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Cumhurreisimizin nutukları 
Kemal Atatürk 

ebedi 
adı sevgi ve hürmet 
olarak yaşıyacaktır 

içinde 

Türk vatanının bölünmez, hiç bir tecavüze tahammül etmez, hiç bir zor kar
şısında milli haklarından vazgeçmez mahiyeti her zamandan ziyade canlıdır 

Ankara 11 (A. A.) - Büyük tün gayretlerini asil bir surette 
Millet Meclisinin bugünkü top- vakfetmiş olan milletimiz mec-
lantısında Cumhurreisliğine in- bur olursa kendisi ve şanlı or-
tihap olunan İzmet inönü yemin dusu geçmiş kehramanlıkların 
ettikten sonra meclisin şiddetli hayranlığıııı celbedecek yeni 
ve sürekli alkışları ve tasvip kahramanlı'klarla dolu olan fe-
sedaları ile karşılanan aşağıda- dakar göksünü en parlak vazi-
ki nutku irad buyurmuşlardır. felerle süslemeğe hazırdır. 

Büyük Türk milletinin muhte- Türk milletini az zamanda 
rem vekilleri: 

Arkadaşlığıoızla müftehir o
lan, şerefli vazifenizde kendi 
nefsi için bahtiyarlık bulan bu 
arkadaşınıza devletin en yüksek 
vazifesini tevdi etmek teveccü· 
hünü gösterdiniz. Sizlere şimdi
den çok samimi şükranlarımı 
takdim ederim. 
Omuzlarımda hissettiğim ağır 

vazifeyi ifa ederken tek istina
dım büyük Türk milletinin iti
madı ve bunun sizin yardımınız
la ve sizın dilinizden ifadesi 
olalacaktır. Bu anda Atatürkün 
hatırası teselli bulmaz acılarla 
dolu olan kalbimizin aziz timsa
lididi. 

Atatürkün fevkalida hizmet· 
lerini bugünkü Türk devletinin 
bünyesinde tam ve temiz eser
ler olarak tecessüm etmiş gö
rüyoruz. Kadir bilen ve büyük 
evlat yetiştiren milletimizin yü
reğinde Kemal Atatürkün adı 
ıevgi ve hürmet içinde edei 
ola .. ak yaşıyacakhr. 

şükran ve tazim hislerimi söy
lemeğe çalışan sözlerimin sizin 
muhabbet ve takdir duygula
rmızıda aksettirdiğine eminim. 

İtalyan matbuatı 
Reisicumhurumuzdan si

tayişle bahsettiler 
Roma, 12 - İtalyan gazate

leri Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafandan İsmet İnönünün 
ittifakla cumhurreisliğine seçil
diğini bildirdikten sonra yeni 
Türkiye Reisicumhuru hakkında 
uzun yazılar · neşretmektedirler. _ . ...._ 

ltalyan - İngiliz anlaşması 
bu hafta meriyete giriyor 

Londra, 12 - Royter ajansı
nın istihbaratına göre İngiliz 
İtalyan anlaşması salı veya çar
şamba günü meriyet mevkiine 
girecektir. a.a. 

----<~ 

Fon Radın cenaze 
Töreni yapıld 

Pars 12 (Radyo) - Dün Al
man Protistan klisesinde Alman 
sefareti katibi Fon Radın cena
ze merasimi yapılmış ve mera-
simde Fransız hükumeti mümes
silleri ile kordiplomatik hazır 
bulunmuşlardır. 

Cumhurreisimiz ismet lnönü 

Muhterem Arkadaşlar : 
Devlet ve milletimizin insani· 

yet ve medeniyetin asıl hedef
lerine doğru durmadan ilerle-

yip yükseleceğine kati inancım 
vardır. Büyiik ve kahraman bjr 
milletin hiznıetiode bulunuyo-

ruz. Türk vatanının bölünmez, 
hiç bir tecavüze tahammül et
mez, hiç bir zor karş şında 

milli haklarından vaz geçemez. 
Mahiyeti her zamandan ziyade 
taze ve canlıdır. 

Türk milleti devlet kurmak, 
vatan korumak kudretinde ken-

di cevherindeki kıymet ve fazi 
!etlere istinat eden yapıcı ve 
yaratıcı bir millettir. 

Sulh ve terakki yolunda bü-

büyük bir medeniyet seviyesine 
yükseltmiş, Türk mitletine en 
kısa yoldan temiz cemiyet 
hayatını, feyizli terakki yolları
m açmış olan inkılapçılar 
Kalp ve vicdanımızın en aziz 
varlıklarıdır. 

Arkadaşlarım. 

Millet hizmetinde vazifelerin 
en iyi ifa olunmasını emel edin· 
mek başlıca kaygımızdır. Sükün, 

istikrar ve emniyet içinde Çalış· 
maktan başk arzusu olmıyan 

milletimizi anarşiden ve cebir
den uzak, bütün vatandaşlar 
için müsavi bir emniyet havası 

içinde bulundurmağı Cumhuriye· 
tin en kıymetli nimeti biliyoruz. 

Vatandaşlar arasında samimi
yeti genişletmek ve derioleştir
meği en şerefli vezife sayıyoruz. 

Arkadaşlar: 

Türk milletinin en feyizli ha
zinesi Büyük Millet meclisidir. 
Geçmiş de bütün zorlukları yen
miş olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gelecekte de Büyük sa
adetlerin. zafer ve muvaffaki
yetlerin başhlca kaynağı olacak
tır. 

• 
Cumhurreisimiz lnönü 

Yeni İcra Vekilleri 
rinde kabul 

Ankara 12 - Bugün saat 

13 te Başvekil Celal Bayar ve 

yeni İcra Vekilleri heyeti toplu 

olarak Cumhurreisi İsmet İnönü
nün Çankayadaki köşklerine gi

derek kendilerine gösterilen iti

mattan ve kabineye tayinlerin

den dolayı minnet ve şükranla

rını arzetmişlerdir. 

