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1 Büyük Millet Me rsi 
tir içtima aktetti 

·vatan en büyük evl8dını kay
bet edi; onu sadece göğ "'Ü •• un 

derinliğine -:ekip a dı 
Arıkarada, Sivasta, lzmirde, lstanbuldaki Atatürk 

ne ise bizim için ebediyete iı tikal eden 
Atatürk de odur • Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

(Yazısı 8 inci ıoahifede) 



T abiatin yıpratıcı elleri a
raıımda binbir hadiseye gö
ğiia geren insan için altmış 

aene tabii ömür sayılıyor. 
Dünyanın bir daha eşini gö

remiyeceği büyük insan, tabii 
ömrünü de doldurmadı, fa
kat altmış bin senelerin hadi-

selerini hayatına sığdırdı, a
dmı milletiyle ebediyetlere 
mal etti. 

"Bu naçiz 11Ücudum bir gün 
toprak olacaktır, fakat Türk 
milleti ebediyen payidar ola
catkır" dediği zaman, mille
tini, layik olduğu mevkie çı· 

karmı§tı. 

Kim ve hangi faninin bira
vuç dimağı onun hay~tı ve o
nun eaerlerini ihata edebilir,? 
Tercümeihal dediğimiz şey, 

§u · dünyada muayyen yaşı 
doldurup göçen insanl:ır için
dir. F ev kal beşerin, dünyalar 

Atatürk'ün dilinden 

durdukça bütün kudr.eti ile 
yaşıyacak bjr varl1~ın tercÜ· 
methali olamıyacağını, Bü
yük Türh Atası, inst;ınlığa öğ
retmiş oluyor. 

Onun başdöndüriicü iç ele 
mine, gene fan~lerin yaratıcı 
dedikleri zekanın yardımı ile . . . . ""'. 
grremıyoruz, t"'remı.vecegız . 

Her nesil daima Ti.irk Atası· 
nın varlığı ile yarattığı hava
nın sihri içinde yaşıyacaktır. 

O e-:siz insanın 1880 yılın· 
dan 1938 vılına kadar devam 
eden dış al:-mi de, bQ§tanba
şa insan havsolcw!nın alamı· 
yocağı hadiselerle doludur~ 
işte: 

.kendi hayatı 
. .... . '/ ~ ... ..., . ' .. . ' , •· o;;:J.;ı r-1 •'r .,. 

Mahalle mektebinde başladı. Fakat 
gerinin malı olan bu mektep, bir gün 
kör taassubu kökünde..ı yıkacak insan 
için öğretici yuva olamazdı. Bir kaç 
gün içinde mahalle mektebini bıraktı, 
o zaman yeni usul tedrisatta bulun • 
mak Uzere açılmış olan Şemsi Efendi 
mektebine girdi. 

Fakat az zaman so:ıra babası Ali 
Rıza ölmüştü. Anneıile beraber dayı
amm yanma gitti. 

Atatürk .ÇOcukluğunu 
Şöyle Anlabr 

"Dayım köy hayatı geçiriyordu. 
Ben de bu hayata karıştım. Bana da 

vazife veriyor, bel\ de bunları yapıyor. 
dum. 

Başlıca vazife, tarla bekçiliği idi. 
Çiftlik hayatmı:ı diğer işlerine de 

k&n1ıyordum. Böylece biraz vakit ge. 
çhıce annem benim mektepsiz kaldı· 
frm için endişeye başladı. Nihayet Se. 
llnJkte bulunan teyzemin evine git • 
meme ve mektE:be devam etmeme ka
rar verildi. Seli:ıikte mülkiye idadi. 
lhıe kaydolundum. 

Mektepte Kaymak Hafız isminde bir 
hoca vardı. Bir gün sınıfımızda dera 
verirken bir çocukla kavga ettim. Çok 
ailrilltu oldu. Hoca beni yakaladı. Çok 
dCSvdil. Bütün vUcudUm kan içinde kal 
dı. 

BOyltk valdem artık mektepte oku. 
mama aleyhtardı. 

Beni derhal mektepten çıkardı. 
Bi:ıbaşı Kadri Bey isminde bir kom· 

tumuz vardı. Oğlu Ahmet Bey askeri 
.ıtıttt~ye devam ediyor ve mektep el. 
bisesi giyiyordu. 

Onu öyle gördükçe ben de Myle eL 
blse giymiye hevesleniyordum. 

Sonra sokaklarda zabitler görUyor. 
dum. Bu dereceye vAaıl olmak için ta. 
kip edilmesi llzım gelen yolun aske. 
ı1 rUşt!yeye girmek olduğunu anlıyor
dum. 

O sırada annem Selaniğe gelmişti. 
Askeri rüştiyesi:ı.e girmek istediğimi 
söyledim. Valde. askerlikten müte. 
haşi idi. Asker olmama şiddetle mu. 
ha!efet ediyordu. Kabul i-ntihanı za
manı ona sezdirmeden kendi kendi • 
me 8:8kerl rüştiyesine giderek imtihan 
verdim. Böylece valdeye karşı bir em. 
rlvlki ihdas edilmiş oldu. 
ı Rilştiyede en çok riyaziyeye me
rak ıardmı. Az. zamanda biu bu dersi 
v~n hoca kadar, belki daha ziya.de 
malillııat sahibi oldum. Derslerb fev. 

' kinde meşelt:lerle iştigal ediyordum. 
Tahriri sualler yazıyordum. Riyaziye 
muallimi de tahriren cevap veriyor. 
du. 

Boca.mn ismi Muataf a idt Bir gUıı 
bana dedi ki: 

- Oğlum senin de ismin Mustafa 
benim de... Bu. böyle olmıyacak, ara
da bir fark bulunmalı. Bunda.::ı sonra 
&dm Mustafa Kemal olsun. 

O zamandanberi ismim, filhakika 
Mustafa Kemal oldu. 
' İdadide iken mu~nnidane bir su • 
rette ~a.Jıttyorduk. Sınıfta birinci, !
Jd:ıct olmak için hepimizde şiddetli 
bir gayret vardı. Nihayet idadiyi bi· 
tirdim. Harbiyeye geçtim. Burada da 
riyaziye merakı devam ediyordu. Bi. 
rlnci ınnıfta saf gençlik hayallerin& 
tutuldum. Dersleri ihmal ettim. Se • 
nenin nasıl geçtiğinin farkında olma
dnn. Ancak dersler kesilbce kitap!a. 
ra ıanldım. 

ikinci smıfa geçtikten sonra ae. 
kertik derslerine merak sardım. 

Teneffüs zamanlarında hitabet ta 
llmleri yapıyorduk. Saati ellerimlze a. 
lıyor: 

- Bu kadar dakika sen. bu ke.dnr 
dakika ben söyliyeceğim diy3 mUea. 
baka 'V'e mtlnakqalu tertip eC:iyor -
dut. 

Siyasi Hayata Giri§ 
Harbiye ae:ıelerinde siyaset fikirle. 

ri başgösterdi. Vaziyet hakkında he. 
nüz nafiz bir nazar hasıl edemiyor -
duk. Sultan Hamit devri idi. Kemal 
Beyin kitaplarmı okuyorduk. Takibat 
sıkı idi. Ekseriyetle ancak koğuşta, 

yattıktan sonra okumak imkanını bu. 
luyorduk. Bu gibi vata.:ıperverane e. 
serleri okuyanlara karşı takibat ya
pılnıası, işlerin içinde bi.r berbatlık 

bultmduğunu ihsas ediyordu. Fakat 
bunun mahiyeti gözlerimiz önllnde ta. 
ma.mile tebl!llUr etmiyordu. 
Erkanıharp smıflarma geçtik. Mu. 

tat ola.:l derslere iyi çalışıyordum. Bun 
!arın fevkinde olarak bende ve bazı 

arkadaŞlarda yeni fikirler peyda ol
du. Memleketin idare ve ıiyasetinde 
fenalzklar olduı!unu keşfetmeğe baş. 
tadık. Bir,Jerce kişiden ibaret olan har. 
biye talebesine bu keşfimizi a.:ılatmak 
sevdasına dtiştilk. 

Mektep talebesi arumda okunmak 
Uzere mektepte el yazisı fle bir ga
r.ete tesis ettik. Sınıf dnhilfnde ufak 
bir teşkilltmuz vardı. Ben heyeti ida. 
reye dahildim. Gazete!'lin yazılarını 
ekserivetle ben yazıyordum. 
Erk~ıharbiye ımJfları:ım nlhaye. 

tine kadar bu itlere devam ettik. 

YUzbaşı olarak mektepten çıktıktan 
sonra fstanbulda geçlrecefimlz mUd· 
det zarfmda bu işlerle daha lyi iştigal 
le': bfr arkadat namma bir apartman 
tuttuk. Ara ma orada topla.:ıryorduk. 
Bu hareketlermizin hepsi takip olunu. 
Yor, deniyordu. 

Bu 111!'8.da Fethi Bey na.mmda eski 
arkadaşlardan zabit iken askerlikten 
tardolunmu3 bir zat karemma çıktJ. 
Kendf!lnin sefalet halbden, muavene. 
te muhtaç oldufundan, yatacak yeri 
bu1unmadı~dan bahisle bize iltica et 
ti. Biz de bu zatı malik oldu~uz a
partmanda yatırma~ ve muavenet 
etme<'te karar verdik. lki gUn sonra 
ke~disinln talebi Uzerine bir yerde 
mWlld olacaktık. 

Gittiğim zaman yanmda ma.beynden 
bir de yaver gördüm. Apartmanda 
yatan İsmail Hakkı Bey nammda bir 
zat vardı. Derhal götUrmt!şler, bir gUn 
sonra da bizi tevkif etti~er. Fethi Bey 
meğer lsmail Pa.şanm hafiyesi lmiı .• 
Bir müddet mtbferit surette mahpus 
kaldım. Sonra mabeyne götUrdWer. 
İsticvap edildim. fsma.ll Pqa. BqkL 
tip, bir de sa.kallı adam hamr bulu. 
nuy<'rdu. f!tlcvaptan anladık ki, gaze
te çıkardığımızdan. teşkillt yapbfl • 
mızdan, apartmanda çalıştığlmızdan, 

hulAsa btıtün bU tıterden dolayı maz. 
nun bulu.ıuyorduk. 

Daha evvelki arkadaş1ar itiraflar
da bulunmualar, Birkaç ay bizi mev. 
kul tuttuktan sonra bıraktılar. 

ilk Nefiy 
Birkaç gUn sonra erkanıharbiye dai. 

resine tekmtr erklnıharp arkadaştan 
çafırdılar. Mllteaaviyen Edirne ve 
Sellniğe ya.:ıi o zamanki ikinci, UçUn· 
cU ordulara gönderilmemiz mukarrer .. 
di. Kura çekileceğini, fakat beynimiz. 
de anlqtrBak, kuraya !Uzum kalını • 
yaca'.iını söylediler. Ben. Al'kıUiasİÜa 
iearet ettim. Biraz konuştuk, filha. 
kika bir anlqma neticesinde ikinci ve 
UçUncU ordulara gidecekleri ayırdık. 

Bu tarzı hareketi aramızda teşkil!t 
bulu:ıduğuna delfl addeylediler. Beni 
Surf yeye nefyettiler. 

Şam.ela bir stlvari krtuma staj yap. 
maya memur olmuştum. O sıralarda 
DUrzUlerle bir takım meseleler vardı. 
DUrzlller Uzerine kıtaat sevkolunu· 
yordu. Ben de bu meyanda gittim. 4 
ay orada kaldım. Kıtaat& Llitfi Bey is. 
mfnde bir zat kumanda ediyordu. 

Kendisile ahbap olduk. Şama avdet. 
te bu Lfttfi Bey beni tüccardan Mus
tarafa Bey namında maruf bir zatla 
tanıştırdı. Bu zat uf ak bir dükkfuıda 
ticaret yapryordu.TUccarMustafa (Bil· 
yük Millet Meclisinde Kozan Mebusu 
L~tfi Bey) mektebi bbbiyenin son 
IJnlfiarmda siyal!letle ;§tigalden dola. 
yı Uç sene kalebendllğe mahkftm ol. 
muş. sonra Şama gelmiş, ticarete baş-

olduğunu ıııkaye ediyorlardı. Ke..,di. 
sine bir mektup yazdım. Kendimi ve 
maksadımı az çok açıkça anlattım. Bu 
maksatların serf surette yapılması 

Makt'donyava gitmeme rrütevakkıf • 
tı. Ke::ıdievsafı hakkında duyluğum 

şeyler doğru ise delfilet etmesini rica 
ettim. Doğmdan doğruya cevap ver· 
medi. Fakat ne sekilde oltır88 olsun 
Se!Aniğe gidersem işi temb edeceği. 
ni bilvasıta bildirdi. Tezkereyi cebi • 
mize koyduk. Makedonyaya gitmek Ü· 
zere hareket ettim. Fakat hareketi mil 
teakıp meselenin meydana ~ıkmaın ih. 
timaline karşı izimi kaybettirmek için 
evvela Mtsıra. sonra Yunanista.na git. 
tim. 

Şayet bir malOmat olursa oralardan 
ge((erke-:ı Yafadan bildireceklerdi. Hiç 
bir ~ey yazmadılar. Miltenekkiren Se· 
Uni~e ~irdim. Bir gece ŞilkrU Paşa~ 
yı gördüm. Benimle temastan tevah. 
huş ediyordu. Ben ciddf bir noktai is
tinat bulamksız.ın dört ay kadar Se. 

lamrş, diğer baıt arkadaşlarla beraber l~nikte kaldrm. Bu esnada mektep mü.. 
teşkilat yapmağa kalkmışlar, 0 zama. dlirll Tahir Bey . hoca f!_ıman Efen-
na kadar muvaffak olamamışlardı. Bu di, Ömer Naci, Hüsrev Sami, Hakkı 
defa ayni işi beraber yapmağı teklif Baha gibi arkadaşlara maksadımı an. 
etti. lattrm. Hi\M"iyet cemiyeti!lin pbesi. 

