-Beyumu baba bu mahlede irfan-ı bir erceğiz bulunamıyor mu?
-Memur iseniz bulunur.. Mücadelesiyle geziş müşkilleşir!

I

-İnsaf dinin yarısıdır.

t

VEFAT-I MÜŞAHİR
HÜSEYİN HİLMİ PAŞA
Sadr-i Esbik ve Viyana sefiri Hüseyin Hilmi Paşa, geçen sene nisan ibtidalarında ve
Viyana'da irtihale dar-ı beka eylemiştir.
Müşaraleyh Osmanlı Hükümeti'nin pek büyük hizmetlerinde bulunmuş ve en çok
tecrübe

görmüş

ricalindendir.

Mübade-i

hayatında

tahrirat

müdürlüğünde

İzmir

mektupçuluğunda, bazı mensur filikalarda ve ba'de Adana vilayeti valiliğinde bulunarak ibraz
ve raht etmiş ve bu muvaffakiyet ve hizmeti ve kendisini Rum ili vilayeti müfettiş
umumiliğine isat eylemiştir. 1 O Temmuzda meşrutiyet ilan edildiği sırada bu hizmette
bulunuyordu. İttihat ve terakki müesselerinin muvaffakiyetine hizmeti sıbk eylemişltir. İlan-ı
meşrutiyetten birkaç ay sonra dahiliye nezaretine ve 1324 Şubatında sadaretine getirilerek
1325 senesi kanun-i evvelinin on beşinde istifa ve 12 Temmuz l328'de Gazi Ahmet Muhtar
Paşa kabinesinde adliye nezareti makamını işgal etmiştir.
15 Eylül 1329 Tarihinde Viyana seferi olup harb-i umumiyenin son günlerine kadar
mezkurede kalmıştır. Viyana sefareti vazifesinden suret-i ma'lumada infiyak etikten sonra
şehr-i mezkurede ihtiyarı ikamet ederek hatatının son demlerini orada geçirmiştir. Hüseyin
Hilmi Paşa son zamanların ricali arasında, mülkiye ve idare memuriyetlerinde , büyük
mürtebet ve liyakat göstermiş ve faaliyeti ve vazifeperverliği ile temayüz etmişti. Cenazesi
bilahere İstanbula getirilerek vediay-ı hak':i itranın kılınmıştır.

ALİ NAKİ EFENDİ
Trabzon eşrafından mütebahhirin ulemadan olup pek çok hezimatı murifir

ü

viranede

bulunmuş ve darül şafakanın bidayet te'ssinde maliye nazırı esbik Yusuf ve Yedinli Tevfik,
Gazi Ahmet Muhtar Paşalar gibi hayırhahın milletle beraber ibraz ettiği muavenat -ı
hamiyetimendanesiyle temayüz etmiş olan bu Ali Naki Efendi geçen sene nisan ortasına
doğru memleketinde azimdar-ı cenan olmuştur. Müşaraleyh ilin 1293 mebusanında
bulunduğu gibi i'lanı meşrutiyeti müteakib ictima' eden mecliste de bulunınuş ve şeyhu'l
baunun ünvanıyla yad olunmuştu. Vefatında 95 yaşında bulunuyordu.
31

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-Neler geldi neler geçti cihane, ecel geldi baş ağrısı bahane-

DOKTOR ALİ HIDIR BEY
Büyük Millet Meclisinde genç mebus olup hastalığını tedavi ettirınek için, me'zunen
İstanbul'a gelmiş olan Doktor Ali Hıdır Bey, mübtela olduğu hastalığından rehayat olamayıp
30 teşrin-i sani günü azim-i dar-ı ahiret olmuş ve cenazesi ihtikalatı lazıma ile kaldırılarak
Abbas Ağa kabristanında defn-i haki mağfiret kılınmıştır.
Merhum Mekteb-i Tıbbiyenin yetiştirdiği ezkiyay-ı edbadan olup memlekete
hiddemat-ı memduhasıyla kesb-i imtiyaz eylemişti.

NURİ BEY
Nuri Bey 27 Temmuz Pazar günü azimdar olmuş ve naaş-ı mağfiret nakş-i ferdası
günü, ihtikalat-ı kemaliyle Yeniköydeki sahilhanesinden, Rumelihisarına nakl edilerek aile
kabristanında define-i hak kılınmıştır.Müşaraleyh evlad-ı fatihadan Helvacızade Salih Tosun
Efendinin mahdumu olup 1267 Tarihinde Girit ceziresinin Kandiye şehrindeevellüd etmiştir.
Hengam-I şebabinde memleketinde bazı küçük memuriyetlerde ba'de Yenişehir feneri, yaniye
viruzada mecls-i kitabet ve pasaport müdiriyetinde bulunduktan sonra 1393 Meclis-i
Mebusanında zabt-ı kitabesinde ve bir arlık şuray-ı devlet eflamında hizmet etmiştir. Ba'de
Girit, Bağdat, Atina mektupçuluklarıyla Atina merkez, Gelibolu, Sakız, Samsun, Siroz,
Dedeağaç Mansur-ı falklarında ve muvassal, Diyarbakır, Elaziz, Erzurum, Ankara, Sivas
valiliklerinde bulunarak bir çok asar-ı ümran-ı vücuda getirmiştir. 1324 senesinde Hazine-i
Hassa nezaretine gelip Ayan Meclisinin kuşadında dahi ayan-ı azalığına ta'yin olunınuş ve
ayanlığın lağvine kadar orada bulnmştur
Müşaraleyh müfessir-i şehr-i Girit'in Paşa merhumun biraderi, hariciye nazırı eski
Abidin Paşa merhumun damadı Celal Nuri Suphi ve Sedat Beylerin pederi olup hüsn-i halk
iktidarıyla mütearrifti. Vefatında 72 yaşında bulunuyordu.
-Bin yıl da olsa ömr-i kişinin ne karı var. Nuhunda bir mesaide-i rüzgarı var-

AHMED AYUK PAŞA
Kudemay-ı erkan-ı askeriyeden birinci Kırak Ahmet Ayuk Paşa 23 teşrin-i evvel Salı
günü irtihal-i dar-ı ni'im ederek Niş'i Mağfiret-i Nakşı Paşa bahçesi kabristanına ihtikalat-ı
lazıma ile nakl ve defn edilmiştir. Muşaraleyh çerkes'il asl olup Mekteb-i Harbiye de
bulunmuş ve sırasıyla birinci feryaklığa kadar irtifa etmişti. Harb-i Umumi esnasında bir
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aralık Harbiye Nezareti'rıde ifay-ı hizmet ettiği gibi diğer bazı hizmette dahi bulunmuş ve
ahire ihtiyar-ı tekaüt eylemişti. Vefatında yetmiş yaşlarında bulunuyordu.

TABİB-İ MUALLİM FEVZİ PAŞA
Hüzzak-ı etbay-ı askeriyeden tıp fakültesi fahri muallimi Ferik Münkaid Fevzi Paşa,
24 teşrin-i evvel Çarşamba günü irtihal-i dar-ı beka etmiştir. Cenazesi Şehzade başındaki
konağından pek çok ahbabı ve meslektaşları, etba-i muhtereme ile fakülte müdavimini vesaire
tarafından ihtifalat-ı

faikayla kaldırılarak Karaca Ahmet ailesi

edilmiştir. Müşaraleyh

kabristanına nakl ve defo

Mekteb-i Tıbbiye'nin yetiştirdiği azkiya-yı etbadan olup Avrupa'da

ikmal-i tahsil etmiş ve uzun müddet Mekteb-i Tıbbiyede muallimlik ederek, pek çok telamiz
yetiştirmiştir.

Bilhassa

imraz-ı

dahiliyede

isabet-i teşhisle

ma'ruftur.

Tıbba dair hayli

müellifatı vardır.

•

A.

•

•

ALI EMIRI EFENDi
Fatih'te tramvay mevkiinde kain-i şeyhü'lislam

Esbak Feyzullah Efendi medresesinde

te'sis ve ahiren milletle vakf ve teberr'u eylemiş olduğu "Millet Kütüphanesi" ile ve pek çok
asar-ı edebiye ve şi'risiyle ma'ruf Diyarbakır'lı Ali Emiri Efendi geçen kanun-i saniyenin 23.
günü irtihal-i dar-ı beka etti. Merhumun

ni'ş-i

mağfıret-i

Nakşi Gedikpaşa'dan

kain-i

hanesinden ahba ve evda ve akrabasından ve me'murin, evkaf ve zabıtadan pek çok zevatın

düş-i ihtiramında olarak, ihtikalat-ı kamileyle kaldırılı, Fatih Camii' şerif-i hatırasında defın-i
hak-i atamak edildi.
Ali Emiri Efendi cümle-i müellifatında bulunan tezkire-i Şüra-yı Amidnam eserinde
kendi tercüme-i haline mahsus ettiği sahifelerde

dahi beyan eylediği üzere Emir-i Celi

!l

sülalesinden Şerif Efendi sülbünde 1274 sene-i hicriyrsinde Diyarbakır'da

tevellüd etmiştir.

Kıraat-ı evliya-yı şehr-i mezkurde meslükiye mescid-i mektebinde tahsil ve kelamı kadim ve
-,

ilmihalden sonra sarftan, emsile, bina, masüdi hıfz suretiyle kıraet eylemiştir. Sağr-ı sünende
olup el yazısı ile kütüphane-i tezyin etmektedir. Bunların tab'ına muvaffak olamamaıştır.
Matbu asanda müteaddiddir. Ezcümle tezkire-i şuara-yı amidin cildi evveliyle cevahir'ül melük levami 'ül hamidiye, ezcümle hakimaneden mürekkeb ezharı hakikat tarih ve edebiyat
mecmuaları.
-Kalemin yaptığını kılıç yapamazVe diğer bazı asar-ı merhumun müellifatından lduğu gibi nevadır-ı eslaf ünvanı altında
bazı mütalat ve havaşi ilavesiyle neşrettiği Cam-ı Cem ayın asıfrıame nizamüddül, Mardin,
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Melük, Artikiye tarihi, Tevkis Tarihi, Çin seyahatnamesi
Hayat-ı müddetince

fotoğrafyasını

etmemiş olduğundan

aldırmamış

vesaire dahi mahsül-i gayrettir.

ve başkalarının

bugün elde bir tasviri bulunmamasına

almasına

da muvafakat

teessüf olunur. Mamafih

kendisini tanıyanların hatıramda menküş olunan hayali ebedidir. Milletle teberrü etmiş olduğu
kıymettar kütüphane ise, merhumun timsal-i hakikisidir, Nev'i şahsına mahsus Derviş Nihat
bir merdi kamildi. Ali Emiri Efendi merhumun

hayatı birkaç satır ve sahife ile iade

olunamayacağı cehd ile bimene tali, ileride bunun için bir risale-i mahsusa neşretmek üzere
bu kadarla iktifa ettik. ( Rahmetullahi rahmeten vasian )

DAMAT FERİT
Sadri Esbak Damat Ferit, 6 teşrin-i evvel tarihinde Fransa'nın
etmiştir. Mevm-i ileyhi Mücriye müsteşarlarından

Nis şehrinde vefat

İzzet Efendinin oğlu olup 1270 senesinde

İstanbul'da doğmuştur. Tahsilini ikmal ettikten sonra hariciyeye intisap etmiş, ilk defa Paris
sefareti nezdine ataşe olarak gönderilmiş biraz sonra Berlin, daha sonra Petersburg sefaretleri
ikinci kitabetine taYin olunup bilahire Londra sefareti ikinci kitabetine nakl ve müteakiben
baş kitabetine terfi edilmiştir. Buradan bu mübay-ı şehbenderliğine tahvil-i memuriyet ettiği
halde kabul etmeyip İstanbul'a

avdet etmiş ve ayan azalığından

nisb olunmuştur.

Son

senelerde beş defa makam-ı sadareti ihraz edip, müddet-i sadaretinde Türkiye'ye pek büyük
fenalıklarda

bulunmuştu

nüshasında

hayli

ki bu gedair "Milli Nevsal" in 1338 senesine mahsus birinci

tafsilat

verilmiştir.

Mütarekeye

müteakiben

Avrupa'ya

savuşanlar

meydanında olup bir müddet Karlisbat'ta kalmış ve milli ordumuzun ordumuzun İstanbul'a
tekarrüb ettiği sıralarda avdetle ailesini dahi alarak müsta'cilen avdetle Nis'te ihtiyar-ı ikamet
eylemişti. Bu son gidişini telmihen geçen seneki nevsalimizin 308 sahifesinde bir karikatür
vardır.

••
-Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan eyyanisin ehl-i

gubür-

PİYERLOTİ
Türklerin aziz, muhterem karagün dostu Fransız edip şehberi Piyerloti geçen senenin
1 O Haziran akşamı saat yedi buçukta "Hendemi" de bu alem-i faniye ebeden veda' etti.
Bu ufül-i hazin yalnız Fransızlar için değil, bütün cihan için bilhassa bize Türkler için
büyük bir hane-i müessefedir. "Bilhassa" tabiriyle Türklerin Piyerloti'nin

vefatından dolayı

duyduğu (acı) nm Fransızlar kadar belki onlardan daha ziyade olduğunu anlatmak istiyoruz.
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Zira müm-i ileyh bu alem-i fenadan dar-ı bekaya geçtiği gün son mesretleri, son kederleri, son
ümitleri, son arzuları hep Türklere ait olduğunu biliyoruz. Hayatının son demlerinde "Henüz
bir Türk Fransız dostluğu el-karar etmemiş olduğunu düşünmekte bulunduğunu"

kendisini

ziyaret eden bir mahyasına, madem "Adan sevilmiş ve bundan dolayı te'siratını

anlatmak

istemişti. Cihan harbi esnasında vatandaşları, birkaç muhterem sima müstesna olduğu halde,
umumiyetle Türkler aleyhinde gayz ve ateş püskürttükleri sırada büyük dostumuz Piyerloti,
yüksek sesiyle lehimize de haykırıyor, Türklerin öldürülecek insanlar olmadığını cihana karşı
isbata çalıyordu. Böyle pak vicda bir edib-i lebibenin hakkımızdaki hüsn-i şehadeti bizler için
ne kadar mücib-i teselli olduğu düşünülüyorsa,

bu büyük üliye karşı kalbimizdeki hüsn-i

minnet ve şükran, ve gaybubet ebediyesinden

dolayı hasıl ettiğimiz alam ve ekdar-ı bi

payenin derecesi anlaşılıyor.
Kendisi hayat-ı faniyeyi terk etmekle beraber, namı vacibü'I
kalbimizde

yaşayacak

olan

Piyerloti'nin

Türklerin

nadire-i

ihtiramıyla ilelebed

inkirazdan

kurtulduğu

ve

memleketi ve vatandaşları ve eski "irı'anat-ı dostane-i tecdid ve te'yide muvaffak olduğu
günlerin yaklaştığını hissederek

ikametgah-ı

ebediyesine

çalışmış olması bizim için bir

dereceye kadar mücib-i tesellisi addolunabilir.
Piyerloti'nin

ikinci vatanım dediği Türkiye kendisi için kalbinde biyük bir mevki'

ayırmış ve Piyerloti cemiyeti namıyla bir cemiyet teşekkül etmiş olduğu gibi namını ebediyen
tezkare vesile olmak üzere 23 kanun-i sani gününü "Piyerloti

Günü" olarak tahsis ve

İstanbul'un en büyk caddelerinden birini bu muhterem edibin namıyla tevsin eylemiştir.
Geçen 1923 senesinin yevm-i mahsusu münasebetiyle ve müm-i ileyhin yaşamakta
olduğu bir zamanda Türkiye mabuat müdiresi kendisine bir hediye taktim etmişti: 23 kanun-i
sani gününde intişar eden bütün gazetelerde aziz dostumuz hakkında yazılmış ve memleketin
ihtiramat ve şükranını bulunmuş olan makalat-ı havi ceraidi teshalarından

"

koleksiyon, müzehheb bir cilbed-i derununa konulmak

mürekkeb bir

suretiyle vücuda getirilen bir bu

tekaddüme-i dostanenin kabında:
"Türk matbu'atının

Piyerloti'ye

bu bir hediyedir ki sahifesi Türkiye'nin

ayrı bir

beldesinden çıkarılmıştır ve bu Türk milletinin asıl dostu Piyerloti 'nin beslediği minnet ve
muhabbet hislerinin muhassılasıdır" ibaresiyle:
"Piyerloti'ye ithafen:
"Şarkın en karanlık gecelerinde
"Bizimle ağladın bizimle güldün
"Yürüdün bülbüllü bahçelerinde
"Bizimçün sararan yegane geldin .. "
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Kıtası bil-hattı nefs ile nakş ve tahrir olunmuşdu.
1924 senesi 13 kanuni sani Piyerloti gününde dahi ihtikalat-ı mu'tada icra kılınmış ve
metufanın nam-ı güzini yad ve tezkar edilmiştir.

*
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PIYERLOTl'NIN ER-RUSYANI
Piyerloti'nin

asıl ismi (Lui Juyen Viyo) dur. Fransa'nın Ruşgur şehrindel850

senesi

kanuni saninin on dördüncü günü tevellüd etmiştir. Memleketin kadim bir Protestan ailesine
mensuptur. 1862 senesinde bahriyeye intisap ederk ilk seferlerini (Borda) sefınesiyle bahr-ı

J

I
t

muhiti kebirede yapmış 1881 senesinde mülazım rütbesini ihraz etmiştir. Sonraları Japonya
'ya, Senegal'e.Tünkin

seferler icra edilmiştir. Tünkin Seferine iştirak ettiği zaman (hue)nin

Fransızlar tarafından zaptı esnasında Fransız askerlerini bazı ta' diyatta bulunduklarını görerek
dayanamamış (Figaro) gazetesine bir mektup yollamıştı.
-Kantarda bulunan hatırda bulunmazPiyer Loti kuvvetli bir seciyeye malik olmakla beraber o kadar mahcup ve mütevazı
idi ki yazdığı bazı asarı kendi imzasıyla neşretmeye cesaret edemezdi. Bu münasebetle
arkadaşları kendisine (LOTİ) namını verdiler. (Loti) Hindistan' da yetişen kendisini gizleyen
bir çiçek ismidir. Bunu kendisi de hüsn-i kabul ederek bu nakle tehallüs etmiştir. 1900

I
r

senesinde

Çin isyanı münasebetiyle

gönderilen

filoda bulundu.

