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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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o PERSOiy ALIT ATE
în lumea Turco • Tătară

Astăzi, când pretindem că civilizaţia şi cultura 

şi-au atins apogeul, când s’a săpat un abis adânc în
tre concepţiile moderne şi cele trecute ale strămoşilor 

noştri despre drepturile neamurilor de a vieţui in sţate 

de sine stătătoare, în concertul armonios al celorlalte 

naţiuni, faptul, că unele unităţi etnice, departe de a 

se bucura de libertatea, la care au tot dreptul, sunt 

ţinute încătuşate in lanţurile sclaviei de cnuturi infle
xibile constitue o pată de ruşine, ce păleşte enorm stră
lucirea aureolei de pe fruntea omenirii, iniunecând'O.

Totuşi, mulţimea anonimă, impilaiă, neavând po
sibilitatea să reacţtoneZe în masă, căci ar fi prea 

primejdios pentru existenţă sa individuală, autorizează 

pe cei mai dotaţi din membrii ei să ridice glasul în 

numele colectivităţii din care fac parte, cerând respec
tarea dr&pturilor lor seculare, de către Cei cari le-au 

călcat in picioare, ca nişte cârpe imunde, fără uici o 

remuşcdre de nelegiuirea săvârşită.
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Cei însărcinaţi cu misiunea de a face cunoscute 

umanităţii întregi, doleanţele poporului lor, trebuie să 

fie în posesia unor calităţi excepţionale, fără de care 

acţiunea lor se reduce la nulitate, ori cât de mari ar 

fi sforţările pe care le depun în direcţia realizării 

ţintei urmărite.
Una din acele personalităţi eminente, care-şi câş

tigă simpatia şi încrederea conaţionalilor săi, şi se 

impune cu vigoare neasemuită celorlalte neamuri-, pfin 

entuziasmul şi ardoarea cu care susţine tezele propuse, 
este, indiscutavil, domnul DJAFER SEîD • AHMET, 
leaderul mişcării pan turco • tătare din cele trei con
tinente: Europa, Asia şi Africa.

In urma giganticelor Sale perseverenţe pentru a 

sădi în inima Turco-tătarilor naţionalismul construc
tiv şi creator, ideia, de luptă pentru reconstruirea 

statului liber Crâmlean, a câştigat un teren întins, a- 

depţii ei numărându-se azi cu milioanele.
Pentru a ajunge la acest rezultat fericit, pentru 

a deştepta conştiinţa naţională a Crâmlenilor şi pen
tru a realiza miracolul ca inimele lor să palpite în 

acelaş ritm pentru aceleaşi aspiraţii, d l Djafer Seid- 

Ahmei a desfăşurat o intensă activitate multilaterală, 
neprecupeţind nici energie, nici grele sacrificii materiale.

Prin minunatul său dar de a vorbi şi de a con
vinge masele, a lăsat amintiri neşterse in sufletele 

publicului auditoriu din capitalele diferitelor state eu
ropene, unde a ţinut numeroase conferinţe, având ca 

subiect de tratare drepturile sfinte ale Turco-tătari
lor asupra Crimeei. Eforturile sale oratorice au fos 

recompensate cu aplau^'e furtunoase din partea asist- 

tenţilor ce au fost vrăjiţi îndată de arta conferenţia
rului, cât şi de incomparabila putere â elocinţei sale.
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Talentul său scriitoricesc s’a manifestat printr'un 

număr considerabil de compoziţii literare, de predi
lecţie schiţe şi nuvele. în care cu un admirabil simţ de 
fin obe^rvator, servindu-se de o imag naţie extrem de 
vie evocă întrun stil mişcător viaţa patriahală din ţre" 
cutul Crâmlenilor.

Opera sa magistrală, privită în totalitatea ei, al- 

cătueşte o-gigantică frescă, de o nepreţuită valparei 

din epopeica viaţă a Tătarilor.
Scrierile sole de an dramatism zguduitor, sunt 

străbătute de dulcele fior, ce-l simte autorul, când, in 

extaz sublim, admiră faptele măreţe ale strămoşilor noştri.
De proporţii mult mai vaste este activitatea sa 

politică, în strânsă legătură cu cea oratorică.
Duoă ce şi-a fixat principiile de conduită, făcân- 

da-se purtătorul de cuvânt al dezideratelor naţionale 

turco - tătare, a luptat din răsputeri, cu scrisul şi ca 

vorba, pentru makriaîizarea lor.
După ce s’a frământat ani de zile pentru a salva 

Crimeea de temniţa ţarismului distrugător, acum îşi 

continuă cu vehemenţă sporită, inieligenta-l guerilla 

împotriva secerei şi a ciocanului bolşevic.
Ideea fundamentală, ce i catăuzeşie în faptele sole, 

este reînvierea şi reconstruirea Kîrîmuîui. ca stai liber 
şi independent, bazai pe cele mai pure principii naţio
nale.