Hürriyet cemiyeti !lammda bir ce. ni tPcıis Pttlm. 
miyet vücude getirdik. Bunu tevsi için Selanikte bulunduğumu İstanbul 
aldığımız tedbirler meyanrnda benim haber alarak takibata baı:ılar"•cı. Ora.-
muhtelif sunulu askeriyede staj yap- dan te'-mır mütenekkiren Yafaya gel. 
mak bahanesile Beyrut, Yafa ve Ku. dim. O zııman bir akide meselesi var. 
dilse gitmem vardı. Böylece hareket dı. Kendimi derhal, hududa memur 
ettim. İsimlerini saydı~ yerlerde ettirdim. Arandl!~tm zaman. hudut ü
teşkillt yapıldı. Yafada daha fazlaca 7.erinde iı::batı vilcut ettim. Cema!l iki 
kaldım . .()radaki teskilat daha kuc .... vw-. •. ~_b.uçuk u~ sene Surivede almud..TTnv 
vem idi. fİ'll a uriy t: ll:U.U ı;! ll o l." Bu mi.iddPt zarfında per şey unutµt • 
nıuder~.cede işi taazzuv ettirmek gay. muştu. Makcdonyaya nakil lçln reıs • 
rimUmkUn ~örünüyordu. men milracaat ettim. Ma!<sadmıa niha 

Makedonyada yet vasıl oldum. Sclaniğe geldifimde 
Bende işin Makedonyada daha Ben bizim Hürriyet cenıfvetinin Terakki 

gideceği ka:laati vardı. Oraya gitmek ve İttihat namr.n aldığını .ıuydum. 
için çare dUşünmekt< idim. Nefye da. Doktor Nf!zım Bey. Paristen Sellniğe 
ir hakkımda çıkan iradede "vesaiti gelmiş .,Terakki ve İttihat Cemiyeti-
sUheyle ile memleketine gidemiyecek nfn tarihte yeri var. O nam altında 
bir yere e;önderilrnesi., k·Lydı vardı. Bu çalışılırsa daha iyi tell'h' eder., diye 
itibarla Makedonyaya gıtrnek müşkül· arkadaştan ikna etmiş. cemiyet o 
dil. O esnada bir yanl!~lrk mahımlU ol. nam a1tında çalışmakta devam etti. 
duğuna şüphe olmıvan bir mezuniyet Resmi memuriyetim, maiyet mUşU. 
tezkeresi elime ge<;ti. Buna, yanlıQlık rU erkamharbiyeslnde idi. Ben bu va. 
de~ilebilir. Fakat bu yanlışhk. şura.da, ziyette ike:ı 326 l!lenesi geldi ve Meş
burııda c;altşan komite .erkanının ne. rutiyet ilan olundu. 

ticei mesaisi olarak icat edilmf~ti. Meşrutiyetten Sonra 
Bu tezkereye nazaran mezunen tz-

Meşrutiyeti müteakıp bütün efhas, 
mire gidebilecektim. İşin içinde bir meydana çıktı. 
yanltşhk oldu~nuı. meydana <:Jlr"ra. 0 zamana kadar saf ve nezih çalı. 
ğmdan emı'ndim. Fakat o esnada ~e. 

şıyorduk. Ben herkesi öyle biliyordum. 
lA.nlkte topçu müfettişi bulunan Şük- Şahsi nümayişleri çirkince buldum. Ba 
rU Pa~"nrn gavet vııtırnl'"TVPT h;r zat 

zı arkadaşların harekatını pyanı te:ı. 

kit gördüm. Tenkitten ictinap etme· 
dim. Bu fenalıklan bertaraf etmek i.. 
çin ilk düşündüğüm tedbir, ordunıuıı 
siyasetten çekilmesi :ıazariyesl idi. 
Bunu diğer arkadaşlar caiz görmüyor .. 
lardt. Nihayet 31 mart vaka.:ıı oldu. 
Bu vak,a U7.erine Makedony-.dan giden 
kıtaatın ve ilk devirde Edirneden bun· 
lara iltihak eden kuvvetlerin, erkbı
harp reisi olarak tstanbula gittim. Bi .. 
dayP.tte kumandan Hüsnü Pqa idi. 
Hareket ordusu ismini ben buldum. O 
zamamn manasını kimse a~layama • 
mıştı. Mesele şundan ibaretti. 

lstanbula hitaben bir beyanname 
yazmak lazım geldi. Bunu ben yaz -
dım. so:ıra sefirlere 'ıitaben ikinci bir 
beya'lname yazdık. Buna ne tıma ko. 
nulması münasip olduğunu dü9Undilk· 
Bazı arkadaşlar. hürriyet ordusu, de
diler. Halbuki bütün ordu hürriyet 
ordusu vaziyetinde idi. 

Hareket halinde buhııa:ı gUtıleril' 
vaziyetini göstermek için hUrriyet ot• 
dusunun operasyon kuvvetleri deni1. 
di. Ben bu operasyon kelimesinin tür1' 
~eye tercUmesi:ıi muvafık görerek ha· 
reket ordusu tabirini kullandrm. 

31 Mart meee1esi halledilince teJr.. 
rar ~!"lani~e geldim. 

Ordunun cemiyetten ayrılmuı ~ 

<Sonu: Sa. 10, Stı 1). 
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(Cumhuriyetin onuncu yıldönümünde başmuharririmiz Asım Us tarafından yazılmıştır.) 

« Ben-:skerl deha bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kald ığ ım zam7rı ben im 
yaptığım iş şudı:ır: Vaziyeti iyicf tesbit etmek; sonra bu vaziyet karşısında alınacak 
tedbirin ne olduğuna katar vermek. Bu kararı bir kere verdikten sonra attık acaba 
yapayım mı, yapmıyayım mı, diye tereddüt etmemek ..• » 

İzmir zaferinin ilk günlerinde idi. 
Gazi muvakkaten Bı.:rnovada başk~ 
tnandanlık kararaahmm kurulmuş ol • 
duğu bir köşkte . .,Isr.:et ve Fevzi Paşa
larla b.eraber ot:.!ruyor. Falih Rıfkı, 
Yakup Kadri ile beraber istanb~ldan 
İzmire giden üç gazeteci olzrak bız de 

yanlarında bulunuycruz. . 
Ogünlerde Avrupa matbuat nda bır 

ecnebi muharrir tarafından Gazi hak. 
kında yazılmış bir tasvir çıkmış. Bir 

b. · b ndan bah aralık arkadaşlardan .rı u -

setti. 
Bu razıda Ga1ir,in asil ve kahramcın 

b . · 1 ak 1· c t,.nı·ı~niş Fakat 
ır portresı yapı m - - · · 

· · ·'e m:ıdo'ı" vasıfla · manevıyatından zıyau 

rına ehem.niyet veril.niş. Saçlarrn.n, 
yüzünü1 ve gözlerinin rengi, kafasın .n 
biç;mi tasvir cdilını§. . . 

Fevzi Pa .. a, ark:ı<laşımızm sözlcrını 
dinledikten~ sonra biraz gülerek ~öyle 
de ;nişti : 

_ Cüzcl, fakat bu zavallı muharrir 
başın yaln z harici şeklini görmüş. U -

. . . "f ed mcnıı·.. Hal . nun ıç::nsıne ı:ıu uz e '1 .... 

buk: asıl oraya nüfuz etmek tazmı... 
dı ... ,, 

Hakikaten Fevzi Paşanın çok hak!n 
'Var<lır. Fakat Gazinin dehaya karar
gah olan dimağını, bu dimağın hususi
) 'etlcrini görme!< başının b!1ıimini ve 
yüzün:.:n rengini ve vücudünün hareket 
l~rini tasvir etmek kadar kolay mıdır?. 

işte Gazinin bir pertresini yapmak 
iııt.ediğim zaman ilk defa hatırıma ge. 
len şey Fevzi Paşanın bu sözü oldu. 
Bir an için tereddüt ettim. Hakikaten 
._!--.~: •• _ 1 .. -Aa ... r.'!l~:n;n u ii'lrc. ... 1.ı- c.:ıMi

yeti hakkın.da pek çok yazılar yazılmı!t" 
br., Bunların her halde mühim bir kıs. 

mmx okudum. Bu yazıların içinde çok 
güzel parçalar olmakla beraber Gaziyi 
tamamiyle anlatabileni hiç görmedim, 

d iyebilirim. 
Tabii benim Gazi hakkında yapaca. 

ğım portre de böyle claca'ktır. Benim 
yazxlarrm Gaziyi ve eserlerini yakın .
dan bilen ve tanıyanları tatmin edemı
yecektir. Bununla beraber bu işte te : 
reddüdüm çok sürınedi. Düşündüm kı, 
ben de Gazi .devrinin bir yazıcısıyım. 
Herkes gibi onun büyük eserlerinin 
yapılış tarihini yaşadım. Diğer ta.:af
t an zaman zaman or,u yakından go~ : 
tnek ve doğrudan doğruya sözlermı 
dinlemek fırsatını buldum. 

İnsanlar için görüş, duyuş, düşünüş 
vasıtaları birdir. Fakat herkesin ken • 
dine göre bir görüşü, kendine göre .~i.: 
duygusu, kend:ne göre bir .düşünuşu 
~e düşüncesi vardxr. Demek istiyorum 
ki b.enim Gazi hakkında yapacağım 
portre noksan olacaktır. F.ıkat onun 
hakkında k.endi samimi duygularımdan 
hiç olmazsa bir kısmını yazmıya mu -
vaffak olursam bir hususiyeti cJacak • 
tır. Bu ise benim iç:n kafi bir netiu. 
dir. 

Mu8lafa Kemal ismini 
Jlk defn işitiyorum 

Ben Mustafa Kemal ismini iptida 
umumi harp içinde, fakat İngiliz ve 
Fran:.xz kuvvetleri Çanakkalede mağ
lup edildikten epeyc.e zaman sonra işit 
tim. Umumi harp içinde dü~manlar bo· 
ğazı zorlıyarak Karadeniz yolunu uç. · 
n1ak için harekete geçtikleri zaman b:r 
aralık İstanbul hükumeti büyük ~elaş 
eseri göstermişti. Çünkü ingilizle~~n 
İstanbula girmele:i nihayet birkaç gı.;~ 
lük bir mesele olduğu kanaati r~srrıı 
ınahafili sarmıştı. O kadar ki padışa~ 
ile beraber hükurr.etin Konyaya na~h 
· · d" · t. İstanbulıçın gün bile tayin e ılmış ı. 

da hükumet d::vairi kalacaktx. Yaln ·z 
Sultan Mehmetle beraber nazırlar A
nadoluya geçerek, her bir nazırın. ya • 
nında birkaç k:şiJ:k memur heyetı bu. 

lunacaktı. 
Fakat İstanbul hükumetince bu k:ı

rar verildikten ve icabeden yerlere teh-

Atatürk'ün kendine mahsus bir düşünüş ve çalışma 
tarzı vardır. O memleket ve millete ait herhangi mühim 
bir karar vermezden evvel bütün varlığını bir fikir etra
fında toplar; hatta uykularında bile dimağı o fikir ve 
maksatla meşgul olur. 

En büyük zevki : 

Halk arasında 
yaşamak .. 

oa·ma hareket halinde o'an uyanık 
d. mağının her sahada yeni yollar 
araması ve bulması Atatürk'ün 
baş ıca vasıflarından biridir. 

Zekası, azmi, sabrı, çalışma usulü, insanları iyi ta
nıması, herkesi i§e yarayabileceği yerde kullanması ..• 
işte Atatürk'ün ayrı ayrı muvaffakıyet cimilleri .•. 

liğat yapıldıktan, h.cr t ürlü hazırlıklar 
ikmal olunduktan bir iki gün sonra Ça 
nakaleden hiç bekl.enmiyen bir kurtu· 

luş sesi geldi: İngiliz ve Fran~ız ku~. 

tüğü zaman doğrudan doğruya kendi- len noktalardır.. Bu yuıtan yanınm 

......... ı-'"' ......... ... .. :..... . ... ---.--.!-.. ,...._ ı.. .. -.,...._ 'h. .... 

muvaffakiyet ka:z:anılmıttı. Harp gemi
lerinin bir kısmı denize batrrılmıt, ge
risi kaçırılmı ş, yanmada üzer indeki 
kuvvetler de denize dökülmüştü. H u • 
lasa düşmanlar Çanakale hücumunu bı 
rakmıya mecbur olmuş, t eslim olmıya 
hazxrlanmış olan İstanbul kurtulmu~ • 

tu. 
Fakat garip olan cihet şuydu ki bu 

mucizeye benziyen muvaffakiyeti ka -
zanan askerin kumandanı kim oldu'u 

duyulmamıştı ! 

Aradan epeyce bir zaman geçti. O 
vakit Çanakkalede ihtiyat zabiti olan 
merhum şair Ahmet Haşim Bey izinli 
olarak İstanbula gelmişti. Anafartalar 
zaferinin nasxl olduğunu bana tafsilaU 
ile anlatmıştx ve .bu t a fsilatx ~nlatırken 

de aynen : 
_ Fakat biliyor musun ki bütün bu 

işleri yapan Mustafa Kemal B.ey ~s~in.. 
de bir genç kaymakamdır ! ,, ~emıştı. 

Ben bu kadar büyük zaferın kahra· 
kte kadar r esmi ağızlardan 

r.ıanınx o va 
• • mahafilden hiç duymamış ol. 

ve resmı . bi f 
~ . . hayret etmiştim . Ve r ır 

dugum ıçın . T 
d 

.. "rerek bir gün 1ttıhat ve e -
sat uşu · Ah t . k. mdan olan bır zata me 
rakkı er an · · F k t . .. .. ü söylemıştım. a a 
Haşimın sozun . 

. fr ki bir tek kehme ce-
ene çok garıp ı b. 

g t m 1 Adeta inanılmaz 'r 
vap alamamış ı b b 

. . damlara mahsus oş a· 
şey dınlıyen a 
kısla karşılaşmıştım !. . . 

~ . . ereyanı bırçok kım -
Fakat tarıhın c b. h •d' 

d bu inanılmaz ır a ı-
seler tarafın an k ikati ve ondan 

'b' karşılanan ha 
se gı ı f f . etleri bütün mem -

k' a e rıy 
sonra ı muz .. ük zaferin ilk gün -
l ek.et e anlatt~~;{ ailesinin minnet ve 
lerınde (VA . ötürdi\ğüm za . 
"kranlannı Gazıye g . 

şu . ok ır..ütehassıs eden şey 
man bcnı .en ç. • • Muıtafa Kc· 

ff Türk askerının 
muza er i . okaklarında yük
mal destanını zmır s 
sek sesle okumaları olmuşt~. 

