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CMMAN
La Bucureşti sfudenîii Turci crâmleni au come

morat 21 ani (lela moartea lui Celebi Gilian, primul 
preşedinte al Republicei Crimeea.

S’a luat frumosul obiceiu ca de câţiva ani încoace 
să ne amintim cu piozitatc sacrificiul suprem al erou
lui nostru naţional.

Fipura luptătorului nostru se- încadrează cu cin
ste în galeria marilor martiri ce şi-au dat ultimul 
tribut pentru fericirea patriei şi ai semenilor lor.

Ne simţim mândri că din rândurile poporului no
stru s’a ridicai un astfel de om, care până în cea 
din urmă clipă a vieţii sale s’a sbâtut şl-a sângerat 
pentru realizarea idealului ce şil făurise.

Celebi Gihan prin fapta sa măreaţă rezolvase în 
1917 una din cele mai dificile probleme ale sud esiu- 
lui european: independenţa Crimeei.

Tătarii, stăpânii de drept ai Krâmului veşnic 
verde, după una sută cincizeci de ani de asupriri şi 
suferinţe, îşi vedeau cu bucurie răsărind la orizontul 
îmbâcsit încă de mirosul prafului de puşcă, soarele 
unei noui ere: o existenţă neatârnată în cadrele unui 
stat liber, de sine stătător.

Dacă zdrobitoarea forţă numerică a adversarului 
a făcut ca această zi luminoasă, de refacere şi re-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



w ;

naştere naţională) să fie de durată prea scurtă) totuşi, 
în inimile noastre a rămas o mică scânteie din uriaşa 
tlacăre de patriotism ce-l însufleţea pe Celebi Gihan 
şi suntem ferm convinşi că punând laolaltă scânteile 
ce ne ard piepturile încinse, focul dogoritor ce va re
zulta din această împreunare de forţe arzătoare va 
lumina orbitor, într’o bună zi cerul îndoliat al Crimeei 
noastre scumpe.

Suntem un popor, care dacă din vicisitudinile 
soartei rămăsese un pas în urmă dcla prefacerile ce 
au frământat adânc omenirea în ultimele decenii, totuşi, 
spre meritul nostru, am dat dovadă de viabilitatea 
noastră şi ne-am însuşit pe deplin calităţiie unui neam 
care are dreptul şă aspire la o viaţă naţională în sen
sul mentalităţii şi al tradiţiei propriului său geniu.

Avem un trecut glorios, bogat în fapte eroice, 
ce-ar fase mândria oricărui popor mare.

Am jucat un rol de frunte în istoria universală) 
paginile ei, cele mai palpitante, mai omeneşti, cele mai 
extraordinare, sunt încrustate cu isprăvile legendare 
ale strămoşilor noştri.

Din Kamciatka până la Rin, dela Taisţaua Sibe
riana până la Gange, pământul s’a cutremurat şi s’a 
înfiorat detropotul cailor noştri! O sumedenie de no- 
roade şi-au plecat, ca umilinţa învinsului, capelele ste
agului nostru biruitor.

Cei mai mari şi mai aprigi conducători de oame
ni şi de oaste din sânul nostru au ieşit. Cei mai buni 
tacticieni, oameni de arme şi de carte noi i am dat. 
Am strălucit şi-am luminat Europa şi Asia cu scăpă
rarea năprasnică a geniului nostru. Pretutindeni, în 
toponomie, zicâtori, artă etc., am lăsat urme adânc 
cizelate, mărturii nepieritoare că am domnit şi-am 
trecut prin acele locuri.

Şi-acum, acum??? Ne întrebăm frecândume la 
ochi ca după o lungă somnolenţă. Au fost sau n'au fost?
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Am fost sau n’am fost? Câtă nedumerire şi câtă tra
gedie jainică, dezolantă în aceste patru cuvinte!

Şi totuşi de vină tot noi suntem,
Ne-am lăsat pe tânjeală. am fose furaţi şi orbiţi 

de mrejile vieţii, am desconsiderat lucruri de o im
portanţă capitală pentru existenţa noastră, şi rezul
tatul care a fost?-. Ne am desmembrat politiceşte în * 
o mulţime de stătulete, incapabile de fapte mari, ne
putincioase de a se ţine singure în picioare.