Saat 16 da Cumhurreisi İsmet 
İnönü Başvekalet dairesine ge· 

lerek icra vekilleri heyetine ri

yaset etmişler ve muhtelif me

seleler üzerinde görüşmüşlerdir. 

Aydın - Haber aldığımıza 

göre eski Dahiliye vekili B. 
Şükrü Kaya ve Hariciye vekili 

doktor Rüştü Aras sıhhi maze-

heyetini köşkle
buyurdular 

_ .. 
Başvekil Celal Bayar 

retleri dolayısiyle vazifeden ay
rılmışlardır. 

Atatürkün son günleri 
Aziz Cumhurreisimiz Atatür

kun ölümüne takaddüm eden 
günlerden itibaren son nefesini 
verdikleri dakikaya kadar bü
tün Türk milleti derin, sakin 
ve vakur bir 1ztırap içinde idi. 

Neşredilen ilk tebliğde de 
tasrih edildiği gibi, Atatürk, 
karaciğerinden hasta idi. Geçen 
Şubat günlerinde sureti mahsu
sada davet edilen Fransız pro
fesörü Fisenje Atatürkü ilk 
muayenesinde kendilerini tedavi 
eden hekimlerimizin teşhisinde 
isabet görerek ona göre müda
vata devam edilmesini tavsiye 
etmişti. 

Profesör Fisenje, Bundan son
ra memleketimize üç defa daha 
gelmiştir. Fisenje' den başka 
Viyanadan gelen H. Epioger, 
Berlinden gelen Fon, Bergman 
isimlerindeki profesörlerde mü
teaddit konsültasyonlar yap· 
mışlardır. 

Geçen temuzun otuzuncu gü
nü raporlarda isimleri zikredi
len hekimlerimiz ilk defa olarak 
bir konsültasyonla Büyük Şefin 
o zamanki sıhhi vaziyetlerini 

tesbit etmişlerdi. Bundan sonra 
müdavi ve müşavir doktorlar 
hastalığın seyrini biran takip· 
ten hali kalmamış ve büyük 
hastanın başından son dakika
ya kadar ayrılmamışlardır. 

Hastalık mutad seyrini devam 
ederken, 16 teşrinievvel pazar 

günü ani surette hazmi ve asa
bi bazı tehlikeli araz baş gös
termiştir. 

Atatürk, bu ilk tehlikeyi bün-

yesinin sağlamlığı ve emsalsız 
enerjisi ile bir kaç gün süren 

bir buhran devresinde sonra at· 
lamıştı. Fakat hastalığın seyrini 
durdurmağa imkan yoktu. Bü
yük Şefimiz günden güne eri-

mekte idi. kendisine son zaman
larda gıda olarak ancak bir 
mikdar sütle portakal ve elma 
suyu ve arada bir çorba veri
le bili yordu. 

İlk kırizden sonra hastalık 
seyrine devam etmekle beraber 

Atatürkün sıhhi vaziyetinde his
solunur bir salah, onun bir da
kikalık hayatı için ömürlerinin 

Devamı UçüncU sahlfede 

İngiliz parlamentosu 
Hükumetten müstemleke 

hallini istiyor 

• • • 
ışının 

Loodra 12 - Deyli Telgraf gazetesi parlamentonun önüm?z: 
deki hafta içinde müstemleke meselesinin kati surette halletmesını 
hükumetten istiyecegini yazmaktadır. a.a. 

• 
Tayyar piyankosu İngiliz -Amerikan 
Büyük ikramiyeyi kaza- Ticaret anlaşması imza 

nan numaralar edilmek üzere 
İstanbul 12 - Bugün çekilen 

tayyare piyankosunun büyük 
ikramiyesini kazanan numaralar. 
33665 No. billete 40 bin lira 
30142 il ,, ıs il ,, 

29899 il " 12 " " 
10895 " il 10 ti " 

2634 " '' 10 il il 

Müşteil maddeler
den alınan istihlak 

• 
resmı 

Bazı vergi mükellefleri, müş
teil maddelerden gümrük res
minin alındığı sırada belediye
ler namına yüzde on munzam 
resim alındığını ileri sürmüşler 
ve belediyelerin bu maddele~~~~ 
istihlak almaması lazımgeldıgını 
iddia etmişlerdir. 

Dahiliye vekaleti bu iddiaları 
tetkik etmiş ve belediyeler na
mına alınmakta olan yüzde o~ 

ümrük resminin istihlak resmı 
!ahiyetinde telakki edilemiye
ceğini ve bu resmin ayrıca ve
rilmesi lazımgeldiğini kararlaş· 
tırrnıştır. 

Londra 12 - Deyli telgraf 
gazetesi İngiliz Amerikan tı\!a
ret itilafının önümüzdeki onbeş 
gün zarfında imza edileceği 
mutalaasındadır. 

Ana kraliçe Mari
nin sıhhati 

Belgrad 12 - Sa Majeste 
Ana kraliçe Marinio tedavi
sine memur doktorlar Kraliçe 
Marinin ameliyattan sonra umu
mi sıhhi durumunun iyileşmekte 
ve hararetin 37, teneffüsün 94 
olduğuna dair rapor vermişler
dir. 
~· -

y ugosla vyada 
Bir suikast 

Belgrad 12 (Radyo) - Ayan 
meclisi azasından Hacı Riıtiç 
kupe de cadde ortasında bir 
işsiz tarafından katledilmiştir. 
Hacı Ristiç Stoyadinoviç 
partisinin en ileri gelen azala
rından birisi idi~ 
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Atatürk, nihayetsi uvaffakiye le • i tarihi 

Shi idi önünde diz çöktüren eşsiz bi 
-3-

tnü~o;gre Anadolu ve Rumeli 
h a aa hkkuk cemiyetinin bir 
eyeti te ·ı· k nısı ıyesini kendi ma, 
aınına kaı'oı l k .. . t• h o ma uzere ın ı-
ap etnıişt' k· b · · h 1 ı unun reısı ve 

kru u Mustafa Kemaldi. Sivas 
Obare · . 