Mu!!ttnfa Kemal bu 
bUyUk işleri nasıl 

yaptı 
Acaba kahraman Mustafa Kemal bu 

büyük işleri nasıl yaptı?· 
Halii bu muvaffakiyetlerin S!rrrnı bi· 

ribir1erine, hatta fxrsat ve imkan düf. 

sine soranlar vardır. Mustafa Kemale itimadı büyt;k olduğu 
Fakat Gazinin bu gibi sualler.e ver. için diyebilir ki, her ne olacak idiyse 

diği cevap çok kısa ve pek bar.ittir. O olacaktı. Fakat gene Mustafa Kemalin 
• ,... .. ._ , ______ dediği olacaktı . 

- Ben askeri deha filin bilmiyorum. 
Herhanci bir zorluk önünde kaldığım 
zaman ~m yaptığım it §Udur: Vazi
yeti iyice tesbit ebnek, sonra bu vazi. 
yet karımnda alınacak tedbirin ne ol
duğuna karar vermek. Bu karan b:r 
kere verdikten sonra arbk acaba yapa.. 

yım mı, yapmıyayım mı diye tereddüt 
etmemek, tereddütsüz karan tatbik et 
mek. Ve muvaffak olacağına inanarak 
tatbik etmek. 

Gazinin kararlarını t atbik ve icra hu. 
susundaki azmini, bu azmin kuvvetini 
göstermek için Sakarya taarruzu esna
sında eğe kemiklerinin kırılması hadi. 
sesini gözönüne getirmek lazımdır. O 
esnada bütün sıhhiye heyeti mutlak ve 
zamansxz t edavi ve istirahat tavsiy.e et
t ikleri halde şahsen kabul etmedi : 

"Bu meydan muharebesini kazandık. 

tan sonra ölürsem ehemmiyeti yoktur,, 
dedi. 

Kemikleri kmk olduğu h alde mey
dan muharebesini idareye devam etti, 
yirmi bir gün yir:ni bir gece devam e. 
den meydan h arbi, vaziyeti parlak bir 
zafer haline koydu. 

Şayanı dikkattir k i Gazinin büyük 
taarruzda ver.diği kararın tatbikx da 
gene zorlukla karşılaşmıştır. Bu defa
ki zorluk Meclis ekseriyeti tarafından 
taarruzun imkansız olduğu kanaatin • 
den ileri geliyordu. 

Taarruzun muvaffak olamadığı far
zcdildiği takdirde memleket hesabına 
çıkacak elim n.eticeler üzerine başku
mandanın dikkati celboluı~uyordu. Ga
zi bu itirazları dinlemiş, vermiş o' i u. 
ğu kararın asla değişemiyeceğini söy
lemiş ve muteriz zevatı da i~na ede -
rek taarruz kararını t atbik etmiştir. 

Dumlupınar kazanılmasaydı netice 
ne olacaktı?. 

B u sualin cevabını gene Gazinin ağ
zından işittik : 

- Gene ve behemehal zafer .. 
Fakat itiraf olunmalıdır ki bu umumi 

zafer ümidi ne vakit tecelli edebilecek. 
t i ve onun tecellisine kadar memleket 

ve millet içinde neler olacaktı? Düş • 
manlar bu manzara karşısında ne gibi 
ümitlere düşeceklerdi?. Bütün bunlar 
d ikkat ile gözönüne alınması Iazımg~ 

Başkumandan 
Gazinin milli mücadele esnasında 

maruz kaldığx müşkülatı iyice anlıya .. 
bilmek için nasıl başkumandan oldu • 
ğunu unutmamak iktiza eder : Filhaki
ka o zaman mecliste muhalifler hemen 
hemen ekseriyeti ellerine almış vazi • 
yete geçmişlerdi. Artık düşman taar • 
ruzunun tevkifine imkan kalmadığx ka 
naatine varmışlardı. Bir gün Mecliste 
Mustafa Kemali Türk ordu.lunu karan. 
lxklarda felakete sürükliyen bir ada:n 
olmak üzere işaret ettiler. Ve Meclis 
kürsüsünden açıkça: "Bu mü~man sav 
Jetini vatana, millete çağıran adam ne• , 
rededir? .. Bizzat bu savletin karşısına 
kendisi çıkmalıdır.,, Dediler. 

Mecliste bu sözleri işitmek üzere ha
zır bulunan Mustafa Kemal hatiplerin 
maksatlarınx pek güzel anlıyordu. On~ 
lar : "Sen Mustafa Kemal düşmanlar: 
mağllıp edeceğiz diye milleti iğfal et. 
tin. Fakat bugün .düşmanlar milleti 
mağlCıp ederken kendini göstermiyor -
sun. Birtakım vatanperver arkadaşları. 
nı düşman karşısına sürerek saklam
yorsun. Halbuki e:enin bu tedbirlerin 
falso etmiştir. Kendin ortaya çık. MiL 
Jet ve dünya senin ne kadar iğfalci ol
duğunu görsün.,, demek istiyorlardı. 

Hakikatte ise Mu&tafa Kemal öne 
atılmakta asla mütereddit değildi. Ve 
bu tereddütsüzlüğünü derh.:1 kürsüye 
çıkarak söylediğ i sözleriyle is bat etti: 

''ilerliyen, düşrr.ana karşx Türk or -
dusunun bilfiil başkumandadığmı ka
bul ediyorum. Ancak başkumandanhk 
vazifemde muvaffak olabilmerrı için be. 
nim de bazx basit tekliflerimi lCıtfen 
kabul ediniz., demişti. Bu teklifi haki
katen de basit oldu: "Saliihiyetinizi ba
na veriniz.,. Bunun ü zerin: bir sürü 
bozuk kalpler ve &ahtekar kafalar çü
rüdü, koptu dağıldı. Derhal bir reaksi. 
yon oldu: "Biz böyle kumandan iste -
meyiz,, dediler. Halbuki artık i ş 1-a~rı 

gelmişti. Başkumandan olmak üzere 
kürsüye çıkmış olan Mustafa Ke:nal 
ortaya koyduğu tekliften sonra müs -
bet b:r cevap almadıkca kürsüden in
mez görün<lü ve inmedi. 1şte nihayet 
böyle bir menfi tekliften müsbet bir 
netice almakladır ki Must:ıfa Kemal 

fevkalade salahiyeti tazammun ede!ı 

bir kanunla baş1mmandan oldu. 
Gariptir ki, bu salahiyetle bir dikta. 

tör demek olan Mustafa Kemal düş
man ordusunu imha ettikten sonra iz • 
mire girdiği zaman k endisini müşkül 
vaziyete sokmuş olduğundan mahcup 
olan Büyük Millet Meclisi muhalifleri 
ve hatta Başvekili Rauf Bey olan hü • 
kumetten bir kısmı bu Meclisin Mus _ 
tafa Kemal tarafından derhal dağıtıla
cağı zehabına düşttiler. Mustafa Ke
mal bundan haberdar olduğu dakikada 
ağzından çıktığını işittiğimiz sözler şu 
idi : "Ben asla böyle bir şey düşünme
dim. Ve düşünmem. Millet Meclisinde 
bana ne kadar muanz ve muterizJer o. 
lursa olsun o büyük Türk milletinin 
mümessili oldukça benim başım· 

dır. Şüphem yoktur ki onlara ef'al ve 
harekatım ve onun netayici ile yapa • 
bildiğim ve yapabileceğim hizmetlerin 
kıymetini izah edebiJeceğim. Bunu an
lamakta Millet Meclisi tereddüt etse 
bile asil olan Türk milleti yüksek bon. 
sans'ı (hissi selimi) ile bunu anlıyacak. 

tır. Bu takdirde mesel.enin halli benim 
şahsıma değil, tanxdığnn Büyük Türk 
milletine teveccüh edecektir. Çünkü 
ben millet adamıyım. Millet sever ada. 
mım. Onun karşısında bonsans (Hissi 
selim) haricin.de hiç bir hareket irti -
kap eder adam vaziyetine düşemem. 

"'l egane emelim bütün vatanperverle • 
rin bütün devlet ve ordu başlarının ba
şını millete bağlamaktır. Millet elyak 
olduğu büyük efendiliğini bugün de -
ğilse yarın bütün mana ve şümulü ile 
idrak edecektir. Buna eminim. İşte o 
zaman her millet f.erdinin hakiki vazi
yetleri millet tarafından tayin ve tesbit 
olunacaktır. Ben o güne muvaffakiyet. 
le yetişeceğimi ve milletten onun bü -
yüklüğü ile mütenasip mükfıfatı ala -
cağımı kuvvetle ümit ediy.orum." 

Fakat gene dikkat etmek lazımdır 
ki Gazi bu azmi yalnız başkumandan 
srfatını ve iktidarını haiz olduğu za -
mantarda göstermiş değildir. Daha kü. 
çük rütbede bir kumandan olduğu va· 
kit de ayni suretle hareket etmiştir : 

Mesela Çanakkalede Arıburnunda ba:-
bederken Liman Fon Sander paşa va
ziyetteki zorluğu görerek (Kankiser) 
isminde bir Alman miralayı gönder . 
miş"i. Miralay geldi. Kaymakam 
Mustafa Kemal Beyden kurr.a:ı

dayı almak istedi. Mustafa Kc· 
(Devamı 9 uncu sahifede) 
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S avulun!., 
Rüstem, otuz 

sakallı, 
ya~latında ince 
kırmızı sarıklı 

bıyıklı, küçük 
bir adamd1. .. 

• • 
sıvrı 

- il 

Oöltbu~a koştu. 

'' i,:. l kuşun koyu yeşil hoknun • 
clnn akan kızıl kanlar göğsüne rayı. 
lı,rrr ve kuruyordu. 

O!rn c,ıknrdı. Kuşun tüylerine sL 
lerek sndağına koydu. 

bonra nvınr bacağından tutarak 
nlıh. Atma bindi, su başına doğru 

raln·an gitti. 

~uyun bulunduğu taraftan nal f'A 

lıı;;"n sesleri geliyordu. 

Durup ı!iuledl. Koraçın sesini tn. 
nrJı: lran c;:ıııe bir şeyler söylUyor 

\'e tanıma~:tı bir seı de bUtUn ıert
HG-ile ona çıkışıyordu. 

Bir aralık Koraç bir klifllr savur. 
du. 

Çelik gUrliltlisU duyuldu. 
Bir çarpışmanın başladı~ına şUp

he yol;:tu. 
Gökbu~n atını dörtnal silrdti. 
Orada bir çolt atlılar vardı. Hem 

de bunlar T''rk sa\·aşçıları gibi, fa. 
kat daha sUslU &'h'lnmfşlerdl. 

Atlılardan sekiz on tanesi Koraçın 
Uç tarafını almışlar, onu öldürmek 
veya yakalamak istiyorlardı. 

Kor aç kılıcını bir ölUm çarkı ı;lbl 
Pağtı solu., yana savuruyor, yanına 
kl-nı-,E:yi sokmuyordu. 

:iekl. on kı!ıç birden onun etrafın. 
da '>i n~ekler yaratıyor: LA.kin bir şey 
yr.paııı ye. rdu. 

Kor-.ç, ayni zam rnda şöyle hay. 
Kı IJ• •du: 

-- l ·:.nm. bire ka~ı on kişisiniz! 

Henı de tı('mşehrlylz. Şu ayı kılıklı 
yaban :ıdırn rnın 11öztlne uyup tll bir 
TUrlı: kar .. tt~inlze saldırmağa utan • 
mıyor .'l't.,ı·ııuz? Ravulun diyorum. 
size. ~ ok!!;4 artık hatır dinlemem. Sa
vulun! 

l!.J ~el'~in birbirine carpmasından 
çıkan bir su duyuldu. Sonra Kornea 
saldrranlnrc.nn birisi: 

-Ah, .:ırı~m! 
Diyen:.ı.. h!ı az geriye fırhyan krrık 

kılıt:: ın yı.:-ıına çömeldi. 
$ağ el!rı.n bileğini sol ellle srmsr. 

kı tutuyorı!u. 

i\.o:·aç L<.ıııurdnndı. 
- Tnııı: lılllr l<I, benim bunda gU. 

ırnlıım yo!c:ur. 

f ı yarı. gUr kara sakallı \'e dil{ 
bıyıklı. L:ı~ı tuğlu, sırma elbiseli ku
nıa11dao rai;-ı;,ı bir at iistUnde bu SR. 

\' a!-'nı01yı, dlı,b utle gözden geı;oirlyor, 

uz:ıJıl\ça :.aım sızlanıyordu. 

- Yazıklar olsun! Bir serseriyi 
haklıyaınadınız. Ona kadar saya.ca
ğım. gene bir iş göremezseniz hepi
nizi kovacnğ'ım. O yaban domuzunu 
ben geberteceli;im. 
Saymağa bnşladı. 

Bu, İranlı bir kumandandı. 
Fakat diğerleri TUrktU. 

Çılnkii kuınaııılanla lıirkaç zabit 
lrı!nca, diğerleri ise tUrkce konuşu· 
yorlardı. 

Gôkboğanın kafası aydınlandı: 

- lşte lran büyük veziri Ferruh
zaı1m oğlu Horasan \'alisi RUstemln 
'l'!ırk taburu ... O da elbet yakınlar
dnuır. Ltlkln şu kumandan hiç de ho
şuma gitmiyor. 

C:ökl.ıoğanın her şeyden en-el yol
·luı;.rnı lrnrtarması gerekti. 

8:llilnU heybeye sokmak istedi, 
ial.& t sığmadı ve başiyle kanatları 

dışnr;da kaldı. Sallanıp duruyordu. 
- ~ etlş, akanı! Kollarım kopuyor! 
-- lla.ran, geliyorum! 

Erenköyünde bir had ise 

Genç bir kızı nişanlısının 
yanından alıp kaçırmak 

istediler 
~·ı ses ve bir atlının ormandan 

tin Sa·theı k ve Orhan ile beraber git- fırlayışı bir çoklarının başlarını o ta
nıek arzusunu izhar etmfş \'0 iki ni- nı~a çe' lrttl. Bunların başlarında 

şanlının ctomoblline bitmiş gitmiştir. lraıılı lrnmandaıı vardı. Gökboğa
nı~er iki arkadaşı Hikmet ile Ce\'at dan çok sUlilne ehemmiyet verdi: 

Evvelki gece Erenköyünde bir kız 
ka~ırma Yakası olmuş, Sadberlc adın
da bir genç kız nişanlısının yanında 
tabanca ııc kaldırılıp ilerideki ça
yırlığa götürillmek istcnmi§tir. Fa. 
kat nişanlı gencin müdafaası ve lm
ciat seslerine yetişen bekçiler tara
fından önlenebilen hddise dUn cUr
mtl meşut kanununa göre ağır ceza 
mahkemesine intikal etmiş, suçlula
rı da tevki! olunmuştur. 