O mare parte din opera propusă este realizată. 
Rămâne, totuş', de rezolvat poriea cea mai dificilă din 

tot planul construcţiei. După ce spiritele au fost edu
cate şi pregătite in sensul merelor imperative, trebuie 

să urmeze trecerea la îndeplinirea faptelor palpabile, 
care să culmineze prin victoria finală.

Activitatea domnului Djafer Seid-Ahmet, privită î« 
iot ansamblul complexelor sale divizunl în direcţii dife
rite, prezintă o surprinzătoare unitate caracteristică
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Bora

numai geniilor, unitate de o absolută necesitate pentru 

ducerea la bun sfârşit a unei acfiani atât de grele, 
căreia şi- a consacrat toate resursele sale intelectuale şi 

materiale.
Noi, colectivitatea turca-tătară din România, urâm 

temerarului luptător, o izbândă cât mai deplină, în 

sforţările pe care le depune pentru dobândirea şi recu
noaşterea independenţii Crimeei.

irfan Feuzi

@VI
Mevlud nebevi munasebetile, sancag'mizin Kadısı 

Bay Feuzi Ibraim, Silistre kasabasin'n „Bayraklı’' cea- 

mii kebirinde irad itmiş olduğu nutkun ayni :
Muhterem cemaat kalbi, dini, imanı, ihtikadı 

temiz, pak olan muhminler ve muhmineicr; Bu ^ice, 
yer yüzündeki mnslûmanîarîn en büyük nicelerinden 

biridir ki, çünkü bu ğice, bundan bin üç yüz altmış 

sekiz sene evvel, rebiyul evvelin on ikinci pazar er
tesi ğicesi, sabaha yakın, Mekkeyi Mukerreraede, Bez
zaz sarayi dinümekle maaruf olan mahalde, hazret Mu
hammet dünyaya gelmiştir. O vakit şarktan garbe bir 

medeniyet, bir nur, bir hakikat geldi, O vakit âlem 

başka âlem oldu O vakit binlerce seneleıden beri a- 

kan sular durmuş ve binlerce senelerden beri yanan 

ateşler sönmüş ve kabede'd putlar kînlmiştir.
Hazret Muhammet asil bir âihden zuhur etmiştir. 

Pederi Abdullah — bini - Abdui Muitailib, validesi 

ise Amine binti Veheblır. Hazret Muhammet dünyaya 

geldigi vakit pek çok mucizeler vaki olmuştur. Bu 

mucizeyi kütüb semaviyede gören, zemanın ulemaları 

hazreti Muhammedin doğduğu gününü anlamışlardır.
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Mckkeyi Mukerremenin havası gayet sıcak 'oldu
ğundan orasının eşrafı küçük yavrularını büyütmek içûn 

havası temiz ve serin olan mahallere gönderiorlardı.
Bir gün havası Cyi olan köyün kadınları Mckkeyi 

Mukcrremeye süt evlâdı almak içün hazırlanırlar, buc| 
ların arasında gayet fakir ve devesi zaif bir kadında 

bulunuyordu ki oda hazreti Alime idi.
Kadınlar birlikte köyden çikarlar, kazreti Alimenin 

hayvani zaif olduğu içün pek geride kalır. Diğerlerinin 

hayvanlan kuvvetli olduğu içûn vaktında Mekkeyi 
Mukkerremeye erir ve zenginlerin çocuklarını alır ve 

mesruren avdet iderler. Bunlar çikarken hazret Ali- 

mede bin bir meşakatle Mckkeyi Mukerremcye erir. 
Kendileri ile beraber zevci dahi bulunyordu. Birlikte 

pazar yerine varir: nc görsün, hiç kimse yok! Meyus 

ve mukeder pazar yerinden dönerken, yolda Abdul 
Muttalibe rast gelirler. Bu onlardan ’sorur, bunlarda 

ne içün geldiğini söylerler. Abdul Muttalibtc; ben de 

bir yetim çocuk var, babadan öksüz, anası fakir, eğer 

almak isterseniz ben biraz yardımda bulunurum der. 
0 vakit zevci ile zevce bir birine bakışırlar zevci haz
reti Alimeye dirki git bak.

Bunun üzerine hazreti Alime hazreti Nuhammedin 
doğduğu haneî sadete gider, içeri girir girmez, hoş 
bir koku, yani bir rayhahı tayyibe [his ider. Hazret 
peygamberin validesi Amine çocuğu gösterir. Hazreti 
Muhammedi eline alır almaz, kendisine başka bir hal 
olur; memeleri süt ile dolur; çocuktan ayrılmak iste
mez; çocuğu kucağına alır ve validesine süt evlâdı a- 
lacagını söyler. Validesi gözlerinden öper ve teslim 
ider.

Hazreti Alime zevcin yağına varir ve Abdul Mut- 
talib ile meseleyi hal iderler. Ve çok durmadan köy

lerine avdet iderler.
Yola çıkar çıkmaz pindikleri deve gayet sürahatli 

ve hızlı yürümeğe başlar; şöyle ki bunlardan çok ev*

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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vel hareket iden diger arkadaşlarına erer, ve onlardan 

evvel köylerine varırlar. Bunu gören arkadaşları/şaşar 

ve hayret iderler. Böylece hazret Muhammet hazreti 

Alimenin yağında büyür ve bir kaç sene geçtikten 

sonra validesine getirup teslim ittiler. Mamafi hazret 

Muhammet validesinin yağında bi'yürken ondanda ök
süz, yetim ve mahrum kalır.