Am adormit melancolici, visând, pe laurii recol
taţi odinioară de strămoşii noştri. Somnul ne-a fost 
fatal. Streinii, Uf etele rele, au venit, ne-au legata ne- 
au călcat, ne-au schingiuit, ne-au lovit cu dsnizle lor 
grele de asupritori nemiloşi. Ne-am trezit buimaci din 
somn, în lanţurile sclaviei nedemne.

Cu cât am fost mai asupriţi, apăsaţi mai mult, 
cu atât am revenit din somnolenţă, am devenit con
ştienţi de starea în care ne aflăm şi de cauzele de
căderii noastre

Acuni, când trupurile noastre au sângerat de lo
viturile de cnut, perfect trezi ne-am hotărât să rupem 
lanţurile ce ne ţin legaţi de stâlpul robiei, departe de 
concertul celorlalte naţiuni independente, şi să începem 
o viaţa nouă ’ncălzită de soarele libertăţii naţionale.

Acum când am simţit din plin durerile şi umilinţa 
încătuşării sentimentelor noastre de slobodă vieţuire, 
cu sufletele călite de loviturile de cnut şi de cizme, ne 
ridicăm cu tărie, şi cerem cu fruntea în sus un drept 
elementar, ce ne-a fost smuls prin forţă şi vicleşug 
de hiene hrăpăreţe: neatârnarea gliei noastre străbu
ne, udată şi dospită de sângele miilor noştri martiri, 
ce şi au dat viaţa pentru înfăptuirea idealului nostru 
de totdeauna.

Nu puteţi rămâne impasibili, reci stane de piatră 
fără inimă, în faţa covârşitoarei importanţe a asestei 
probleme de justiţie internaţională.
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Spiritele zecilor de mii de suflete nevinovate, ex

pirate sub loviturile de baionete, sau îngheţate pe 
nesfârşitele drumuri ale îngheţatei Siberii, ne vor ur
mări veşnic cu dispreţul lor astral, dacă noi, urmaşii 
lor, sânge din sângele lor, n’am căuta să ducem mai 
departe, nestinsă, torţa iubirii de patrie şi de neam.

O luptă aşa de mare şi de sublimă ca a noastră 
nu se câştigă stând cu braţele în sâni, aşteptând, de 
aiurea, îndeplinirea dorinţelor noastre. Trebuie să 
muncim, să activăm intens. Strâris uniţi, cot la cot, 
întfo uriaşă sforţare vom putea îndepărta dihonia ce 
suge sângele fraţilor noştri din Crimeea.

Iubiţi fraţi într’un acelaş ideal:, numai solidarita
tea comună, unirea şi identitatea de vederi vor fi acel 
ciment miraculos, ce va face din noi un bloc formidabil 
de forţe, împotriva căruia orice rezistenţă e zadarnică.

Ziua de supremă fericire, când vom putea da 
mână cu fraţii noştrii şi vom putea respira cu nesaţiu 
aerut libertăţii, e mai aproape ca oricând.

Să ne pregătim cu toţii cugetul pentru marele 
moment, când ziarele vor anunţa cu litere de o şchioa
pă independenţa Orimeei. Poate vi se. pare para
doxal aceste afirmaţii, dar cele ce am spus se vor 
îndeplini întocmai, căci Celebi Gihan n’a murit, el s’a 
integrat în sufletele noastre, a tuturora şi astăzi zeci 
de mii de Celebi Gihan, muncesc cu aceiaşi râvnă şi 
ardoare pentru înfăptuirea idealului nostru sfăr,t- Ju
rământul „Ani etkeme.C este un legământ şi o sacră 

xhezăşie că spiritul marelui luptător, muftiul Celebi 
Gihan veghează, asupra noastră şi că ne va da un ne
precupeţit ajutor în râvna noastră de eliberare naţională»

încheia articolul meu cu cuvintele eroului nostrui 
„Ant etkemjn, süz bergemen, millet idun olmege ... “

Iffan FeuzI

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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SUPHİ TANRIOER
t

Biografia Excelenţei Sale Suphi Tanriöer Amba
sadorul Turciei ia Bucureşti.