1901 tarihinde

Fransa

Akademisi 'ne intihab olundu. Son rütbesi olan Bahriye Miralay lığını 1902 senesinde ihraz
etmiştir.
Loti gençliğinde Dünyanın en uzak köşelerini görmüş bilhassa memalik-i şarkiyyeden

I
I
I
I•

I
I
I

hayatının sonuna kadar devam eden pek çok intiba'at toplamış bulunuyordu. Bu intiba'atı
gösteren bir hayli asarı vardır. Ez cümle (aziyade) isimli ilk romanını

1819 senesinde

İstanbul'da ve Selanik'te (kaletiyatus) gemisi ile bir müddet ikametini müta'akib

neşretmiş

idi.
"Piyer Loti'nin İzdivacı" Unvanlı eseri de geçen sene neşrolundu. "Le De Zanşante"
romanıyla

1890 senesinde

intişar eden " Fonton Düryan"

ünvanlı

eseri terk-i hayatı

musavverdir. Pi yer Loti 'nin asarından bazıları şunlardır:
Madam Karizantem, Bir Seyahatin Romanı, Biraderin
Sonbahar Japonları Kasede,Merhamet

, Menfa Musahabesi,

ve Ölüm Kitabı, Gemici, Kodes, La Galile, Çöl,

Ramonço, Karanlık Yolun Akisleri, İrlanda Balıkçıları vs ...
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Piyer Loti hayatının son senelerini az çok siyasi muhitte olarak gördüklerini müdafa'a
tarzında makalat ve risale yazmaya hasretmiş idi ki bunların ekserisi lisanımıza tercüme
edilmiştir.
Piyer Lotinin bir zamanlar İstanbul'da

bulunduğu sırada ikamet etmiş olduğu divan

yolunda Atik Ali Paşa Cami-i şerifi karşısındaki

hanenin kapısı üzerine şehr-i emaneti

tarafından mermer bir levha vaz' ettirilerek bunun üzerine de müteveffanın suret-i ikameti
havi bir kitabe hak ettirilmiştir.
Türklerin büyük dostu Loti'nin vefasından dolayı "milli nevsal" dahi teessüratını izhar
etmeyi vazife 'addetmiş ve müteveffanın son resmi ile şark tarzındaki ikametgahını masken-i
ebedisini

gösteren resimlerle sahifelerini tezyin eylemiştir.

(*) Bu resimlerin bir kısmı milli nevsalin ikinci nüshasında

.

LENİN
Rus Sovyet şuralar hükümeti reisi Lenin'in geçen gün kanun-i saninin 24 üncü günü
mukim bulunduğu "Gorki" de dar-ı fenadan der ahirete göçtü.
Lenin yalnız Rusya'da değil belki bütün cihanın en mühim şahsiyetlerinden
olmak ve Türkiye'nin

Rus memaliki ile alaka ve rivayet dostanesi bulunmak

birisi

itibariyle

nevsalimizde mevma ileyhün vefat-ı keyfiyetini kayd ve zabt etmek faideden hali değildir.
Ruslarca komünizmin

[

büyük üstadı olmak üzere

Çarlar

ve telehhüfle karşılanmış ve kendisi ıçın

Rusya'nın her tarafında altı gün matem tutulmuştur.
Lenin'in ani vefatı hakkında muhtelif mahallerden çekilen telgraflara

i

,

hükümetini istihlafen teşekkül eden Sovyet idaresinin amillerinden biri ve belki birincisi
olmakla vefatı bütün Rusya'da kamil-i te'essür

r

telakki edilen Lenin

yad-ı emr de

i'timad olunmamış idi. Vakı'a birkaç sene evvel kendisine vuku' bulan bir suikastten sonra
nevma bir felce duçar olmuş ve uzun müddet feraş-ı ızdırabından macalsiz ve hareketsiz
kalmış idi ise de gayet itinalı tedaviler semeresiyle bir dereceye kadar kendini toplaya bilmiş
ve bu sıralarda vefatı ğayr-ı muntazır bulunmuş idi. Ancak sonradan gelen mütemmim ve
resmi haberler mevma ileyhun 21 kanun-i sanide halinde ve hamet peya olarak intizam-ı

i
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tetkisi haleldar olmakla kendisini kaybedildiği

ve saat beşte merakız-ı tenkısiyenin

felce

uğramasıyla vefat ettiği anlaşıldığını bildirdiğinden sıhhatinde iştibah kalmadı.
Lenin'in

cesedi(Gorki)

den Moskova'ya

nakil ve üç gün teşhir olunduktan sonra

muhteşem bir cenaze alayı tertip edilerek emr - i tedfini icra olundu. Tahtessıfır
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35 derece soğuğa rağmen cenaze alayına yüzbinlerce halk iştirak etti. 26 kanun-ı sani
saat onaltıda Lenin medfenine indirildi. Bu esnada tekmil fabrikaların düdükleri tanin-i indas
olmuş ve işler tatil edilmiştir. Aynı dakikada telsiz telgraf Rusya'nın her tarafına şu telgrafı
cekmiştir:"Arkadaşlar

ayağa kalkınız Lenin medfenine indiriliyor"

Lenin' in hayatı bir çok hadisat ile geçmiştir. Memleketinde ve Avrupa' da tahsilini
ikmalden sonra sevda-yı hürrüyetle Suzan olarak çarlık zamanında tahammüldar-ı

ahvale

maruz kalmış ve ömrünün bir kısmını menfalarda (sürgün) ecnebi topraklarımda geçirmiştir.
Çarlığın imhasıyla Sovyet Hükümetinin te'sisinde pek büyük hizmet ve mesaisi görülmüş ve
şu hizmetinin

mükafatına

tesis ettiği hükümetin

riyasetini ihraz etmek suretiyle nail

olmuştur. Rusya'da fevkalade bir nüfusa malik olmakla beraber umumun mezhur-i hürmet ve
takdiratı olmuş idi. Bu sebeple uzun zamandan beri feraş-ı ızdırapda olduğu ve aylar belki
senelerce

umur-ı

idareyle

bir fiil iştigal

etmediği

halde yetiştirmiş

mu'avenet ve mesaileri sayesinda şiraze-i hükümete bir güne halel-i tari

olduğu adamların
olmaksızın tedvir-i

umura muvaffak olmuş idi. Bu muhim şahsiyetin ziya-ı ebedisi Ruslar için pek acı bir hadise
olmakla beraber te'sis ettiği idarenin bozulmayacağı
hatta müteveffanın
yaşayacaktır"

tabutuna

selahiyattar ağızlardan ilan edilmiş ve

sarılmış olan kırmızı bayrağa "Lenin ölmüş ise Leninizm

ibaresi nakş olunmak suretiyle şu ifadat te'yıd olunmuş olmasına nazaran

şimdilik Rusya'nın hattı hareket ve siyasetince mahvel-i hasıl olmayacağı istidal edilebilir.
Ancak Rusya gibi son derece vasi' ve yek

diğerine zıt fikirlerle meşbu' bir cok milel-i

muhtelifeyi cami' bir kıt'a-i cesimede müessis olan "Leninizm" idaresinin ne kadar zaman
devam edebileceği ve suretle payidar olacağı şayan-ı mülahazadır.
Lenin'in vefatıdan sonra ötede beride devam eden şayiat rusya' nm atisi hakkında
mucip-i endişe olabilecek imaları havidir. Bize komşu ve dost rusya'nın uzun müddet bir
düre-i müsalemet
Binaenaleyh

ve terakkiye mazhar olmasını samimiyetle

bu temenniyatımızı

arzu etmekliğimiz

tabiidir.

tekrar etmekle beraber atiye de kemal-i ihtiyat ile nub-ı

intizar edilmesi muvafık olur mütalasındayız.

I
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Esbak Amerika Reis-i Cumhuru Mösyö Vilson
Amerika cevahir müttehadesinin esbak reis-i cumhuru mösyö Vilson geçen sene
şubatın üçüncü günü terk-i dağdağa-i hayat etti. Mevma ileyhun harb-i umumiye Amerikanın
iştirakını istihzar ve temin etmek ve muharebenin devamı müddetince Avrupa' da büyük bir
rol oynamış olması i'tibariyle mühim bir şahsiyettir. Bilhassa harb-i umuminin sonlarına
doğru sulha esas teşkil etmek üzere ma'ruf ondört umdeyi ortaya atmış olması a'miyyet-i

[
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şahsi etmek istediği esasat müsai vakı 'asına rağmen tahakkul etmemiş olduğu gibi hararetle
tervic ve müdafaa ettiği gibi cerniyet-i akvam fikri Avrupa'da
cemiyete Amerika'nın

olduğu halde bu

iştirakini te'mine muvaffak olamamış olması inkisar-ı hayalini mucip

olmuştur. Gerek harb-i umumiye iştirakı, gerek

esna-yı harbte ve sulh müzakeratında tutmuş

olduğu tarik-i siyasetin Amerika milletinin ekseriyetince düçar-ı itiraz nakih olunmasından
münfail olan Mösyö Vilson te'essüründen
vechesiyle belini doğrultamamış

hastalanmış ve bundan sonra ta'bir-i mahsus-i

idi. Cumhur-i riyaseti devam ettiği müddetce bu hastalık

te'siriyle uzun müddet ta'til-i faaliyete mecbur olmuş ve intihabat cedide de dahi makamını
muhafazaya

muvaffak olamamıştır.

Bu adem-i muvaffakiyetinden

sonra Vilson zamanını

hayat-ı umumiyeden uzak geçirmiş ve garip bir şuyü-i tali'
kavi' olan halefi mösyö
ona

olarak bedenen pek

az zamanda aklını idrak ederek kendisi de çok geçmek sizin

olmuştur. mevma ileyhun harb-i umumide ifa ettiği rol hakkında en doğru hükmü

verecek olan hakim Norç"her bizim mevma ileyhun içün söyleyebileceğimiz bir şey var ise o
da her şeyden ziyade kendi menfaatini ve gayesini istihsale çalışan ve bunun için her türlü
vesaiti hazırlayan
Müteveffa

bir zat olasından ibarettir.
Vilson

1856

senesinde

Virjinya

eyaletinde

Selendan

kasabasında

doğmuştur. Tahsil-i ibtida-i ve alisini ba'del a'la kemal meslek ta'lime intisab etmiş ve bir
çok seneler muallimlikte

ve darul fünun müderrisliğinde

bulunmuştur.

En ziyade meşgul

olduğu ilim felsefe idi. Bu vadide bir hayli tecellifatı mevcud olup bunlardan bazıları harb-i
umumi esnasında Avrupa askerlerine de nakil ve tercüme olunmuştur.1912
kılınan intihabında demokratların namzedi sayfiyetiyle ihraz ekseriyet

senesinde icra

ederek Amerika reis-i

cmhuru olmuş 1916 senesinde yapılan yeni intihabatta tekrar intihab edilerek mevkiini
muhafaza etmiş idi. 1920 intihabında ise Yale'de izah olunduğu üzere ihraz-ı muvaffakiyet
edememiştir.vefatında

68 yaşında bulunuyordu.
il

Japonya Zelzelesi
Geçen senenin eylülü ibtidalarında Japonya adalarında şimdiye kadar tarihinde kayd
etmediği büyük ve müthiş bir hareketi arz vuku'a gelerek bir çok şehirlerin harabiyesine
yüzbinlerce yeni beşerin telefine ve mecruhiyetine

ya's olmuştur. Hareket-i arz 6 dakika

devam etmiş ve pek çok şehir ve kasabalarda "taş taş üstünde bırakmamış" tabirine masdak
olacak derecede tahribat icra etmiştir.
Zelzelenin şiddeti Japonya adalarının en büyüğü olan Kanda Adasının şark savahilinde
hissedilmiş olup en şiddetli merkezi sönmüş bir volkan olan Koçiyama dağının etrafında idi.
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Bir hareketin hasarat sahası Uzafa ve Küba'dan

Şangay'ın cenubuna kadar imtidat etmek

üzere 300 millik bir mesafeye kadar yayılmıştır.
Japonya'nın pay-i tahtı olan Tokyo şehri ile mühim bir ticaret merkezi olan Yukohama
şehirleri heman-ı kemalen, harap olduğu gibi Kofa, Kamafora. Yakuzuka, Mağusa, Koyama,
Kutamiya, Şimura, Kavaguşi, Anama, Amakora, Senüşima şehirlerinden eser kalmamıştır.
Japonlarca mukaddes tanılan Onoskiya adası dalgalar içinde mahur ve nabut olmuştur. İkiyüz
bin nüfuslu şirin bir şehir olan Kahoma, üç dakika içinde harabe-zara dönüşmüş ve yalnız
burada yüz bin garip nüfus telef veya mecruh olmuştur. Bir buçuk milyon nüfüsa malik olan
Tokyo şehrinde de 150 bin kişi kadar teffat vukua gelmiş ve mecru olmuştur. Diğer
şehirlerdeki telafat dahi az çok bu nisbete munkarib olup bu yüzden vukua gelen telafatın
mecmu mukadderi birkaç yüz bin rotasına varmış ve milyonlarca nüfus açıkta kalmıştır. Aynı
zamanda zelzele esnasında bir çok mahallelerde

ve bilhassa Tokyo' da kırk, elli yerden

yangınlar zuhur ederek, Tokyo'nun bir çok mahallatı ile tersanede bu sırada yanmış ve şurada
burada ve barut toplarında husule gelen iştigaller binlerce amelenin mahvına sebep olmuştur.
İmparatorun

sarayı mason kalmakla beraber idare-i hususiye binası, prenslerin sarayları,

sefarethaneler, birçok muavit imparator müzesi ve on iki katlı kulesi, harbiye mektebi, Darü'l
Fünun müessesatı, demiryolu istasyonu ve daha bir çok müban-ı aliye, zelzeleden harap olan
ve yahut muhterik olan on binlerce mübani-i meyanında bulunmuştur. Tokyo civarında yüz
kilometrelik

mesafede

demiryolu yerinden

çıkıp harap olmuş bir tünel yıkılıp içinden

geçmekte olan tren iki yüz yolcusuyla beraber toprak altında kalmıştır. Yakohama şehrinde
zelzele ve harikten başka bir de denizin emsali görülmedik dalgaları büyük taribat yapmış,
fazla olarak petrol depolarının
dalgalarından

yüzlerce

infilak-ı felaketi azimeye sebep olmuştur. Adaların med

sefain merakip bahriye gark ve nabut olmuş veya külli hisara

uğramıştır. Japonya adalarının düçar olduğu şu felaket-i azime Avrupa ve Amerika'da

"

ve

diğer kıtaat-ı cihanda pek büyük te'sirat ve telhifat-ı mucip olmuş ve yakın yerlerde bulunan
devel-ü muazzama ve Amerika sefain-i harbiye ve vesairesi muavenite şitayan olduğu gibi
Çin ve emsali civar-ı memalikinden derhal zahire vesaire levazım yetiştirilmeye çalışılmış ve
müteakıben Avrupa'dan ve Amerika'dan bir çok ianat-ı nakdiye ve ayniye ve lüzam-ı sıhhiye
ve vesaire irsal ve isal edilmiştir.
Japon adalarında hadis olan şu hareket-i ırzından yalnız Japon ehalisi değil, icanibden
ve Avrupa ve Amerika'lılardan

hayli nüfus veya mecru olmuş ve buna ait imakan ve emval ve

eşyadan büyük bir kısmı harkinden veya banktan müteessir olarak zayiat ve hasarat-ı azime
husule gelmiştir.
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İşbu zelzele-i

azime münasebetiyle

Japonya

adalarının

vaziyet-i

arziyesine

dair

muhtesiran arz-ı malumatı münasib gördük:
Japonya büyük küçük 3800 adadan mürekkep bir cerair-i müctemia teşkil etmektedir.
Bu adaların heman-ı kafesi dağlık ve teşkilat-ı

arziyesi bir kanıdır. Bir çok adalarda

yanardağları vardır. "Yezü" adasında takriben 260 metre irtikaa malik olan "İvusan" dağları
"Kivisyu" adasında 1800 metre irtifaı olan "Azukake" yanadağı, "Büyük Nipon" adasında
zirveleri birleşen ve her biri üç bin metreden fazla irtifaa malik bulunan iki silsile-i cibaliden
3780 metre irtifaındaki "Fuziyema"

yanardağı, anatopası suret-i daimede kar ve buzlarla

meztur olup Japonlar indinda ad olunmakta ve eteklerinde Japonlara yine birir merkez-i
ziyaret olan bir çok muabid bulunmaktadır. 2100 metre yüksekliğindeki "Sirana"

MÜBAHİS-İ ZİRAİYYE
MEYVE TOPLAMAYA MAHSUS ALET

I

Kemale eren meyvelerimizi

en ibtidai bir şekilde, ya ağaçları silkeleyerek veyahut

dallara sırık ile vurarak toplarız. Halbuki bu hareketimizin ağaçlara ne kadar muzret-i ika'
etmekte olduğunu

idrak edemeyiz. Zeytin mahsülümüzün

bir sene mebzul, ertesi sene

bereketsiz olması hep bu te'sir neticesidir. Birçok memleketimizde zeytin, suret-i mahsusada

I

yaptırılmış merdivenler ianesiyle elle toplanarak, bu sayede her sene aynı suretle mebzul-u
mahsül

iktaf olunmaktadır. Keza meyvelerde böyle itina ile toplanmaktadır.

Hatta meyve

toplamak için Avrupa ve Amerika' da bir çok aletler bile tatbik olunmaktadır.
Resmimiz Fransız mütehassıslarından

Mösyö Jöblör'ün imal eylemiş olduğu yeni bir

aleti irae eylemektedir. Bu alet gayet basit olup, iki parçadan ibarettir. Adeta yumurta şeklinde
olan ve ortasından ikiye bölünen üst k1smı sırığın hizasında bulunan ip vasıtasıyla tahrik
edilmektedir.

Alet koparılacak

meyvenin

yanına götürüldü.

Geda ipin ucu bırakılarak

ı

kapaklar kapatılır ve meyvede işbu tarafın içine bila-hisar dahil olmuş bulunur. Kemal-i

-

yeni yeni ihtiratın ba'dezin memleketimizde

suhuletle koparılan bu meyveyi sepete koyduktan sonra hamle-i tekrar edilir. İnşaallah bu gibi
de cay-ı tabii ki bulduğunu görmekle münşerih

oluruz.
-İfsan iki kere olamaz-

1924 OLİMPİYAT MÜSABAKALARI
1896 senesinden

beri her dört senede bir Avrupa'nın

muhtelif

bilasında

icra

kılınmakta olan (olimpiyat) müsabakalarının sekizincisi bu sene yarısında te'sid kılınacaktır.
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Mayısın on beşinden mayısın yirmisine kadar devam edecek olan bu müsabakalara iştirak
edecek memleket ve müstemlekelerin
meydanında eski ve yeni dünyanın
doğan Polonya,
Litvanya

Çekostovakya,

gibi memleketlerin

miktarı elliye baliğ olmaktadır. Buvalli iki hükümet
malum milletlerinden ma'ada

Romanya,

Yugoslovya,

veya bu harb neticesinde

hab-i umumiyesinden

Fillandiya,
yeniden

Letonya,

İstinya ve

hayat bulan Türkiye,

Avusturya Macaristan, Bulgaristan gibi milletlerin memleketleri de vardır. Harr-i İrlanda ilk
defa olarak

Bolmiya' da iştirak

dalgalandıracaktır.

edecek,

müstekil

Mısır' da ilk defa olarak bayrağını

Olimpiyat müsabakalarında bulunacak analetlerin beyne'l minel olimpiyat

komitesince ... 5 kadar tahmin edilende olup ma'heza müsabakalarından

on gün kadar iştirak

kabil olduğu için bu adedin tezaid etmesi de muhtemeldir.
Sekizinci olimpiyat oyunlarının yapılması için beyne'l minel

kavmiyete tarafından

Paris haricinde (kolombi) de inşa ettirilen senadele müntemelatı 33 devnim vesiatında olup,
adeta küçük bir şehir halini almıştır. Burada oyunlar için muhtelif te'sisat vücuda getirilmiş,
60 ile 70 seyirci istiabına kafi tiribünler yapılmıştır. Müsabaka neticeleri dünyanın her tarafına
neşr ve 'ilan için ayrıca telsiz, telgraf techizatı da te'sis olumuştur. Yüzme müsabakaları 50
metre üzere ve 8 metre arzında ve 5 metre umkunda yapılan havuzda icra edileceği gibi ayrıca
dalma müsabakası içinde bir havuz inşa edilmiştir. Ayrıca ataletlere mahsus olarak hamam ve
msaj daireleri inşası da unutulmamıştır.