6 sı esnasında Istanbula ba-
zı ınü]. . 
b dayım, bazı şiddetli muha-
h~e e bulunurken kongrenin 

amından bir gün sonra yani 

l2 Eylfıl 1919 da İstanbulla mu
habereyi kestı ve bütün kuman
danlarla valilere verilen o üze
rine An ad ulu f stanbulla muha
~ere etmez oldu ve bu suretle 
stanbul hükümeti memleketsiz 

bir merkez haline getirildi. 
İstanbulla muhabere kesilir 

kesilmez heyeti temsiliye Damat 
Ferit paşanın iskatı ve (Meclisi 
~e~usanın) içtimaı teşebbüslere 
gırı,ınişti ve bunlarda da muvaf· 
fak oldu. 

Osmanlı imparatorluğunun son 
meclisi mebusanı 1919 birinci 
kanunun 12 sinde açılmış ve 
itilaf devletleri tarafından 16 
Mart 1920 de İstanbulun işgali 
gü .. k 

nu apadılmıştır. 
Mustafa Kemal meclisin bu 

a~ibete uğrıykca~ım tahmin et
;nış ve. ecnebi işgali altında bu-
unan lstanbulda değil Anado

lunun bir şehrinde toplanmasını 
tavsiye eylemişti. Son Osmanlı 
meclisinin gördüğü yegane iş 
unıumi hatları Mustafa Kemal 
tarafından çizilmiş olan esasla
~ı ( Misakı milli ) namı altında 
a~ul ve ilan etmiş olmasıdır. 

stanbul meclisi taplandığı 
~ı~a~a Anadolu ve Rumeli müt: a~ . hu~uk cemiyeti heyeti 

ınsılıyesı ve reisi Mustafa Ke-

~~- hadiseleri daha yakından 
k~ ıp etmek üzere ( 27 birinci 

anun 1919 ) Sivastan Ankara-
Ya. gelınişlerdi. 

Istanbulun işgali ve Osmanlı 
meclisinin k t 1 .. . ( 

19 
apa ı ması uzerıoe 

1 ~h. Mart 1920) fevkalade sa-
a dıyeti aiz bir meclisin Anka

ra a toplanması için intihap ya
~ılmak Uzere bir emirname ve 
eyannaıne neşretti. 
V d ..... er ıgı tal' t .. . ıma uzerıne mem-

leketin tekm·ı . t 'h d . 1 . ı ın ı ap aıre e-
rınden seçilen mebuslar Ankara ya 
geldi.ler. Bu suretle toplanan 
meclıs bütün millet ve memle
ketin hakiki mümessili oldu. Ve 
ona (Türkiya Bliyük Millet Mec
lisi) adı verildi, 

Büyük Millet Meclisi (23 Ni· 
san 1920) de Aukarada açıldı 
v~ 24-25 Nisan 1920 de Musta · 
fa Kemal Meclis ve hükumet 

reisliğine intihap olundu. Bu in
tihap ile yalnız Meclis ve hükü-

metio değil devletin yani Cum
huriyetin de riyasetine seçilmiş 

oluyordu. Bu yeni devlet önce· 
leri "Türkiye Büyük Millet Mec
lisi,, namını aldı. 

Fakat henüz muntazam kuv· 
veti ve parası olmayan, her ta
rafı düşmanlarla çevrilmiş bu
lunan hükumetin yenmesi la
zımgelen bin bir güçlük asıl 

bundan sonra başlıyordu. Yal
nız bitaraflara değil, dostlara 
ve en nikbin olanlara bile umut 
vermiyen bu müşkil zamanların 
en büyük kudreti Türk milleti
nin iradesini temsil eden ve 
onun cevherinden her şeyi ya· 
ratmasını bilen o harikulade 
adamdı. 

İstanbulda Damat Ferit yeni 
Sadrıazam olmuş ve milli teşki
lat. korkutmak hülyasiyle bir 
divanıharp tarafından Mustafa 
Kemalin idamına hüküm veril
mişti. Bundan başka Harbiye 
nazırlığ.nı da üzerine alarak An· 
za vor çetelerini ve diğer buna 
benzer çetelerini ve diğer buna 
benzer çeteleri artırarak (Hila
fet ordusu) namını verdiği bir 
kuvveti tanzime ve bunu istik
lal için çarpışan memleketin öz 
evladı üzerine saldırmağa çaba
lıyordu. 

Son Osmanlı padışahı olan 
Vahdettin sarayında biraz da
ha miskin ömrünü sörükleyebil
mek için düşmanların ve İngiliz
lerin her emrine boyun eğiyor. 
ve bu uğurda Milleti vurmak 
için düşmanlarla aynı safh bu
luılUyordu. Bu duyğu iledirld 
Türklarin idam kararnamasi de· 
mek olan (Sevr) muahedesini 
10 Ağustos 1920 de kabul etti
ler. 

Mustafa Kemal, bir taraftan 
yeni Türk devletiniu ordusunu 
teşkil ile uğraşıyor, diğer taraf
tan da Ruslar ve Fransızlarla 
yapıldığı gibi siyasi faaliye.tler
de bulunmakla beraber itilaf 
devletlerinin ve bilhassa İngi
lizler in teşviki ile Yunanlıların 

ilerlemesine ve bunun memle 
kette ve Büyük Millet Meclisin 
de uyandırdığı heyecanlara ve 

ı bazı zaif yüreklihırin umutsuz-

luklanna karşı tedbirler alıyor, 

ve bu arada hariçten ve fstan
buldan gelen tesirlerle ötedehe· 
ride patlıyan isyanları da bas
tırıyordu. 