}Jı\dise şöyledir: 

Erenköyünde oturan Sadberk a
dında bir genç kız nişanlısı Orhan ile 
evvelki akşam gezmeğe çıkmrştır. 1-
ki sevgili alcşam yemeklerini yemek 
için Kadıköydekl bir gazinoya git
mişlerdir. 

Bu sırada gazinoya Orhanm teyze
zadesi Lisanettlıı ile arkadaşları be
lediye hesap memuru Cevat ve Eren
köy istasyon memuru Rıdvan gelmiş
tir • 

Lisanettln Orbanı görünce aşınalık 
etnılş ..,.e UçU birden Orhanın daveti 
Uzerlne iki nlşanlmın masasına otur
muşlardır. 

G:-up hurada neşeli bir şekilde geç 
valtte ltadnr yemeklerini yemişler ve 
gitmek lızcre kalkmışlardır. Lleanet- • 

da başka bir otomobile binerek di. - Benim a\'rm! ... Bak kim almış! 
ğerlerinin haberi olmadan kendileri- suıu Dtı smıaa Ueybeaen yere 

nl uzaktan takibe başlanuşlar ve o- dUştU. 
tomobll :::ad berkin evi önUnde durun- Gök boğa Koraçla dövllşenlere har-
ca atlıyarak yanlarına gelmişlerdir. kırdı: 

- Sa\·ulun! 
Illkınct tabancasını çekmiş, diğeri de 
kızın ağzını kapıyarak ikisi birden Birisi sola, diğeri sağa yıkıldı. Di
keı.cl'. otonıobillerine almak istemiş- ğerlerl hemen açıldılar. üökboğa on
Jerdlr. !arın ortasında atını Lılr kasırga gibi, 

kılıcını da yıldırım gibi kullanıyor; 
:Kişanlı genç Orhan bu variyet karı çevresini gittikçe genişletiyordu. 

şısmda evvelA şaşırmış, sonra mUte- ıran kumandanı arkasında duran 
<.'avizlerin üzerine atılarak dövUş- zabite çıkıştı: 
meğe, bir larartan da "imdat" diye • _ Herifleri kaçıracaksınız! Yirmi 
L?ağırnıağa ba~lamıştır. 

kişi daha saldırsın! Çabuk! 
Polis ve bekçiler gtirUllUye yetiş- Yirmi atlı birden ileri atıldılar. 

ıniş, Hikmet ..,.e Ccvnt yakalanmış- Bağırmakta de,·am ediyordu: 
lartlır. - Onu diri yakalayın! Derisini 

l>irn ağır ceza mahkemesinde iki yUzcceğim, derisini! 
suçlu muhakeme olunmuş, sorgula- - Atı öldUrcllm mi? 
rında suçlarını tevil ederek lnkAr et- - ÖldllrUn! 
mi~ierdir. Gökboğa son sözleri anlaınamı~tı. 

S.ı:föerk, Orhan, komşuları Yusuf Koraç ona anlattı ve; • 
ve dana blrcok şahit dinlenildikten - Cıldamı ardımıza alsak! 
sonr>t karar ''eri imek Uzere muhake- I Dedi. 
mc tRlik edilmiştir. 1 Onun terkisine atlayıp da birlikte 

~---------= .............................. .... Bari orada bizim gibi günahkar ve vic. 
danları pişmanlıkla yüklü olanlar için 
dua et. Ben, çok kere kendi kenwme: Karamazof Kardeşle,. 

Yazan: Dostoyevs k ft 

Anasının mezarını bulduktan az za~ 
man s:;nra Aliyoşa, manastıra gireceği
ni ve ora.da kendisini papaslığa 'kabule 
hazır bir cemaat bulunduğunu söyledi. 

Pavloviç zaten "Zosima,, adındaki 
başpapazın uslu oğlu üstünde büyük 
bir nüfuzu olduğur.u biliyordu. 

Ayyaş baba, oğlunun kararını dü~ 

şünceli bir sükut içinde dinledikten 
sonra, şaşmış görünmeden: 

- Zosimanın, papasların en namus. 
lularından olduğuna şüphe· yok ... Fakat 
gideceğin yerin mahiyetini biliyor m~
sun? Dedi ve hilekar ayyilş gülümse
yişiyle, zaten işin buraya varacağını 

ben, ç~ktan anlamışt•:n .... İki bin rnb. 
len var ... Onları senin çeyizin olarak 
saklryacağım. Lazım olan her §eri ya. 
pacağım, benim Melek oğlum ... Bütün 
ihtiyaçlarını karşılry:ıcağım. Para is • 

terlerse vereceğim. Fakat aanıyorum, 
ki !lenin artık hiç uir masrafın da ol
mıyacak. Bir kanaryanın darıya ne ka 
dar lü~umu varsa ıenin de' paraya o 
kadar ihtiyacın dütünülebilir... Bazı 

manastırların yan:başrnda' papazların 

karılarının oturdukları ayrı binalar 
vardır. Ben, bunlardan birini cezmi,. 
tim. Çok meraka değer şeylerdir bun. 
lar ... Hem bunların aayeıinde kilise 
hayatı da bir değiıme, bir çeıni vası
tasına kavuşmu~ oluyor. Belaya bak 
ki, bu di§iler manastırlarında da hep 
Rus kadınları otururlar. Hiç bir Fran-

sıza rastlanmaz... Senin manastırında 

iki yüz paputan baıka kimıe yok .. . 
Tabit hepsi de ibadotle meıgullerdir .. . 
Oraya girmekle bana rat·rap veriyor • 
sun Aliy::ışa ... Seni o kadar seviyorum 
ki. . Eh ne yapalım. Kısmet böyle imiç. 

- Benim için de bir gün dua eden 
bir kul bulunacak mı? 

Diye sormuşumdur. 

Benim sevgili oğlum, bu hususta 
ben de pek günahkarım. Sen, belki bu
nun derecesini bamezsin .. Yalnız şunu 
ııöyliyeyim ki, hazan, ben ö!ünce, cc
:ıazemi şeytanların kancalariyle çekip 
götüreceklerini düşür.üyorum. Kendi 
kendime sorarım, ki bu kancalar nere. 
den geliyor'? Neden yapılmı§larıiır? 

Demirden mi? .. Demirdense cnları n~. 
rede dövüyorlar? .. Dindarlar, cehen • 
nemin bir tavanı olduğuna inanırlar. 

Ben, cehennemin tavansız olmasını ter 
cih ederim. Böylece cehennem daha 
aydın! k ve daha az kasvetli durur. 
Ama, sen diyeceksin ki cehennemin ta
vanı olmuş veya clmamış bundan ne 

çıkar? Ne mi çıkar? Şu çıkar 'ki, eğer 
tavan olmazsa. kancalar da olmaz. Kan 
casrz ise, beni şeytanlar nasıl sürükli. 
yecek? Şayet sürüklemezle!'se bu dün. 
da adalet kalmaz. Bu kancaları benim 
için, sade benim için icadetmek gerek. 
Benim yaman bir günahkar olduğumu 

kaçmayı düşUndU; l~kin bu hem ona 
ağır geliyordu, hem de bu kadar bü
yU k blr kalabaıı:-ın ortasından sıy. 

rılmayı mllmklln göremiyordu. 
t !tisi de durmadan karşılarındaki

lere çıkışıyorlardı: 
...... Savulun diyorum. Ayıptır, siz 

Türk değil misiniz? 
lçlerlnden biri cevap verdi: 
- Nldelim, Keştaseb öyle istiyor. 

Teslim olun! 
- Benim yerimde olaydm sen tes-

Jim olur muydun? 
- Şaı·t koşardım. 

- Ne dfye? 
- Teslim oluruz. fakat bize lllşme-

ylnlz, diye ... 
- Ka\'gayı siz çıkardınız. Dize bu

rası babadan miras değil ya, elbet 
gidecektik. 

- Senin arkadaşın sebep oldu: 
Keştnscb ona "su başından çekil!" 
dedi. O çekllmedi. 

I<oraç söze karıştı: 
- Atımı sıılayorduın. 

''aptal, benim geldlt,lmi 
llem bana 
görmüyor 

mu su ıı?" dedi. Ben de susar mıyım, 
cevabı yapıştırdım. 

- ~e eledin? 
- "Aptal sensin, yaban domuzu kı-

lıklı herif! Senin atın at da benimki 
değil mi? Hele iclp doysun da öyle!'' 
dqdiın. 

- Hakkın varmış ama ... Gurhetto 
olduğumuzu da uoutmanıalıydııı! 

Koraçın canı sıkılmıştı. Eğer Gök
boğanın hoşuna gitmlyeceğini l:iilsey
di şUphesiz öyle yapmazdr. 

Gökboğa onunla konuşan adama 
baktr. Bir taraftan kendisine ve ar
kadaşma gelen hücumları kovarken 
diğer taraftan da Keştascbi işarete
derek: 

- Şu herife söyleyin, bize yol aç
sın da, buradan çekilip gidelim. 

Diyordu. 
Du &ıra.ela. ;)a.nJc:uı ııloi vl u~1;<• 

yakına 11okulabllmiş, Cıldamın sağ

rısına doğru bir kıhc savurmuştu. 

Gökboğa Cıldamın karnına topuk
lariyle vurdu. 

At llerlledl. 
Kılıcın ucu ntın sağnsından aşağı 

kaydı. 

Cıldam can acısiyle gerindi ve kılıç 
sanıran adamın göi'.tsUne korkunç bir 
çifte savurarak beş adım öteye, beş 
altı arkadaşının ortasına fırlattı. As
ker, dört beş arkadaşını da yıkarak 
yere serildi. 

Atın sağrısıııdan kan akıyordu. 

Gökboğa yere atladı ,.e onu geriye 
itti. 

Onun teklifini lran kumandanı 

Keştasebe söylediler. 
Gökboğa arkadaşına: 

- O tarafa kulak \'er. Bakalım ne 
diyecek? 

Dedi. 
Keştaseb bUsblltUn köpUrdU: 
- Olmnz! ... Hunları rakalıyacak-

bilseydin Aliyoşa .. Ah bilseydin. 
Aliyoşa, babasını ciddi bir bakışta 

süzdükten sonra: 
- Orada kanca manca yoktur! 

Dedi. 
- Nasıl yok? .. Nasıl yok?.. Orada 

bu kancaların gölgelerinden başka bir 
şey görülmez. Bir Fransız kitabı ce
hennemi şöyle tasvir eder: 

Bir seyisin gölgesini gördüm 
Ki bir fırçanın gölgeıiyle 
Bir faytonun gölı-esini ovuyordu (1). 

Şu halde sen sevgili oğlum orada 
kancaların olmadığını nereden biliyor
sun. Hele bir manastıra git. Papaslar. 
la öğür clunca fikrini değiştirirsin. Ne 
ise, git, hakikati öğren ve ge! bana da 
söyle ki şu ahret seferine rahat rahat 
çıkayım. 

Hem doğrusunu istersen, senin gibi 
bir gencin, bu evde, ayyaşlar ve kah
peler arasında yaşamasından ise, pa • 
paslarla düşüp kalkmasr daha hayırh
dır. Manastıra girmene razı olu~um da 
bu yüzden. Umuyorum ki, bir müddet 
sonra. içindeki ate~ sönecek ve tekrar 
haha ocağına döneceksin. ~. · sabırla 
bekliyeceğim. Çünkü sen, benim bu 
dünayda en çok 'kıymet verd:ğim var. 

aınızt traııh askerler olaydı ş1mıU 
kadar ı:oktan bağlamış olurlardı. K 
,·acağım, hepinizi kovacağım! 

Koraç bunları Gökboğaya anlat 

Biraz hafiflemiş olan kavga ye 
den ve daha yaman olarak başladı 

Kılıçların parıltıları, kalknnlıı. 

çarpmasından çıkan tok sesler gitti 
ce sıklşıyordu. Birdenbire bu sesler 
UstUnde bir kahkaha duyuldu. 

Keştaseb ve yanındakiler onun g 
dlği tarafa baktılar ve Rllsteml gö 
dtilcr. 

Hem gUlUyor, hem de: 
- Koca bir taburla şu iki kişin 

hakkından gelemiyorsunt Afer 
Kcştaseb, seni artılt Hindistan ret 
ne gönderebilirim! 

Diyordu. 

Gökboğa ile Karne da onu görd 
ler: 

Bu, otuz yaşlarında ince 
kUçtik sivri sakallı, mert bakışlı, 
zuncn boylu bir adamdı. Başın 

Il lnt şalındnn kırmızı bir sarık ve 
nun önünde de kocaman bir zUmrW 
altın tellerle tavus tUyUnden bir so 
guç vardı. Sırtındaki kısa ve d 
kaftan, bacaklarındaki şah·ar, aya 
Inrındakl pabuçlar güneşte pırıl ı> 

rıl yanıyordu. Bunların her tarafı 
daki altın teller, elmas ve yakut dU 
meler gözleri kamaştırıyordu. SilA 
olarak yalnız bir kılıç belinin sol t 
rafında asılıydı. Onun sapı ve kını 
renk renk mUcevherlerle sUslenmi 
ti. Altındaki kır at yavaş yavaş oyn 
yordu. Sanki eyer takımlarının h 
tarafında parlayan inciler, elmasla 
zUnuütıer ve altınlarla övünllyordu 

Koraç UzgUn bir sesle kekeledi: 
- Dana öyle geliyor ki bu ada 

RUstemdir. F'akat artık neye yarar 
- Niçin yaramasın? GörmUyo 

musun, hoşuna ~ittik! Ayı kılıklı h 
rlfe gülUyor. Dişini sık, biraz dah 

•gözUne girelim. Bel~ya çattık derke 
çok şey kazanacağız .. 

· Hakkı vardı. 