Sonra ataletlerin müsabaka müddetince temin için

fahileri mütüaddid köşkler yapıldığından, her millet kendi ihtiyacatına göre bunlardan bir
veya birkaçını işgal ederek, arzuları dairesinde

buralarda her türlü istirahatlarını

temin

edebil eceklerdir.
Hükümetimiz 1340 bütcesine espure teşvikat namıyla 50.000 lira vazı' etmiş, iştirak
edecek Türkiye idmancılarının bu olduğundan .olimpiyata edecekleri masaraf te'min edilmiş
demektir. Binaenaleyh

cemiyetlere ittifakın merkezi umumisi olimpiyatta atletizm, siklet

••

kaldırma sıffahit-i şu'belerine iştirak etmeyi tensib eylemiş için 21 Mart'ta boşamak üzere
Eskişehir'de bir seçme müsabakası icrasına karar vermiştir.
Sporcularımıza şimdiden muvafakiyet temin ederiz.
Birinci olimpiyat müsabakaları

1896' da Atina' da icra edilmiş idi. İkinci müsabaka

900'de Sirke-i umumi münasebetiyle Paris'te tertib olundu. Üçüncü, dördüncü ve meşinci
olimpiyatlar sırasıyla Senluin, Londra ve Stokolm' de tesid edilmiş. Altıncı olimpiyat 19' da
Berlin'de icra olunacak iken harb-i umuminin devamı müsabakalara meydan bırakmamıştı,
Yedinci olimpiyat(Anveros) 'da ceryan etti. Bu seneki müsabakalar ise Lahey' de edinilecek
iken Fransa, sıranın kendisine terkini Hemenc'den rica ettğinden 1928 müsabakaları (Lahey)'
de tesra olunmak üzere sekizinci olimpiyatın Paris'te icrası takriri etti.
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Bu seneki olimpiyatın icra kılınacak müsabakalarını

bir vech ati-i mücemelen

arz

ediyoruz.
Asıl olimpiyat oyunları Temmuz'un

başında başlayacak ve yirmi yedisinde nihayet

bulacaktır.
Merasime Nötrdam Kilisesi'nde bir dua ibtidar edilecek, bunu operada fevkalede bir
müsamere, Eliza sarayında bir resm-i kabul ve nihayet(Kolomb) stadında bir geçit resmi takib

edilecektir.
Atletizm stadta icra edilecek olan müsabakalar Temmuz'un altısından on üçüne kadar
devam ve bütün koşuları. Atmalar ve atmaları ihtiva edecektir.
Temmuz'un 5'inden 20'sine kadar sabahleyin ve öğleden sonra ve geceleyin Paris'te
Sark de Pari'de devam edecekti.
Bisiklet yol üzerinde bisiklet yarışı 188 kilometrelik bir mesafe dahilinde kolomb
Stadı çevresinde yapılacaktır.
Eskrim Meydan'da icra edilecek olan kılıç muharezesi hariç olmak üzere diğer eskrim
maçlerı Paris'te S de Pars'de yapılacaktır.
F müsabakaları Kolomb'da "Ber" stadında mayıs'ın 15'inden Haziran'ın 9'una kadar
devam edecek ve son müsabaka ise Kolomb Stadı'nda icra olunacaktır.
Temmuz'un 17'sinden 23'üne kadar Kolomb Stadı'nda yapılacaktır.
Binicilik göstermiş malialı ve maliasız yarışları ihtiva eden bu müsabakalar
Temmuz'un 21 'inden 27'sine kadar devam edecektir.
Roman tarzıyla serbest güreş mübareşelerinden mürekkeb olan güreş müsabakaları
"Sen de Pari" de icra olunacaktır.
Yüzücülük kadın ve erkek 100, 200, 300, 400, 1500 metre yüzme,dalma, arka üstü
yüzme müsabakaları Temmuz'un on üçünden

20'sine kadar Kolomb2daki havuzla Paris'te

"F" havuzunda icra edilecektr.

Yuzun atlama, ortasından tutarak mızrak atma, 200 metre koşu k atma ve ~ 1500 metre
kşudan mürekkeb olan klasik nişan, yüzme, eskrim, 5000 metre bisiklet ve 400 metre düz
<,

koşudan ibaret olan asri Temmuz'un 12'sinden 17'sine kadar "Kolomb" ile Modan'da
yapılacaktır.
Siklet kaldırma bu müsabakalara 20 kiloya kadar olan tümü siklet, 27 buçuk kiloya
kadar olan hafif siklet, 75 kiloya kadar olan orta siklet ve 72 buçuk kilodan fazla olan ağır
siklet kaldıracaklar iştirak edecek ve müsabakalar Temmuz'un 21 'inden 24'üne kadar "S" de
icra edilecektir.
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Bizler fazla alakadar etmeyen bu müsabakalar Haziran'ın 19'undan Temmuz'un
27'sine kadar muhtelif tarihlerde gibi spor mahalelerinde icra edilecektir.İki el ve toprak
levhalara nişandan mürekkep olan bu müsabakalar muhtelif mahallelerde haziran 21 'inden
29'una kadar devam edecektir.
Muhtelif

müsabakalar

spor

müsabakalarından

maide

sekizinci

olimpiyat

münasebetiyle beş tanede sanat müsabakası tertip edilmiştir. Bunlarda sıra ile mimari,resm

I
I

I

i,heykeltıraş,musiki,edebiyat müsabakalarıdır.Bu müsabakalara yalnız spordan mülhem ve
gayri matbuu eserler kabul edilecektir.

TEMAŞA ALEMİ
Bosna tiyatrolarımız hakkında memnuniyet bir tecdid kadar mütecessiz yegane temaşe
müeessesemiz olan Darü'I beda maalesef sönmüş sefir emaneti bu aralık tahsisatını bile kat

I
I

gibi büyük şehirlerimizde bir süre oyunlar vermek suretiyle sanat temaşasını canlandırmaya

-

başlamışlardır. Şurasınıda arz edelimki grup bu seneki oyunlarında Türk hanımlarını bilhassa

I

I

I
I
~

eylemiştir. Bu müessesenin yetiştirdiği sanatkarını geçen sene İzmir,Ankara,Adana ve Konya

çalışmışlar ve sene sonlarına doğruda İstanbul' da yeni bir repertuar ile oyunlarına

ilk defa olarak Anadolu'da sahneye çıkarmaya muvaffak olmuşlardır. Ateşten gömlek
kahramanı Bedia hanım,ilk rolünü İzmir' de Gazi'nin huzurunda sinema palas tiyatrosunda
icra etmiştir.
Hanım sanatkarlarımız İstanbul'da da ilk olarak Ertuğrul Muhsin Bey arz-ı endam
ederek mazhar tahtis olmuştur.
İstanbul operat heyetine gelince şehr emanetini himaye-i maneviyesine istinat etmek
suretiyle temi mevcudiyete çalışan bu müessese sene sonlarında bir iki oyun verebilmiş

-

ise,sanatkarlarımız arasında hüküm süren, imtizacsızlık dolayısıyla buda maalesef Daıiilbedayi

I

akibetinden daha berbat bir vazifeye düşmüştür.
Geçen seneki nüshamızda tercüme-i hali ve resmini de ettiğimiz milli kumpanyası

I
I
I
I
I

I

-,

müdebbiri sanatkar Yusuf Efendi geçen sene nisan zarfında kısa bir rahatsızlığı müteakip
henüz genç yaşta vefat etmiş kabrinin yanında vaaz verilmiştir.
Muhsin Bey retikası ve mezkur kumpanya Primadi Rozali Hanım kumpanyasını
dağıtmamış oyunlara tenezzül etmediği takdirde sanatkar olan Naşit Bey ile arasıra teşriki
mesa-i ederek eski repertuarına devam etmekte bulunmuştur.
Muhsin Bey kumpanyası geçen sene,ma'ruf ve arşın mal olan operatlarınıda fevkalede
mükemmeliyette sahne eylemiştir.
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Binasında ufak bir tecdial müteakip namını Fransız tiyatrosuna takvil eylemiş olan
Beyoğlu'nda

Veryate tiyatrosu geçen sene Avrupa'nın birçok şehrinde celb etmiştir.İtalyan

opera kumpanyasının oyunlarıyla kapısını açan bu tiyatro bütün kış mevsiminde şehrimizin
dikkatini çekmiştir.Süratle

elbise değiştiren ve yalnız başına rolleri oynayan namı gazeteleri

işgal etmiştir.Son zamanlarda gelen Matmazel Raul Fransız komedi kumpanyası en güzel
eserini temsil etmiştir.Sene nihayetlerine doğru ise harb-i umumi İstanbul'da hayli iştihar ve
harp zenginlerimizi yek değerine düşürmüş olan Viyanalı teşkil ettiği kumpanyası burada bir
sıra oyun vermeğe başlamıştır.Madem

bu defa mazhar olduğu tiyatroda alim elimkan bir hal

olduğu ve ekseriya yevmi hasılatın iki üç bin lirayı tecavuz etmekte bulunduğu göz önüne
getirilirse hakkında İstanbul halkının teveccühü zahir olur. Zavallı tiyatrolarımız ...
İstanbulumuzun, ehemmiyetle mütenasib bir tiyatro bürosundan mahrumiyetini takdir
eden muhterem şeçremimiz, mükemmel ve asri bir tiyatro binası için lazım gelen planların
tanzimini emanet heyet-i fenniyesine havak etmiştir. Yakın bir atide mütenasib milli bir
tiyatro malik olacağından dolayı faal şehreminimize şimdiden arz-ı şükran eylemez, ancak bu
tiyatro binasının mevkii neresi olmalıdır: Fikir gören en münasib muhal seçremanetinin
karşısındaki Malım olduğu üzere burası harb-i umümi i'nasmda Türk- Alman yurdu binası
yapılmak üzere hazine-i maliyece istimlak edilmiş idi, emlak milliyeden ma'dud olan bu
arsaya seçr emaneti hazinden alabildiği ve buraya milli tiyatrodan başka, kütüphane, salonu,
sinema salonu, Darü'l Elhan gibi birçok müfid mütesseseler ve divan yolu ve caddelerine
nazır cephelere de varidat getirecek bir hayli dükkanlar inşa edişmiş, hem de İstanbul güzel
bir abideye malik olmuş olan bizden temanni-i müreftekıyyet
(Milli kütüphanelerinin) ikinci nüshasında münderic bilmece, tereccühlerini minnettarı
lduğumuz karin-i muhteremden birçokları tarafından halledilmşiş ise de geçen sene bir aralık
taşrada bulunmuş olan muharrinize i irsalinde düçar ziya maalesef müsabakamız netayicinin

••

ta'yu

ve arazını

evleniyorum...

imkansız

bırakmıştır.

-

Süret halini

(Fatıma)

isminde

bir kadın

ile

Haremimin (Zübeyde) isminde 22 yaşında bir kızı vardır ki, benim de o

kızımdır, bu kızı pederim (Ahmet) Efendiye Şu halde babam benim hem damadım, hem
kızımın dedesi oluyor! O ki kızım da babamın haremi olmak itibariyle benim validem
oluyor! ...
Sonra, benim (Gülfem) isminde bir kızım dünyaya geliyor (Gülfem) babamın hem
torunu

hem

de

kayınalidesinin-

yani

haremimi-

kızı

oluyor.Aynı

kızım(Zübeyde) nin yani babamın hareminin de kız kardeşi oluyor.
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zamanda

onu

Babamın da (Hüsna) adlı bir kerimesi hem benim kız kardeşim, hem de o ki
kızım(Zübeyde )'nin kızı olmak itibariyle

torunumdur,

bittabi

haremim

(Fatıma)'nında

hafı.desi oluyor!
Sonra, babamın kızı (Hüsna)'nın hem yeğeni, hem de o ki ve kızım (Zübeyde )'nin
kardeşi oluyor! ...

MUSİKİ SAHİFESİ
İhtisal

ilimlerinden

istifade

etmek

üzere fen musıkiden

ve İzmir'imizin

eşref

kadimesinden Sahabzade Hacı Mahmud şevket Bey Efendi'den bir mutaba-i fazilaneleriyle
milli sahifenin tezyinini rica eylermiş idik. Üstaddan aldığımız cevata kısa bir müddet
zarfında az kelam le çok mana ifade edecek bir eser ve vücuda getimek kabil olmayacağı
cihette bunun bu seneki içün eser olan manzumattan
teyyareciliği

banka-i

ünvanı haiz olup Türk

ta'lik eden bir beste ile geçen sene Ağustos'unda

İzmir'de

sükut ederek i

mertebe-i şehadet eden Zeki Bey merhum hakkında Tokadızade Şekib Bey tarafından irşad
olunan "m" nm güfte ve bestelerini ve bunların son senelerde bilhassa İtalya'dan
eyledikleri

nota hurufatı

olmuştur.

Bu manzumeler

sehhimünteni

ile bizzat tertip etmiş oldukları
milli ve ad olabilecek

notaları

eserlerden

gönderdikleri

olduğu

celb
beyan

gibi bestelerini

denilebilecek bu tarz eserlerin haiz bulunması hasediyle şükranlarımız

berz

ederiz.

MUFASSIL ESAME-İ ŞERAİT
1) Esame-i kitapta münderic dini, edebi, tarihi, ictimai asarı mühimine ise lisana, coğrafyaya,
hukuka,

riayaziyata

ve şaireye, müteallik

müellif ve bilumum

kitaplar

kütüphanemiz

neşriyatından olup sair kütüphanelerde bulunmaz .
ı,.

2) İki bin kuruşa kadar vuku bulacak siparişlere %30 nispetinde posta ücratı ilave etmek icab
eder.
3) Kar usulü henüz cari olmadığından

sipariş bedellerini

postane veya ziraat bankası

vasıtasıyla veyahut İstanbul'da tüccardan birine havale suretiyle tamamen ve bir vade peşin
irsali rıza olunur
(Kanaat Kütüphanesi- Bab-ı Ali numara 132- İstanbul)
Kanat Kütüphanesi'nin
fedakarlıklarla
hizmetlerde

tesisinden biri bu memleketin

ilim ve irfanına pek büyük

yüzlerce eser kıymettanrı neşrini musallat etmek suretiyle ne kadar faideli
bulunmuş

olduğu

Erbab-ı

Mütaba

ve marifetçe

arz edilen

kütüphanemiz bu fedakaranesinin lütfa mashar takdirat olduğunu görmekteyiz.
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Şu iltifat muarif pervaneye karşı şükran-ı ifa edebilmek emniyesiyle kütüphanemiz bu
defa yeni kütüphane ünvanı altında bir külliyat neşrine karar vermiş ve bu kararını mevki
icraya vaaz emtmiştir. "Yeni Kütüphane"nin tesisinde en ziyade nazar dikkate aldığımız
hususat şunlardır:
1) "Yeni Kütüphane"yi teşkil edecek asar, memleketi ihtiyacını Türk istifadesini temin
edecek suretle inticab olunacak ve her sınıf halkın anlayabileceği lezzetlikle mütala edeceği
bir irşad yapılmaktadır.
2) Bu eserler, bir veya birkaç ilme münhasır olmayıp, edebi, tarihi, fenni, siyasi,
ictimai, felsefi bulunacak ve telif suretiyle yazılmış güzel eserler kütüphanemize ziynet bahş
edecektir.
3) Gerek te'lif, gerek tercüme suretiyle yazılacak eserleri memleketimizin mütehassıs
ve muktedir kalemlerinden çıkmasına itina olunacaktır.
4) "Yeni Kütüphane"yi teşkile edecek asar-ı mukideye mücerred, ermab-ı mütalanın
menfati nazarı dikkate alınarak mümkün olabildiği kadar az fiyat konulmasına çalışılacaktır.
5) "Yeni Kütüphane"ye dahil olan güzide eserlerden her bir kitaba muntazam neşr
edilecetir.

DAİMA HİLEKAR

Fransız muharirleri arasında bilhassa mecmuai meşruhasına yazdığı yazıları ve son on
beş sene zarfındaki vakayı-i mühimmeye dair makaleleri ile ma'ruf "Son Jon" un eserinden
sabık-ı muarrif müsteşarı ve Daru'l Fünun müderrisi Ali Reşat Bey Efendi'nin kalemiyle
gayet iyi bir tarzda lisanımıza tercüme edilmiş olup bilhassa bir Türkler için mütalaası elzem
ve istifadeli bir kitaptır.
Yunanlılarla pek saygı münaseveti olan 1911 senesinde Atina, İstanbul, İzmir, Giresun
"'

şehirlerinin ziyaretle Balkan muhaberelerinin Yunan ordusunda takip etmiş olmakla beraber
harb-ı umumiyede Yunan teyyare teşkilatının ıslahı hizmetinde ve mütarekeden sonra
Yunanlılar'ın Anadolu hezimetleine kadar şark cephesinde bulunan müellif, bu kitapta
Yunanlılar'ın hayat- hususiye ve resmiyelerini, Türkler aleyhindeki propagandalarını tedkik
ederek Türkleri yek ziyade alakadar eden meseleler hakkında mühim malumat vermektedir.
Bu malumatın bizzat müşehedat ve tedkikatına istinat etmiş eserin kıymetini bir kat
daha arttırmaktadır.
Hilekar Yunanlılar'ın

Türkler aleyhindeki propagandalarından başka Fitnat-ı

Kadimeleri olan "Megola İdea" Bizans, Ayasofya, hülya ve rüyalarını pek etraflı olarak bu
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eserde tedkik edilmiş ve nihayet Yunan entrikalarının en gizli noktaların umumiyeye

vaaz

olmuştur.
"Daima Hilekar" iki kısımdan ibaret olup birinci kısmı 1911 senesine kadar tamama
ait hadisatı, ikinci kısmı Yunanlılar'ın İngilizlerle itilafı ve harb-ı umumiyenin Şark' a giden
gizli noktaların ve Yunan'ın harb-ı umurniyeye iştirakı ile Yunan ihtilalleri ve Bizans ve
Ayasofya hülyaları orduların Anadolu'da düçar olduğu hezimet gayet açık ve veciz bir surette
görülmüştür. Bu mühim eserin birinci ve ikinci kısmı otuzar kuruştan satılmaktadır.