In cadrul înţelegerii Balcanice, — din zi in zi mai 
unita şi mai puternica, — colaborarea româno-turcâ s’a 
desvoltat în atât de larga masura în cât nimic n’a pă
rut mai firesc decât hotărârea guvernului român de a 
ridica legaţia sa din Ankara ia rangul de ambasadă şi 
decizia guvernului turc de a ridica la rangul de am
basada iegaţiunea sa din Bucureşti.

Aceste două ambasade sunt fructul unei prietenii" 
sincere, fara eclipsa.

Ambasada romana dela Ankara şi cea turcă dela 
Bucureşti, sunt rezultatul unei politici înţelepte şi loia
le de paşnică şi consecventa conlucrare pentru apăra
rea intereselor cumune.

Ministru a! Turciei în România încă din 1931, d. 
Hamdullah Suphi Tanriosr a activat cu pasiune pentru 
ca re’a'ţiiie româno-turce să fie cât mai strânse. Gu- 
vernul turc nu putea tace alegere mai fericită decât în 
persoana d-sa!e, pentru a conduce ambasada dela Bu
cureşti.

Cel dintâi anibas.ador al Turciei Ia Bucureşti s'a 
năsut în 1885 la İstanbul.

D-sa este fiul Iui Abdulatif Suphi Paşa, care a 
fost de mai multe ori ministru, conducând rând pe 
rând departamentele; Instrucţiei publice. Finanţelor, 
Comerţului si Industriei şi pe acela al Fundaţiilor pioa
se (Evkal). Fondator al celei dintâi scoale de agricul
tura in Turcia, al muzeului de antichităţi din İstanbul, 
al Academiei de Arte Frumoase şi al şcoalelor profe
sionale de fete, Abdullatif Suphi Paşa a lost scriitor 
apreciat, numismat şi istoric, ale cărui lucrări sunt şi 
astăzi cu mult interes cercetate.

Bunicul actualului ambasador, — Abdiirrahman Sa-
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mi Paşa, — a fost guvernator general al Vidinului şt 
ministru al Utrucţiei publice. Poet de neştearsă amin
tire, el a fost cel dintâi literat al unei familii, care a 
excelat tn acest domeniu.

Excelenţa Sa d. Suphi Tanriöer şl-a făcut studiile 
la Galatasaray. Foarte curând, a îmbrăţişat cariera 
profesoratului. După ce a fost profesor Ia unul din cele 
mai renumite licee turceşti şi a predat cursuri la Con^ 
servptor şi şcoala marinei, a fost numit profesor titu
lar la Universitate.

Conferenţiar, din cei mai mult gustaţi, orator de 
mare clasâ, ziarist apreciat, d. Suphi Tanriöer a repur
tat succese substanţiale pe arena politică turcă.

In 1919, a fost ales deputat Parlamentul care- 
şi avea reşedinţa la Istambul. Deia 1926 Ia 1931 a 
fost deputat în Adunarea Naţională deia Ankara. In 
adest interval, a fost ales în trei rânduri preşedintele 
Comisiunei Instrucţiei publice şi de două ori preşedinte 
ăl Comisiunei Afacerilor Străine.

După, ce a fost director general al presei turce 
(1921) şi ministru al Instrucţie Publice în guvernul 
provizoriu dela Ankara, a fost în două rânduri mini» 
stru titular al departamentului Şcoalelor.

Timp de douăzeci de ani, d. Suphi Tanriöer a 
fost preşedinte al societăţii culturale naţionaliste „Tiirk 
Ojaghi" (Căminul Turcesc).

Din 1931. d-sa este ministru al Turciei la Bucu
reşti. Dar contactul cu ţara noastră îl făcuse cu două 
zeci şi unu de ani mai devreme.

In 1910, vizitând pentru întâia oară România, a 
ţinut o serie de cuvântări, inspirate de sentimente de 
Înţelegere şi de preţuire a poporului român. Ion Brâ- 
tianu, primul-minîstru de atunci, l-a rugat printr’o căk 
duroasă scrisoare să-şi prelungească vizita sa cu cin- 
sprezece zile, ca invitat al guvernului român.