Hazret Muhammet anadan ve babadan yetim ola
rak bin meşakatle büyümeğe başlar.

Hazret Muhammet genç iken „el emin" lagabile tel- 

gib olunmuş ve insanların tevecuhunı kazanmış idi.
Mektepte tederruz itmemiş ve tahsil yüzü görme

diği halde büyük bir dinî meydana getirmesi muhci- 

zaat bahiranesinden ileri gelmiştir.
Hazret Muhammet hazret Hatice ile evlenmiş ve 

önünle birlikte çalışm'ştır.
Hazret Muhammede vahin iptidası „ikre* yani 

oku ile gelmiştir; binaeııalleyh islamiytın iptidası o- 

kumakle başlamıştır.
(Mabadi var)

Teşekkür aleni
wasasaasEssîi aıss3ssiBm-S!SS

Dobrucanm her köşesinden ve hâlte pek çck dı
şarı memleketlerden pek ssmmj ve pek kalbır iebr k- 

ler’kabul etlim. Binaen eiey böyle hisyal nıilliesi taşkın 

bir millet paydar olacağına ün.üd Kavi ile Kanaat Ta- 

mem vardır. Yaşasın bu milU tder, vc Kalbimimn derin 

köşesinden zuhuri den pek semimi ve candan Teşekkür 

iderim ve ankaribus zemîm emelimize maksedırnîza ve 

arzumıza nail olmamizı cenaebu yezdendan talâb ve 

niaz ellerim.
irfan

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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KETME BALAM AYIPTIR

Şoytan ûyı canîmkızım, mektep değen, nekerek 
Aslı canım kız-balaga oku, yazu nekerek ? 
Karındaşka, kiagitke yazık bir kopten kop togerek 
Ozıde tap Akmeşitle, koyımızge pek erek.

Bo yıl, şonda ketme kızım! Anoycıgın cılaUb 
Binlermen para masraf etup baboynın cebin sualiıb 
Olur uyde, kur kerianı ketenlerin agartıb 
Aytkanımdan çıkma balam, kalka yuzum kızartıp

Saga baksak sen okunu uşatosın surehke 
jimnastik di, sağlamlık dı, tırmaşasın terekke 
Vaz geş balam kannu coima bu hereksız tılekke 
Bizler sem nişanladık, pek zengındep erekke.

Üstündeki kigen urban birrnarşke kajtanı 
Suret yasop keşıresın aynı, yılnı, cjtanı 
Ei hak tanrım buzuldtda. kızlarımız erimiz ?! 
farın ahret kunu yoktr biznın yatar yerimiz

KIZI CEVAP BERE
AhL. lesırlık devrinin kubkurbani anayıml 
Senin içan cehennemde otlarga men yanayım! 
lanhşasız, aldanasız, kucur laflar oytasiz 
Zemanenı anlamaysız; yaz yıl artka haytasız.

Bezdıresiz sızlar meni şu nişanlav sozimen 
Menlıgımnı satacaksız uç, beş nagış bezımen 
Iş bıreunız karomoysız mağa suygu kozumen!
„ ketme balam! " deb, attasın aslı kınının yuzumen,

Men ketermen ayt babama, potuğum yok o alsın! 
Bondai eski bılgılernı ciuyeb cebine salsın 
Zemanenı babam endi anlamalı, bilmeli 
Sız anaylar nafle akızgon koz yaşların sılmehn
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Bılesizmı anayt bizler ne kunlerde yaşoymız ? 
Haksız yerde kul etHe^ najle kötek aşoymız, 
Curlumıznin okmegimen el ecnebi tok bola 
Blzlerdekı çiğitler bir sebepsiz yok bola
Omurunun son gunnecık okuycokman anöyım/ 
Men ketenin mektebimde iokıycakman anayım! 
Bolsa menim nişan loyım mektep işinde bolsun 
Bo turuşum, gur genşlıgım bilgi ogrunda solsm
Oku uşun beş kıfonı cay av curup şı gar man, 
Cailllknı, haksızhknı temelinden yıkarmatu 
Anayctgim okumağa ketecekmeru ketecek,
Bo KIRIMNI bir top şeşek etecekmen, etecek!

Hamdi Keray Bay

DOR DE PATRIE
M'a cuprins azi dorul sfânt 
Dor de patria robită.
Şi în hohot vreau să plâng 
Patria, prea mult iubită. ..
Dorul m’a cuprins de tine, 
Patria scumpă „Crimee"... 
Plânge inima în mine 
Chipul tău frumos de Zee.„
Tu..‘Crimee.. sfânt pământ 
Zaci în lanţuri ferecată,
Şi feciorii tăi iţi plâng,
Soarta ta cea blestemată...
Te-anhăţat în jugul greu 
Şi în lanţuri te-a legat 
Rasul făr’de Dumnezeu, 
Bolşevicul blestemat.