NÜFUS MESELESİ
Kanaat
üçüncüsünü

kütüphanesi

teşkil

muhallidesinden

eden

tarafından

tesis

olunan

bu ciddi ve kıymettar

muhterem

bu eser başlıca

kitap

nüfus

"Yeni

Kütüphane"külliyatının

Besim

Ömer

meselesine

Paşa'nın

verilmesi

lazım

asar-ı
gelen

ehemmiyetten ittihaz olunarak tedabirden ve ciddi mücadelesini hususiyetle memleketimizde
/

ittifal arasında meşhut olan kesret ve fiyata karşı nüfusun telafisindeki tesiratından bir suret-i
alimane ve vafikanede bahsediyor.
Binaenaleyh nüfus siyasetinin bir memleket için hayat meselesi olduğunu isbat ettikten
sonra nüfus meselesini üç nokta-i nazardan tedkik ediyor.
Bu tedkikat meyanında tenakus nüfustaki esbab-ı muktelifeyi tam ettiği sırada daimi
bir tenakuşun memleket için ne kadar vahim olduğunu ve bu tehlikeye karşı ne yolda tedbirler
ittihazı icab edeceğini izahla beraber muhtelif mutimden memleketlerde bu mesele hakkındaki
mukarrirat ve icraat yapıldığına ve tevellüdat ve vifayatın derecesine ve ihsiyatına dair gayet
veciz malumat verecek ve burkmalarda memleketimizdeki

tevellikdat ve vifayak dair elde

edilebilen ma'lumatı mukayese ederek bu hususta bizimde ne kadar çalışmaklığımız

lazım

geleceğini inzar ibretimize arz eyliyor.
il

Türkiye'de nüfus meselesiyle suret-i daimede iştigal eden yegane mütehassıs olması
itibariyle

Besim

yoktur.Binaenaleyh

Ömer

Paşa'nın

bu eserinin

ehemmiyetini

takdir

etmeyecek
~

kimse

bu kıymetli eseri bütün ailelerin ve memleketin nüfusça terbiyesini arzu

eden herkese lazımdır.
Şayan-ı istifade resimler , grafiklerle matbu olmasına rağmen fiyatı yalnız yirmi
kuruştur. Posta için de on kuruş ilave olunmalıdır.

MİLLİYET NAZARİYELERİ
İstanbul darül fünunu malumlarında Mehmet İzzet Bey tarafından tahrir olunub bu
kıymetli eser kanaat kütüphanesinin

tesis etmiş olduğu " Yeni Kütüphane"
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yedinci sayfasını teşkil etmektedir mevzu itibari ile bu eser memleketimizde
neşrolunmuştur

denilebilir.

Müellifi muhterem

ciddiyeyi ve türk ve mütefekkirlerinin

, avrupada

ilk defa

intişar etmiş bu kabil asar-ı

milliyet-i nazariyesi hakkında vaki olan mütealatını

biletref tetkik ve müteallik kutub-u kadimede görülen mübahası dahi tabir ettikten sonra
olduğu şu kitapta milliyet-i mefkuresinin
olduğunu

ve milliyet

cereyanını

hakikatı , manası , aslı , anasırı , kıymeti ne

ve unu esbabını bu mefkurenin

muhtelif

meslek ve

kanaatlerde bulunan muhtelif lisanlara göre tebaruz eden muhtelif şekillerini ve her birinin bu
hususta derbeyan eyledikleri tarif ve kanaatleri birer birer hadde-i tedkikten geçirmektedir. Bu
tedkikat ayanında milliyet mefkuresinin esasatından olmak üzere bazı ulemanın kanaat ve
beyan eyledikleri toprak yani vatan , anane , tarih , devlet , hanedan , din , lisan , iktisadi ,
hars ,ve medeniyet milliyet ve milli hayat ile suret ve derece-i irtibatı ayrı ayrı sencide-i
mizan tedkik olunduktan ve bilhassa Türklük ve türk milleti ilmi bir safhadan geçirildikten
sonra beşeriyetin
-,

hayatında

mefkure ve tabiatın tarz-ı tesisi hakkında beyan , mütabat

olunmaktadır.
Zamanımızda

milliyet nazariyelerinin

eşkali ve tarz-ı tesisi hakkında müveccet ve

müfit malumata malik olmak isteyenler bu eseri kemal-i ihtimalle okumalıdırlar.
Fiyatı : otuz beş kuruş olup posta için on kuruş ilave olunur.

FAŞİZM
Sabık muarif müsteşarı ve dar-ül fünun müderrisi Ali Reşat Bey Efendi 'nin , faşizm ve
faşistlere dair avrupada neşredilen pek çok eserler asında en doğru ve en mükemmel malumatı
ihtiva eden ve İtalyan , Fransız müennifleri tarafından kaleme alınan asardan iktihasen tahrir
etmiş olduğu bu kitap saha-yı intişar olmuştutr. " yeni kütüphane " küllüyatının sekizinci
kıymetli eserde harb-i umumiden sonra ital ya' da başlayan ve başka şekiller altında diğer
ı,.

memleketlerde

dahi görülen milli hareketlerin menşei ve bu hareketin amil-i müessiri olan

İtalyan siyasiyesi tercüme-i haline faşizmin italyada tesir edilmesi emrinde vaki olan icraat
mahiranesi İtalya rical marufasından ve faşistlerin ahvali , faşizmin esbab-ı muvaffakiyeti ,
programı
mutealada

ve siyaset dahiliye ve hariyicesi
bulundukdan

hakkında

vakıfhane

ve faşizmin hal-i hazırı hakkında

bir surette tedkibat

gayet mükemmel

ve

malumat

veridikden sonra musuluyenin şu suretle cesurane ve mütecellidane harekete cüreti sayesinde
İtalyanın harb-i umumiyi müteakib Bolşevik propagandasıyla ve komünizm idaresiyle düşman
tehlikesinde bulunduğu çak-ı harabiden nasıl kurtarılmış olduğu inzafı ibrate arz edilmektedir.
Memleketimizde milli hareketlerin uyandığı şu sıralarda avrupada tahdis eden bu gibi
vakayiden bi haber kalmak ve İtalya gibi bir hükümet-i muazzamanın geçirdiği mühim bir
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inkilab-ı ictimai ve siyasiyi idrak edebilmek için bu eser kıymettdarı hal-ı mütaala etmelerini
muhteremimize hareretle tvsiye etmeyi vecibeden adlediyoruz.
Fiyatı ancak on beş kuruş olup taşra için on kuruş posta ücreti alınmaktadır.
Fransa'nın hatta bütün cihana namdar "Gustave Lebon"un asar-ı ciddiyesinden olan bu
kitap marif müsteşarı sabıkı Ali Reşad ve doktor Galip Ata Bey Efendiler tarafından gayet
selis bir ifade ile lisanımıza nakl olunarak matbuat olmuştur.Yeni
dokuzuncu

ve onuncu sayılarını

umumiden

sonra bozulmuş

Kütüphane,külliyatının

teşkil eden bu eseri güzide müellifi

olan cihan

muvazenesini

esbab-ı

ihtilalini

muhterem,harb-ı
tedkik

ve bu

siyasi,içtimai muvazenesizlik namlarıyla tefrik ederek her yeri hakkında alimane ve vakıfhane
mutabatıyla karilerini tenvir etmektedir.
Siyasi tedkik ettiği sonrada mefkurenin
neticelerinden

bahsiyle

beraber

bilhassa

tekamülünden

İslamın

intibahım

ruhiyat hatalarının
ve Avrupa'nın

sıyası

zihniyetini

anlamamasından mütevvelid ve bundan sonra hasıl olacak netayici durduran vaz-ı inzar etmiş
icatimai muvazenesizlik netayicinden olmak üzere ihtilalcilik efkar ve anasır felsefiyesi ile
iştirak-ı emval ve sosyalistik tecrübelerin tarz-ı intişarını teşri teşri ve izah eylemiş mali
muvazenesizliği mütalaa ederken de servetin menbadarıyla eski ve yeni amillerini görünen
. sırlarını Avrupa'nın hal-i hazırdan mabetinin sebeblerini naran-ı tetkikten geçirerek bir netice
bu güne suretle çaresiz olmak lazım geleceğini teskin etmekle bulunmuştur.
Şu mühim meseleyi Gustave Labon gibi bir üstadın eserinden mütalaa ve takio ile ne
kadar büyük bir istifade temin edileceğini arz etmek zaittir. Binaen aleyh bu güzide eserin
kariin -i muhterememize hararetle tavsiye etmekle iktifa ederiz.
İki kısımdan ibaret olan iş bu eser kıymetdarın 6 cildiyenin fiatı 15 kuruş olup taşra
için eser 1 O kuruş posta ücreti ilave olunmalıdır.
~

NASREDDİN ŞAH

Babiler
Edip muhterem Süleyman Nazif Efendi'nin eser hami-i belağat-nameler olan ve "yeni
kütüphane" külliyatının 11. saysını teşkil eden bu kıymetdar kitap intişar olunmuştur.
Kitabın mevzuunu bir asır zamandan beri tesis ve intişar etmiş ve bu gün bazı
memalik-i İslamiye'de ve hatta yüzbinlerce salik-i bulunmuş olduğu halde bizlerce mahiyeti
meçhul kalmış olan bab-ı mezheb veya tarikatının müessisi bab-ı ali Mehmet Şirazi ile anı
istihlaf eden zevatın ve evladının hayat ve ahvali hususiyetlerinin ve salik oldukları mezheb
ve tarikatın mutikaf oldukları ahkamı- diniyenin mahiyetine dair müellifi bizzat vakı olan
müşahedat ve tetkikat ve mecmuatına müstenid malumat teşkil etmektedir. Bu munasebetle
50

Babailik İran' da suret-i telakkisi ve bilhassa hükümdarı İran N asreddin Şah kaçarak bu
mezheb erbabı hakkında reva gördüğü mezalim Günagü ile Bab-ı Muhammed Aliyeni ve
ihtilafının ne kadar feci bir şekilde imha ve ifna edildikleri

şekil hakikiyesinde

tasvir

olunmakta İran'ın ve Nasreddin Şah'ın yarım asırlık bir tarihçisi muhtevi bulmakta olduğu
gibi Şah Nasreddin

nihayet

babir tarafından

tamamlanınca

sene-i hükümetinde

büyük

şenliklere hazırlandığı suret- i katı ve itlafı da hikaye edilmektedir.
İran zeminde bunca cefa ve muzaleme duçar olan bab-ı mezhebi ruse-i marufesinin
Türkiye'ye ilticasıyla mazhar oldukları hüsn-ü kabul nazar-ı ibreti arz olunmakta ve müellifin
bab-ı şehr Mahdum-ı Abbas efendi ile vuku bulan ve bab-ı tarikat ve akaidinin esasına
müteallik hakayık-ı tenvir eden mükellimat ve mübahesatı esere bir kıymet-i mahsusa bahş
etmektedir. Ahiran vefat eden Abbas Efendi 'nin kablel irtihal müellif kitaba destiyle muharrir
mektubun

fotoğrafla

çıkarılmış

bir sureti esere ilave olunmuştur.

Kaarilerimize

suret-i

mahsusada tavsiye ederiz.
Fiyatı 30 kuruştur. Taşra için 10 kuruş posta ücreti ilave olunmalıdır.

TÜRKİYE VE TAN ZİMA TI
Devlet-i Osmaniyenin tarihi ıslahatı 1826: dan 1882' ye kadar
Sultan

Mahmut

saniyenin

evahir

saltanatından

zamanımıza

kadar dahiliye

ve

hariciyeyi ihtiva eden bu mühim kitap şarkta uzun müddet tedkikat-ı ciddiyetle bulunmuş olan
Fransız

sofrasından

müderrisesi,

eseri

olup nezareti

müsteşarı

ve darülfünun

Osmani

edebiyat-ı

tarihi siyasi müderrisi Ali Reşat Bey Efendi tarafından tercüme edilmiştir.

Devlet-i Osmaniyenin

en mühim Safha-i Farihiyesi 1826' dan 1882 senesine kadar olan

ıslahat devreleri olduğu cihetle tarihimizin bu kısmı her Osmanlının hafızasında menkuş
olmalı ve ıslahatın tatbiki hususunda tesadüf edilmiş olan müşekkilatın esbab-ı ruhiyesini
tedkik ederek bu hususta her müellifin efkar ve muhakematına bir itinay-ı mahsus ile tedkik
etmelidir.
Kütüphanemiz

marifetiyle sahey-i istifadeye vaz edilmiş olan bu eser-i kıymettarın

fiyatı 150 taşra için 200 kuruştur.
Tarih-i alemin şüphesiz en mühim sahifesi Fransa'da ilan için vuku' bulan mücahedat
ve kahramanıdır. Bu inkılabın gaye-i uluhesi amillerinin metanet hakkında bir fikir edinmek
için elzem olduğu gibi Avrupa hükümetinin
Fransa'nın

göstermiş

müsademelerin,

olduğu

azim

ve

sebat

Fransa'ya

karşı o zamanki

neticesinde

vuku

gelmiş

vaziyetleriyle
olan

hanriz

büyük harflerin Avrupa tarih-i siyasesinde husule getirmiş olduğu tebdilatı

öğrenmekse de o kadar mühimdir.
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İşte Fransız ihtilali kebiri hakkında mükemmel ve vazıh malumat edebilecek olan
böyle mühim bir eser en muktedir müelliflerin asarine müracaat suretiyle muarif müsteşarı
sabıkı ve darülfünun edebiyatı müderrisesi tarihi siyasi müderrisi Ali Reşat Bey tarafından
vücuda getirilmiştir.
kuruştur.

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ
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İki büyük ciltten ibaret olan bu kıymettar eserin fiyatı taşrada 300

Cilt:6
Sultan Mahmut Han Rabi devrinde Viyana'ya gönderilen heyeti sefarete iltihak ederek
oradan Almanya,

Flemenk,

İsveç, Lehistan ve Rusya'ya

gidip tarikiyle

avdet etmiştir.

Memalik-i Osmaniyeye İran'ı kemalen dolaşmış olan Evliya Çelebi Bin derviş meshudat ve
mesmuatını kemalen yazarak 1 O ciltlik bir seyahatname vücuda getirmiştir ki olan bu yolda
kıymettar bir eser te'lif olunamamıştır.
seyahatnamesi
Efendinin

20 sene evveline gelinceye kadar Evliya Çelebi

ancak bir iki kütüphanemizde

eser himmetleriyle

bulunuyordu.

2 cildi devr-i sabikada

İkdam

sahibi Cevdet

kesve-i tab'a bürünerek

istifadesine vaz olunmuştur. Şimdiye kadar neşredilemeyen

Bey

amenin

diğer 4 cildin ise ahiren tab ve

temsil için teşebbüsatıda bulunulduğundan Ati-i kabirede bunlarında ikbali şayanın te'minidir.
Memaliki

Osmaniye

ile

Balkanlardan

ve

Macaristandan

bahs

olunan

ilk

6

cildi

kütüphanemizde 900 ve taşra için 1000 kuruş fiyatla satılmaktadır.

GÖRDÜKLERİM: "Yeni Kütüphane" külliyatının ahlaki 14'üncü sayısı teşkil eden
bu kitap içtima-i yazılarıyla ma'ruf bulunan Lütfi Simavi Bey'in

eseridir. Sarayda Baş

Nabeyinci bulunduğu sırada müşahede ettiği ahval ve adat ve hadisat ile bu 2 zatın ahlak ve
evsahına dair şayan-ı ibret ve istifade ma'Iumat-ı hakikiyeye ihtiva edilmektedir. Ebediyen

••

tarihe karışmış olan bu iki şahsiyet ile sarayların dünkü ve bugünkü halini tasvir etmesi
itibariyle kıymettar bir eser tarihi olduğu gibi saray in'inatı

tekmil açıklığı göstermesi
-,

itibarına göre de içtimaiyat ve ahlakiyat nokta-i nazarından pek mühim hazine-i ma'lumattır.
Kemal-i itina ile devam edilmekte olduğundan

yakında mevki intişara vaz olunacaktır.

Karilerimize şimdiden mütelasını tavsiye ederiz.

İSTİBDAT MEŞRUTİYETİ: Güzel, bedi' yazılarıyla alem-i matbuanda iştihar etmiş
olan muharrir, muhterem veaz ibne-i Ahmet Rasim Beyin layemut bir eseridir.
Müellif bu kıymettar eserini Sultan Selim salisin mübade-i culusundan zamanımıza
kadar geçen senelerin tarihine hasr etmiş ve Sultan Paşa cülusundan
zamana ait olan I. Kısmı tabedilmekte

1293 tarihine kadar.

olup kariben nesri mukarrir bulunmuştur.
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"Y eni

Kütüphane" külliyatının 15. sayısının teşkil edilecek bu eser ve mutebereye ve muharririnin
tedkikat ve meşmuat ve müşehadatına istinad etmekte olduğu cihetle şu bir asrı mütecaviz
zamanın ve vaka-ı ve hadisatının aynı hakikat olmak üzere ihtiva edecek ve tatlı bir merak ile
mütala olunacaktır. Kaidelerimize şimdiden tavsiye adlediyoruz.

BİR İSTANBUL GENCİNİN YAPTIKLARI: Memleketimizin ecnebi işgali altında
bulunduğu

zamana ait nice maceralar vardır. Bunlardan

İstanbullu bir genç vatandaşımızın
hemşehrimizin

biri ve belki en mühim olanı

geçirdiği şayan-ı hayretle ibret-i mahirattır. Bu genç

serkezişine gayet meraklı, zevkli, heyecanlı, açıklı, şerefli birçok safhaları

muhtevidir. İşgal kuvvetlerinin

iç yüzü ve ordusunun esrarı hülasa işgal senelerinin gizli

karmış birçok noktaları bu eserin muvzu'unu teşkil etmektedir.
Yeni Kütüphane külliyatının

16. sayısı teşkil eden bu eseri kıymettar tabedilmekte

olup kariben mevki intişarı vaz olunacaktır.