La înapoierea sa in Turcia, d. Suphi Tanriöer a
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ţinut în oraşele mai importante o serie de conferinţe, 
arătând adânca sa simpatie pentru ţara noastră. Con* 
ferinţa ţinută la Monastir (Bitolia) a fost reprodusă în 
întregime de revista .Rampa** din Bucureşti.

Ambasadorul Turciei la Bucureşti a dat la iveală 
până astăzi trei volume. In primele două, a reunit pa
truzeci de conferinţe şi discursuri, iar în cel de-a trei
lea a adunat o serie de nuvele.

Primele sale poezii, de inspiraţie revoluţionară au 
fost publicate în ziarul .Şurai Ummet“, pe care-l sco
tea la Paris mişcarea Junilor-Turci. Pe atunci, nu avea 
decât şaisprezece ani.

Intr’una din nuvelele sale, care a fost tradusă în 
franţuzeşte de d-na Saussey, actualul ambasador a re
dat scene mişcătoare din viaţa Macedoniei, care era 
victimă a luptelor dintre diferite grupări etnice. In a* 
ceastă nuvelă, d-sa îşi manifestă o caldă simpatie pen
tru cauza românilor macedoneni.

Dela numirea sa ca reprezentant al Turciei în Ro
mânia, d. Suphi Tanrioer a fost neobosit pentru strân
gerea relaţiilor de amiciţie dintre cele două ţari, util:- 
zând toate posibilităţile şi mij’oacele pentru a consolida 
şi a desvc'ta o prietenie care a dat până acum multe 
dovezi şi multe roade şi care este astazi o chezăşie a 
păcii în peninsula balcanică.

Amintim cu plăcere aceste lucruri în ziua când d. 
Suphi Tanrioer prezintă la Palatul Regal scrisorile 
sale de acreditare, ca ambasador al Turciei amice pe 
lângă Suveranul Rămâniei. care ştie să răspundă cu 
prietenie prieteniei.

Eiiteratura Turoa.
Literatura turcă de astăzi poate invoca o dublă 

oscendenţă. Orientală prin reminiscenţele tradiţionale 
tară de care o literatură nu poate exista, ea este oc-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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cidentală prin spiritul sau, prin ideologia sa, prin dis
ciplina intelectuala şi tehnica sa.

Scriitorii turci de astazi au încercat genuri cu 
totul necunoscute acum trei sferturi de secol, cum de 
pilda: romanul, drama şi eseul.

Eseul, mai cu seama, n'a fost încercat decât re
cent de scriitorul Falih Rilki.

Poezia ocupa locul prim din punctul de vedere al . 
istoriei literare şi este genul cel mai larg reprezentat 
în literatura turcă. Pana în secolul al XlX iea, scriito
rii se exprimau în versuri. Prozatorii: istorici, cronicari, 
oameni de ştiinţa, calatori, — nu erau socotiţi ca a- 
devaraţi scriitori.

Alături de o poezie extrem de bogată, proza făcea 
o figură mult prea saracă pentru a putea fi pusa ală
turi de operele poetice. . .

Deabia ia începutul secolului al XX lea, s’a afir
mat cu temei proza turcă. In 1908, după revoluţia din 
Iulie, s’a format pleiada de scriitori din jurul grupului 
,Fedjri-Ati“ (Aurora viitorului!. Prin poezie şi roman, 
noua literatura turca câştiga repede terenul. Astfel, • 
Ahmet Haşini introduce simbolismul de ultima manieră, 
influenţat de Henri de Regnier şi chiar de Verhaeren. 
Influenţa Iui Haşim a fost covârşitoare. Personalitatea 
lui intelectuala a dominat întreaga mişcare literară 
din acea vreme.

In generaţia lui Haşim, se ridică pe primul plan 
poeţii Yahya Kemal şi Ziya Gök Alp.

S’au afirmat apoi ca oameni de un real talent; 
Faruk Nafiz, Nazim Hikmet, Necip Fazii, Behçet Ke
mal, Admed Muhip, Yaşar Nabi, Ahmed Kutsi, Yakup 
Kadri, RefİK Halit, Ömer Seyfettin, Sadri Etem, Peyami 
Safa, Aka Gündür, Mahmut YesarI, ete.