Yeni Türk devleti Ana dolu
nun şimali şarkisinde Ermenile· 
re karşı ilk muzafferiyeti kaza
narak 3 Kanunuevvel 1920 de 
Gümrü muahedesini aktetmişti. 
Bundan bir ay kadar sonra ya· 
ni 1921 Kanunusanisinin ilk haf
talarında Yunanlılara karşı bi
rinci İnönü muharebesini ka
zanın şh. Aynı haf talar da Çer
kes E emle kardeşlerinin isya
nını da bastırm·ştı. Bu ilk mu
vaffakıyetler Mu~t fa Kemalin 
kuı duğu yeni Türk dev' etinin 
dahilde ve hariçte ehemmiyet 
ve itibarinı artırdı. Bunların l..:

siı iyledir ki Avrupa devletleri 
Mustafa Kemalin kabul dm !di
ği Scvr muahedesini değiştir 
m. k 1 iizımgeldiğini anLı dılar ve 
birkac ay evvel (Asi g<:!ne al) 
diye ilan edip durdukları m lli 
kahramanın mümessillerini bu 
maksatla Londraya davet etti
ler. 

Londra konferansı bir netice 
vermemiş ve müttefikler tekrar 
Y onanlı ları Anadoluya saldır 
mışlardı. Mühim kuvvetlerle ya
pılan Yunan taarruzu İsmet pa 
şanın kumandası altında muka
bil taarruzlarla l{ırılmış ve 1921 
nisanın ilk gününde ikinci İn 
öni\ muharebesi kazanılroıştır. 

\ 

Mustafa Ke'nal milli mücade- • 
lenin bütün askeri safhalarile 
uğraşırken bir taraftan da ilk 
teşkilab esasiye kanununu tan
zim ediyor ve bu hazırlanırken 
hala saltanat ve hilafeti muha
fazayı düşünen eski kafalılar la 
mücadeleye mecbur oluyor ve 
Büyük Millet Meclisinde o za· 
man teşekkül etmiş olan muh 
telif grupları Türk devletinin 
nümayiş noktasında toplamak 
kudretini gösteriyordu. 

Yunanlılar birinci ve ikirci 
İnönü mağlubiyetlerinin acısını 
çıkarmak üzere Karadeniz mıa· 
takasında ( Pontos cumhuriyeti) 
mıntakası adını verdikleri Rum
larla karışık mıntakada köyleri
mizi yakmak, muhafazasız İne
bolu limanını topa tutmak gibi 
hareketlerde bulundular ve or· 
dularıoı iki misli takviye ede
rek ileri harekete geçtıler. Es 
kişehir, Afyon ve Kütahya gibi 
şehirierimizi işgal ve harap ede· 
rek müdafaasız halka karşı tür
lü facialar irtikap ettiler. 

Bizim kuvvetlerimiz Mustafa 
Kemalin tedbiri )le Sakarya 
meydan muharebesine hazırlan

mak üzere Sakaryanın şarkına 

çekilmiştir. 
Yunanlıların ilerlemesi bir çok 

yerlerimizin işgali ve düşmanla
rın yaptıkları facialar hakkında 
ve büyük Millet Meclisinde he· 
yecanlar uyandırmıştı. 

Meclis ve millet bu müşkül 
vaziyeti ancak bizzat Mustafa 
Kemalin kurtaracağma inanı

yordu. Bu inanışla 5 ağustos 

1921 de · Büyük Millet Meclisi 
tarafından Mustafa Kemal bü
tün Türk orduları başkumanda
nı intihap olundu ve meclis ha-

iz olduğu bütün salahiyetleri 
başkumandana verdi. Bu suret, 

le onun her emri bir kanlın 
hükmünde bulunuyordu. 

Mustafa Kemal bu hudutsuz· · 
salahiyetin üç ay gibi kısa bir 
müddetle takyid edilmesini mec .. 

listen istiyerek milli hakimiyetin 
sadık hadimi olduğunu millet 
nazarında bir defa daha ispat 
etmiştir. 

Yunan kralı Kosta'ntin Küah
yaya lrndar ilerlemiş ve orada 
kendi reisliği altında bir meclis 
kur arak ve Türk ordusunu mah
vt: tmek kararını vermi 1tir. 

Sakarya muharebesi başlar
ken Yunan ordusu bizim ordu
nun iki misli idi. Levazım ve 
t...chizııtı bol ve arkası İngiliz 
yardımile sağl a mdı. Fakat o 
yüzbin kişilik bol cephaneli düş
men ordusunun büyük faikiyeti
ne kar~ı bizim ordumuzun ba
şında MHstafa Kemal gibi bir 
askerlik dehası bulunuyordu. 

Bu muharebenin başında düş
mana tam darbeyi vurmak için 
cephe değiştirmek yüzünden 
Yunanlılar Ankaraya pek yakın 
yerlere kadar sokulmuşlardı. An
kara halkının bir çoğu Kayseri 
ve Sivasa çekilmişlerdi. Büyük 
kumandan bu tedbiri izah eder
ken şu meşhur sözleri de söy
ledi: 

" Hatti miidaf aa yok
tur. Sathı müdafaa var
dır. O satıh b\iyiik bütün 
vatandır,, 

23 Ağustostan 13 Eylfıl 1921e 
kadar yirmi iki gün devam eden 
Sakarya meydan muharebesi ci
han tarihinde eşi nadir büyük 
savaşlardan biridir. 

Bu şanlı zaferi kazan Mustafa 
Kemal başkumandan seçadiği 

gün düşmanları mağlfıp edece
ğini tam bir itminanı olduğunu 

Büyük Millet Meclisinde Türk 
milletine ve bütün aleme ilan et
mişti. Ve dediğini yaptı. 

Büyük Millet Meclisi Sakarya. 
1 

muzafferiine 19 Eylfıl 1921-
de (Gazi) unvanını ve yeni Türk 
devletinin müşir rütbesini tevcih 
elti. 

Şark tarilıinde birçok Tiirk 
ve müslüman hiikümdar veya 

serdarma (Gazi) unvanı veril
diği görülür. Fakat bu unvan 
asıl .sahibini bu tarihte buldu. 
Ve o zamana kadar dünyanın 

bir kısmınca zaten tanınmış olan 
Mustafa Kemali ondan sonra bü-

tün cihan (Gazi Mustafa Kemal) 
diye hayranlıkla öğrendi .. 