İKİNCİ

1339 Sene-i Maliyesine Mahsus
MİLLİ NEVSAL
1339 senesine mahsus 2. senesi kıymettar ve rengin mündericatı ve yüzü ve mütecaviz
nefis resimlerle İstanbul ve havalisini gösterir. Mufassal bir haritayı havi olduğu halde intişar
etmiştir. Mündericatı mükemmel takvim ve rumiye hakkında malumat-I tarihiye, mübahisi
fenni yeden ebced hesabı İstanbul rehberi, İstanbul 'un tarihi mevcut Bizans Asarı saraylar,
ipodrom, dikilitaşlar ve sütunlar, cami olan müzeler, kütüphaneler, vesaid nakliye, tenviriye,
köprüler, rıhtımlar, vesair hakkında mufassal malumat ramazan mahiyeleri, mübahis maliye
ve iktisadiye hilafet-i muazzeme-i İslamiye hakkında malumat tarihiye ile makam-ı muallay-ı
hilafette vukua gelen tebeddül hakkında izahat-ı mükemmile, mübahis edebiye ve tarihiye

••

geçirdiğimiz hadisada bir nazar: vaka-i milliyenin bir sene zarfındaki hadisat-I harbiye ve
siyasiyası,
mühimmeyi

medeniye

Lozan

konferansları

tarihiye,

vaka-i

siyasiye-i

müzakaratı

alim: Mısır,

ve netayici

hakkında

malumat

Fas, İspanya

meseleleri

Cenevre

konferansı hakkında izahat, temaşa alemi, pastör ihtifali istansitifiler sıhhi, edebi, mizahi,
fıkraat ve mukalat, müsabakalar ve vesaire vesaire.
Gayet güzel bir kağıt üzerine nefis,bir suretden matbu olduğu halde fiyatı ancak 75
taşra için posta ücreti ile beraber 100 kuruştur. Merkez tüzüğü Bab-ı Ali caddesinde kanaat
kütüphanesidir.

Bu senenin nüshaları mahdut olduğundan tedarikinde

Geçen senenin mevcudu da pek azalmıştır.
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(Kanat Kütüphanesi)
Atar-ı şairasında( İslam Tarihi): Taşraya (100) kuruştur. [Mufassal Türk Tarihi]: (1 O)
Taşraya (80) kuruştur. [Tarih-i Edyan]: (100) Taşraya 120 Kuruşdur.
Müellifin intişar eden diğer eserleri

Mufassal Türk Tarihi.(Birinci Kitap)
İntişar eden birinci kitap mübahas-ı

Türk Tarihinin

çağlara

taksimi- Türk tarihinin menbaları- Muhit-i Arz Yukarı Asya'nın Eski Sekinesi- Turan ve Eski
Turaniler- ve Vusunlar- Sakalar- Moşocitler- Alinler- İskitler- Sokulular- Sennetiler- Meyde
Turanileri- Elamlar- Sümerler Ural Altay Akvamı- Ural Altay Akvamı'nın
istila yolları- Semuitler- Finuvalar-

Laponlar-

oğuzlar- Macarlar-

muhaciritleri ve

Moğollar- Kunkuzlar

tatarlar- Kıpçaklar- Guzlar- Peçenekler- Başkurtlar- Bulgarlar. Fiyatı 25 kuruştur.

Mufassal Türk Tarihi
Teba-ı ihitam bulmak üzere olan bu cildle asıl Türk Tarihine girilmiştir.
Bu cildin mübehatı şunlardır: Mukki Destan- Türklerin menşei- Doğulular- Koyunlular
Koyunlu Devleti'nin intikamı- Şimalı Koyunlu Devleti ve akıbeti- Cünubi Koyunlu Devleti
ve akıbeti- Büyük Yüeçler, fiyatı 70 kuruştur.

İslam Tarihi (Kitap Fihristi)
Kılu'l İslam Arap Tarihinde bahis olan birinci kitap intişar etmiştir.
Bu cild şu meahasları muhteridir. Arabistan'ın

ebası Muhit- arzi ihtibariyle Arabistan

Ceridet'l Aibede sakin tabeil, Sami Kavimleri Kılü'l İslam Arap tarihinde edvarı Arap- Baide
Ummalı Arapları (Humuribe Arapları) ... Mekke-i Mükerreme, Medine-yi münevvere tarihi
70 kuruştur.

Felsefe-vi evveli
İsbat-ı vacib ve ruh haziriyelert
Daru'l
faziletlerindendir.

Fünun

müderrislerinden

Şemseddin

Beyefendi'nin

asar-

muhallide-i

Erbab-ı din ile ashab-ı fen arasında pek mühim ihtilafat ve mübahisane

mevzu teşkil bu felsefi meselelerin tedkik mahiyetiyle beraber garb ve tasraniyet alimlerinde
asırlardan beri devam edegelmekte olan bu ihtilafat ve münazaatın ne gibi efkar ve mekame
yi mestede bulunduğu izah ve din-i mübin-i İslamın te'sis etmiş olduğu ahkam- müdebbie bu
yolda bir ihtilaf vukuna nasıl mani olduğunu isbat-ı Sadadinde bir vukuf ilmi ile teklif
olunmuş olan bu eser kıymettar iş bu memlik-i mesail nazariyetin herkese mümkünınertebe
anlaşılması içinkabil olduğu kadar açık bir ifade ile tahrir edilmiştir

1·

I

atiyeyi muhtevidir:
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Va'le kağıd üzerinin bir suret- nefidesi teb'a olunmuştur. Karaleyn-i Keram bu eseri
takip ederken aynı zamandam fikri beşerin tarihçe-yi inkişaf ve tekamilinide

takip etmiş

olacaktır.
Tadkikat ve te'lifat-ı

İslamiye heyet-i neşriyeti

mübaninde bulunan ve55 sayfanın

muazzam bir cild teşkil eden bu eser-i güzinin fiyatı 100 kuruş olup kütüphanemizde mevki
istifadeye vuzu edilmiştir Erbab-ı kemale bilhassa tavsiye ederiz.

MUHALLIS-1 ILMU'L TEVHİD
Daru'l Fünun edebiyat müderrisesi İslam felsefesi müderrisi Fazıl muhterem İzmirli
İsmail Hakkı Beyefendi'nin müellifen-i güzidesinden olup gayet kıymettar bir eserdir.
Din-i mübin-i İslam esası ola ilm-"t Tevhidin hakkıyla ve temasıyla anlaşılabilmesi
için bu babdaki ahkam- vadıle-i şerriye münahip İslamiyet hakkında etraflı izahatı ve vahdet-i
vücud akidesi ile ilhak-ı diniye ve'l hayatı vücud ve zat hakkında tenvir-i izhan edevek surette
malumatu ihtiva etmekle beraber mezahip medbune ve sıfat-ı selibeye ve tenzihiye ... dair
şayan istifade birçok mebahas-ı ılmiyeyi şail olan bu kitap fevaid nisab erbab-ı iman için bir
mecelleyi keranihadır.
Ehemmiyet ve ciddiyet müdenicatı mekatib-i sultaniyenin 9. sınıfı kabul ve idhal
edilmiştir ve kanaat matbasınca bşr suret- nefisede tab'ı ve neşrolunmuş olan bu eser- Güzin
130 sayfa teşkil etmekte ve umumun istifadesi maksadıyla yalnız 30 kuruş mukabilinde
edilmektedir. Taşradan talip olanlar posta ücreti olarak 1 O kuruş ilave edilmelidirler.

Felsefe Dersleri
Daru'l Fünun edebiyat müderrisesi ma ba'de'l tabiaya müderrisi Doktor Rıza Tevfik
Bey'in Rehber-i ithat-ı Osmani mektebinde son sınıf talebelerine açık bir lisan ile tekrir
eylemiş olduğu derslerin suret-i mezbutası olup mebhas-ı mağrifet-i mesalini ve onlara
müteallik müretiezat ve tenkitatı şamildir. Fazla olarak birçok haşyeler ile malumat-ı
tarihiyede ilave edilmiştir. Beş baba münkısım olan ve 600 büyük sayfa teşkil eden mühim
kıymettar eserden birer nüsha tedarikini muhterem karilerimize tavsiyeyi zaid adeyleriz. Fiyat
200 kuruştur.

VEBİRKÜLER
Kısmı naziri ve ılmi
Daru'l Fünun Hukuk müderrisesi ve İkrisad Müderrisi Zühdi Beyefendi'nin mekteb
halkıyede tekrir edilen derslerinden vücuda gelmiş mühim bir eserdir. Müellif kitabında
vebiküler hakkında umumi bir mukaddime-yi ibradından sonra vebiküler maksad ve hedefin
ne olduğunu ve bir günün feyz ve bereket ve meşmuriyetini iyilik ve fenalığını tesirat ve
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hudud-u teklifiyesini

kavaid-i

aliye-yi teklifiyeyi,

bir günün olduğunu

ve hukukiye ve

ictimaiyye ve maliye ve iktisadiye olduğunu inkisat-ı teklifiyyeyi, bir günün bir hadine-yi
idariye olduğunu

büyük bir izah eylemiştir.

700 sayfaya baliğ olan bu esennuazazami

karilerimiz ve bilhassa maliyeye tavsiyeyi vecaibden adeyleriz. Fiyatı 150 kuruştur.

Ilmu'l Mali
Daru'l Fünun Hukuk müderrisesi ve maliye müsteşar zad Hasan Tahsin Beyefendi'nin
mühim ve kıymettar bir eseridir. Meşaliye bu eserlerinde ılmü'l mali hakkında mutalaat
Serdinden sonra ılmu'l maliyenin tarihçesinden ve nihayet tekalifin muhtefilesiyle her
birisinin ve mühazirinden bahs edilmiştir. Ve bunun hakkında Avrupa Meşahir efkar-ı
hakimanelerini ilave ederek şimdiye kadar kütüphane-yi maliyemizin mahrum kaldığı
fevkalede müfid bir eser vücuda getirmişlerdir. Fiyatı 200 kuruştur.

USUL-U DEFTERİYE-Yİ MALİ
Nezareti muhasebe-yi umumiye mudebbir umumi mettar eserdir. Üç büyük cilde
münkısım olan bu kitabın birinci cildinde usul-u muhasebenin esaslarından bahsisi olunarak
hasabiyenin suret-ite'sibi gösterilmiş ve usul-u muhasebe nazariyeti muamelatı ticariyeye
tasdik edilerek tutulan hesaplardan nasıl bir netice çıkarıldığı izah olunmuştur. 2. cild
hükümetin hizmet-i umumiyesiyle bütçenin esasını ve mahiyetini ve nekalif ve tahsili ve
hazine idare-yi

merkeziyesiyle teşkilatı ve taşra mali sandıklarında hakkında malumat-ı

luzumiye muhtevidir. 3. cildi ise hazine merkeziye muhasebelerinde el yemil cari olan usul-u
hesabiye defterlerden bahistir. 1500 sayfaya garip olan bu esrmuazzamından bi'l umum
maliyenin bir nüsha tedarik ile vecibede adeyleriz, Fiyatı 250 kuruştur.
Tekalif- Kavaidi
Maliye

nazırı

Abdurrahman

Vefik

Beyefendi'nin

olan

işbu -eser

mühim,

memleketimizde tekalifin tahsili ve hakkınızdaki usul ve kavaid ile taşkilat-ı maliyenin
esaslarına dair malumat muhtevidir. 2 büyük cildden ibaret olan bu kitapta devlet-ı
Osmaniyenin gerek tekalif, gerek teşkilat itibarıyla ahval-ı maliyesi 3 tekrir edilmiş. Devletin
bedayet-i te'sis olan 199 senesinde Tanzimat ile olan 1200 senesine kadar olan zamanda
haberiyeden ilan meşrutiyete kadar olan zamanda ve son 1 O sene tarafında tatbik olunmuş
nekalif ve teşkilat kanunlarından ayrı ayrı ve her devr hakkında mükemmel ve şayan- istifade
malumat. Bu kıymettar eseri karilerinize tavsiyeyi zahid addeyleriz. Fiyatı 200 kuruştur.
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Harbiye nezareti mühasebat-ı dairesi müdebbir-i umumiye- yı Faruk Beyefendi'nin
maliye mektebinde tekrir eyledikleri derslerden müteşekkil bir kitaptır. Meşaralihin ılmi'l
lıisab lıakkmdaki nazariyat ve malumat üzeriner seneler devam eden ve Taif memurlarından
her gün tesadüf etmiş oldukları alıval-ı amiliyenin husula getirdiği rasuh ve mumerasenin bir
kıymettar olan bu eser omum karilerimize fiyatı 75 kuruştur.

İstanbul Vilayeti muarif müdebbiri Beyefendi'nin te'lif eyledikleri mühim bir eserdir.
Memalik-i Osmaniyenin hudut muhahe, nüfus vocines sekinesi ile Avrupa, Asya ve
Avrupa'yı Osmanlı'nın teşkilat teb'a ve

I

I

I

Osmanlı Coğrafyayi Tabi'i
İktisadisi
Daru'l Fünun müderrislerinden Faik Sabri Bey tarafmdan Mekatib-i Sultaniye ile
Daru'l Muallim ve Daru'l Muallimat talebesine mahsus olmak üzere tertib edilmiş olan kitap
memleketimizi tanımak isteyen herkes için gayet kıymettar bir rehberdir. Eserin te' lifinde

I

hükümetin resmi istatistikleriyle Londra, Paris, Berlin coğraflarımızda neşr eyledikleri

I
I
I
I

münecat edilmiş mütecaviz harita ve resim deri olunmuştur. Bu eser mükemmelden birer

mecame ve mukalene ve knsolos raporlarına en mağruf coğrafya senaslarm en yeni asarına

nüsha tedariki karilerimize tavsiyeyi vecaibeden adyeleriz. Fiyatı kuruş.

ILMU'L İKTİSAD
Avrupa meşahir-ı iktisadiyunundan Şarl Ziden bu eser mağrufi Daru'l Fünun
!il

medreselerinden Hamid, Hasan Tahsin ve Zühtü Beyfendiler tarafından lisanımıza nakl
edilmiştir. Şarl Zidan Tenbiat-ı Umikası, Ilmu'l İktisad hakkındaki efkar ve nazariyet saihası
~
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cümlenin mal olmuştur. Eser mezkurun mükemmeliyeti hakkında Karoin-i muhteremeye bir
fikr verebilmek için işbu kitabın lisan-ı içtimanın hemen kafasına tercüme edilmiş olduğunu
arz etmek kifayet eyler.
Elhaletinde bu mühim eser Daru'l Fünun Hukuk medresesiyle mülkiye mektebinde
tedaris edilmektedir. Büyük cilden müteşekkil olup fiyatı 350 kuruştur.
Muhtasır-ı Ilmu'l İktisad Kitap Fihristi
Maliye Nazın Isbıki Cavid Bey'in eser te'lifleridir.
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Bu Kıymettar kitapta ılmu'l iktisad tarihçesiyle ulum-u saire ile münasebetinden bahis
ve ılmu'l mezkurun lüzum ve ictimayeti hakkında bast-ı mutalaa edildikten sonra avamil-i
istihasalıyenin her biri hakkında malumat- mükemmela bu mübte-i i 'ta ve bunlardan münferi'
olan mesail ve hadisad mühime- i iktisadiye tekkik kılınmıştır. Fiyatı 75 kuruştur.
LÜGAT
Kuruş

İsame-yi Kitap

Cild

İsame-yi Müellifin

200

Kamusu'l Alam

(2Cild)

Şemseddin Sami Bey

750

Kamusu'! Türki

500

Kamusu'l Fransevi

Fransızca'dan Türkçe'ye

Şemseddin Sami Bey

500

Kamusu'! Fransevi

Türkçe'den Fransızca'ya

Şemseddin Sami Bey

100

Küçük Kamusu'l Fransevi

Şemseddin Sami Bey

400

Resimli Kamusu'l Osmani

Ali Seydi Bey

300

Kamusu'l Osmani

Mahmud Selahi Bey

300

Büyük Lügat-i Taci

Muallim Taci Merhum

75

Küçük Lügat-i Taci

Muallim Taci Merhum

150

Musavvir-i Dairetü'l Muarif

Ali Reşat Bey

I

75

İhtira-i Kebir

100

Lehçe-i Osmani

1·

750

Kamus-u Tercüme-i Okyanus

300

İstifak-i Lügati

150

Kamusu'l Rıyazıyat

Salih Zeki Bey

350

Almanca'dan Türkçe'ye Büyük Lügat

Ömer Fuat Paşa

100

İngilizce' den Türkçe' ye

Ömer Fuat Paşa

100

Türkçe'den Fransızca'ya

100

Fransızca'dan Türkçe'ye

150

Fransızca'dan Türkçe'ye

(Küçük)

Yusuf Bey

50

Almanca'dan Türkçe'ye

(Küçük)

Mahmud Ali Bey

75

İngilizce' den Türkçe' ye

(Küçük)

Sadi Bey

30

Lügat-i Firaz

(Küçük)

Firaz Bey

1000

Destur

7

100

Mütemmim

1

1250

Mecelle Şerhi

4

Hıdır Efendi

250

Mecelle Şerhi

8

Reşid Paşa

150

Mecelle Şerhi

7

Atıf Paşa

I
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Şemseddin Sami Bey

Ahmet Refik paşa
(Fransızca'dan Türkçe'ye)

"'

Ali Nazmi Bey
Ali Nazmi Bey

58

i
I
i
i

i.