Sarnş gittikçe kızışıyordu. 
Saldıranlar birer birer yıkılıyo 

lardı. 
RUstem her de!nsında bir kah kah 

n.t..•••o .. d•• 
İ<eştaseb bir kat dah'f- k'6~UrUyor 

du. 
Artık sabrl tUkenmlştl. Yanındak 

zabite bir şeyler snyledl. O da kıs 
boylu yağız bir askere Gökboğa il 
arkadaşının sırtlarını verdikleri ka 
yanın UstllnU göstererek o s5z.lerl tek 

rnrlardı. 

Asker atını sUrdU; kayalığın ya 
tarafında yere indi ve yukarı çıkma 

ğa'başladı. 
onun gidişi RUstemln göıUne çar 

tı. Gözleri parladı ve kaşları çatıldı 
lranlı kumandana yaklaşa-rnk sordu 

- O asker ne yapacak? 
- Bizimkilere yardım edecek! 
Asker tepeye çıkmış bir ok çıkara 

rak yayına takmıştı. 

nustem homurdandı. 

- Bu l:ancıkhktır! 
Ardında duran askerden yay ve 

kunu alarak atını sUrdU: 
- Heceyi Çekil ordan ... 

(Arkası var) 

lıks.n. Çünkti yalnız sen bana lanet o• 
kumıyorsun. Bunu duymamak kabil 
değil, yavrum, 

Fiyodor bunları söyl~ikten sonra 
ağlamasına başladı. Şu ayyaşın hassal 
bir tarafı da vardı. 

-V-

PAPASLAR 

Okuyucularım, benim bu kahrama." 
nımı belki papas cübbesi altında sel • 
gun yüzlü, sıska ve dini vecdlerin ate
şiyle erimiş bir mar.lôk diye dütün " 
müşlerdir. Hayır, Aliyoşanın, bilak\f 
on dokuz yaşında güçlü kuvvetli, gil " 
zel, ahenkli bir vücudü ve sıhhat fı§• 

kıran bir yüzü varJı. Uzun boylu idi. 
Kestane renginde saçları, biraz uzunca 
fakat pek tenasüplil bir çehresi ilk ba .. 
kışta göze çarpardı. Yanakları tutu! .. 
n:uş gibiydi. iri koyu ela gözleri. bira:I 
düşünceli, fakat sakin bakarlardı. 

(Arkas1tar) 

(1) Bu tiir, ''Eneid., İn alhneı bölii· 
ınünden al·nmı§tır. Rus!{a aslında dl 
melin Fı·ansızÇAdır, H. S. G. 
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Istanbulun dün döitüğü gözyaşı 
Dun latanbul btlttln memteketle 

beraber iki göıtl iki ceıme atladı. Ca· 
aından azlı blldlll AtumıD dtın1a1a 
gözlerini yumdutunu lfltUl1 dakik•· 
dan itibaren oldutu yerde mıhl•D· 
mıı ılbl kalıp ıölatl hsekrnklarla 
sarsılarak bugüne tadar blC daym•· 
dıtı bir matemin acıılyle bafbaf& 
ağladı durdu. 

Bugüne kadar biç duymacbtı bir 
matemin acısı ... Hiç ıeımedlll bir ar· 
rılıfın ııtırabı ... Hiç ıörmedlll bir 
manzaranın hUınU ... :mvet. Hiç eseri· 
'le yormadığı bir thttmalln ueel11ıl 
larşt1ında pek haklı olarak atladı. 

• • • 
Dolmabahçe earayınrn userlndekl 

!>ayrak atır ağır yarıya kadar indi . 
Bl.ltl.ln resmi daireler bayraklarını 
yarıya kadnr tndlrdf1Pr Milletin U· 

'l'lumt çebrPBlnde ant bir ıolıunluk 
oıssedlllyordu. 

- Ne var? 
- Ne dlr? 
- Hayır, olamaz. 
- Hayır. hayır .. 
- Rabi mi eöyltlyonun? 
- Hakikat mi acaba 1 
Bu sırada Ankara <-addeslnde. A 

nadoJu aJanS'lnın önUne rellp gld•rı 
>tomoblller. matbaa kapılarından a
lana blna11na dalıp çıkan adamlar. 
iıer ~tınkU koşuşmalarınrn fevklndP 
tıtr tellşla btc klmeeoln kolaylıkla 
ifşaya muktedir olamadığı mUşkUI 
bir hakikatin havasını tatıyorlardı ... 
hıtanbulun Uz~rlnde balkı yUreğln
len ka\·rrynrak sarsan, 1&Jlayan bir 
'llpbe rırtınaeı etıılyor. 

Acı haber 
yıldırım sür'atiyle yayıldı 

"Acı haber yıldınm ı.ör•atlylc ya. dı. Hakışlarllc konuştular. \·apurdan 
rıldı.'' çıkanın da gözleri sulandı. Tek keli· 

• • • 
flk gazete çıktı. 

Ben, bu dlmlert. birçok kitapta, · me göril~'Dledller. Hlrlbirlcrine ke. 
birçok prde okudupm saman gül- derli kedcrll giilümscdilcr. Ayrıldı. 

tık gazetenin ılyah bUyUk cUmle- miıf, tçlmden "edebiyat >·apırorlar .. 
tile blrlfkte mllletln yUretlndt>n de demlftim. 
ıcı bir sayha fışkırdı: Atam. Atamız, Aldanı7ormutum. 

ku C k Çllnkll dün, acı haberin. yıldırmı Ataturk ... AtatUr m... anım. a. 
nım. bUtUn mevcudiyetim Atam; sor•atJ7Je nuıJ 1arıldığını gördiinı. 

Öl .. mUŞ mU dersiniz? }'ırtmab ıecelerde, tabiat kal'Ş1Slnda 

lar. \"ollal'ına de\ am ettiler. 
• • • 

Nlşantaş, bir ortn mektep. Atatilrk 
öldü. }'akat dersler, dersleri devam 
ediyor. Çocuklarm hiç bir şeyden ha· 
berleri ) ok. Ilir an CV\ el tatil olnp, 
fırlaınıık, ıırkıuJn .. ıariyle lmlıışarak, 
011ıamak istiyorlar. 

..... 
An karadan 

A:ıkara. 10 (Telefonla) - Btiyük 
Atasını kaybeden Ankara 80D8UZ ve 
derin bir teeuUr içindedir. Bütün gUn 
Ulus meydanında Atatürk heykelinin 
etrafı büyük. heyecanlı, ağlaya:ı bir 
tavaf kUtlesile muhat olarak geçmiş. 
tir. 

üniversite 
en büyük tees-

•• •• •• 
surunu ya~ıyor 
BtlyUt Önder AtatUrkUn ölUm ba

berlnln üniversite gençliği Uzerlnde 
husule ıetlrdlfi bUyUk teesıUrU an
latacak hiçbir kalem tasavvur edile
mez. Haberi duyan profesörler dersa
nelerl &öz yqları arasında terkettl
ler. Talebeler koridorlara dökUldU. 
ler .. Grup grup toplanarak sıcak göz 
) a larlyle atJeyo~lardı. 

TUrk gençlltinln yUrefindekl Ata
tU rk sevgisini görmek isteyenlere 
hundan daha canlı bir misal olamaz
dı. 

Talebeler, üniversite bahçesinde, 
B yazıt meydainnda kısım kısım top.. 
lanmışlar, hep bunu konuşuyorlar; 

hep bundan bahsediyorlar. 'Onlvent
te rektörUnUn odasına talebe kısım 
kısım girip çıkıyor. Rektör yaşlı göz. 
Jerle talebeyi kartılayor ve AtatUr· 
kUn onlara emanet ettlll kudat vazt. 
fe;yl bir kere daha kendilerine hatJr· 
latıyor. 

Saat on ikiyi ~lyor •.• Gençlik U.
nfverslte koııferau salonuna dolru 
yUrUyor. Salon kıaa bir zamanda do~ 
du~ 

Bir &ene tlnlveraltell k'1rsUye çıka
rak hıçkırıklar aruında anlattı: 

"- BllJtlk Şef, bti)'ilk adamlarm 
B&fbaiu Atatürk öl4il. G6s J&flanm 
banda duJdalam J1lk8ek kederi aa
lutqoraa ne matla bana!... Hepimi& 
bW'ada o öli17e, Atatürkii.n ölümllne 
allamak lstl7orm. ~rkadqları bir 
dakika ıtık6ta davet edl1oram." 

1tirat edeyim ki dUo bUtttn fstan- korku ve hq7et du1arak, alnımız 
bul halkı. bUtUn memleket evlltJR- pencereye da7ah, sıcak bir odada bu
r-.ulll. oaarou aaaı•~l'4Pla ıasr_._ .. _._....,...,...,..._ııır--.avW11.-ı--n .. ntıınnftlW'l!rBIP.'. 'TIP9'ml9'/lllllt..-..•111ıı1•11dıı119olrıı.sJıll'diaıd-... ka. 
kırarak atlarken AtatUrlrtın ettea ft .................... ..,, .. _.. .. bt.. tanbala maluus, stlnbfllltl bir ~...... ...._ erlııllr, -pbg ibttyar llGtllD AnJra.;ı 
kandan varhttnın bile kendi aruın. ........, aölr,.....b .. 7.., leYbUm- En kOeftk .... aktslf'r •J'•ndlrarak. ralılar hu.ı,tlr hllngtlr atlamaktadır· 
dan ayrılmasına asla lbtlmal verml· da Mette11 ...... ,.., aörtlrila: fJtm- slttlkçe bft1D1ecek. Karşı dııjtlar p. lar. Hl~lr resmi tebUf ve kanun oL 
vecek kadar, tabiatla kanunlarını u. tek ve .oan. bir ba7U llOJIN, gök kma gelmiş, f«>nJ sllJnmlş bir camm makeısm her yer tam ltlr milli yas 
Dutmat isteyen bir teeasUrle 1Upbe- drlltaaG. ikeslnden görünü7or gibi. aaluıeai arzetmektecltr. Sinemalar kL 

Salon derin bir sessizlik içlnd 
kalmıştı .. Yalnız boğuk hıçkırıklar 

geliyordu. BUtUn yaşlı gözler AtatUr· 
kUn konferans salonundaki bUyUk 
.....W.• clWlmi" bakıyor ve Jtlr be7 
lre1 sfbl cluru7ordu. 

Rektör Geliyor 
Az ıonra tlnlvenlte rektörU yanın. 

da dekan ve profeıGrler oldutu halde 
Unlveı-,lt :> b ldl, kUrsUye çıktı. 

!cinde atlıyordu. AtatOrk'ln 6Hlmil haberi. itte böy. Ron '1enln dlidüAil ötüyor. Çocuk· palı. gazi:ıolar, kahveler bombot hal· 
ÖldUfUne inanmak ııtemtrerell le. •tef bir çl-ct halinde, tebrln do- tar, sokagft ~anı7orlar. Fakat biri. dedir. BiltUn reamt ve husud mllea.. 

:numune atlıyordu... Her eevllenfn lambaçh 80kaklaruadaa seçti, seçer- 81• mektebin ba7ratmaı raron çeldi. seaeler bayraklarını yarıya kadar çe.. 
llıtUnde yaşamrt Atadan ayrılmak ken, bılflan ve baJr&klan etdfrdl. mlş olduıtuna gö'l'ftyor. Ne var? Ne kerek bu derin mateme fıtlrak et
kolar mı? Eneıa. berlles, rıldınmla varal· oldu? AtatOrk ölcll. mektedirler. Gece yanlanna kadar IO. 

• • • 
Onlverslte meydanına gittim. Ata

lUrkUn yeminli yadlgArları ıeno kUl
tUr ordoeu, bıçkırıklarrnı saptedeml-
1erek afhyor. Gelen atllyor, ge~en 

ılhyor. DUkkAnlar göılerlDI rammuı. 
bldleeler ellerini blrlblrlne kavut
tarmu,, tabiat ıaımaf ... . . . . . . . . . . . 

Sokaklardı ıtmdl blrlblrtne tek il· 
kırdı IÖylemedllt halde, ytırefl tef· 
faf bir mahfaza gibi ıeerlılndekl de
rin kederi ~Hstf"ren kafile kafile in· 
1&nlar, ıablle alır afır çarpan cfal· 
Salar gibi yUrUyor. 

Berollu taratında, AtatUrkUn em· 
ıalslı debAıına bayran dünyanın 

bestedlfl 1aygıya bir delil addedlle
bllecek bUtlln konıoloıbane bayrak· 
ları gene 3 arıya kadar lnmlf ..• 

En ortancasınden en kUçUfllne ka
dar mektep Ç()('uklannı kendilerinin 
kaldıramı1acatı kadar bU7Ut bir 
matem bUznll içinde 1ör01orum. Bu 
matemin teseUlsl. 1ıtPalln yaşayıtın· 
dadır. Atatürk öldüyse, AtatUrklUk 
J'aşayor. H1KMET MtlNtR 

Okullarda 
AtatUrkUn sevgisiyle, onun eser ,.e 

onun lnkılAbının izinde yUrUyen ilk 
tahsil ça~mJan tA orta tabsJJ çağına 
kadar biltUn talebeler dUD bUyUk bir 
matem gUnU yaşıyorlardı. ÖlUm ha
berini duyan mekteplerin çoğQ ka
pandı. Öğretmen ve talebelerden ba-
7ılanlar oldu .. Dilb:ıssa Ukokulların 
ilk sınıflanndakl 7-8 yaşlarındaki 
Yavruların yürekten gelen acılarını 
rörıııek insan kalbi. insan yüreği I· 
cin ne mUşkUI bir vaziyet idi. 

Otledea eonra okullarda ders ya· 
ntlmadr: bUtUn talebeler ıUkOD lçlll· 
de hep AtatarkO andılar ye oaan cmı· 
mu ue atladılar. 

Dl11f pbl-ttte pne baldbtlnden vak· Çocuklar. tehlikeli anlarda blrlblr- kak,Jarda ne yapacağım, neye uiradı. 
tile flpbelendlltm bir tefblh - dona. JerlnP. Mkalan ko;yanlar gibi, •J'ft.I ğmı bilmJyen bütün Ankaralılar 00. 
kalmıftl. Fakat 90nra, sök ıttrleme- mahallede oturanlar elele tutaftlror- yunlan bükük aeuiz ve aaduız bir 
di. llad .. aöalerden, huln hastn 7aş- lar, sMSlzce d~lıyorlar. Civar, ev· halde dolaııyorlar. Kurulduju gUıı. 
Jar dölıdlldl. Aktıtı hluedllmc1en lerde, mektep payd08Unu kendllcrlne 
J&flard-1 herhan"1 bir işe başlamak ve1a nl· ~e:::ıberi en ıevlnçU ,rilnlere sahne o. 