Sakarya zaferinden son mu• 
zafferiyele kadar bir seneye ya
kın zaman geçmiştir ki bu es-

nada Yunanlıların bir şey ya· 
pamıyacaklarını görerek itilaf 
devletleri Türkleri sinirlerini 
gevşetmek suretile yenmek tec
rübesine giriştiler. Mütareke ve 
sulh için tavas~ut eder görün
düler. Fakat bütün bu teşebbüs
lerin mahiyetini derhal kavr1yan 
Gazi Mustafa Kemal, o siyasi 
manevraları büyük bir dirayetle 
karşılamıştır. 

Bu esnada Ruslarla münase
betimiz artmış cenubi Kafkas 
cumhuriyeti ile Kars muahedesi 
akdedilmişti. Fransızları temsil 
eden Franklen Boyyon ile An
lcara itilafnamesi imzalandı. Bir 
taraftan dahili meseleleri tan
zim ve harici politika münase
betlerini idare eden Gazi Mus
tafa Kemal diğer taraftan da 
ordunun noksanlarını ikmal edi
yor ve nihai zaferi temin ede
cek büyük taarruza hazırlanı
yordu. Bu taarruzun geçikme
sinden dolayı muhtelif şehirleri
mizde ve Büyük Millet Mecli
sinde bazı sabırsızlıklar ve de
dikodular olmuştu. Fakat her 
hareketin zamanını bilen Ata
tür, kkarar ve idaresini hadise· 
lerin dalgaları değil ancak ken· 
di zekası tayin ederdi. 

Gazi Mustafa Kemal nihayet 
6 ağustos 1922 de mahrem ola
rak taarruza hazırlık emrini 
verdi ve ( 26 ağustos) sabahı 
başlıyan şiddetli taarruza Yu· 
nanlıların bir senedir takviye 
ettikleri mevkiler bir günde zap
tedildi. ( 30 ağustos ) günü biz
zat başkumandan Gazi Mustafa 
Kemaliq idare ettiği meydan 
muharebesile Yunan ordusunun 
kısmı küllisi kat'i olaı ak imlia 
edildi. Ve harhın bu safhasında 
Atatürk şu emri verdi : 

"Ordular ilk hedefiniz 
Akdenizdir, ileri!...,, 

Bu emir üzerine ordumuz lüs
mı küllisi ile Uşaktan garba, 
İzmirc doğru iletliyerek rastgel-

Devaııu 3 ııcU salıUeı.lc 



SAYI : 391 

İcra ve iflas dairelerinin yeniden 
tanzim ve tensikine dair tetkikler 
• 
113.msız takip ve haciz 

yoliyle takip 
" Alacak para ve teminat 

verilmesi hakkındaki bir ilama 
müstenit bu lunursa, alacaklı, 
ilamın aslını ibraz etmek 
şartiyle, derhal ya haciz 
yahut borçlu iflasa tabi 
şahıslardan olduğu takdirde ıa
lahiyettarr ticaret mahkemesine 
iflas talebinde bulunabilir. Ala
caklı bu bapta talepte bulundu
ğu takdirde, borçlu 74 üncü 
madde mucibince mal beyanında 
bulunacaktır.,, 

6. Madde: 33 Fıkra 2. 
Madem ki alacak kabili icra 

ve ilama müstenit bulunuyor, 
temyiz talebinde bulunan borç· 
ludan teminat istemek yarinde 
bir şey olur. 

Borçluların hemen hemen da
ima sırf zaman kazanmak mak
sadiyle temyiz talebinde bulun
dukları göz önüne getirilince 
bu takyidatın lüzumu bir kat 
daha kendini hissettirir. Şunu 

da ili ve edelim ki 72 inci mad
de mucibince borçlu olmadığı 
bir parayı ödemek mecburiye · 
tinde kalan borçlu tabiatiyle 
istirdat dl.'vası açmak hakkını 
haizdir. 

Binaenaleyh 33 üncü madde
nin 2 inci fıkrası aşağıdaki hü
kümle tebdil edilecektir' : 

" İcranın geri bırakılması ta
lebinin kabul veya reddine 
mütedair olan kararlar yedi iÜn 
içinde temyiz olunabilir. Şu ka
dar di borçlu ancak para ctipo
zite etmek veya muteber bir 
banka teminat muktubu ibraz 
etmek şartile temyiz yoluna 
gidebilir. ,, 

PROFESÖR LEMAN'IN 
RAPORU 

( 3 üncü fıkra. Yeni ) " 72-
inci madde mucibince borçlu ol
madığı parayı ödemek mecburi· 
yetinde kalan borçlunun umumi 
hükümler dairesinde mahkeme
ye müracaat ederek paranın ge
riye alınmasını istemek hakkı 
mahfuzdur. ,, 

7. Madde : 36. Fıkra 1. 
Bu hükmün şu yolda tadil ve 

itmamı icabeder : Temyiz tale
binin tesirsiz kalmasına m1ni ol
mak maksadiyle temyize müra
caat için mühlet verildiği andan 
temyiz mahkemesinin kararına 
kadar icranın kendiliğinden dur
ması hakkında büküm vazı icab
eder. 

Binaenaleyh, 36 mcı madde
nin 1 inci fıkrası aşağıdaki hü
kümle tebdil edilecektir : 

.. İlamı temyiz eden borçlu 
hükmolunan para veya eşyanın 
resmi bir mevkie dipozite edil
diğini ispat ederse, icranın geri 
bırakılması için temyiz mahke
mesinden karar alınmak iizere 
icra memuru tarafından kendi
sine münasip bir mühlet verilir. 
Mühlet verildiği andan itibaren 
icra temyiz mahkemesi kararı· 
na kadar kendiliğinden durur.,, 

8. Madde: 37. 
Lüzumsuı olması dolayısiyle 

tay edilebilecek. ( 32 inci mad
cteye bakınız ). 