O! Crimee... sfânt pământ, 
Patria noastră iubită,
Nu mai plânge... în curând 
Te vom face fericită....

llias Mârza — Aii Aylaif
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Cemiyet Hayriye
(MABADI) ■

Madde 25 — Meclis Jdarenin meclis umumiye 

arz ’idcccgi senelik esaplar bir afta evvel üç mütehas
sis tarafından tetkik idilir.

Madde 26 — Meclis idarenin bir sene zarfında 

yapmış olduğu büt/in muamelatı, heyet teftisiye tara
fından teftiş olunduğu rapoıtun ' munderecatı meclis 

umumî nazar dikkete almak lâzımdır, î Eğer bunların 

raportunda nizam namei esası akâraîne mugair bir ci
het gö’ölûrse meclis, yane heyyet idare maahâza ve 

mes'ul tutularak muhakirn adliyeye bildirilir.
Madde 27 — Meclis umumide 'müzakere olunan 

bil cumlemevat ekserizet mutlaka ile karar verilir, 
Yalniz bu nizam namenin tadil ve tebdili azayı hazi- 

renin siilüsanı ekseriyetine muhtaçd r.
Madde 28 — Meclis umumide bil cümle karar rey 

aleni ile olacaktır.
MECLİS İDARE

Madde 29 — Meclis idare, iştimai umumi tara
fından dört sene içün muntahap yedi azadan mürek
keptir. Meclis idareyi tcşkjl iden yedi aza kendi ara
larından bîr reis, bir kâtip, ve birde kasiyer intıhab 

iderler.
Madde 30 — Reis bil cümle cemiyetin muamelâ

tın merci ve timsali dir ve b^tün evrakları imzalar 

ve istidalara şer verir.
jvîadde 3l — Reis buiunmad gt zeman aazadan en 

ihtiyari riyaset ider ve reysin vazifesini görür.
Madde 32 — Reis eyyet idarei davet itmeden 

2000 lei kadar bir meblagi test.k îde bilir. Reis iste
diği vakit eyet idarei davet ider.
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Maddi 33 — Kiatib ceim'yetin umur tahrirat muv 

haberatın ve cemiyetin bütün evrakım kabul eder mua- 

fazası ile muazaf ve mu!<elieftir.
Madde 34 — Kasiyer, iahut sandık emini, Kasi

yer cemiyetin muamelât esabitsini ruh’et ve icra eder 

ve bu husustaki evrakları tertip ve tenzim ider ve bil 

cümle varidatını ahz ve kabul ider.
Madde 35 — Kasiyer cemiyetin kasasında 5000 

lei kadar para tutabilir, fazlasını 24 saat zarf'nda 

„Banka Nasyonala* yatırîr.
Madde 36 — Bankadaki parayı çekmek fçun, rei

sin imzası su'et kal’iede lâzımdır. Eğer 3000 lei den 

fazla olursa meşkûr parayı çekmek iPun heyyet idare
nin kararı lâzımdır.

Madde 37 — Kasiyer, Kasaya aid olan büfun def
terleri, yani resmi defterleri tutmak ile mükelleftir, ve 

aynı zemanda aazayı umumiden alınacak vergileri ta-; 

sil itmek yene kasierc aittir.
Maddi 38 — Meclis idareyi teşkil iden yedi aa- 

zanın bütün muamelât’ten mesul dırler.
Maddi 39 — İç bu nizam namenin ’ tebdil veya 

tagirı iştimayî umuminin kararı ile olur.
Madde 40 — »Meclis idare Ţjştimayi umumiyeye 

bir sene zarfında yaptığı işleri bir laiha ile bildirecek
lerdir. Iştimayi umumi senede b r defa toplandır. Eğer 

meclis idare, lüzûm ve ihtia*^ görürse bazı ahvâl feu- 

kalâadeden dolayı iştimayî uraumiyeyi davet ider.
Maddi 41 — Meclis idare aazası bilâ ücret yani 

fahri olarak jf^yi hizmet ider, yalnız tasildar yani ka
siyer içun munasib, bir maaş virilir. Meclis idare sene 

başından bir ay evvel bucesini '^tenzim ve tertip ider.
Madde 42 — Cemiyetin kendine mahsuz bir dai

resi olacaktır.
^Mabadi var)
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Ildaşirmz bay Han Feuzi
Emel, Milli yol, MilÜ Bayrak, yaş Turkestan, Şimali Kaf- 

kasia medjmualarİDİ dıkkctle takib iderken, »Emel* medjmua- 
sinda, Mart ayindan itibaren cikarma^a başlad'giniz „Bora** 
isminde resalentz jlözüm-üze ilişti.

Vaktin münasebetli bekleyişinde milli ve dinî bir gaye ile 
yegâne medjmuam’za eş olmak üzere çikan bu kıymetli medj- 
muanizi candan kutlularken, her basilan nüsha devam idiierek 
gönderilirse biz „Yaş istiklalcilar** bundan istifade itmiş olacağız.