Halk. farkıllda olmadan atJrror· hayet l"«>rmek ben saat başı 1apmlf an Ankara en acı gUnJeri yap.mak-
i be 

tadır. 
da. o an ev kaclmlan. r zaman alıştık. 

••• lan atfi'l'ftltOyft duyamadıldan için. 
"akitlerini fqırmak tlsereyken, mek 
tepten dünen çocaldan, onlara ken
dilerini toplat11or. 

Atatürk öldll. Fakat. derileri de-

Aıattlrlrt• 61tlmll haberi daJU)ur 
cta111ımas. ..-. lclarebanelerlnJn 
telefonlan, enap Hrllmeel lmklastz 
bir tüllde .......... bafla•,.tı. Balk 
llGkülara clöktllJDGt. lııllltH••• Alaka· vam etmektedir. 
,. cacldMine. psetelerln bnlandak· 

ıan 1erıertn öntlne &oplanllllftl. Ha· ı······· 
aıe1ef, ölOm haberi &eentt edt7ordu. ~ 

Anadolu aJauınm ön8, en kalaba- G o r Ü n. n 
bil olan rerdl. Btlll:Gmedn teblitl, bir Ok 
llAlrda .......... halka dalrtal11ordu. u na n 
Blnı IOlln. akfam psetelerl, lklncJ 
tabılar çaktı• Ber taraf, çekilen ra-
1'1111 ba~ teblr, matemli bir 
19Ua ..... ,...mı ........ 

AtMDU urbetlDI" nunbarl,.Ut> 
bıtbl't• bbmft biti• llmtdlnl. artık 
JalDD 011A .,...._.bir pUn! 

• • • 

s~vıenen 
----D:i::I-=========· B tzt iatiklilimi.ze kavuıturmaic 

ve hür yaptmak için mucbe 
denecek kadar bilyi.4k eserler meydana 
getiren Onu, Atamız Muatafa Kemali, 
bisden ayıran baıtabfı yenecek bir 
mucbe suhur etmedir 

• • • A TATURK öJ.dU. Türk milleti! 
Onun elli ıekiz yıllık ömrü il. 

serinde dotan uiz Cumhuriyetin aan~ 
vediadır. Afla, aev fakat Onun sana 
emaneti olan Cumhuriyetinle göfıun 
kabaram. CumhurlJietin ezeli ve ebe· 
dl gençlifi ile Atamızın ıonsmluğuna 
bvutan ve mevcudiyet·ne hürmet ve 
llYC nı bir defa da.'ıa yadet r.. 

.y. • .y. o AIMA k.tbimizde yapyacak o. 
lan Atatilrktın, en büyük ese

ri: Cumhuriyet y&}alın ! 

KEF 

Konsolosların 
taziye le ti 

latanbulda bulunan ecnebi devlet· 
ler konsolosları dUn ayrı ayrı vlJAye. 

te gelerek Vail Muhittin UıtUndatı 
ziyaret etmişler, BUyUk Şeftmlzln 
herkese hUzUn ve ıstırap veren zıya. 
ından dolayı duydu klan teesıUrO bil. 

dlrmtşlerdlr. Şehrimizdeki kenıolos
haneler de dUn matem işareti olmak 

Uzere bayraklarını yanya kadar <:ek
mişlerdir. 

-n-o--

Eğlence yerleri 
kapandı 

DUn ö'lim haberi duyulunca bütün 
sbmıalar ve diğer eğlence yerleri he
men kapılanru kapamqbrdır. 

Kahvelerde herkes oy.m!anıu yan· 
da bıtakmıı. buraları bombot bir ha. 
le gelmfftlr. 

Rektör aözUne ba9ladılı zaman 
ı.f Jıyord u: 

Arkadatlanm; 
"- Kendiıine ba.ih oldu

ğumuz Atatürk bugün aabah 
dokuzu bet geçe hayata göz
lerini kapadı. 

Bir yıldanberi ıabrap çeki· 
yordu. Onun çektiği bu ıab· 

rapla aanki Türk milletini ileri 
de gelecek bir felaketin ke-
derine timdiden alqtınyor
du. 

Buaün Türk ülkesinde bir 
tek kimae ta.anar edemiyo
nun ki ailamum; ben de ıi
::Z:l~ beraber ailıyorum. 

Bu ııbrabı en fazla kencli
ıine cumhuriyeti emanet ettİ· 
ii Türk aençliii duynnqtur. 
Türk gençliği cumhuriyeti 
daima koruyacak ve onun 
iz:nde yürüyecektir." 

Bundan sonra nbul Valisi lılu-
hlddln O tUnda-·d:ın gele ı ttlgraf o
kundu : 

" - Bugün Türlt milletiniıı 
uğradığı büyük kayıp kartı· 
sı.nda kederlenmiyecek biç 
k1mse yoktur. Bu en tabii bir 
§eydir. 

Türk gençliğinin Atatürke 
kar§ı son aaygılannı yapmak 
üzere matem prograınmda 
icap ec1en en mühim yer ve 
va..,.· fe kendilerine verilecek-
ti
. ,, 
r. 
Oençllk bundan sonra ileride ken

d 1 rlne verilecek vaalf j1 beklemele 
'tisen dal!ld tar. 
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Aliit.lil .ı.UL ba. 
yatı!lda fotoğrafü:. 

t~sbit edilmiş hfidi
ı:ıeler: 

Atatürk bir kt. 
kik sey:ıhatind('n 

so,ra k:>rdisini kar 
şılayanlarla. Trak. 

vr'rıar ve ernebi dev 
let ri"a linin memlc. 
kctirv,;~,, ,.~rtrkları 

•se~··ı h::ı tlera" ... 



Ulu Şcfımız, Eskı lngılız hı c:ılı 

Edvardın memleketimize yaptığı zi. 
yarette, ve diğer memleket dolaşma
larındn kendisini karşılayan ve u. 
ğ11rlı,·1n1;1 rl n ... 



--------------------------~~----------------- ~ 
Başvekil Hükdmetin resmi 

tebliği 
lstanbul, 10 (A.A.) - Türkiye Cumhuriyeti hUkQmetinin resmi 

tebliğidir: 
Müdavi ve müşavir tabibltrinin neşredilen ıon raporu, Atatürkiln 

dünyaya gözlerini kapadığzn1 bildirmektedir. 
Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısınr, Türk milleti ulu şe· 

fini, insanlık büyük evladını kabctti. Milletimize içimi.ı yanarak, bu tarife 
ıığmayan ziyamdan dol.ıyı en derin taziyelerimizi ıunanz • 

Kederlerimizin tes,:llısini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlı
hkta ve aziz vatanınuzın hizmetinde aranz. Şurasını da her ıeyden evvel 
beyan etmeliyiz ki ölm ~z ol"n onun büyük eseri Cumhuriyet Türkiyesidir. 

Hükumetiniz, içinde bulunduğumuz bu mühim anda bugüne kadar 
olduğu gibi, dikkatle vlzıfe başındadır, Müesses olan nizamı ve vaziyeti 
idame hususunu, büyük Türk milletinin hüktlmeti ile tek vücu.d olarak te
yit ve temin edeceğine şüpb, ycktur. 

Tegkilitı esasiye kımın.unun 33 üncü maddesi mucibince Bilyük 
Millet Mec:Jisi Reisi Ahc!~~l".alik Renda Reisicümhur V ekilcti vazifesini 
deruhte etmiı ve ifaya başlauu:-tır. 

Gene Teı.Idl~tı Esasiye kanununun 34 Uncil maddesi mucibince Büyük 
Millet Meclisi derhal yeni J:<dsicumhuru intihap edecektir. 

Türkiyenin en büyük n:akamına Te§kilatı Esasiye kanununa göre, 
geçtcek zatın etrafında hül..Cımetiyle, ıanlı ordusiyle ve bütün kuvvetiyle 
Türk milleti sarsılmaz bir va.·hk olarak toplanacak ve yükselmesine devam 
edecektir. 

Bugiln ayrılığına ağladığımız büyük şefimiz Atatürk, her vakit Türk 
milletine güvendi. EserL:.ini bu gilvenlc yaptı. tdamesi esbabını da 
iıti:onal ederek gilvenle 'Jüyük m:lletimize bıraktı. Ebedt Türk milleti o
nun =ıerlerini ebediyetle ya:;at~ca'lctır. Türk gensliği onun kıymetli vedi· 
uı t:'lan Türkiye Cumhuriydin~ daima koruyacak ve onun izinde yilriiy~ 
cektir. 

Kemal Atatlirk, TtirkU.. tarihinde ve gönlilnde daima ya,ayacıktır. 

Müdavi dok torların 
SOh raporu 

btanbul, 10 (A.A.) - AtatUrkün müdavi ve milfavir tabiblerl tara· 
fmd:ın verilen rapor ıuretid.ir: 

Reiıic:ümhur Atatürkar. umumi hallerindeki vehamet dUn gece aaat 
24 te ncıredilen tebliğden sonra her an artarak bugün, 10 tkinciteırin 
938 pel'§embe sabahı 9,CS geçe büyük gelimi% derin koma içinde terki 

hayat etmiılerdir. 
llildavf tabibler: 
Pr. Dr. Neıet Ömer trdetp 
Pr. Dr. M. Kemal Öke 
Dr. Nihad Rept BeJaer. 

Jlllşavfr tabfbler: 
Pr. Dr. Akli Muhtar Özden. 
Pr. Dr. Hayrullah Diker. 
Pr. Dr. SUreyya Hidayet Serter. 
Dr. M. Klmll Berk 
Dr. Abrevaya Marmaralı 

Reisicumhur Vekili 
Meclisi bugün toplar.maya 

davet etti 
Ankara, 10 (AA.) -Reisicumhur VekiliveBüyükMil

let Meclisi Reisinin tebliği: 
Reisicumhur Atatürk'ün milleti mateme garkeyleyen 

elim ziyaı dolayısiyle teıkilatı esasiye kanununun 34 üncü 
madden mucibince yeni reisicumhur intihap ed:'mek üzne 
Tepinisaninin on birinci cuma günü saat 11 de Büyük Millet 
Meclisini içtimaa dacvet ec! ·.,. 

· licumhur Vekili ve Büyük 
Millet Mecli~i Reisi 

M.A.RENDA 

Ankaradaki ecnebi 
devlet mümessilleri 

An karada 
A:ıkara 10 (A. A.) - Başvekil Celal 

Bayar bu ak§8.Dl saat 23.5 de İstanbul. 
dan gehrimize dönmüştür. 

Başvekil Cel~l 13a.yar istasyonda Re
isiciımh ur Vekili B. M. Meclisi Reisi 
Abdülhalik Reııda, Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel sekreteri Şükrü Kaya, Ve. 
klller, Mülki ve Askeri erkan tarafın. 
dan k&r§ılanmı§dır. 

Kendisini karşılamaya gelen zevat 
ile ayn ayrı sellmlaşdıktan sonra ga
rın kabul salonuna giren Ba§Vekil Ce. 
IA.l Bayar, burada biiytlk matemimiz 
karşısında duydukları teessUrUn bir f. 
fadesi olmak Uzere heyet halinde ken
disini beklemekte olan bUyUk ve orta 
e!çllerile, ataşemilterlerin taziyele
kabul etmiştir. 

Başvekil Ce'Al Bayar, fstasyondan 
doğruca BüyUk Millet Meclisine gele. 
rek Reisicllmhur Vekili ve BUyUk Mil
let Meclisi Reisi Abdülhalik Rendayı 
ziyaret eylemiştir. 

Bu ziyareti müteakip Vekiller heye. 
ti B. M. Meclisinde bir içtima akdey. 
!emiştir. 

Ecnebi Devlet mU
m~~slllerloin kararı 

Ankara, 10 (A.A.) - Haber alındı
ğına göre, Afgan bUyUk elçisi ekse
ltns Sultan Ahmet Hanın rlyasetlnde 
toplanan ecnebi devlet mUmesslllerl , 
bugünden itibaren cenaze mereslmt-

tn hitamına kadar ziyafet vermemeyi 
kabul resimleri yapmamayı, elçilik
lere yarı bayrak c;ekmeyt ve teessUr
lerlne bir nişane olmak Uzere bu alı:
şamtstanbuldan avdet etmekte olan 
Başvekil CelU Bayarı istasyonda he
yet halinde karşılamayı ve B. M. Mec 
Uslnln yarınki toplantısında da bu
lunmayı kararlaştırmışlardır. 

Ankara,10 (A.A.) - Memleketimiz 
deki bUtUn ecnebi devlet mümeastı
lert hariciye vekUI doktor RUşttı .Ara
sa, mmt matemfmlze samimi tştlrnk-

• ı. lı: ' lerinl bllalren taziye me tupları gön-
dermişlerdir. 

Parti Grup J 

bu sabah 
toplanıyor 

Ankna, 10 (Telefonla) - Saat do
kuzda Parti Grupu mensupla_·ının iç
tima edeecklerl anlaşılmaktadır. 

Toplantıda Reisicumhur namzedl
nrıl ve Parti Umum Relı Veklllnlo 
kararlaştırılması m uhtemeldlr. 

Saat on birde Meclis toplanacak ve 
Meclls, Reisicumhur tntlhabını yapa
cak, seçim neticesi alınınca yeni Rei
sicumhur Meclis kUrsUsUno çıkarak 

yemin edecektir. Netice 101 atım top. 
·la UAn edllecektlr. 

Aloer Sc.ronun 
makalesi 

Parls, 10 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor:· 
Alber Sarraut, Paris Soir gazete

sinde, Atatilrkiln ölUıiıU dolayısile 

Re isi c u m h u t Ve k i 1 i ı i z i y'" ret ede r c k ~ığı bir makalede ezcümle diyor 

deftari mahsusu irr,zaladılar 
Ankara. 10 (A.A.) - Bugün bütUn 

ecnebi devlet milmessilleri Reisicum
hur Vekili ve B. M. Meclisi Reisi Ah. 
dUlhalik Rendayı ziyaret ederek def· 
t:ri mahsusu imzalamıılardır. 

Ankara, 10 (A.A.) - Bugiln uat 
17 de Hariciye Vek:li Doktor Aras An. 
karadaki ecnebi diplomatlarını heyet 
halinde kabul etmiştir. 