ÜÇÜNCÜ BAB 
ilamsız Takip 

9 Madde - 43 Tükk icra ka
nunu sistemine göre ( İsviçre 
kanununa nazaran da böyledir) 
ancak iflasa tabi eşhas yani 
tacirler hakkında iflas yoliyle 
takip yapılabilir. 

Buna mukabil profesör Sabri 
Şakir Ansay { Ankara ) tacir 
olmıyan eşhas hakkında da iflas 
yoliyle takip yapılabilmesine im
kan verecek si~temi tercin ede
cekti. Ben bu görü~ tarzına iş

tirak edemiyorum. Meriyette bu
lunan p ensip tatbikat icabatı
na temamiyle tekabül eden bir 
sureti halli tazarnmum etmek· 
tedir. 

10. Madde - 58 Bazı raror
larda tek bir ta.lep üzerin m li
esses icra usulü tavsiye olun
m1ktadır. Bu 1929 tarihli icra 
kanununun kabul etliği sislem 
dir. (Madde: 46). Bu prensip, 
İsviçrede mevcut olmamakla be
raber tatbikatta o kadar fazla 
müş~ülita sebebiyet vermiştir. 

ki nihayet idamesi imkansız bir 
bale gelm'ştir. Binaenaleyh 
mer'i kanunun 58 inci madde
sini tadil i! mahal yoktur. 

ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ 
11. Madde: 60. Üçüncü bent: 

Bu maddeyi borçlunun ancak 
alacaklı istediği takdirde mal 
beyanında bulunması yolundaki 
75 inci maddenin tadilıitiyle te
lif etmek için 60 ıncı madde
denin üçüncü bendinin "Alacak· 
lı bunu talebederse,, şartımn 
derci suretiyle tadil edilmesi 
icap eder. 

12. Madde: 61, 64, 63 üncü 
madde alacaklının, ödeme em
rine müddeti içinde borçlu ta
rafından itiraz edilip edilmedi
ğine dair icra dairesinden itiraz 
edilip edilmediğine dair icra 
dairesinden bir vesika istiyebi· 
leccğini derpiş etmektedir. Bu 
hüküm memnuniyetbahş ve kafi 
değildir. Borçlunun ödeme em
rine itiraz edip etmediği mese
lesi alacaklı için o kadar mü
himdir ki bu hususta alacaklıya 
resen tebligatta bulunmak icap 
edecekti. Binaenaleyh İsviçre 
kanununda olduğu gibi (70, 76) 
itiraz vaki olup olmadıiına dair 
kaydı havi ödeme emrinin bir 
nüshasıoın alacaklıya tevdiine 
dair kanuna bir hüküm konma
sı daha çok ameli faydalar te
min edecekti. Bu mülahazaya 
tevfikan 60 ve 61 inci madde
ler arasına yeni bir hüküm der· 
cetmek muvafık olacaktır. 

Madde: 60 a. " Ödeme emri 
iki nüsha olarak tanzim olunur. 
Bir nüshası borçluya diğeri ala
caklıya gönderilir. İki nüsha 
birbirine uygun bulunmadığı 

takdirde borçlununki muteber 
addolunur. " 

64 üncü mande ilga ve aşa
t ğıdaki hükümetler tebdil edile-
1 cektir. 

Madde: 46. "İtiraz alacaklıya 
verilen ödeme emri suretine 

-AYDIN 

Atatürkün hayatı 
Battarafı 2 inci sayfada 

diği yerdeki düşmanı perişan 
etti.Ordumuzun zaferle "Uşak,,a 
getirdiği 2 Eylô.l günü ordusu 
mahvedilen Yunan başkuman
danı general Trikopis ile başka 
büyük kumandanlar esir olarak 
Gazinin huzuruna getirildiler. 
9 Eylulde ordumuz ve 10 Ey-

lülde bizzat Gazi Mustafa Ke
mal izmire girdi. 

İki yUz bin kişilik Yunan or

dusu 15·20 gün içinde kat'i ola
rak imha edilmiş ve esirlikten 

kurtulabilenler de gemilere can 
atarak memleketlerine kaçmış· 
lardır. 

Gazi 19 Mayıs 1919 günü Ka
radenizin Samsun şehrinde baş-

ladığı kurtuluş ve istiklal mlica · 
deles·ni 10 Eylfıl 1922 de yani 

3 sene dört ay fOnra Akdeni
zin İzmir şehrinde ikmal etmiş 
oluyordu. 

11 Teşı in evvel 1922 de gene

ral hmet İnönünüa m ··rahhaslı
ğı ile M ·ıdanya mütarekesi ak· 
tolundu. Yine i~met İnönünün 

reisliği altındaki bir murahhas 
heyeti tarafından ve uzun m:i-

zakere ve münakaşadan sonra 
24 Temuz 1 '- 23 te Lozan mua-

hedesi yapıldı. Her dürlü yok
luk içinde Atatürkün büyük bir 
mucize gibi yarattığı yeni ve 

kuvetli Tiirk devleti bu suretle 

bütün dünyaca tasdik edilmiş 

oluyordu. 
( Senu var) 

kaydedilir.; itiraz vaki olmazsa 
bu buausta dahi işaret edilir. ,, 

" Bu suret hemen itirazdan 
sonra veya itiraz müddetinin 
bitmesi üzeriee alacaklıya tevdi 
olunur. ,, 

13. 68 inci maddeden sonra 
aşağıdak! hüküm konulacaktır. 