In afară de aceştia, literatura turca se mândreşte 
cu două figuri remarcabile ale vieţii publice a ţării amice: 
ismet İnönü, succesul lui Kemal Atatürk Ia preşedinţia 
republicii şi continuatorul operii acestuia şi Suphi Tan- 
rioer, fost de câteva ori ministru al Instrucţiei publice, 
astăzi ambasador al ţării sale la Bucureşti.

P. Td.
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KEMAEBEY
Kemal Bey devreyi teceddutmızın, bütün sahalarin- 

•da, bütün şuhbabatında peK büyüK bir tebşir göstermiş, 
büyüK bir Küvettir.

Kemal Bey haKKinda mevcud olan eİKâr maattes- 
sut efrat ve tetrittan Kurtulamamıştır.

Kemal Bey bilâ Kaid ve şart bir dahî edib olmaK 
üzere Kabul idenler om adeta hatemul udeba ad iderler.

Bazilari Kemal Beyyin romanide, tiyatroda, men- 
2umelerde muvaffak olamadığını görerek dereceyi mu- 
tevassıtade Kalmış bir simahı edibi olarak tanır. Hal- 
buKİ yanlış Kemal Beyyin munhasiren edebiyatı noKtayı 
nazarından düşünmeKtır. Kemal Bey bir edıb olmazdan 
evvel bir dahî teceddüt, bir dahî inKilabtır.

O, Kendinden evvel başlamış olan teceddüt, inkılab 
hazırliKİarın memleketin bütün sahayi hayati ve mev
cudiyetinde itmam itmeK içün sahnayi cidal ve cihad 
eylemiş muazzam bir inKilabçıdır. j

Evvet, Kemal Bey bütün milletin sade yarın, dün 
ve bügün değil, belki uzaK bir yarın icünde haiırayi 
tevKİr ve ihtiramında yaşayacak olan bir dahî dır.

Kemal Bey, öyle bir aşırın, öyle büyüK şair evla- 
dıdırki, haşikıvatan, haşİKi huriyet, haşİKi insaniyet, ha- 
Sikı terekkı, haşikı inkilabı ile yanan kendisini müdhiş 
duşmanlarle köhnelik ve cahalet duşmanlarile dolu olan 
bir sahay mücadeleye atıldığı zeman, orada her şeyin 
Kendisine intizar itigini her dürlü vasitayi cudalın ken
disi tarafından ihzar idilecegini görereK, milletini uyan- 
dırmaK içün hem şaîr hem tiyatrucı hem âlim, hem 
gazatası, hem diplomat, hem idare adamı olmuştur.

Hayat fikriyenin ehata ittiği hiç bir şuhbeyi fahha- 
liyet yokturKi, bunda bütün gayret ve fahaliyetle ibraz, 
himmet itmiş olmasın.

Meselâ; milletin kabiliyet tehsiriyesini tezzid itmeK 
içün ateşin bir uslubi ile vatan ve huriyet şiirleri yaz-
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tmş; ve hazanda cahil sınıflarada ecdadımızın fedaKâr- 
lıklarını göstermek içun bir tiyatru vc bir roman yazmiştir^

Sonra milletini biraz de ilmi bahslere alıştırmak 
içun içtimayi, iktisadi, tarihi, felsefi makaleler yazmıştır. 
Memlekette hayat siyasiye uyandırmak içun gazatalarda 
dahüi ve harici politikalardan bahs itmişdir. Binaena
leyh Kemal Beyye büyük bir dahiden başka bir sifat 
vermek kabil olamaz.

Bu güne kadar kemal bey kadar, düzgün bir nesir 
yazmış heman, heman bir edibimiz yok gibidir.

Vakia; bu gün daha ince bir nenr yazı'ır, fakat 
onın düzgün nesri olmasa idi bu güngü zarif lisan 
vucude gelmez idi.

Bu lisandaki güzdük, o d^haiıin şöhlerini akis 
ittirdikçe.kemal mütemadiyen etrafına bir cihan nur ve 
hayal açiyor. Herkesi titreti}^or, uyandiriyor. işte hayat 
Kemalin hudut ecasiyesi bundan ibarettir.