Duayen bulunan Efgan B,iiyük elçisi 
ekselans Sultan Ahme:l Han diplomat.. 
lar heyeti namına atideki beyanatta bu
lunmuıtur: 

Bay Vekil, 
•Gerek kendi namıma, gerekse Dua. 

yeni bulunduğum d:plomatlar heyeti ve 
temail ettiğimiz memleketler namına 

aatr devletinize bu büyük mateminiz· 
den dolayı derin teesaürlerimble aaml. 
mi ~erlmlzl aızedcrim. 

Ş:.uıu da zatı de\letinize arzetmek 
isterim ki, bu büyük dilnya adamının 
ziyaı sizin milletinu gibi her b:rimizin 
milletini de ıon derece müteessir etmiı 
tir. Bütün kalbimizle bu payanıız ke. 
derinize iıtirak ediy.cruz • ., 

Hariciye Vekili Doktor Araı cevap 
olarak demiıtir ki : 

"Bay Duayen, Büyük elçiler, Orta 
elçiler, Maslahatgüzarlar. 

Milmtaz mümessilleri bultmduğunuı 
dost memleketler namına gerek kay -
bettiğimiz Ulu Şefimiz gerek onun öL 
mez eseri olan Türkiye Cumhuriyeti 
hakkında gösterdiJ iniz bu derin ve mi\· 
essir sempati tezahiirü Türk rniltctin;n 
ve Cumhuriyet Hükfımctinin ruhunda 
menkuş kalacaktır. 

Samimt taziyelerlnlzden dolayı bil
tün kalbimle teıckkür ederim.,. 

"AtatUrkUn öJUmü, herkeste hay. 
ranlık uyandıran Türkiye için azim 
bir ziyadır. Atatilrkün kahramanlığı 

ve dehasL Tilrkiyeıün istikl8.lini ya. 
ratm11 ve kalkınmasını baprmıştı. 

Bu ziya, Fransa için de çok acıklı

dır. ÇilnkU, AtatUrk, onun sadık ve 
samimi bir dostu idi. Bu ziya sulh da. 
vası lçtn de çok elimdir. Zira, bu dev. 
let şefi yorulmaz bir surette sulh un 
korunmasma çalışmakta idi. Bu ölüm 
phsen beni de fevkallde mUtee!lim 
etmiştır. Ankarada sefir bulunduğum 
sırada, o zaman ismi Gazi Mustafa 
Kemal olan bu BilyUk Adam, ile sık 
sık temas lmkAnmı bulmuştum. Ara· 
ıruzda, samimi ve kalbi bir sevgi h!sıl 
olmuştu. Ona karşı hayranlık ve sev. 
gi besliyordum. Türkiyede bulunan bü 
tün dost'arım, Türk milletinin bu bil. 
yUk matem gününde duyduğum ıstı
rabm ne kadar derin olduğunu takdir 
ederler.,. 

Vatan en büyük ev18.dın 
kaybetmedi 

Yazan: Hakkı Silha Gezgin 
Atatürk, gözlerini yumdu. rin acısından çok daha de • 

Onun gibi bir adam için "öl- ve çolc daha p"rcı-layıcı olur 
dü" sözü, daha asırlarca za. Fakat ol~n kafalar ve du 

"' man söylenemiyece!dir. Çün- rulmuş ruhlann kendilerin 
lii ölüm, ancak ac~zleri, eser- göre zen,.,:n teselli kaynakla 
sizleri söndüren bir son ne- n da vardır. 
festir. Onun gibi arkasında Biliriz, ki Atatürk ikidir 
koca bir vatan tnJJreJ~J ..... ~ üs- Biri etten kemikten Atatürk 
tüne şanın, ~erefin, akıl ve ki bir besikle b~r mezar arası 
zekanın, kudret ve İraden;n na atılmış ömür ~ö:erüsün 
e~ ~ük1ıek ese~l:r.ini ~t.'!~~ den PP"~cek ve do~~uiJı.ğib 
hır yarabcıya olum, elını su· öl(>rektir • 
remez. Öteki Atatürkün ise, ölüm 

Onu içine alan Türk topra· le, me,,_.,.h. J..:_..ı..:r .-.lakas 
ğı, bir kere daha kutsallaşa- t<ıktur. O, ehedidir. Türkiy 
cak. Bin kere daha kıymetle- ı~in, Türk milleti için oldu~ 
necek. kadar, dünya ;dn ve insanlı 
Atatürk, tarjh;mizin göğgi1n· i'ı-in de ebedidir. 
de kah bir kahraman gibi, Atatiirkiin m1'nevi ~,_lıaiy 
kah bir kurtarıcı gibi, hazan ri, bu v~t~n'" topr~'"1ann 
bir inkılapçı olaraJ<, fal~at er nurd~n bir tohum gibi gİr 
çok bir yaratıcı olarak do· mi§, ba~u· k, filiz vermiş, çice 
la~tı. açmış üH<eyi baştan başa do 

Es!<l c:hangirlerin bastığ' nntmıştır. 
yerde nt bitmezdi. Onun geç- On•1nla b1zim aramı?.a hi 
tiği yollar cennete döndü. bir zarn11.n bir mezar giremi 

o;~,.,~ ölüm haı...eri, ortl\hiYr ~ ~cektir. 
yayılınca, memleket hüyül' Ölülerin va~İyetleri, sağla 
bir acıvl"' sars11ldı. Yollarde rın E"m;rlerinden ziyade kuv
m;niminiler a;;.Jnrnr, P~"cler vetli olur. 
ağlıyor, ort" yaıt.l1lar, iht:yar- At!llti1rk, vakit vakit bu son 
lar l'.~lıvnrdu. Acl1t.m dolu so· P,"ün:;,...:~ lu•tırl!lmış ve millete 
kalt)$\l"t biı- S~""Cı fnvrftnl~;y}e bu akıbetten sonraki vazife
bül~\lüvor)"'rdı. Yara ve a- brini de hazırlamıştır. 
cı, her tarafta, her yüzde, 

Ge"'lcliöe hitabesi, dünya-
her şeyde görünüyor. da bırakılmış vasiye~lerİll 

B~şlar, yan inik bayrak- hepsinden iistün bir ruh ve 
larda bir sani,re dur~u'd:a.n r· -~T bü~·tiklil~ taşır. Ciltler 
sonra öne e~liyor, herkef ... ut;n nutku da, başımız ıdnl-
k d• .. 1 . ... --·· b .. b. • en ı goz yaş arını çıgneyıt n .. ırca, aşvuracagımız ır şı-

re~c yürüyor. fa kaynağıdır. 
Dünyadan bu kadar insan Bugün vatan, en büvük ev-

geliD .P'ecti ... Hiç birisi arka- ladını kaybetmedi. Onu aa
&mda bütün b~r i11keyi böyle de.ce v,ö~sünün derinliğine 
bir tek yürek haline koyma· çE-l<ip aldı. 
dı. Tarih, gene onun izlerinde 

Bu'?iin, Türkün yası var. yi:::üyecek, kurtarıp yetiştir
Derilerimiz, pertavsız adese- diği millet ~ene onun kuman
leri gibi bu haberin acumu, dası altında zamanı, mede
alev ve ate§ yaparak içimize niyeti, ht'l.lda ve §erefi fethe 
clö1cüyor. ~idecektir. 
Yalnız b;r ö!~~üz p;b; değil Çünkü >. nkarada, Sivasta, 

ye!:işkin bir evlat gibi Büyük f:.. __ • -1 -., lstanbuldaki Ata· 
Atam•z1 n ardından ağlıyo- ti!rk ne ise, bizim için "Ah· 
ruz. Yett§k

0

n in~anların hu ret" teki Atatürk de odur. 
türlü kayıpl'-r kar~ıt'ınr1,.ki 
ısbraplan elbette. · kücükle. Hakkı Süha Gezgin 
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,'Baş tarafı 3 üncüde) bile Gaziyi son günlere kadar sadece 
büyük asker olarak tanıyormuş, onun 
siyasilere mahsus yüksek evsafını ya. 

kından görüp öğrendi.k~e? ·~~ra t~k
dir edebilmiş. Bu takdırını Vışı şehrın. 

mal Bey kumanJayı bırakmı~a~a. 

ğmı söylemişti. O vakit bu bir hadısc 
olmuştu. Alman miralayı Liman. Fon 

P .k. t tmı' ·t·ı Lıman Sanders aşaya şı aye e !ıi • 

Paşa meseleyi halledebilmek için daha l 
büyük rütbede olan kolordu kumanda· 

· · Fakat bu nı Esat Paşayı göndermıştı. . 
defa Mustafa Kemal Bey şöyle dedı: 1 

de verdiği umumi bir konferansta her 
Gazi adını zikrettikçe hürmetkar bir 
tavır almasıyla göstermiıtir. 

Haıbuki Gazi daha Anadolu hare • 
katına başladığı günden itibaren yal -
nız büyük asker değil, ayni zaman~a 
büyük devlet adamı olduğunu fi~len ıs
bat etmiştir. Fazla olarak kendı mu • 
bitini ve meclisini devlet adamları ye
tiştirmeye mahsus bir mektep .~~line 
getirmiştir. o, her gün kabul ettıgı. ya
kın arkadaşlarına musahabe şeklınd-= 
ders verir. Onun meclisi en yüksek ve 
ciddi bir mektep dershanesi gibidir. 
Bu suretle Gazi bütt:n cumhuriyetçi ve 
inkılapçı arkadaşlarını kendi eliyle ye
tiştirmiştir. 

"Ben bir şartla kumandayı bıraka • 
bilirim. Miralay cenaplarının kuma~.: 
dayı aldıkları zaman ne yapacağın.ı 0~ 

· la·ı;ı vazıyetı renmeliyim . ., Alman mıra J •• 

tetkik etmiş: "Ben ricat emri verırım.,, 
demiştir. Mustafa Kemal Beyse: 

"ld·-·ı 'çin kuman-•'tşte ben bunu bı ıgım . 
B bu vazıyettc dayı bırakmıyorum. en . .

1 
• 

taarruz ederim. Arkada nihayet bır ı ;:ı 
kilometrelik bir mesafe vardır. 

· t et-B.. ı b: vaziyette rıca 
oy e .r · dökül-

mek mahvolmak, denıze d 
mek demektir. Binaenaleyh taarruz an 

ktur cevabını başka yapacak şey yo " 

vermiştir. M tafa 
.. . Esat Paşa us Bunun uzerıne ., 

ckc:ıyarak: Al-Kemal Beyin'omuzunu :. . . 
. ·n demekle ıktı. lah muvaffakıyet versı " .. .. 

. "h na dönmuc:tur. fa etmış ve karargcı ı s 

Filhakika Mustafa Kemal Bey taar· 
b'k t · 0 günün ge. ruz kararını tat ı e mış, _. 

cesi içinde tehlikeli vaziyet degı~m~~· 
. go muvaffakiyet başlamış, bu netıceyı -

ren Alman miralayı askeri bir tavırla 
k Mustafa Ke. selam vererek kayma am . 

• ''B bir mırala· mal Beye yaklaşmış• en 
b ....... m Fakat }'im. Rütbece sizden uyugu . . 

. . . d çalışmayı kendı. sızın emrınız aıtın a . 
f b•1• . Bunu Lıman Fon me şere ı ırım. 

Sanders Paşaya da böyle<:e telefonla 

bildirdim!,, demiştir. 

\"alnı z Meml~ket 
Millet 

ve 

Kararlarını hiçbir zorluk ve tehlike 
karşısında tatbik etmekten çekinmiyen 
Gazinin kendine mahsus bir düşünü~ 
ve bir çalışma tarzı vardır. O memle
ket ve millete ait her hangi mühim_ bir 
karar vermezden evvel bütün varhgını 
o bir fikir etrafında topl~r: Hatta uy
kularında bile dimağı o fıkır ve ~ak -

1 Olur o zaman Gazı tıpkı 
aatla meşgu • . k dar 
ateşte beyaz dereceye gelınceye a 

f a kıvılcımlar sa. kızaran ve her tara ın . . . 
ibidir Zıhnının çan bir çelik parçası g · .. . 

.. h. mevzu uzerıne 
meşgul olduğu mu ım . . 

.. l d·;;· s .. zlcr o kadar ateşlıdır. 
ıoy e ı.,ı o ... k ük-

Gazinin askerlil: sahasında çJ y 
• . . daha pek genç sek ve eşsız ıkti.darı, . t' 

Fakat garıp ır yastayken tanınmıştır. ..k 
.. . . kadar yu -ki bir asker kabılıyetçe ne . . 
' . d let ıdaresınc &ek olursa olsun. bır ev -

. lamıyacagını 
mahsus vasıfları haız 0 k. mc· 

· • sahada 1 
zannedenler onun sıyası .• M"' 

1 rdır Mıllı u .ziyetlerini anlıyamamış a · 
11 

be 
M fa Kema e · cadelenin başında usta b' r 

radarı ıre raber oldukları halde .son 
1 bazr zevabirer ondan uzaklaşmış 0 an 

tın hataları hep bu noktadadır. . 
f Kemal sı. Bununla beraber Musta a k"t 

. ·1 de her va ı yasete dair olan fikırlerı e . . 
1 b etmıştır. kendi muhaliflerine ga e e . 

· · kılabı sı· Mustafa Kemal meşrutıyet ın . . . 
kk. emıyetının rasında ittihat ve Tera 1 c 

Selanik merkezinde bulunuyordu. in • 
ordu • kılap tahakkuk ettikten sonra . 

daki tehlı-nun siyasi işlere karışmasın 
1 da en evvc kcyi cemiyet erkanı arasın 

• • ,ordUY:11 
tal<dir eden o oldu. Bunun ıçın ., /# -

f.k · · •idde "' cemiyetten ayırmak 1 rını :. · 
_..ı lanna kadafaa etti. Bu fi!.rini arkcwaş 

· · · asetten çe. lıul etiremeyince kendısı sıy 
• . 1 meşgul 

kildi ve sadece ordu ışlerıy e f Kc-
. d da Musta a oldu. Nıhayet bu ava Ik n fe 

ld -u ba a -malin ne kadar haklı o ug 
d Şayanı te -laketinden sonra anlaşıl 1• B 

1 1 bu a • essürdür ki, Mustafa Kema ·yet· 
·abu vazı kan mücadelesinde şu vey lc:aydı 

- b lunrnuş 0 
te bulunamadı. Eger u uhab 

tduğu m • ordu içinde kazanmış 0 • . yapa • 
·· b t bır ış bet ve emniyetle r:ıus e 

bilmes:ne çok ihtimal vardı. 