Madde: 68. a. "Takibi 68 in
ci maddenin birioci fıkrasıoda 
zikredilen bir vesikaya müste
nit olmıyan alacaklı, itirazın 
muvakkaten refioi istiyebiJir. 
Borçlu imzasını tanımaz, veya 
borcunu inkar ederse tetkik 
mercii ehli vukufun rey ve mü
talealarını almıya karar ve kati 
yemin teklif edilebilecektir. 
I Hukuk U. mahkemeleri kanu
nunun 275 inci ve müteakip 
maddeleri). İtirazın refioe karar 
verilirse, alacaklınm 69 uncu 
madenin 2 inci fıkrasında derpiş 
olunan hakkı mahfuzdur.,, 

İhtar .. 
Bu madde, itirazları tetkik 

merciine, alacaklının 68 inci 
madde mucibince yedinde bir 

senet bulunmadığı ve borçlunun 
imza ve borcunu inkar ettiği 

bir çok hallerde, itirazın refine 
dair talep hakkında daha eyi 

karar ittihaz edebilmek gayesile 
iki ispat vasıtasını istimal sela
biyetini verecektir. Bizatihi bor
cun mevcudiyeti hakkında de-

ğil, !ancak itirazın refi talebi 
hakkında karar ittihaz edecek
tir. Bu sebepten dolayı borçlu 
itirazın refine rağmen, borçtan 
kurtulma davası açmak hakkını 
haiz bulunacaktır. Böyle bir da
va tabiatiyle çok defa semere
siz kalacaktır. Binaenaleyh, tek
lif edilen tadilat sayesinde bir 
çok davaların önü alınacak ve 
68 inci maddeye tevfikan hu-

Atatürkün son günleri --
Baş tarafı birinci sayfada 

birkaç senesini feda etmeği se
ve seve göze alan Atatürk ço· 
cukları için açık bırakılmış bir 
ümit kapısı idi. Fakat ne yazık 
ki çok geçmeden bu kapının da 
kapanması mukadderdi. 

Atatürkün sıhhi vaziyeti ;son 
defa geçen Salı günü akşamı 
(8 Teşrinisani) saat 6,30 da 
birdenbire vahim bir şekle gir
miştir. 

Bundan bir saat evvel kendi 
lerine bir miktar meyva ,sayu 
verilmişti. Neşesi yerinde gö-
rünfiyordu. Fakat bir müddet 
sonra hafif bir bulantı hisset
meğe başladı . Bu bulantı ted-

• 
amansız ölüm yatağında istirap .. 
sız ve dalğın uyur gibi görü· 
nen Büyük ve eşsiz insanı ara· 
mızdan çekip aldı. · · ' 

Saat sa bahm saat dokuzunu 
çaldığı zaman Atatürk son .da
kikalarını yaşıyordu. Bet d

0

akl
ka sonra her şey bitmiş Atrtürk 
gözlerini hayata ka.pamışb. _.._._ 

Bugünkü maç 
Bll gün Sümer sporla Ay<lın 

sp -- r arasında Ayduıspor salia
sında bir futbol maçı yapıla·
caktır. · ' 

ricen artmış ve büyük basta 
kendini kaybederek komadan 
evvellki vaziyete girmişlerdir. 

Çarşanba günü (9 Teşrinisani) 

hastanın halindeki vshamet 
artmakta devem etmiştir. Gece 
yab laştığı sırada Atatürk tam 
koma devresine girmişti. 

Gurup birincilik müsabekala
rına girecek olan Aydıospor 
takımı ile Sümer spor arasın· 

da yapılacak olan h"' müstıbeka 
\ bir ekzersiz ve bir dostluk tn~-
1 çından başka bir şey olmamak

la beraber bölgemizin biribirioe 
denk ve kuvvetli iki takımmın 
bu karşılaşması şayanı eqem
miyettir. 

Hasta etrafındakilerin hiçbi
risini tanımıyordu. Son saatları 
yaklaştığı zaman bütün müdavi 
ve müşavir tabipleri baş ucunda 

idiler. Teneffüs bir aralık son 
derece sıklaşarak evvela kırka 
kadar çıkmış bir müddet sonra 
tedrican otuz üçe inmişti. 

O büyük adam dakikadan 
dakikaya ağır ağır sönüyordu. 

Nihayet, bütün maddi varlık
lara nihayet veren insafsız ve 

susi bir vesikaya müstenit bu
lunmıyan takipler ameli bir kıy· 
meti haiz olacaklardır. Halbuki 
meriyette bulunan kanun siste
mine göre bu itirazların ekseri
si biç bir netice vermemektedir. 

14. Madde 70. Hakimin itira
zın refi talebi üzerine, iki tara
fı davet etmesi lazım geldiği 

yolundaki bu ~hüküm, hakime 
iki tarafı veya yalnız taraflar
dan beri veya diğerini davet 
etmeye mahal olup olmadığım 

takdir selahiyetini verecek şe
kilde tadil edilmesi icap edecek
tir. Bununla bir çok hallerde 
busulde sürat temin edilmiş o· 
lacaktır. Binaenaleyh 73 üncü 
madde şu şekilde kaleme alına
caktı: 

,,İtirazat tetkik mercii, refi 
telcbi üzerine iki taraf arasında 
duruşma yapılmasına veya ta
raflardan biri veya diğerinin 
davet edilmesine lüzum olup ol
madığını takdir selahiyetini haiz 
olacaktır. İcabında, duruşma en 
kısa müddet içinde yapılarak 
karara raptedilecektir.,, 

Dördüncü Bap 
HACİZ YOLUYLA TAKİP 

15. Madde: 75. 
64 - 77 inci maddeler mal be· 

yam ve hapisle tazyiki tanzim 
etmektedir. Bu müessesemuhik 
ve yerinde bir müessesedir ve 
ilga edilmesi için hiç bir sebep 
mevcut değildir. Bununla bera
ber müessesenin ödeme emrine 
itiraz etmiyen ve itiraz refolu
nan borçlunun ancak alacaklı 
talebettiği takdirde mal beyanın
da bulunmağa mecbur tutula
cak şekilde tadil edilmesi lazım 
gelir. Zira alacaklı itirazda bu
hınmıyan borçlu ile borcun te · 
diyesi hususunda anlaşabilir. 

Buküo heyecanlı ve zevkli bir 
futbol maçı seyredeceğimizi 

umabiliriz. 