Sonunda milli vazife tanidigimiz işimizi; Kendisini ciltlete
rek, Misrin büyük kidivi kütüphanesine bazi milli kıtaplarimiz 
gibi geçirerek ifa itmiş oluruz, ve ilmi rnembalarda eserlerimiz 
bulunmuş olur.

Himmetiniz ogrunda tefevvuk iden mecmua sarsilmaz iman- 
le sarılı olarak. miİletmizin sizladici yaralarını kolayiikle kapat
mak küvetini taşimasini Tanridea dileriz.

Yas isliklalcilar

Tokioda camii şerifinin resmikiişad'.

24 Mayıs 1938 îorilund<? 1'. kiodo, yari J^ponye’nin 

poytehtinde, Japon İslâm cemiyfii tfiff rnden p(k nrıu- 
tanlan surette camii şeriHnin resmiküşadi yapiimiştır.

Bu mfîrosime Japonîenin imperaioru ve memleke
tinin müsiü nan kadisı ve Yemf n padişeh hazretlerinin 

üçüncü ogtu prens Seyfû'sselârn Hüseyin hazretleri dahi 
bulunmuşlardır.

Merasim? 500 kişiden {yz!a murahas işlirf k clmişfir, 
İki rekât nemaz küindiktsn sonr?;, dualar edilmiş ve 

sonra camii şv-rifln bahçesinde hrrzlrierm İş o!en liüyük 

bir sofra teriib edilmiştir. Bu srfitya jopen hükümet 

vekili sdalile Mifk'z kidu, Tokyo şehlri raınina kuba- 

şisan, Yernsn vçkjii prens SfcyfüssdSm Hüseyin, Misr 

devleti vekili sehr Abdui-vahab Deut B?y, ibnisuudiye 
vekili IngtUeıedeki şefin Ihhz Vühab Paşa, hün vekili
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seffr Şibany, Ahzar vekili Misir sefaretinin kâtibi Abdul 
Fuad Bey, Japonya mûsiörnanlan namına Haci Inumo- 

Io, Hindistan müs'ümanları namina profesör Barles, Çin 

raustumanlerinin vekili Von—oz—lan, Mançnko müs- 

lümanlarinin vekili Diçican, Idibural lurk-laiar müslü- 

manlarinın dinî vekili Hazretı Şemhury, İrrk şark Idil* 

ural merkezinin mahsus mümessili Ahmed-şah efendi 
Izzetullah, kuba Hindislan larefindan Mosiar efendi. 
Merasimdeki nutuklar Japonca, arebpa, tüık ve tatarca 

söylenilmiştir.
Bu münasebetle, Japonya’nın payteht'nda 5C0 mi* 

iiona balik müstûmanların muraheslari pöıûşmüş ve 
dinî ve milli meseleleri muzekere etmişlerdir. Camii 
şerife muttasıl büyük bir mUslüman mektebinin resmi- 
küşadinida yapmışlardır.

Türkiye Havadisi
Bir Mart 19->8 tarihmdan Universul*^ gazatasinîn virdigi 

malümate nazaren bu gün Türkiyede yaşayan G240 adet Türk 
ÎOO den fazla yaşta bulunmaktadır. Bunlardan 30 adedi 150 
yaşında ve cn ihtiyarida i57 yaşında olup bugün Anadolda El 
Aziz dinilen mahalde yaşamaktadır. Şöyle ki bundan 110 sene 
evvel Yunan vc Ti/rk harbine iştirak etmiş, kezâ yine bu şahz 
Kirim Harbine girmiş Sirb isianini yatiştirmak içun gitmiş bu 
gün tarihi bir insan gibi yaşiyor. Bu ihtiyarin dişleri sağlam, 
gözleri göriyor, aklı yerinde, yalnız kulaklar! agir işidiyormuş.

Bu kimsenin hayatı gayet sade, gidasi ise y^alniz süt ve 
iogurtan ibaret imiş ve gicede 1 saatten fazla uyku uyumiyormiş. 
Keza Ona yakın bir köyde halası sag ve Turkiyenin en ihtiyar 
Kadini imiş.

Bu 0240 Kişide 3985 şi Kadın ve mİ/teba^isi ise erkek. 
Bunların böyle uzun ömür yaşamalarının sebebi ömürlerinde 
içki içmemiş, alcool kullanmamış, maalâyani vc lezâis ncfsanic 
İle vakit geçirmemiş gayet muntazam bir hayat geçirdiklerinden 
tolayi bugün o yaşta buluniyorlar. Yedikleri gid'a ise yalnız 
süt ve yogurltir, Bora
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î«kî İİ6 mücadele
(geçen makalenin mabadi)