Kemal 1256 tarihında Tekfur dağında tevellûd 
itmiştir ve Topal Osman Paşa ahfadındandır,

Mekteb tahsili rüştiye derecesindedir. 1274 sene
sinde Istambula gelmiş ve az zeman içinde kendisini 
tanitmistir, bir kaç gazata tehsid itmiş, ve heman bü
tün gazatalara yazi yazmıştır.

Istibdade karşi duyduğu nefret om hükümet rnu- 
hafüinde korkunç bir hale getirmiş. Kemal çok defa 
nefi edildi. Bir çok defalar mazhar hafu olundı. Bir 
aralık Parise firar iderek orada ilk defa olarak huriyet 
unvanlı bir gazata cikarmişt'r. Kemal hayat idareyede 
karışmıştır.

Bir çok yerlerde mutasarrıflık etmiştir.
1306 tarihinda vefat itmiştir keliboluda medfundur.

Bora.
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ZAHIA.T AZIME:
Mecmuamızın pek büyük, pek yüksek ve pek kıymetli mu“ 

harrirlerinden mecıdıyeli Hafuz Latif efendi Haziranın 2ö-inci gü
nü yarıgicede sekteyi kalpten kendi hanesinde 75 yaşinda olarak 
vefat etmiştir.

Onun ölüm haberi bütün Dobruca müslümanlanna bir yildı- 
nm gibi isabet itti, çünkü o Dobruca müslümanlanna pek sev- 
gillisi ve pek kiymetlisi idi. Dobrucanın birinci sınıf lıocalarından 
olub ilmen, irfanen pek yüksek natik, muharrir, serbes fikirli, mi- 
lletperver büyük bir türk idi.

Hafu2 Latif efendinin pek çok basilmiş ve tab idilecek eser
leri vardır. Hatuz Latif efendi bundan 40 sene evvel Mecidi\ ede 
türk mektebine usul cedidi yani pedagojieyi tedbik iden büyük 
pedagoglardan biridir.
Hafuz Latif efendi hur fikirli adalet ve musavate pek rağbet vo 
hürmet edenk^dendi. Sahayi mücadeleye atildıgı zeman karşısında 
kimse duramaz idi.

Hafuz Satif efendi Dobrııcamızm asıl ve negib bir ailesinden 
yetişmiş. Mankaliye kazasında Musrat köyünde doğmuş, tahsil ipti
dailerini o köyde itmam etmiş ve bilahare genç yaşında Istanbula 
gitmiş, orada rüştiyeyi ikmal ittikten sonra medreseye girmiş ve 
buradada medresenin tahsil âli kısmini büyük bir muvafakıyetlu 
ikmal ittikten sonra Dobrucaya avdet etmiştir.

Dobrucanın membayi ulumu olan Mecidiye kasabası, daha 
doğrusu mecidiyeliler bundan haberdar olur olmaz derakıb Hafuz 
Latif efendiye koşar ve bütün arzusunı ishaf ederek Mecidiye ka
sabasına mualinı getirirler. Genç, çalışkan, fahal mualim efendi 
büyük sevinçle işe başlar, çünkü onın büyük emeli, büyük mak
sadı ve büyük arzusı Dobruca Türklerini uyandırmak ve onlara 
candan hizmet itmek idi, bu hakikat tezavur etti ve 75 yaşina 
kadar, daha doğrusu ölünceye kadar Dobruca Türklerin yüksel
mesi ve terekkî itmeleri içun yazdı ve söyledi. Onın en büyük 
zitti haksızlık ve zulum idi, bunlara hiç tahammül edemezdi. Ah
lâk hamide ve evsaf cemile sahibi idi. Çalışmakta ve rautalihada 
emsali yok idi. Sabırlı, dindar, halim ve selim bir efendi idi.

Mecidiyen Hafuz Latif Efendi Romanyada pek tanılmış bir 
sima oldıgı gibi, Türkiyede, Rusiada, Poloniada, Bulgaristanda, 
Serbistanda ve yunanistanda dahî tanılmış büyük bir şahs idi.