I
I
I
I
I

150

Mecelle Şerhi

40

Mecelle Şerhi

300

Usul-u muhakemet-i Hukukiye şerhi

Abdullah Bey

100

Usul-u Cezaiyye Neşriyeti

Abdullah Bey

100

Usul-u Cezaiyye Neşriyeti

Şihaz Efendi

300

Tatbikat-ı Cezaiyye

Memduh Bey

200

Mülahazat-ı Cezaiyye

Memduh Bey

100

Teşrih ve Ten.kid

Memduh Bey

350

Hukuk-u İdare

2

Ahmet Saib Bey

100

Hukuk-u İdare

2

İbrahim Hakkı Bey

75

Hukuk-u İdare

2

İsmail Hakkı Bey

300

Mecmuat-ı Muahadat

2

İsmail Hakkı Bey

50

Şerh Kanunu

Halis Eşref Bey

75

Şerh-i Kanun-u Arazi

A.Hadi Efendi

75

Teşhil-i Garaiz

A.Hadi Efendi

75

Teşhil-i Garaiz

Hüseyin Hüsnü Efendi

60

Vesaye Ne Feraiz

İsmail Hakkı Efendi

30

Salih Efendi Ceridesi

İsmail Hakkı Efendi

300

Imu' 1 İktisad

4

Cavid Bey

250

Imu'l İktisad

4(Şarl Zihad)

Hamdi Tahsin ve Zühtü

Mustafa Fevzi Paşa
(Kitab-ı Emanet)

Mustafa Fevzi Paşa

Beyler
200

Hukuk-u Devl

3

Merhum Ali Şihaz Efendi

150

Hukuk-u Beyne'l Devl

1

Merhum Selahaddin Bey

500

Hukuk-u Umumiye-i Devl ,

8

Merhum Selahaddin Bey

100

Ticaret-i Meceriyye

100

Ticaret-i Beriye

100

Ticaret-i Bahariye

100

Rehber-i DHukuk-u Ticaret

Lütfü Bey

100

İflas

Ali Kemal Bey

60

Münakat ve Mükarakat

Hacı Zihni Efendi

10

Hukuk Aile Kararnamesi

40

Kitab-ı Nikah ve Talak

75

Roma Hukuku

75

Mukaseye-yi Kavanin

Celal Bey

Mahmud Esad efendi
(Cild6)

Meftun Efendi
Meftun Efendi
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75

İcra kanun Şerhi

Kazım Bey

75

Ahkeme'l Eckaf

Ömer Hamdi Efendi

150

Ali Efendi Fetvası

İbrahim Fazıl Bey

150

İlaveli Mecmuati' 1 Cedide

20

Usul-u Muhakemetü'l Cezaiyye Kanunu

20

Usul-u Muhakemetü'l Hukukiye Kanunu

20

Kanun-u Ceza

20

Arazi Kanunu

20

Ticaret Kanunu

20

Sulh Hakimleri

25

Usul-u Muhakeme-i Ticaret Nizannamesi

30

Kitap Adl Kanunu

100

Külliyat-ı Şerhi Ceza

Reşat Bey

300

Usul-u Muhakemet-i Hukukiye Şerhi

Ahmet Ziya Bey

130

Ceza Şerhi

Mustafa Reşid Bey

50

Nizamet-i Zabıta Dersleri

Selahaddin Bey

200

Askeri Ceza Kanunu

200

Askeri Kanun-u Ceza Şerhi

100

TBMM Kanunu Mecmuası

TARİH

I

I'
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Kanaat Kütüphanesi

Kuruş

İsame-yi Kitap

Cild

İsame-yi Müellifin

1200

Tarih-i Cevde

12

Cevdet Paşa

300

Tarih-i Umumi

6

Ahmet Refik Bey

150

Tarih-i Medeniyet

3

Ahmet Refik Bey

6

Murat Bey

••

200

Tarih-i Umumi

150

Tarih-i Lütfi

300

Said Paşa hatıraları

Said Paşa (Merhum)

150

Türk Tarih Edebiyatı

Mehmet Fuat Bey

150

Osmanlı Teşkilatı Vilayet-i Osmaniye

M. Şevket paşa

100

Tarih-i İslam

150

Başımıza Gelenler

Arif Bey

25

Nasıl Yükseldi

Ahmet Refik Bey

80

Kadınlar Saltanatı

Ahmet Refik Bey

25

Kafkas Yollarında

Ahmet Refik Bey

8

60

I
I
I
I
i
I
I
I

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I

50

Kıyakçı Mustafa

Ahmet Refik Bey

50

Demir Baş

Ahmet Refik Bey

30

Baltacı Mehmet Paşa

Ahmet Refik Bey

30

2 Komite 2 Kanal

Ahmet Refik Bey

75

Maktul Şehzadeler

Mehmet Zeki Bey

20

Tarih-i Taberi

Mehmet Ceziri'l Taberi

35

Muhtasar Tarih-i İslam

Mahmut Esad Efendi

200

Tarih-i Dinü'l İslam

Mahmut Esad Efendi

100

Ebu Müslim Harezatı

Çerçi Zidan Ahmet Efendi

150

Türk Tarihi

200

Fransa İhtilal- Kebiri

A. Reşad Bey

200

Tarih-i Dinü'l İslam

A. Reşad Bey

500

İhtilal ve İnkilab-ı Osmani

M. Şevket Paşa merhum

40

Hüsn-ü İnkılap

250

Mesahir-i İslam

Hamdi Vehbi Bey

100

Osmanlı Müellifleri

Bursalı Zahir Bey

40

Turgut Reis

175

Ömer Hayam

175

Divan-ı Nedim

100

Divan-ı Fuzuli

150

Muhammediyye

90

Ahmediyye

150

Delail-i Şerhi

50

Tıb-ı Nebevi

120

Tahlili Tarih-i Felsefe

80

20. Asırda İslamiyet

Şeyh Muhsin

30

Dini Hasbıhal

Ö. Fevzi Bey

40

Felsefe Tarihi

M. Rahmi Bey

100

Tarih-i Felsefe

İsrail Efendi

3-4

Şemseddin Sami

Kara Davud
Dr. Remzi Bey

••

ÇANAKKALE
Bir mucize etlasına seza olan 18 Mart 1331 Çanakkale müdefası üzerine milli
tarihimizin asırlara karşı sahilerle şanlanyla dolu olan mucizesini vicdanlarda ebedi yaşatmak
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Emeliyeyi mecmuat-ı Hebeti tarafından neşredilmiş kıymettar muazzam bir eser. Başta sultan
Mehmet Reşat hazretlerinin hat dersleriyle mahur manzume-i Nefıseleri olduğu halde
mütefekkirlerimizden zat muhteremin şair ve müferriklerini bir hayli tesavviri, muhtevi
bulunan bu geziden eserden birer tane edinmemizi muhterem karilerimize tavsiye yi
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I
I

vecibeden adaylarız. Yeni mecmua 150 sayfadan ibaret olan bu kıymettar eserin fiyatı
1 OOkuruştur.

NASRETTİN HOCA
51 parça manzum hikaye 21 parça tabloya muhtevidir.
Bir hikmet her halinde nasihat ve ibret müneddic olan hoca muhteremin
latifeleri,hikayeleri edip muhterem Köprülüzade Mehmet Fuat Beyefendi tarafından gayet
açık ve sade lisana manzum olarak yazılmıştır.Bir mahiyeti hars olan bu hikayelerin
muallimlerimiz için zararsız bir yardımcıdır ve küçüklerimiz için herhalde han sığamayacak

I
I

kadar faydalı bir karait kitabı olacağından şüphe yoktur.Kitabın başlangıcında ve nihayetinde
hoca merhumun hayatına dair mühim ve kıymettar 51 manzum hikaye ile 21 parça ihtiva eden
24 sayfadan ibaret olan bu eser karailerimize bilhassa tavsiye ederiz.Fiyatı 30 kuruştur.
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SEFİLLER
Fransa alim edebiyatının sertac ibtiası olan ulum-u ictimaiyye ve ahval-ı ruhuye
edebiyatıyla mere ederek hakiki hayat sahnelerini ve sefahat-ı muhtelifesini zengin kalmayla
tasvir eylemiş olduğu kıymettar bir eserdir. Sefiller lisan-ı adadiyeye tercüme olduğu gibi
lisanımıza en büyük muharnrin Osmaniyeden Şemseddin Sami Bey merhum tarafından sade
bir ifadeyle nakle ibtidar olmuş ise de Devr-i hamidide kitabın neşri met edilmiş olmasıyla
açık 30 sene sonra Hasan Bedrettin Beyefendinin ceval kalemiyle ve merhumun uslubuna
••
muhakkak bir suretle tercümesinin ikmalinize ve matbamız muharirleriyle resme
muvaffakiyet hasıl olmuştur.Bu kitabı okumak hayatı okumak demektir.Mü~ssir bir dersi
ibrettir.Zira müellif kitabında tasvir etmiş olduğu hayatı icad değil belki tedkik ederek parlak
ve mücella bir lehçe harfleriyle hak edilmiştir.Gayet büyük kitaba 900 küsür sayfadan ibaret
olan bu eser muazzam fiyatı 400 kuruştur.
Diyorlar ki
Bu eser genç ve kıymettar muharrirlerimizden mebus edip muhteremi Ruşen Eşref
Beyin memleketimizin maruf edip ve müteffirleriyle vukul bulan mülakatlarını ihtiva
etmektedir. Ruşen Bey bu mülakatları edip ve müteffirlerimizi likayat ünvanı altında ve
mülakat halinde neşrettiği zaman edebi muhfellerimizde birçok dedikodular matmaabızda
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heyecanlı münakaşalar vukua gelmiştir. Yazılarının bir çok kısmı Avrupa insanları ile bile
tercih edilmiştir. En yaşlı ediplerimizde en genç muharrirlerimize

varıncaya kadar en maruf

tasvirlerini ve fikri tahsillerini ihtiva eder. Bu makaleleri kütüphanemiz kitap halinde neşre
muvaffak olduğundan müstahidir. Bugünkü edebiyat cereyanları doğru olan doğruya üstadlar
ağzından dinlemek isteyen herkes mutlaka bu eseri okumalıdır. Ayrıca sanatkar 24 büyük
sayfadan ibaret bulunmuş olan bu kıymettar eserin fiyatı 50 kuruştur.

Kanaat Kütüphanesi
Evrak-I Eyam
Cenab Şahabettin Beyefendinin muhtelif Unvanlar altında tahrir buyurdukları
mütecaviz

makale

cem alınan

bu eser matbaamız

marifetiyle

sahay-ı

istifadeye

karar
arz

olunmuştur. İş bu mukalat mevzuları itibariyle gayet kıymettar olduğundan bilumum Karain
muhteremimizin

iş bu toptan birer nüsha tedarikinde

müşereat

eylemelerini

tavsiyeye

müncesir oluyoruz. 300 mütecaviz sayfadan müteşekkir olan bu eser fiyatı 80 kuruştur.

Nesr-i Harp Nesr-i Sulh
Edib muhterem Cenab Şahabettin Beyefendinin bu unvan altında tahrir buyurdukları
bu eser kıymettardır.

Nesr-i harp kısmında felsefe-i harp-ı hazırın harbiye türk askeriye

italyana yapılacak, bizim tarihimiz Arnavutlar harpten soma bir neferin ihtisası, yarım şehitler
galibiyetlerimiz

ve sulh kısmında insaniyet-i ibtidaiye açık mektuplar nameli mukalat ile

Tevfik Fikret'in hastalığına ve hayatına dair bir uslubu latif ile yazılmış. Tiryaki sözleri
kısmında ise 36 kadar cümley-i hekimiyeye havidir. 200 sayfa olan bu eserin fiyatı 40
kuruştur.

Mevzuat-I Hükm
Muhterem edibemiz Halide Edip Hanımefendinin

eser telifi olan bu güzide romanın

karailerimize tavsiyey-i zaidat eyleriz. Halide Edip Hanımefendinin

uslubundaki letafet ve

sadeliğin başka mevzu itibariyle karailerimiz mütalasına berair kıymettardır. Nüshası pek az
kalan bu eserin fiyatı 50 kuruştur.

Kitap Fihristi
Kuruş

İsame-yi Kitap

İsame-yi Müellifin

100

Cezmi

Namık Kemal

50

Vatan

Namık Kemal
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100

Evrak-ı Perişan

300

Nejat Ekrem

1-2

R. Mahmud Ekrem

100

Yalnız

2

R. Mahmud Ekrem

150

Zemzeme

1-3

R. Mahmud Ekrem

60

Tekarizat

R. Mahmud Ekrem

20

Tefekkür

R. Mahmud Ekrem

15

Muhsin Bey

R. Mahmud Ekrem

30

Takdir-i Elhan

R. Mahmud Ekrem

30

Tacir

R. Mahmud Ekrem

40

Meprirun Tercümesi

R. Mahmud Ekrem

30

Vuslat

R. Mahmud Ekrem

30

Atala

R. Mahmud Ekrem

30

Atala(roman)

R. Mahmud Ekrem

75

Mektuplar

75

Tarik

Abdülhak Hamit

30

Yadigar-ı harb

Abdülhak Hamit

25

İlhan

Abdülhak Hamit

140

Rübab-ı Şikeste

T. Fikret (merhum)

120

Halük'un Defteri

T. Fikret (merhum)

60

Şermin

T. Fikret (merhum)

15

Rübab' ın Cevabı

T. Fikret (merhum)

300

Numune-yi Edebiyat-ı Osmani

Ebusud Tevfik(merhum)

100

Süleyman Paşazade Sami Bey

Sami Bey

400

Sefiller

Şemseddin Sami Bey

Namık Kemal

2

Abdülhak Hamit

75

••
Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye

Faik Reşad Bey

75

Osmanlı Tarih-i Edebiyatı

Köprülüzade Fuat Bey

75

Hayat ve Kitaplar

Ahmet Şuayb(merhum)

50

Fırtına

Şehabettin Süleyman

15

Ashab-ı keyhfimiz

Ömer Seyfettin

15

Harem

Ömer Seyfettin

20

Rakibe

Tahsin Nahid(merhum)

40

Ruh-u Bi Kıd

Halid Ziya Bey

40

Firuzan

Halid Ziya Bey

40

Kabus

Halid Ziya Bey

64

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

30

Hikaye

Halid Ziya Bey

120

Aşk-ı Memnu

Halid Ziya Bey

160

Mai ve Siyah

Halid Ziya Bey

50

Kenarda Kalmış

Halid Ziya Bey

100

Bir Şair Hayali

C. Şehabettin Bey

100

Evrak-ı Eyyam

C. Şehabettin Bey

40

Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh

C. Şehabettin Bey

30

Körebe(Tiyatro)

C. Şehabettin Bey

20

Firak- ı Arak

S. Nafız

40

Fani Teselliler

Faik Ali Bey

30

Elhan-ı Vatan

Faik Ali Bey

35

Türk Sözü

Faik Ali Bey

30

Türkçe Şairler

Mehmet Emin Bey

60

Yeni Hayat

Ziya Gökalp

40

Edebiyat-ı Hakikiyye

Ali Kemal

75

Hayat-ı Hakikiyye Sahneleri

Hüseyin Cahid Bey

75

Gag alarım

Hüseyin Cahid Bey

42
Kuruş

Esame-i Kütüb

75

Serencam

25

Erenlerin Bağından

75

Nur Baba

25

Rahmet

100

Hitabet Dersleri

40

Sermed

"

40

Hazin Tebessüm

"

30

Terbiyeye Dair

Ahmet Fazıl Bey

30

Divançe-i Fazıl

"

40

Hoca Nasreddin

20

Tevfik Fikret Ve Ahlakı

"

50

Hayat-ı Fikriye

"

25

Beyaz Gölgeler

75

Mecran

Cild

Esame-i Müellifin

Yakup'~adriBe)
"
"

••

İzzet Melih Bey

Köprülüzade Mahmud Fuad Bey

Celal Sahir Bey

"
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25

Simon

100

Çalı Kuşu

"
Reşat Nuri Bey

75

Dudaktan Kalbe

"

50

Sönmüş Yıldızlar

"

15

İki Saltanat Arasında

50

Ayrılıklar

"

50

Diyorlar ki

"

40

Geçmiş Günler

"

20

Binnaz

10

Şen Kitab

Ruşen Eşref Bey

Yusuf Ziya Bey
"

5

Latife

"

50

Nikahta Keramet

"

20

Kendini Bil

50

İlk Şair

20

Millı Edebiyat Mes'elesi

Ali Canib Bey

25

Bozgun

Aka Gündüz Bey

Halid Fahri Bey
( Perde-i Manzüm-ı Faci' a)

"

43
20

Yarim Türkler

50

Gölgeden Sesler

25

Fiskeler

150

Handan

80

Son Eseri

60

Mevüd Hüküm

70

Ateşten Gömlek

160

"
Orhan Seyfi Bey

"
Halide Edip Hanım

"

Harab Mabudlar

j
••

'
"

30

Dağa Çıkan Kurt

"

35

İzmir' den Bursa'ya

"

100

Muhderat

50

Erganun

100

Rehber-i Kitabet-i 'Osmaniye

Fatma Aliye Hanım
(Mecmu' a-i Eş' ar)

50

Divan-I 'Arif-i Hikmet

75

Divan-I Yahya

50

Divan-I Galib

40

Salon Köşelerinde

Mahmut Behcet Bey

"
"

Safveti Ziya Bey
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40

Hanım Mektupları

"

40

Bir Safha-i Kalb

"

30

Anadolu'da Tanin

Şerif Bey

25

Siyah Gözler

Cemil Süleyman Bey

40

Irak Mektupları

Babanzade Hakkı Bey Merhum

50

Hakka Sığındık

Hüseyin Rahmi Bey

35

Kadınlar Va' zı

"

35

Hayattan Sahifeler

"

60

Toraman

"

Şık

"

50

Kuyruklu Yıldız Altında İzdivac

"

60

Gulyabani

"

50

Sevda Peşinde

"

60

Cadı

"

50

Hazan Bülbülü

"

60

Bir Mu'adele-i Sevda

"

60

Tesadüf

"

75

Son Arzu

"

75

Besm-i Elem

"

125

Cehennemlik

"

50

Meliha

25

Ateş Böcekleri

75

Sözde Kızlar

20

Gençliğimiz

"

50

Siyah Ve Beyaz

"

15

Sara

Celaleddin Enis Bey

15

Abbase

Hasan Bedrettin Bey

50

Me'rıün Lesku

30

Sevda Müsabakası

( Birinci Kısım )

"

30

Sevda Kanatlan

( İkinci ve Son Kısım )

"

25

Resimli Billur Köşk Hikayeleri

Server Bedi' Bey

15

Ateş Olur da Yakmaz mı

Hikmet Bey

40

Bey Namazın Otuz Üç Gecesi

Suat Fahri Bey

44

İsmail Neşat Bey

)

Peyami Safa Bey

"

"
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40

Mecmua-i Elhan

7

Sevgili Kumandanlarımızın

75

Çocuklara Hikayeler

(1 O Cüz)

75

Şark Masalları

(15 Cüz)

60

Zani yeler

50

Sefalet

25

Mağluplar ile Beraber Edirne Sahralarında

Emine Semiye Hanım

25

Seyahatlerim

Cevdet Bey

25

Karikatür

Ali Suat Bey

30

Antuvan K1eopatro

50

Ordu'nun Defteri

Ali Ekrem Bey

50

Taraskunl u Tartaran

Halil Nihat Bey

50

Madam Pantolon

100

Saklaya

60

Azade

60

Hiç Biri

Suad Derviş Hanım

40

Behire'nin Talebeleri

Suad Derviş Hanım

20

Ne Bir Ses, Ne Bir Nefes

50

Şişli Hayatı

Orhan Midhat Bey

25

Bir Damla Göz Yaşı

Necdet Rüştü Bey

50

Sisli Geceler

25

Hanım Mektubları

15

Münevver

50

Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi

"

50

Nedret

"

80

Yaban Gülü

70

Mehcüre ile Hikmet

25

Teravihden Sonra

25

Mısriler

"

25

Kopuk

"

25

Sabri Efendi'nin Gelini

"

25

Gün Batar İken

"

30

Evliya-yı Cedid

"

50

Cingöz Recai

( Şarkı Kitabı)

Cevdet Bey

Tercüme-i Hali (1 O Cüz)

Doktor Abdullah Cevdet Bey

Pol Dukukdan Mütercim

( Sicilya Hatırası )
( Piyer Loti'den Mütercim)

Asmi Bey
Handan Lütfi Hanım

"

Halide Nusret Hanım

"
Güzide Sabriye Hanım

-,

"

Vecihi Merhum
Ercüment Ekrem Bey

( 10 Cüz)

68

Servet Bedi'

45

Efsuncu Baba

Hüseyin Rahmi Bey

25

Avrupa Milletleri Ruhiyatı

Mustafa Rahmi Bey

25

Çocuk Ruhiyatı Ve Tecribi Pedagoji

"

25

Çocuk Ruhiyatı

"

30

Çocuklar Cenneti

"

20

Demir ve Tebzuganı

30

Berkson Felsefesi

Mustafa Şekib

20

Çocuk Bahçesi Rehberi

Faik Bey

50

İzcilik

Musfi Rahmi Bey

"
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LİSAN
Esame-i Müellifin

Kuruş

Esame-i Kütüb

20

Seylaber

Mösyö Frasko

20

Elifba-yı Fransavi

Faik Bey

10

Elifba Nasıl Öğrenilir?