Gençler,- kardaşlarim, dikket idiniz, dinUiniz, 
bellciniz, evlatlarım, size bir baba gibi, bir ihtiyar 

gibi, bir hoca gibi yaziyorum.
Gençlik; vakar, ve haysiyet ve cdeb dairesinde 

olmalıdır, içki ile şenlik yapmak, vakar vc haysiyetini 

mahu etmek dimcktir. Buna dikket id'nik, bu maska- 

raligi yapmayiniz, içkinin adina lisanşerihattc »uaitnul 
hıbûyîs" dinilmiştir. Bunu hazret peygamber özlemiş* 

tir. Yani ummul habayis dimek, habis olan, fena şey* 

lerin anası d'mektır, Nekadar fenalık varsa o doğurur, 
ve ondan dogar. Ez cümle: insanlar arasinda çekiş
meler, dûgüşmeler, kavgalar çikaran, ve o sebeple 

cinayetler, zulümler yaptıran, insani katil iden, kendi 

gibi insanları öldürten, küfür ittiren ve o küfür® sebe- 

bile kadm’.arina zina muameleri yaptiran, çocuklarina 

rusva ettiren hep içkidir.
Bundan maâdâ içki içen insanlarin ciğerleri delik, 

di’şik olub, barsaklan burüşüı, çürür, midesi bozulur, 
sinirleri sakatlanir, başindan akılı, elinden malı gider, 
fakir ve sefir kalır. Çocukları ekserya turlu, türlü has
talıklara maharus kalır, daha doğarken bir çok hasta- 

liklara lâyik olarak dogar,
Sıhet bedeniyeden mahrum ve muhteluşuhur bir 

aide dünyaya gelir.
İşte böyle; insanın başından aklini alan, elinden 

malım mah-a iden, cebinden parasını çalan, insanlar 
arasinda maskara yapan, haysiyetten düşüren, çocuk* 
larım aÇ ve bî ilaç b'rakan, ilel 've emraze mustait 
kilan hep bu içkidir. Binaenalleyh buna lânet itmek 
ve ondan teube eylemek lâzimdir, vacibtır-
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Bora
Tcşşekur olunurki Mccdiycmizde yemin billâh 

iderek içkiden el çeken, teubekâr olan, bir kaç vic
danlı kimseler vardır. Bu adamlar tabibi içkinin fena- 

ligını anlayarak ve yaptıklarından mahcub olarak 

teube ve istikfare düşmüşler ve bu suretle ^’ayaşlıkla- 

rina hatime çekmişlerdir, yani bil külliye içkiyi terk 

itmişlerd'r. G^nül istiyor ki cenabı hak kalanlarinada 

insaf virsinde, tâib ve mustagfer olarak içkinin terkini 
hazreti Allah onlara nasib ve mukkader buyursun.

Âmin !
Hafuz Latif

Mecdiye 10 Haziran

^CA^R_D^A^ŞJ|M.
Sakin futur etme, dünyanın keyfinize göre dön 

madiğinden zerre kadar incinme, arslanlar gibi gökre, 
göksini ker, sabirii ve sebatli olursan’z, inşallshü'ta- 

allâh, ileride işiniz eyi olur, İsmail Gasparanskide ilk 

»Tercüman" i ç’kardıgı zeman çok müşkülate ogramiş 

ve çok didikodulara kalmiş ve Çok sikıntı çekmişti, 
hattâ hanimile beraber Çaliştilar, haniminin nesi var
sa, hepsini fedakârâne sarf ettiler, netice itıbarile bü
yük muvafa kiyetlere nâıl oldular; bugün nam alisini 
dillere destan ve hair han millet olarak bıraktılar. 

Dayan, sabır et, sakın isini bırakma, nçdîse de
sinler, bir gün gelecek takdir ideceklerdir.

Finlanda müslümanlarinm kendilerine mahsus bir 

çok gazata ve meÇmuaları vardır. Muslumanlar arasın
da bir birlerini kucaklayarak, memleketlerini cennete 

çevirmişlerdir»
Sâiniz meşkûr olsun kardaşinı.

Kafuz Latif
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Caş keday-Ie bir yolcu arasinda

C. K. Ş^,fac söktü ey karda şiar f 

Gel verelim el ele.
Yol verir dağlar, taşlar 

Biz koşarken emele ,

Y. Acelen nedir kardaşim? 

Hılka verdin velvele 

Makiadin ne, ah yoldaşım! 

Anlaşalım, gel hele

C. K. Engeler aşacağız 

Kuvvetini ver ele 

Helbet ulaşacağız,
Ba azimle emele

Y. Emel nedir 1 ûçik söyle 

Koşmak lazım nereye ?
Ande ulaşiriz,
Benzeyerek biz yele.