,; 'J,\n'~".) 

ı: 
ZABITA 

ıı : HABERLERİ 

Evvelki akşam Hasan efendi 
mahallesinde oturan Eyip oğlu 
Ferid rezalet çıkaracak dereee
de serhoş olduğundan yakalan· 
mıı hakkında lazım gelen mua
mele yapılmıştır. 

Bu işte devlet değil ancak 
kendisi alakadardır'. Binaena
leyh, ilk teşebbüsü alacaklıya 
birakmak lazımdır. Bu görüş 

tarzına uygun olarak 338 irıci 
madde, hakikate muhalif suret
te beyanda bulunan borçlunun 

ancak zarara uğrıyan alacaklı

nın şikayeti üzerine cezalandı

rılacağı hükmünü taşımaktadır. 

Bundan dolayı, 75 inci madde

nin 1 inci fıkrası şu şekilde ta
dil edilecektir: 

''Ödeme emrine itiraz etmiyen 
veya itirazı refedilen, alacaklı 

bu bapta talepte bulunursa, mal 
beyanında bulunmağa mecbur

dur.,, 
75 inci maddenin 1 inci fıkra

sı tay olunacaktır. 

16. Madde: 76. İki Fransızca 
metnin birbirine uymaması do
layısiyle 76 ıncı maddenin ıu 

1 

şekilde kaleme alınmasına lü
zum vardır: 

''Mal beyanında bulunmayan 
borçlu beyanda bulununcaya ka-

dar icra memuru tarafından bir 

defaya mahsus olarak hapis ile 

tazyik olunur. Ancak hapis Uç 
ayı geçmez. 

Evvela ileride 33 7 inci mad
dedeki mütaleya bakınız, 76 ıncı 
madde bir ceza tayin etmeyjp 
daha ziyade bir tedbir ittihaz 
etmektedir. Binaenaleyh ceza
ların müddtiae mllteallik ceza 
kanunu ahkamı kabili tatbik ol

malıda hapis ile tazyik edilen 
borçlunun mal beyanında bu-

lunmak istediğini söyler söyle· 
mez batta ancak birkaç ıaat 

hapiste kalsa bile serbest bıra
kılması icap eder. 

(Sonu var) 
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Aydın Defterdar lı
lından: 

597 . . 
bed ~ lıra 56 kuruş keşif 
t ellı Aydın hükUınet konağı 
•rıçalırının 3923 lira 6 ku
ruıluk t · k •iltm •mır ıımı açık ek-

eye konulmuştur. Eksilt
me l6!11/938Çarıaoba gfiunu 
laıt 11 de Defterdarlık oda
ıında yapılacaktır. 

Bu İf e ait resim keıif ve 
ıırtnımeler naf· .. d·· l" .. , ıa mu uru 
rnde g<irlilebilir. Muvakkat 
taainıt 294 lira 23 kuruştur. 

Aydın As. Sa. Al. Ko
misyonundan : 
Aydın birliğinin ihtiyacı için 

( 96000 ) kilo yulaf veya arpa 
açık eksiltme ile münakasaya 
konmuştur. 

Hangisi ucuz olursa onun iha
lesi yapılacaktır. İhale 25 ikinci 
teşrin 938 cuma günü saat 10 
da Aydın askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Arpa
nın muhammen bedeli 4195 lira 
20 kuruştur. Yulafın muhammen 
bedeli 4435 lira 20 kuruştur. 
Yulafın ilk teminatı 332 lira 64 
kuruştur. Arpanın ilk teminatı 
314 lira 64 kuruştur. Şartnamesi 
Aydında askeri satın alma ko
misyonunda görülebilir. Taliple-
rin mezkur günde kanuni vesa
iklerile birlikte komisyona mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

918 
9-14-19-24 

İsteklilerin muvakkat temi· 
natları ile birlikte yukarıda 
yazılı gün ve saatte Vilayet 
Defterdarlığında hazır bulun
maları ilan olunur. 

(877) 18 26 3 14 
imtiyaz eahlbl ve Umumi Neşriyat 

Müdürü ı Etem Mendreı 

Ba11ldıv ı v"'r : 

C. H. P. Bınıınevi 
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Demir iş atölyesi l~l 
Yeni açılan ve sanatokulu me- J!~ 
zunları tarafından idare edilen ı:l 
DEMİR İŞ A TÖ L YESİnde f:~ 
Her nevi Demir İfİ, Galvanizli, Demir ve Kur- [+ 

tun borulu ıu tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen [! 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç r+ 
sahiplerinin atölyemize müracaatları. t• 

Adres: Bezirgin karşısında Mehmet Uygur r! 
ve Osman Alpsoy Jj 

2·i·:~'t·:•=:.:::t&ııBS"'~21SS 849 Sı!-:!Srıi~S· 

,..._._._.._.,. ... ..,. '• ... ı,ımıııım;ım 

ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda başladı 

b. En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
d~ltinıum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
ırektölilğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 

yur~ açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
gerı bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
ş••~afı ~zerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
l ·~ 1 çıçek sepet itleri yağlı boya ve fosfor ders-
en verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam

zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 
Adres: Gazi· Bulvarı S. 7 

784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 
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AYDIN SAYI : 391 
.. a 2 .... 

MEHMET GÜRER 
T E C İ M EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .~ 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

• 

,, ,,,<.il, 
BU ÇJLDIRTICI GUZt.LLIGI 

JOLİ +:"AM 
KR.f:Mİ.PUD~Sl Vf. ALLIK
lARINA BORÇLUDUR$ 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitl eri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık
ları yassı yuvarla i fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeŞit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

mall arı eşi görülmemiş ucuz Hatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARl<ONİ ı·adyo 19:19 model/erile S PARTON radgoları
ıııtz11ı geldiğini 's:ıyın ıııiişterileı·iınize iftiharla bildiı·irim. 

12 ay veresiye satış 

., 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
v yt 

nme 
""' ogum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlaı cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