60

Metod Pratik ( 3 Kısım )

40

Mösyö Frasko

( ??? Fransızca )

"

20

Mükaleme

Halid Bey

25

Gramer

Mösyö Frasko

20

Ecnebilere Türkçe Öğretmek İçin Elifba

Muir Bey

"

30

"

Ders Ve Vazife

200

"

Muallim-i Lisan-ı Osmani

20

Lugatçe-i Istılahat-ı Resmiye

50

Ölenderüf

25

~ransızca Türkçe Usül-ü }nşa

20

Ingilizce Elifba

20

İngilizce Türkçe Metod ???

40

İngilizce Metod ???

25

Rivayal Rider Birinci Kısım ( İngilizce )

20

Almanca Elifba

20

Almanca Metod ???

50

Arapça Sarf Ü Nahiv

-.

"
Agah Bey

Necmeddin Bey
Vizental Efendi

İzzet Bey

Bahaeddin Bey

69

20

Elkavlüs'sedid Fi 'İlmi Tecvid

Hacı Zihni Efendi

100

Talim-i Farisi ( Dört Kısım)

Hüseyin Danış Bey

20

Gülistan

Şeyh Sadi

100

Zide-i Gülistan

40

Fransızca Türkçe Darb-ı Emsal

160

Lalanın Türk

"
( Müclid)

İzzet Hamid Bey

"
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Mektep Kitapları:

TÜRKÇE ELİFBA
Onuncu Tab'ı. 1339-1941 . Aksam-ı Matbaası
İzmit mebüs-u muhteremi ve maarif-i nazır esbakı Ahmet Şükrü Bey Efendi'nin
asünndandır. Uzun senelerin tecrübe ve tedkiki mahsulü olup ita-yı vatanımızın kemal-i sür'at
ve suhuletle okuyup yazmak öğrenmelerini te'min etmek maksadıyla tertib olunmuş ve ilhak
tatbikatında fevaid-i mühimmesi görülmüş olduğundan maarif-i vekalet celilesince de bi'1umüm mektepler için takdirat kamile ile kabul edilmiştir. Müellif-i muhteremin, Muallim
Efendilerin tenvir için, mukaddime-i eserde i'ta etmiş olduğu izahatin mütalaasında
anlaşılacağı üzere "Türkçe Elifba" mektebe yeni başlayan sıbyana aynı zamanda hem
hurüfatımızı, hem kıraatı hem de yazı yazmayı öğrenmek gibi kavaid-i adideyi cami' olması
itibarıyla emsaline her suretle haiz ve ruchan ve vekalet-i celile böyle bir eseri kabulünden
dolayı bihakkı tebrike şayandır. 58 büyük sahifeden mürekkeb olup i'la kağıt üzerine bir
süret-i nefisede tab' edilmiş olan bu eser istifade-i ammeyi te'minen yalnız 10 kuruş fiatla
kütüphanemizde satılmaktadır.

MİLLİ ELİFBA
Darülfünün müderrislerinden Kôprülüzade Mehmet Fuat Bey Efendi'yle maarif
müdir-i sabıkı Süleyman Saib Bey tarafından müştereken te'lif ve kütüphanemiz tarafından
tab' ve neşredilmiş olan işbu eser, ge\ek nefaset tabğı ve gerek tarz tertibi itibariyle bil
umüm mekatibe şayan tavsiye olup mao/if-i vekalet celilesince de fevkalade takdirata mahzar
olarak umüm sırada mekatibe kabul buyrulmuştur.
80 sahifeyi müteaddid şekil ve resimleri havi olan bu kıymettar kitabın fiatı müclid
olduğu halde yalnız 1 O kuruştur.
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ÇOCUKLARA
MA'LÜMAT-I DINİYE
Dersleri
Muallim Ahmet Ziya rnaleddin Efendi 'rıin altı kısımdan mürekkeb olan güzinleri son
müfredat programına tevfıken tertib olunmuş ve maarif-i vekalet celilesince dahi bil-umüm
mekatib-i ibtidaiye için kabül buyrulmuştur.
Müm-ı alihin umumi ve hususi birçok mekteblerde

bizzat vuku'

bulan tecarib

medidesine göre ta'dil ve ıslah suretiyle ahiren ve yeniden bir süret-i musahhihada tab' ve
temsil edilmiş olan işbu silsile-i asar, talebenin akıl ve idrakırıa göre gayet selis bir ifade ile ve
çocukların suhületle anlayabileceği vech ile kaleme alınmış ve bunlarda ahkam-ı diniye ve
şerait-i İslamiye veciz bir sürette gösterildiği gibi her kitabın nihayetinde mücmelen seyr ve
şemail-i
Sene-i nebeviyyeye ve zaman müsa' adet iktiran-ı hazret-i risaletpenahide cereyan eden
ahval-i terbiyeye ve ashab-ı kiram ve eime-i zevi 'I-ihtiram ve ecle-i rical-i islam hazretinin
hayat-ı diniye ve teşriiyelerine müteallik ma'Iümat-ı nafıa ve izahat-i müfide i'ta olunmuş
olduğundan şebban-ı vatan malümat-ı diniyelerini öğrendikleri sırada aynı zamanda birçok
hakayık-ı tarihiyeye vakıf olacakları cihetle bilhassa şayan-ı tavsiyedir. İşbu beş kısım eserin
kütüphanemizdeki

satış fıatları birvech-i atidir:

Devre-i evveli

"

Birinci sene

7 Kuruş

"

İkinci

"

10 "

Devre-i mutavassıta

Birinci

"

10

"

İkinci

"

10 "

Devre-i

aliye

Birinci

"

l.2 "

"

"

İkinci

"

15 "

"

"

Yeni
MİLLI KIRAAT
Darü'l-fünün Türk Edebiyatı Tarihi müderrisi Köprülüzade Mehmet Fuat Beyefendi
tarafından mekatib-i ibtidaiye ve sultaniyenin devre-i evveli, devre-i mutavassıta

ve devre-i

aliye sınıfı talebesine mahsüsan altı kısım olarak tertib edilmiş olan bu kıymettar eser, öteden
beri mekatib-i nıezkürede tedris edilmekte olduğu gibi ahiren maarif-i vekalet celilesince de
takdiren ve emsaline tercihen kabul buyrulmuştur.
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Senelerden beri vazife-i tedris ile iştigal ederek bu yolda medid bir tecrübe devresi
geçirmiş olan müellif-i muhterem, talebenin derece-i tahsil ve irfanını nazar-ı dikkatine
tekamül tedrici kaidesine tevfiken tertib etmiş olduğu bu eserlerde nürseyidgan vatan-ı tahsil
ulüme-i teşvik ve tertib edecek makalat ve hikayatdan başka ser-arnedarı muharririn ve
üdebamızın ahlakı, edebi, tarihi, hamas-ı asarından ve bilhassa hissiyat-ı vatanperverarıeyi
ibda' ve tahrik edecek milli makalat ve rnanzumatından birçok bedayi iktibası süretiyle ibraz
müesser-i rüyet eylemiştir.
Yalnız mektepli efendiler değil, bu yolda mütalaadan zevk-yab olan erbab-ı edeb ve
irfanında müstefid olacağı bu kıymettar eserler zirde gösterilen fi.atlarla kütüphanemizde
satılmaktadır.
Devre-i evveli

Birinci sene

"

"

İkinci

Devre-i mutavassıta

"

Birinci sene

15

"

20

"

"

25

"

Birinci "

30

"

İkinci

Devre-i aliye

10 Kuruş

"

İkinci

"

"

30

TECRÜBELİ SARF
Şeyh'ül

muharririn

, üstad-ı marifet kurbun Ahmet Rasim Beyefendinin

asar-ı

nafiasından olup beş kısımdan mürekkeb olduğu 'halde bu kere yeniden tashih ve en son
programa göre tadil edilmiş ve yirmi birinci defa olarak bir süret-i nefisede tab' ve temsil
olumnuştur. Müellif-i muhteremin senelerce devam eden vazife-i talimiye ve tedrislerinde
medid-i tecrübeler mahsulü olan bu eser güzin, otuz seneden beri müslim ve gayri müslim,
umumi ve hususi mekteblerin ekseriyesinde, hususi derslerde fevaid-i tatbikiye ve tecrübesi
görülmüş olduğu gibi ahiren maarif-i vekalet celilesince de mekatib-i ibtidaiyenin
muhtelifesinde

sunüf

tedris olunacak kitabların intihab ve kabul sırasında resmi programa idhal

edilmek süretiyle ibraz-ı müessir kadr-dani buyrulmuştur.
Ahmet Rasim Beyefendi'nin

kudret-i ilmiye ve meziyyat-ı edebiyeleri şehr-engiz-i

afakı olduğu cihetle bu eserin kendi mahsülü bulunduğunu
tavsifatdan

istiğna

hasıl

olacağından

yalnız

eserimiz

kırk

söylemekle
zirde

kütüphanemizde satılmakta olduğu erbab-ı irfana neşir ile iktifa ederiz:
Devre-i evveli

İkinci sene

15

Devre-i mutavassıta

Birinci "

5, 17

"

25

"

"

"

İkinci

"
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Kuruş

diğer her türlü

gösterilen

fıatlarla
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I
I

Devre-i aliye

"

Birinci sene

"

25 Kuruş

"

İkinci

"

30

MİLLİ TARİH
Darü'f-fünün Türk Tarih Edebiyatı müderrisi Köprülüzade Mehmet Fuat Bey'in asar-ı
nafiasındandır.
mekteblerde

İzahtan müstağni olduğu üzere elde bulunan tarihlerimizden
tedris olunanların

ekseriyesi

yanlış vesaded haricinde

bilhassa ibtidai

malüınat

vermekle

beraber " Milli tarih " hususunda ınüfid olmaktan pek uzaktır. Türk millet necibesinin
binlerce yıllık hayat şan ve şerefi nazar-ı dikkatine alınmayıp ancak birkaç çadır halkından
ibaret bir heyetin büyük bir saltanat teşkiline muvaffakiyetinden
millet-i muazzamanın

ınalümat

suretiyle bu

Anadolu ve Rum ili de ve hatta Suriye ve Irak kıt'alarındaki

kıdemleri birçok yerlerde unutulmuştur.
iktibas-ı

bahsetmek

ciheti

ihtiyar

Buna sebep ale'l ekser-i feranen

olunarak

Türk

milleti

nokta-i

tarihi

kitaplarından

nazarından

tedkikata

girişilmemiş olmasıdır.
" Milli tarih " silsilesi tarihimizin bu mühim noksanını izale ve ikmal ile beraber milli
terbiye_rüknünün_ bir süret-i rasinede
mestur

te'sisi maksadıyla vücuda getirilmiş ve şimdiye kadar

kalan birçok hakayık-ı tarihiyye hakkında izahaı-ı mükemmile verilmiş olduğundan

maarif-i vekalet celilesince de mekatib-i ibtidaiye ve sultaniyenin sunüf-ı muhtelifesi için
kabul edilmek suretiyle büyük bir kader-şinaslık ibraz buyrulmuştur.
Kütüphanemizde satılmakta olan işbu tarih silsilesinin fıatları bir vech-i atidir.

Devre-i evveli

İkinci sene

15 Kuruş

I'

Devre-i mutavassıta

"

Birinci "

"

İkinci

Devre-i aliye

"

"

"

15

"

15

"

Birinci

"

15

"

İkinci

"

15

"

Çocuklara
TARİH DERSLERİ
Muallim-i

muhterem

olunmuş kütüphanemizce

İhsan Şerif Beyefendi

tarafından

beş kısım üzerine tertib

bir süret-i nefisede tab' edilmiş olan bu kıymettar eser, esasen

evvelce mekatib-i ibtidaiyenirı sunüf-ı muhtelifesi için bi'Imüsabaka
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birinci derecede kabul

I

olduğu gibi bu kere maarif-i vekalet celilesince de biltakdir-i mekatib-i mezkürede tedris
olunacak asar-ı meyanına idhal buyrulmuştur.
İşbu silsile-i tarihin birinci kısmı mücmelen İslam tarihi ile Osmanlı İmparatorluğuna
ait vaka-yı tarihiyeden
"çocuklara

Osmanlı

bahs olup devre-i mutavassıta

Tarihi " ünvanını

birinci ve ikinci senelerine

haiz olan ikinci ve üçüncü

kısımları

ait

Osmanlı

Hükümetinin bedayet-i te'sisinden zamanımıza kadar vaka-yı tarihiyesini ihtiva etmekte ve
devre-i aliye birinci ve ikinci seneleri için tertib olunan " çocuklara

tarih-i umumi "

namındaki dördüncü ve beşinci kısımlarıyla bi'lcümle akval-i kadimeye ait akval-i tarihiyeyi
ve Avrupa

ve Asya

Hükümet-i

tarihleriyle

beraber

Osmanlı

İmparatorluğu'nun

bu

hükümetlerle olan münasebet-i siyasiye ve vaka-yı harbiyesini muhtevi bulunınaktadır.
Birçok resimler ve haritalar ilavesiyle mükemmeliyeti te'min edilmiş olan bu eser bu
zirde gösterilen fıatlarla kütüphanemizde satılmaktadır:
Çocuklara tarih dersleri

Devre-i evveli

İkinci sene

15 Kuruş

Çocuklara tarih-i Osmani

Devre-i mutavassıta

Birinci "

15 Kuruş

"

"

"

"

"

"

umumi

"

Çocuklara tarih-i umumi

"
aliye

Devre-i aliye

"

15 "

Birinci "

15 "

İkinci sene

15 Kuruş

İkinci

İLM-İ HiSAB
Riyazi-i şehir darüşşafaka

ilm-i heyet muallimi ve şirket-i hayriye işletme müdiri

Mehmet İzzet Beyefendi tarafından mekatib-i ibtidaiye sunüf-ı muhtelifesi için altı kısımdan
mürekkeb olmak üzere tertib ve ahiren ahval-i zamana ve ihtiyacat-ı hazıraya göre ta' dil ve
ıslah edilerek bir süret-i nefise ve bediada matbaamızca yeniden tab' ve temsil olunan işbu
eser, maarif-i vekalet celilesince de bi "ltakdir mekatib-i ibtidaiyede tedris olunmak üzere
kabul buyrulmuştur.
Fünün-u riyaziye içinde talim ve talimi ve bilhassa çocuklar için anlaşılması

ve

anlatılması en müşkil bulunan ilm-i hisabın kemal-i suhuletle tahsili için müellif-i muhterem
uzun senelerin tedkikat ve tecaribi netayicinden olmak üzere bu eserde ta'kib ve tatbik ettiği
usulde bihakkın büyük bir muvaffakiyet gösterıniş ve sunüf-ı ibtidaiyeye mahsus kısımlarda
talebenin idrak ve izaatiyle mütenasib eşgal ve işaret ilavesi suretiyle bu muvaffakiyeti bir kat
daha te'min eylemiştir. Bundan başka birçok emsal ve mesail ile tatbikat-I adediyenin
kavaid ma'lümatı dairesinde mütenevvi'

usül-ü

hakayık-ı eşyaya mütabakatı meselesi de nazar-ı

dikkate alınıp talebenin ma'Iümat-ı umümiyesine hizmet-i maksat mehmi te'min edilmiştir.
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Kıymet-i

ilmiyesi

vekalet-i

celile-i muşar-ı ileyhaca takdir buyrulmuş

olan bu eserın

tavsiyesini zaid görürüz. Mezkür-u eserin satış fiatları bir vech-i atidir:
Devre-i evveli

"

Birinci sene
İkinci

Devre-i mutavassıta
"

12 Kuruş

"

Birinci sene

12

"

16

"

İkinci

"

27 "

Birinci

"

32 "

İkinci

"

25

"

Sultani

Altıncı

"

65

"

"

Yedinci

"

75

"

Devre-i aliye

"

İLM-İ HENDESE
Fünün-u riyaziyedeki behre-i ilmiyesi müslim-i enam olan riyazi-i şehir darüşşafaka
ilm-i heyet-i muallimi ve şirket-i hayriye işletme müdürü Mehmet İzzet Beyefendi'nin asar-ı

[

cedidesinden olan işbu eser, mekatib-i ibtidaiye devre-i mutavassıta ve aliye sunüfına mahsus
olmak üzere dört kısımdan mürekkeb olup elde bulunan emsal-i asara tercihen maarif-i

I

vekalet celilesince de bilumum mekatib-i ibtidaiyede tedris olunmak üzere kabul buyrulmuş
ve kütüphanemiz

ı

tarafından bu kerebir

süret-i nefisede tab' ve temsil ettirilerek mevki-i

istifadeye vazı' edilmiştir.
Müellif-i muhteremin tezkir namı bu eserin kıymet-i ilmiyesini tayine kafi bulunduğu
cihetle ayrıca tavsiyeye hacet görülmemiştir.
İşbu dört kısım kıymetli kitabın kütüphanemizdeki satış fiatları bir vech-i atidir,
Devre-i mutavassıta
"

Birinci sınıf

10 Kuruş

İkinci

"

10

Devre-i aliye

Birinci

"

15

"

İkinci

"

15

YENİ DURÜS-I EŞYA
İstanbul Sultaniyesi muallimin muhteremesinden Mahmut Ekrem Beyefendi'nin
asarından olup mekatib-i ibtidaiye sunüf-ı muhtelifesi için son müfredat programına tevfiken
altı kısım olarak tertib olunmuş ve maarif-i vekalet celilesince de mekatib-i mezkürede tedris
olunacak kitaplar meyanında kabul ve intihabbuyrulmuştur.
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Kütüphanemizce

de bir sı1ret-i nefısede tab' ve temsiline itina olunan bu kıymettar

eser, nürsidgan vatanın suhuletle anlayabileceği

tarzda gayet selis bir ifade ile tahrir ve

bilcümle eşyanın mahiyet ve mevzüat-ı hakikiyeleri terkibat-ı hazıra nazar-ı dikkate alınmak
suretiyle fenni eğlence şeklinde ve çocukların şevk ve lezzetle istifade edecekleri bir sürette
beyan

takrir edilmiş ve kitabın her kısmı yüzlerce nefis resim ve levhalarla tezbin olunmuş

ü

olduğundan

vatan yavrularının

zihinlerini

yormaksızın

mütenevvi'

ve faideli malumat

edinmeleri maksadını ta'kib edenler için bilhassa tavsiyeyi ve caib kadr-şinasiden adaylanz.
İşbu eserin kütüphanemizdeki
Devre-i evveli

"

"
"

mutavassıta

satış fıatları bir vech-i atidir:

Birinci sene

10 Kuruş

İkinci sene

12,5 "

Birinci "

20

"

"

"

İkinci

"

25

"

"

aliye

Birinci

"

25

"

"

"

İkinci

"

30

"

ANADOLU
Nüzhet Sabit Bey merhumun güzide bir eseri olup beş kısımdan terkib etmektedir. Bu
eserde lisan-ı kavaidden değil, bilge kavaid-i lisandan öğrenmek gibi tamarniyle yeni bir usul
ta'kib edilmiş ve Avrupa'nın en müterakki memleketlerinde de tatbikinden pek büyük fevaid-i
istihsal olunan bu usı'.'ıl bilhassa
muhtelifesinde

mahzar-ı

takdir olarak mekatib-i

ibtidaiyenin

sunüf-ı

tedris edilmek üzere rnaarif-i vekalet celilesi te'lif ve tercüme dairesince

resmen kabul olunmuştur. Pek az bir zamanda mükerreren tab' edilmiş olması eserin kıymeti
hakkında bir fıkr-i mahsus verebilir.
Tahsil-i lisan hususunda asri bir fecdid görmek ve göstermek isteyen muallimin ve
evliya-yı

I
I
I

I
I
I

İtfale sı1ret-i mahsüsada tavsiye ederiz.
Kütüphanemizde satılmakta bulunan bu eser-i aksamının fıatı bir vech-i atidir:
Devre-i evveli

İkinci sene

Devre-i mutavassıta

Birinci sene

12 Kuruş
15 "
"

"

"

İkinci

"

15

"

aliye

Birinci

"

20 "

"

"

İkinci

"

25 "
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TARİH-İ ENBİYA VE İSLAM
Ali Reşat Beyefendi'nin

olup en son müfredat programına

tevfıken zukür ve inat liselerin dördüncü sınıflarına mahsus olmak üzere kaleme alınmış olan
bu kıymettar kitab-ı hilkat-i ademden zuhür-u ıslama kadar tevarih-i enbiya ile zuhür-u
islamdan

hükümat-ı

itibaren

islamiyenin

vaka-yı

tarihiyesini

ihtiva

etmekte

olup

kütüphanemizde 25 kuruş :fıatla satılmaktadır.
Kezalik son müfredat programına tevfıken rnekatib-i mezkürenin beşinci sınıflarına
mahsus olmak üzere tertib edilmiş bulunan

TARiH-İ osMANİ
İslam-ı Türklerin milli, ırkı, dini, tarihi vücuda getirmiş oldukları asar-ı

İse kable'l

I
I
I

medeniye

I
I
I
I
I
I
I
I

İşbu kitabın :fıatı 30 kuruştur.