C. K. Emel nedir sjruyorsan, 
Bana eyl sen belle 

J<irim" bizim emelimiz, 
Kurbanız biz emele

y. Gaflet etme, görürsün sen 

Baksan dikket gözüie,
Cennetten bir misaidır o 

Kevser gibi sayale
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C. K. Çenetten bir örnek almış 

Deryadil! bak şa bele 

ÖnmO'şde, öyle yaraimiş 

Canim feda o ile

Y. Allah seni kavaştarsan 

lâkin günde aninle 

Emeldaşlar çok gün görsün 

Kacakiaşib „Emer le
Deryadil

I L M U İRFAN
Itlamiyetin en büyük prensiplerinden b'ride Um 

ve İrfandır. Binaenaleyh, irfan hakikî Yalnız uzaktan 

uzağa hayal vcmeyal görebildiğimiz şeylere dair malû
mat mükemmele hasıl itmek değil, belki her gün, her 

saat ve hattâ her dakika gözümüze çarpan küçük ve 

büyük şeyleri bilmek lâzımdır. Hakikati taharri it
mek fitrct beserdeki ulviyete delil olduğu gibi ana vu- 

sulda ruha, yine ruhanî vasfile târir ide bilecek ıbir 

safa verir.
ilmin; her şeyden, her cihettie aflai oidugı fikir ve 

zihu beşery pey yadimdenberi tenvir itmektedir ki bu 

fikir citden pek ali bir hakikattir.
Bu hakikati şerihat islamiye bundan üç yüz şu- 

kadar sene evvel müslümanlara ayat ve ehadis ile bil
dirmiştir ki ilme sanlınız tahsil ibm idiniz; okumak er
kek ve kadın içun farzdır.

kadar okuyünuz"^ hadis şerifeleri
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ilmin nekadar büyük ve nekadar kıymetli olduğunu 
bildiriyor.

Edvar maaziyede mûslümanlardan pek çok alim
ler, mutefenliler,' mutâhass’slar yetişmiş idi.

Bu gûa bunlardan pek az kaldı, çünkü’mûslûman* 

lardaki ihtikat zaiflaştıkça ilimde o nisbette geri kaldı 

ve bu sebepten dolayi müslümann yer yüzünde hür
met ve itibarları azaldı. Zira bir millettin km reyi cıt- 

da şeref ve haysiyeti daha doğrusu hayat ve mematı 
ilm ile kaimdir. Mamafı bir millet ancak ılm vc mari
fet ile terreki ıder ilm ve marifet ile şan ve şeref 

kazanır; meselâ; Mecdiyeli merhum ve mağfur Omet 

efendinin kızı ve köstenceli avokat Fahreddin efendi
nin hemşiresi bayan Nazmiye, Dobıucada bir tane o- 

larak yetişiyor, çünkü bu gi'ne kadar darulfununden 

mehzune bir kızımız yok ıdı. Buna nekadar şeref, ne- 

kadar ihtibar verilse yine azdır. Bilâkis cail bir insana 

nekadar süs, nekadar unvan ve nekadar şeklini vc kı
yafetini deniştirse yine o câil, yine o ahmaktır. Bina- 

berin câil bir kimseden ne vatan, ne millet, ne dünya 

ve nede ahret istifade idebilir.
Mamafi bilen ile bilmeyen bir olmadiğını, oku

muş ile okumayan hiç bir vakit bir tutulmadığını, gö
ren insanlar ilme suret kathiyede sarılmışlardır. Hu- 

susile bu memlekette marifet gayet ileri gitmiş, ilmin 

kıymet ve faziletini müslümanlardaa başka herkes tak' 
dir itmiş, yaşamak ilm ile kaim olduguni anlamış ve 

bugüa Balkanlarda ilmi en yüksek Romanya hükü
meti olduğum bildiğimiz halde biz bu fursattan istifa
de edemedik ve iderciyoruz, sat ezarca teessüf.

Bu gün Avrupada ve muterrekî bir memlekette 

yaşadığımız halde bizim bu yaşayışımız ise .î’Afrikanm 

en orta yerindeki yaşayan insanlardan hiÇ bir farkımız
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yoktur.
Biz hilkatte ve yaradılışta gayet zekî ve fetin bir 

milletiz, lâkın bunları kühne, batak ve'bas k yerlerde 

mahu ve perişan idiyoruz. İlimden uzak kaçan ve ilim 

lezzetile muteleziz olmayan bir millet burada yaşayan 

Türk ve Tatar milletidir. Buna sebeb olan İslamiyet 

değildir. Bilâkis İslâmiyet teşvik idiyor, İslâmiyet davet 

idiyor, İslâmiyet emir idiyor. Islâmiyetin bu,»prensiple
rine vakıf olmaVan, islâmiyeti yakinen tanımayan mös- 

lümanlar kara cahil olub kalıyorlar. Dünyada eza ve 

cefa mihnet ve meşakkat içerinde yaşıyorlar,
İbadet ve taat yine ilim ile kaimdir, binaenalleyh 

dünya ve ahret ilim ile kazanılır. Hiç bir tahsili yok 

hiç bir mektebte tederrus itmemiş, filimden mahrum 

olan Dobruca müslumanlarm hallerini haciraak ve dü
şünmek lâzımdır. Cilalanmamış bir kafa, nur girmemiş 

baştan bir fay de hasıl olmaz. Binaenalleyh cn büyük 

fenalık cahaletten gelir. Fenalığın önünü almaktan ev
vel cehalettin önünü almak lâzrodır, [çünkü okumuş 

kimseden hiç bir vakit fenalık gelmez, bilâkis iktisab 

ilme başlar başlamaz beni nevine ve hem cinsine fay- 

desİ dokunur, mamafi marifet mahz ruhdır. Muarifsis 

insan meyyitden başka bir şey değildir.
Bu hakikati bize İslâmiyet, kuran, ve bu hakikati 

bize hazret Muhammet bildiriyor.
İslâmiyet© sarılmak dimek, islâmiyctin en büyük 

prensiplerinin ahkâmine sariimak dimektirki oda ILMÜ 

İRFANDIR.
..Bora"
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ACi HAKIKATLAR, 