Hafuz Satif efendi hem mualim, hem hatib, hem gazatacı ve 
hemde büyük bir âlim idi.

Hafuz Satif efendinin ölümü, yoklıgı ve boşlugı bugünden 
İtibaren his idilmege başladi. Hafuz Satif efendi kiymetli ve yüksek 
kalemile mecmuamıza pek büyük hizmette bulundugmdan dolayı
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mecmuamız aylarca onm hasenatından, onui milletocrverligınden 
yazacaktır.

Cellat elinden ne cıvan kavi kurtulur ne piri zebun: ,Inna 
lillâhi ve inna ileyhi raciun".

Hazret Allah dostumuz merhum Hafuz Latif efendiye gani, 
gam rahmetler ita eyleye.

Amin, amin ya muhin ve kederli aylesine taziemızi sunarız.
.BORA-

Vakıtindan evvel acıklı 

bir ölüm.
Mecidiye medreseyi resmiye mehzunleri bu senede bir kurban 

verdiler, şoyieki bundan bir ay mukaddem yani 20 haziran 1939 
tarihında Tulça kasabası mualim ve hatibi Enver Hacı Haşan a- 
pendiçit ameliyat neticesinden vefat etmiştir.

Genç yaşinda bu aci ölüm bütün arkadaşlarim yehis ve ke
der içinde birakmıştır.

Kendilerini şahsan tanıdıgmız reki, fetin, çalişkan ve mukte
dir bir efendiyi gaib ettigimızinden dolayi cidden pek mehyüs ve 
mukeddens. Bunun içun ağlamamak ve göz yaşi akıtmamak kabil 
değil. Pek çalişkan ve evsaf cemile sahibi ö’dıgı içün Tulçalüa- 
nnda pek sevgillisi idi.

Hazret Allahdan gani rahmetler diler ye mahzum, mehyus 
nemukedder ailesine samimi ve kalbi taziemizi sunarız.

Ţin să aduc pe această cale viile mele mulţumiri 
D"lui Rezident Regal al Ţinutului Mării N. OŢTESCU 
pentru nobilul gest al Excelenţei Sale de a-mi fl trimis 
suma de 3000 lei pentru viitoarele mele studii 
universitare.

Izet A. Nazim

INCORPORAREA
Administrativă a Sangiacului ALEXANDRETTA

LA TURCIA
İSTANBUL, 8 (Rador). ~ Camera a adoptat proectul de 

lege prin care Hatay (sangiacul Alexandretta) este transformat 
într’un ,vilayet" Cdistrict administrativ^.

Prin acelaşi proect de lege se reglementează şi toate ches
tiunile în legătura cu justiţia, armata şi porturile din noul vilayet.
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w fW^ -

i,
ă y-* JJzkj-^/'iSj}^ i iS^h^JT 3^'

£İi ^ < Jjl J- ^li / j.*.’/ jlJl . / j,^l

U. 1^* ^j.i)j'^>U—I fj^y 4İ*İi a;»'

c5 j y jî*>

.Mf. 4İ^;j\ < 3;^;V.J*^*
ö-**_' iij' j->«W y- > Oj^— Ûj\y»X^y.^»- ^ j'j<»

• ).v j. iijr.

i^»V^-------T' ^-> ‘̂ jy ^^r.

j »4İU j^iî-i'j’ ^ iJ^- «i>’j >. • >*-m' JU»j

iS)iy— .aU>- *.»J jl6;y • 3->'^:f '^3»

Cİa y . jX\m 3 JjI-.-^ 4 ^ jU-lJU :

<i33* ^
•ji-.U— jy ^ J Ö^Jİy V-;;j3< 3'^^ 3 3^^

ol33jIlîl <^c^yr}T ^3rV JJ^l Jl^l

333I *^3^^ ^lX»jS^ Aw\>cul

mX\ %x\a} Cf^^ ^ • 3->y‘^^3-^>^î)X^y^ fS^ wAw ^3!

-3*-*i- y AliL.l J<^t\ APj <-'33». 3 j>lVjo/-^i

<*^yAi>- a.k\c *lu» •J)^)^'}^ ^ ^{Sy jf

, . . ^dr a;#1 ^U

3^'
feÖÜ)
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