I

asôr-ı alimanelerinden

ve terkiyat-ı

hükümetlerinin

vaka-yı

İmparatorluğu'nun

ve kabül-ü İslamdan sonra yaşayan Türk millet ve

senaiyelerini
tarihiyelerini

medhal

ile mücmelen

izah ettiği

gibi Osmanlı

bidayet-i tesisinden itibaren devr-i istiklali, ve devr-i intibah ve itilası ve

büyük tarihinden sonra devre-i teşettüt ve inhitatı ve son Türk- Rus seferine kadar olan vaka
yı tarihiyeyi icmal ve hikaye etmekte ve Osmanlı Medeniyeti ve sanayi hakkında hayli

ma'lümat verilmektedir.

MEKTEP KİTAPLARI
Kuruş
30

Esame-i Müellifin

Esame-i Kütüb

Faik Reşat ve Şemseddin Beyler

Müntehab-ı Kıraat

30

"

(birinci sene)

Şemseddin Bey

30

"

(ikinci sene)

"

3

Malümat-ı Diniye

İbtidaiye birinci

sene

Hafız Reşit Bey -,

7

"

"

ikinci

"

"

7

"

"

üçüncü

"

"

7

"

"

dördüncü "

"

7

"

"

beşinci

"

"

15

"

"

altıncı

(lise 7. ve 8. sene)

"

"
Merhum Hacı Zihni Efendi

30

Elmuhtasarat

20

Ahlak-ı Dini

Ali Seydi Bey

20

Telhisi! Kelam

İsmail Hakkı Bey
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25

Osmanlı Tarihi

25

Tarih Dersleri

25

Kıraat-ı İslamiye

20

Kıraat Dersleri

15

Türa'nın Kitabı

Ali Reşat Bey

(lise ikinci sene)

Hüseyin Kazım Bey
Hikmet Bey

(lise birinci sene)

(müsahabat-ı ahlakiye) İbtidai 1. sene Köprülüzade Fuat Bey

"

"

"

20
1O

Efzaleddin Bey

"

2. "

Renkli ve Resimli Kıraat (ibtidai sınıflarına mahsus)

Hüsnü Bey

Haritalar:

30

Türkiye Haritası

200

Kıtaat-ı Hamse Haritası ( 7 adet)

Bursa-Eskişehir Haritası

50

İzmir-Aydın Haritası

50

Erzurum-Trabzon

75
20

I
l
I
I
I

Misak-ı Milli Haritası

50

Kuru_Ş__

I

30

"
Cild

Esame-i Kütüb

Süleyman Bahri ve Re'fet Beyler

Resimli Müntehabat-ı Edebiye
Muktatafat

"

(lise dokuzuncu sene)
Cild 2

200

Malümat-ı Edebiye

50

Edebiyat

75

Nazariyat-ı Edebiye

100

Bedayi-i Edebiye

10

Medhal-i Coğrafya

20

İlk Devr-i Alem

"

15

Coğrafya Dersleri

20

Esame-i Müellifin

Şehabettin Süleyman Bey
Köprülüzade Fuat Bey
Süleyman Fehmi Bey

Cild 2

Reşit Bey
Bulgurluzade

(ibtidai 2. sene)

Faik Sabri Bey

"

"

" "
••
3. "

"

"

4. "

"

20

"

"

5. "

"

20

"

"

6. "

"

25

Coğrafya-yı Tabii

lise

6. "

"

"

20
60

Avrupa

20

"

100
20

"

"

Defteri

"

lise 7. sene

"

Defteri

Asya Afrika

Faik Sabri Bey

lise 8. sene

"

" Defteri
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I
I
I

60

Coğrafya-yı İktisadi

20

"

Defteri

100

"

Tabii

20

"

Defteri

" 9. "

"
"

" 1 O. "

"
"

I

60

Umumi Cep Atlası

75

Coğrafya-yı Ümranı

Burhaneddin Bey

I

15

Türkçe Sarf ü Nahv (ibtidai kısmı)

Hüseyin Cahit Bey

15

"

birinci sene

"

"

I
I
I

40

"

üçüncü sene

"

"

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

10

"

Amel-i Kitabet Usül-i Tecrir (ibtidai 3. sene)

Asım Bey

10

"

"

4.

"

"

15

"

"

5.

"

"

20

"

"

6.

"

"

50

Kitabet-i Ezber Ve İnşad

30

Hendese-i Müsteviye İkinci Kısım lise 7. sene

Salih Zeki Bey

30

Hendese

" 6. "

Hüseyin Fuat Paşa

lise 6. sene

Hüseyin Ragıp Bey

30

"

" 7. "

"

30

"

" 8. "

"

50

Müselsat

35

İlm-i Hayvanat ·

75
25

50

Mehmet İzzet Bey

"

Hüseyin Remzi Bey

"

İbnül Muhsin Kemal Bey

9. "

Mey hanın

Zeki Bey

"

Mehmet İzzet Bey

100

Mübade-i Fenni Makine

30

İlm-i Tabakat Cild 2

"

50

30

" 6. "

İlm-i Nebatat

"

••
lise 7. sene
"

9.

"

Sadi Bey

"

7.

"

Hüseyin Remzi Bey

"

100

Hüseyin Remzi Bey

Seraceddin Bey

80

İlm-i Hayat-ı Nebat

Esad Şerafeddin Bey

50

Ulum-I Tabiiye

Mehmet İzzet Bey

75

Mufassal-i hikmet-i Tabiiye

birinci· cild

75

Münhasır

ikinci

cild

75

Hikmet-i Tabiiye

birinci

cild

Şevki Bey

ikinci

cild

"

75

"

"

79

Salih Zeki Bey

"

"

80

Kimya-yı Uzviye Ve Gayri Uzviye (lise 9. sene)

Nişan Efendi

60

Kimya-yı Gayri Uzviye

Hayati Bey

50

Kimya-yı Uzviye

Halit Bey

60

Kimya Dersleri ( Uzviye)

Hadi Bey

60

"

Gayri Uzviye

"

100

Kimya-yı Uzviyeden İlk Tatbikat

60

Kimya-yı Uzviye Tatbikatı

Ömer Şevki Bey

20

Tahlil-i Mukaddarı

Fazlı Faik Bey

60

Teşrih Ve Fizyoloji

Kemal Bey

50

İlm-i Teşrih

Hüseyin Remzi Bey

75

Teşrih

50

"

50

ü

Fazlı Faik Bey

Ve Zai:f'il- İ'za Ve Malümat-ı Sahih

ü

Ve Zaif'il İ'za-i Nebatı

"

"

Hayvani

"

Malümat-ı Ticariye

50

"

Bakir Bahar Bey

"

Hamit Bey

30

Usül-ü Muhasebe

100

Asar-ı Bakiye

Cild: 1

100

"

Cild:2

Hamit Bey
Salih Zeki Bey
"

50

Mebahis Süt

"

50

Hararet-i Harkiye

"

50

Cazibe-i Umumiye

"

50

Elastikiyet ve Şiriyet

"

50

Elektrik

"

75

Hesab-ı İhtimalat

"

25

Terbiye-i Nazariyeleri

Gat Franko Bey

"

25

· Fazlı Ahmet Bey

25

İlm-i Terbiye-i Etfül

Sami Bey,

50

Fenn-i Terbiye Dersleri

Nafia Atuf Bey

60

Terbiye Dersleri

Mehmet Ali Bey

60

Talim ve Terbiye

Halide Hanım

30

İlm-i Terbiyeden El İşleri

Necmeddin Sadık Bey

75

İlm-i Ahval-i Ruhdan: Felsefe

Emin Bey

30

Hıfz'ul Saha

Doktor Fahri Paşa

75

"

Doktor Besim Ömer Paşa

50

Muhtasar Felsefe-i Evveli

İsmail Hakkı Bey

80

I

I
I
I
I
I
I
I

30

İlm-i Ahlak

20

İdare-i Beytiye

30

Terbiye-i Ahlakiye Ve İçtimaiye ( Kızlara Mahsus)

30

Mektepte Terbiye-i Ahlakiye Ve Vataniye

50

Biçki Nazariyatı

25

İlm-i Mantık

Reşat N üri Bey

50

Defter-i Kebirli Yevmiye Yahut Amirkan Usulü

Serkez Nihat Efendi

25

Münhayat-ı Müstamele

Mehmet Ali Bey

60

Bahçelik

Hüseyin Kazım Bey

50

Ziraat Dersleri ( Darül Mualliminlere Mahsus)

İhsan Bey

50

Kozmoğrafya

Salih Zeki Bey

50

Ziraat Albümü (

50

Ziraat Dersleri

Faik Bey

75

Mizan-I Tefekkür

Salih Zeki Bey

50

Felsefe-i Ahlakiye

50
50

"

"
( Rüşdiyelere Mahsus)

Mehmet İzzet Bey

( İkinci kısım)

( Sultani Dokuzuncu Sene )
"

Onuncu

"

)

Nazım Bey

Behire Hakkı Hanım

Hüseyin Kazım Bey

"

İlmiye

"

İlmin Kıymeti

"

••
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İNDEKS
İstanbul
Ankara
Anadolu
Büyük Millet Meclisi
Halk Fıkrası
Sivas
Eskişehir
Konya
İsmet Paşa
Midas Jüpiter
Gardiyus
Roma
Latin
Yunan
Hacı Bayram-ı Veli
Hazırlık Tepesi
Beni Esed
Hisar Mahallesi
Göreden Kilisesi
Karaman oğullan
Harun Reşit
Yıldırım Beyazıt
Timur
Harb-i Umumi
Seyhu'lislam Emin Efendi
Selçuklular
Alaaddin Keykubat
Gıyaseddin Keyhusrev
Ankara Çayı
Bend Deresi
Kastamonu
Bursa
Kayseri
İstiklal Mahkemesi
Cebelibereket
İhsan Bey
Kominist Mehmet
İbrahim Mehmet Efendi
Hüseyin Cahit
Lütfi Fikri Bey
Kutsi Bey
Tanin Gazetesi
Akşam Gazetesi
Hıyanet-i Vataniye
Avrupa
Mosko va
Cevdet Bey
Erzurum

s 1,s5,s6,s15,s19,s21,s25,s45,s47,s52
sl,s2,s3,s4,s5,sl 7
sl ,s2,sl 6,s23,s76
s 1,s6,s8,s9
sl
sl,s16
sl,sl 9
sl,s5,s19
sl,s6
s2
s2
s2,s3
s2
s2
s2,s4
s3
s3
s3
s3
s3
s3
s3
s3
s4
s4
s4
s4
s4
s5
s5
s5
s5
s6,sl 7
s6,s8,sl 1,sl2
s6
s6
s7,sl 1
s8,s10
s8,s10,sll
s8,s9
s8
s8
s8
s9
sl0,s40
s10,s37
slO
s16
82
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Hafız İbrahim Efendi
Samsun
İran
Çorum
Türkiye
Arpa Çayı
Milli Nevsal
Mısır
İngiliz
Marsilya
İtalya
Sait Zelul Paşa
Kahire
Fas
İspanya
Yunanistan
Lozan
Atina
Venizelus
Romanya
Arnavutluk
Gazi Mustafa Kemal Paşa
Almanya
Tunus
Sicilya
Fransız
Hüseyin Hilmi Paşa
Viyana
Ali Naki Efendi
Dr Ali Hıdır Bey
Nuri Bey
Ahmet Ayuk Paşa
Tabib Muallim Feyzi Paşa
Ali Emiri Efendi
Çin
Damat Ferit
Berlin
Piyer Lüti
Lenin
Rusya
Vilsorı
Japonya
Şangay
Amerika
Lahey
Muhsin Bey
Negola İdea
Faşizm
Galip Ata Bey
Bab iller
Evliya Çelebi

sll
s16,sl 7
s17
s17
s18,s24,s25,s28
s19
sl9,s33,s53
s 19 ,s20,s42,s53
s19,s20
s20
s20,s49
s20,s21
s21
s21,s53
s21,s53
s23,s28,s47
s23
s23,s24
s23,s24
s24
s24
s28
s29
s29
s30
s29 ,s30,s52,s62
s31
s31
s31
s31
s32
s32
s32
s32
s32
••
s33
s33
s34,s35,s36
s36,s28
s36,s37,s38
s39
s39,s40,s41
s40
s40
s42
s44
s44
s49
s50
s50
s52
83

Mufassal Türk Tarihi
Hasan Tahsin
Daru'l-Funün
Çanakkale
Nasrettin Hoca
Sefiller
Kanaat Kütüphanesi
İstanbul Sultaniyesi

s54
s57
s57
s61
s62
s62
s63
s75

••
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İNDEKS
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İstanbul
Ankara
Anadolu
Büyük Millet Meclisi
Halk Fıkrası
Sivas
Eskişehir
Konya
İsmet Paşa
Midas Jüpiter
Gardiyus
Roma
Latin
Yunan
Hacı Bayram-ı Veli
Hazırlık Tepesi
Beni Eşed
Hisar Mahallesi
Göreden Kilisesi
Karamanoğulları
Harun Reşit
Yıldırım Beyazıt
Timur
Harb-i Umümi
Seyhu'lislam Eınin Efendi
Selçuklular
Alaaddin Keykubat
Gıyaseddin Keyhusrev
Ankara Çayı
Bend Deresi
Kastamonu
Bursa
Kayseri
İstiklal Mahkemesi
Cebelibereket
İhsan Bey
Kominist Mehmet
İbrahim Mehmet Efendi
Hüseyin Cahit
Lütfi Fikri Bey
Kutsi Bey
Tanin Gazetesi
Akşam Gazetesi
Hıyanet-i Vataniye
Avrupa
Moskova
Cevdet Bey

sl ,s5,s6,s15,s19,s21,s25,s45,s47,s52
sl ,s2,s3,s4,s5,s17
s 1,s2,s16,s23,s76
s 1 ,s6,s8,s9
sl
sl,s16
sl,sl 9
sl,s5,s19
sl,s6
s2
s2
s2,s3
s2
s2
s2,s4
s3
s3
s3
s3
s3
s3
s3
s3
s4
s4
s4
s4
s4
s5
s5
s5
s5
s6,sl 7 ••
s6,s8,sl 1,s12
s6
s6
s7,sl 1
s8,slü
s8,slü,sll
s8,s9
s8
s8
s8
s9
slü,s40
s10,s37
slü

I
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Erzurum
Hafız İbrahim Efendi
Samsun
İran
Çorum
Türkiye
Arpa Çayı
Milli Nevsal
Mısır

s16
sll
s16,sl 7
s17
sl 7
sl 8,s24,s25,s28
s19
s19,s33,s53
s 19,s20,s42,s53

İngiliz
Marsilya
İtalya
Sait Zelul Paşa
Kahire
Fas
İspanya
Yunanistan
Lozan
Atina
Venizelus
Romanya
Arnavutluk
Gazi Mustafa Kemal Paşa
Almanya
Tunus
Sicilya
Fransız
Hüseyin Hilmi Paşa
Viyana
Ali Naki Efendi
Dr Ali Hıdır Bey
Nuri Bey
Ahmet Ayuk Paşa
Tabib Muallim Feyzi Paşa
Ali Emiri Efendi
Çin
Damat Ferit
Berlin
Piyer Lüti
Lenin
Rusya
Vilson
Japonya
Şangay
Amerika
Lahey
Muhsin Bey
Negola İdea
Faşizm
Galip Ata Bey

s19,s20
s20
s20,s49
s20,s21
s21
s21,s53
s21,s53
s23,s28,s47
s23
s23,s24
s23,s24
s24
s24
s28
s29
s29
s30
s29,s30,s52,s62
s31
s3 l
s3 l
s3 l
s32
s32
s32
s32
s32
s33
s33
s34,s35,s36
s36,s28
s36,s37,s38
s39
s39,s40,s41
s40
s40
s42
s44
s44
s49
s50

Bab iller
Evliya Çelebi
Mufassal Türk Tarihi
Hasan Tahsin
Daru'f-f'unün
Çanakkale
Nasrettin Hoca
Sefiller
Kanaat Kütüphanesi
İstanbul Sultaniyesi

s50
s52
s54
s57
s57
s61
s62
s62
s63
s75
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