Tatlı emeller
1910 senelerinde bu unvanle yszilen ve türk 

diyarinm muharrer aazamû olan merhum ve mağfur 

Marod Bey-yin bir eserini mütâlâa eylemek şerefine 

nâil oldi idim. Ben öyle uzun boylı yazı yazan ve 

kitab mütalâasında bulunanlardan olmadığımı ihtiraf 

ıderken, gaflet uy*^usuna yatanlardan olmadigtmıda 

söyleye bilirim.
Binaenaleyh az çok okudugım kitablar arasir.da 

milli duygunın en büyük zevkim merhumın yehal ha
zır muharrirlerinden Mirza Balo Bfy ytn kitablarından 

almış oldtgımi anlatabilmek içun muşahedat ve mes- 

muatırae dair bazı şeyleri kariîn kiramın enzar mutaa- 

lâsina vaz idiyorum ki kusurlarımı husım niyetime 

bagişlamalannıda rica iderim. Mevzu : Hakikat burhan
ları arayarak yazi yazan muharrirler, o hakjkate vasıl 
olabilmenin yollarını gösteren klavuzlar, bir milletin ü- 

zerinde milliyet hi'snın tedbîkı arayan miliiyetç ier, mil
letine milli ananalari bildirmek ve o ananalara riayeten 

yaşatabilmek içun çalışan mefkûreciler ve idealist olarak 

yaşayan nice fedakârlar ve millet km banlan varise de, 
ben bunlardan tapîma'en muaf k bulduğum meıhum Mu- 

rad Bey-in ve hal hazır yazicıî^nndan Mirza Bala Bey- 

in^tahriratından bas iderek ve bu iki kiynietli şahsiar 

yan yana tutuyorum.
Bence bunlarin düşünceleri, görüşleri, anlayişlari, 

usullari, üslubkri, tasvir ve tesvibleri, lugatiari, suret 

îştimalleri, cümleleri, tarz tenzımlari yek d gerine çok 

muafik ve mutabık dimektır,
Murad Bey in kitabinin her faslında meselâ : gö

nül arzu iderdi şu şey şöyle olsa idi deye başÜyordi-
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Bala Bey in fasillarida heman ,ayn manăyi ifade 

eylemektedir.
Baia Bey'in kitabı Azerbeycan tarklerinin kurtulup 

içun Çalışan cemiyetlerin sarf ittikleri sabilerinin tarihi 

bioğraphiesidir.
Çalışma devresine giriyoruz; bolşevik idaresinde 

yaşayan milletlerden Azetbeycan müsHiman tûrklcrinin; 

kurtuluş içun tehsis ve teşkil eyledikleri cemiyetlerinin 

25 senelik fahaliyetlerini enzar ammeye vaz eylemee 

tessavvurda bulunmuşlardırlar. Fa^af görüyorlarki, bn 

tesavvurlannı kuvveden file çıkarabilmek içun ne ze- 

man ve nede mekân müsait değildir. Çünki asıl faha- 

liyst .«lahasml teşkil iden vatan elan duşman elindedir,
Binaenaleya fırka 25 scnenik fahaliyetinin hulâsa* 

smdu yalnız siyasi ve ideolojik mücadele ve inkişaf 

merhalelerini tesbit ve tefsir itmekle iktifa eylemeyi 

zaruri göı'üb bu arzularının hasıl olabilmek hususındaki 

agırlıg'da memleketin diyerli yazıcılarından,
Mehmet Zade Mirza Bala Bey’ye havale eylemiş

lerdir.
Mirza Bala onların muharrirleri arasında Resül 

Zade Mehmet Emin Beyăea sonra en diyerlilerinden 

bulundugı Azerbeycan heyet tahririycsinin kitablarma 

yaptıkları mukaddimeden anlaşılmaktadır.
,MUKKADD1ME“

Mirza Bala Bey şu suretle tarif ve tevsif olunuyor, 
O çekirdekten bir musavatçi, ebcetten bir istiklalci, 
mektep rahlesinden bir vatanperver, aÇık sözden bir 
muharrir, kızıl rus istilan Üzerine, milli kurtuluş genç
liğinden bir inkilabçıdır

Mirza Bala milli istiklâl mucade’f sinin ideolojik 
sahasında uyumaz bir bekçi roevkıyında bulunması sa
yesindedir ki, Üzerine aldgı vazifeyi aazamî muvaf
fakiyetle b^ıarrruş ve yılmaz askeri, buîundugr

[(Oiabadİ var askeri müflisi ISLÂM ALI
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