Her yo nun b1r siJzU 

kT M Heryo 
Sabık Fransız Başve 1 1 • .• ·' 

G:ı•i ile goruş. 

Gazi daha Milli Mücadeleye başla. 
dığı gJn Türkiyede bir Cümhuriyet te· 
sisini düşünmüştü. Onun bu düşünce. 
sini hissettikleri için bazıları kendisin
den ayrılmışlardı. Hatta İstanbulda 

Yıldız sarayı da bunu hissettiği için 
Anadolu hareketlerine karşı en aman. 
sız bir düşman kesilmişti. Düşmanl.k
ta ecnebi kuvvetlerine rekabet etmişti. 

Bununla beraber Gazi daha ilk gün. 
uen dü~ündüğü siyasi, idari ve içtimai 
inkılaplardan hiçbirini derhal tatbika 
girişmemiştir . 

İptida düşman ordularını Türk top· 
raklarından çıkarmak maksadına ken. 
dini vermişt:r. Büyük Millet Meclisi 
hükumeti bu suretle milli bir harp hü
kumetinden ibaret olmuştur. Bu da ka
fi gelmemiş, Büyük Millet Meclisi ken 
disinin bütün salahiyetleriyle beraber 
Gaziye Başkumo:ı.:ianlık vermiştir. 

işte Sakarya zaferi bu zihniyetle el
de edilmiş, Dumlupınar zaferi bu yük. 
sek, uluvvücenaplıkla kazanılmıştır. 

Nihayet Lozan aulhü bu muzafferiyet
ler üzerine kurulmuıtur. 

Ondan scnra adım adım dahili inkı. 
lap hareketlerine geçilmiıtir. iptida hi· 
!afetle saltanat, sonra din ve dünya i~. 
!eri birbirinden ayrılmııtır. Sonra hi
lafet ilga olunmı.:ş, Cumhuriyet ilan e. 
dilmiş, Cumhuriyeti memlekette yer -
)eştirmek için halifeyle hanedan azala. 
rı memleketten çıkarılmıştır. Şapka in
kılabı, kadınlara verilen içtimai hürri
yet, harf inkılabı bunlardan son~a gel
miştir. Nihayet milli tarih ve dıl tet • 
kikleri, harı inkılabı başlamı,tır. 

Bütün bu inkılap silsilelerinJen ma:C 
sat Türk milletinin maneviyatını taz • 
yik eden inkişaf zincirlerini kırmak~ır. 
Medeni kanunun kabulüne kadar Mıl -
let Mecı:si ahkamı şer'iyenin tenfizi 
vazifesini esas tuttuğu, bu ahkam ise 
daha yüksek bir kanunu esasi tanıma
dığı için Türk milletini muamelat nok. 
tasından içtimai statükoda tutmakt~n 
baıka bir şey düşür.emiyordl.!. O tarıh-

ki Meclis azalarından birçoğunun 
te d mezunu oldug· u düşünülürse me rese . 

d başka türlü hareketlen de ko. bun an . • 
1 bir şey değildi. Fakat ınkılapçı ye-
~yd 1 t ricali öyle tedbirler aldılar ki, 
nı eve . 1 • • ..k 

d eciler de Türk mıl etını yu -bu me res • 
le . ·n ileri sürülen medenı tedscltme ıçı 

k nda müdafaasız kaldılar. birler arşısı . . 
ğl • b'yetlerini teshm ettıler. Alı. 

Ve ma u 1 
• 'nd 

b. 1 asli tenkil mahıyetı e 
nan ted ır er . - k d 

. 1 ı:.k· mümkiın oldugu a ar 
olmadı. Bı " ıs . k 

. e kısmen techıl etme 
onları tenvır v .. 

1 . . millete gostermek su • ve cehalet erını 
. . ld Bir milleti uyandırmak 

retıle vakı o u. lı:-ı. d"l 
. . . k ıı:. günlerinde tat l& e ı • 
ıl".ın o ın ı "P 

:s • • bugün ve yarın tat· 
miş olan sıstemın _ 

. d .. ksek faydalar oldugu kay -
bıkın a yu · öre bir mil 
dedilriıek lazımdır. Gazıye g 

h ·ı1 ı·n esiri bırakılamaz. Bu da Jet ca ı er .. .. 1 
. . hl" . isbatla mumkun o ur. cahıllerın ce ını . 

. . f tirmek istiyen ınkılapçılar Mılletı ye ış 1 d 
h'II karşı cesur davranma ı ır. 

bu cak ıbereayede masum millet 'kütle-
Anca u s ·ıı 

h. saçan avanak cahı er si etrafına ze ır .. 
kütlesinden yakasını sıyırabıhr. 

AtalUrkUn vasıfları 

zekasının an'anat kalıplan içinde ka. 
palı kalmamasıdır. Daima hareket ha
linde olan uyanık dimağının her saha. 
da yeni yollar araması ve bulmasıdır. 
Kıyafette, idarede, siyasette, ilimde, 
tarihte ve dilde yapılmış olan inkılap -
lar hep bunun neticesidir. 

Burada, bilhassa bir noktaya daha 
işaret etmek isteriz. Gazinin tahakkuk 
ettirmiş olduğu inkılap silsileleri ara • 
sında hilafetin ilgası büyük eserlerden 
biridir. Bunda hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Bu böyle olmakla beraber ne 
gariptir ki beşeriyet aleminde islam di
nini medeniyetin tahrip edici bir unsu. 
ru gibi telakki eden ve bu noktada a
sırlarca bin bir vasıta ile propaganda 
yapan gayri müslim büyük devletler 
Mustafa Kemalin l.ilafeti ilga etmesin. 
den sonra hilafetçi oldular. Bu anlaşıl· 
maz bir muamma görünüyor. Fakat bu 
zehir ve rezalet saçan tertibi anlamı • 
yacak değil Türk milleti, hatta herhan
gi bir islim heyeti içtimaiyesi bile yok. 
tur. Bizim ötedenberi gördüğümüze gö 
re bu adi politika vasıtası olarak kul -
lanılmak istenen islam alemini iğfal e. 
dici, uyuşturucu, afyondan fazla tedbir 
!er şüphesiz bütün islam alemince an-

laşılmıştır. Ve daha da anlaşılacaktır. 
Bu tedbiri, bu sahte tedbiri kullanmış 
olanlar bir gün öldürücü reçetenin ha. 
yat reçetesi olduğunu göreceklerdir. 
Biz bu nokta üzerir.de fazla durmıya
cağız. Kendilerinin büyük doktor ol -
duklarını zannedenlerin reçetesinin 

yanlışlığı meydandadır. Hilafet reçe· 
tesi, şeriat reçetesi karşısında bizim de 
kendimize mahsus reçetelerimiz var • 

dır. Bunlar da insanlık reçetesi, kültür 
reçetesi, medeniyet reçetesi, esaretten 
kurtulma reçetesi ve bunun yegane ça 
resi olan laiklik reçetesidir. Şimdi be • 
ıeriyet bu iki reçetenin müsademesi 

manzarasına şahit bulunuyor. Acaba 
hangisi galebe çalacaktır?. Bunu ısrar

la, büyük imanla şimdi söyliyebiliriz. 
k1, daima Jı:öhne, daima çürük mücsse -
seler yıkılmrya mahkumdur, taze fi • 
kirlerle yepyeni prensiplerle insanlığı 
yükselten binaların tavanı arşa dayan
maktadır. Bu hakikatleri görenler için 
uzun uzadiya delil ve ispata da hacet 
ycktur. 

Kont 1sforça bir makalesinde Gazi -
nin muvaffakiyet sırrını araştırmış, es
ki Osmanlı imparatorluğunun siyasi 

zaafını teıkil eden hilafeti ilga etmiş 
olmasında bulmuş. Filhakika tekrar e. 
delim ki hilafetin ilgası Gazinin bü -
yük eserlerinden birisidir. Neticesi iti -

bariyle bu eserin birçok siyasi muvaf -
fakiyetlere hizmet ettiği şüphesizdir. 

Fakat Gazinin muvaffakiyeti sırrını öy. 
le bir kelime, bir cün.le, yahut bir va

sıfla ifade etmek mümkün değildir. 

Çünkü Gazinin muvaffakiyetini temin 
eden amiller bir değil, pek çoktur. Ze. 
kisr, azmi, sabn, çalışma usulü, insanla 
n iyi tanıması, herkesi işe y:ırıyabile • 
ceği yerde kullanması .. ilah .. ayrı ayrı 
nıuvaffakiyet amillerindendir. 

Fakat Gazinin muvaffakiyetini te . 
min eden amillerin başında bütün kuv 
vetlerini her vakit muayyen maksat ü
zerinde toplamak, diğer taraftan zor -
lukları dağıtmak, muhalif kuvvetleri 
kendi maksadı uğrunda kulanabilmek 
kabiliyeti gelir. Nasıl ki Dumlupınar 

zaferiyle neticelenen büyük Afyon ta
arruzunda Yunan ordusu gerek asker 
kuvveti, gerek teçhizatı itibariyle Türk 
ordusuna faikti. Gazi öyle bir taarruz 
planı tertip etti ki muayyen bir sahada 
Türk ordusunu düımana galip vaziyete 
getirdi. Neticede bütün düşman ordu -
su imha edildi, 

Siyasi, idari ve içtimai in'kllapların 
safhaları takip edilirse bunlarda da ay. 
ni mücadele usulünün büyük mikyasta 
hizmeti görülür. N etekim Gazi iptida 
milli hükumete, Büyük Millet Meclisi 
hükumeti ismini vC'rdi. 

kaldı. Halbuki esasında ikisi de bir.bi. 
rinden farksız şeylerdi. Onun için günü 
gelince hilafet de kaldırıldı. 

Gazinin hiç bir tehlike ve zorluk ö
nünde gevşemiyen, yılmıyan bir azmi 
vardır. Mütarekenin en karanlık gün _ 
lerinde o ümitliydi. Mücadelenin en 
yeisli zamanlarında muvaffakiyetinden 
emindi. Fakat Gazinin azminde ve ü -
nıidinde şayanı dikkat olan cihet şu • 
dur ki asla tesadüfi değildir. Çünkü h~r 
harekette hesaba müstenit bir pliinın 
tatbiki demektir. 

Gazi, büyük felaketler karşısı~n 
yalnız kendisi ümitli olmakla kalma -
mış, bütün Türk milleti için bir üm:t 
kaynağı olmuştur. Türk milleti onun 
ııözlerinden ümit ve azim kuvveti ala. 
rak arkasından koşmuş, bu suretle kur 
tutmuştur. 

Gazi şahsen mütevazı mıdır? .• Mağ • 
rur mudur?. Onu yakından görüp bil. 
miyenler için karakterinin anlaşılarnı
yan bir noktasıdır. Hakikatte Gazi ç .... !: 
mütevazı, tamamen halkçı bir insandır. 
Bunun içindir ki Milli Mücadelenin ba
şında saltanat idaresinin kendisine ver
diği her türlü rütbe ve nişanları bir ta. 
rafa atmış, milletin derin tabakaları a
rasına karışmış, her sınıf halk tabaka
siyle anlaşmış, büyük mücadele hareke
tini yaratmıştır. 

Gazi başkumandan olduğu zaman 
bir neferdi. Fakat gene rütbe almak ha. 
tmna bile gelmedi. Yalnız kendisinden 
sonra sivillerden birinin Meclis kara
riylc başkumandan tayin edilmesine yel 
açılır korkusu ile müşirlik rütbesi ve. 
rildi. Onun tevazuu derecesiııi görme:t 
ve anlamak için yalnız bir defa mecli· 
sine girmiş olmak kafidir. 

En büyük zevki balh 
arasında ynşamak 

Esasen halk içinden ve halk adamı 
olarak yetişmiş olan Gazinin halk ara
sında yaşamak en büyük bir zevkidir. 
Hem devlet, hem millet reisi olmasına 
rağmen bir gün tramvaya bindiği gö -
rülür. Diğer bir gün bir üzümcüyle ko 
nuşur. Sonra bir kır kahvesinde halk 
arasında oturur. Bununla beraber Ga
zinin mağrur olduğu zamanlar da var. 
dır. Bu da sadece Türk milletinin hay
siyeti mevzuu bahsolduğu vakitlerdir. 
Ale15.de en küçük bir köylü ile ar'ka -
daş gibi konuşan Mustafa Kemal, Türk 
milletinin haysiyeti mevzuu bahsolun -
ca bütün cihana karşı iğilmiyen başını 
yükseklere kaldırır. Netekim bütün Mil 
li Mücadele tarihi bu hakikatin en par. 
lak bir delilidir. Gazinin önünde iğildi
ği tek bir büyük mevcudiyet vardır ki 
bu da Türk milletinin kendisidir. 

Gaziye göre Türk milleti uyuyan bü 
yük bir aslandır. Biz o aslanın tüyleri 
arasında göze görünmez mahlukları~. 

Aslanın tüyleri arasında kaybolan bü. 
tün bizler onun zaman zaman kükre -
mesinden, aşka ve heyecana gelmesin. 
den istifade ederiz. En büyük zevki ve 
emeli o aslanı zaman zaman gükrete
bilmek, aşka, heyecana getirebilmek -
tir. Ve aşka ve heyecana gelmesi de -
mektir. 

Millete ait olan her vasıf Gazi için 
bir kutsiyettir. Bütün gayesi de bu va. 
sıfların ecnebi unsurlar istilasından kur 
tularak istil:Hllini alması.dır. Milli is
tiklalin manasını onun kadar iyi ve gc. 
niş anlamış tarihte '.kimse gelmemiştir. 
Bundan dolayıdır k: Gazi Lozan mua
hedesile elde edilen siyasi ve iktısadi 
istikldl ile de iktifa etmemiştir. Türk 
milletini manevi lıağlar içerisine almış 
olan hurafeleri de bertaraf etmek ı ~a. 
rarını vermiştir. Gene bunun i;indir ki 
harf inkılabı yapılmış, sonra dil inkı -
tabına girişilmiştir. 

fasında bile gene yüksek maksadı uğ -
runda çalışmaktan geri durmamış, meş 
rutiyet inkılabında mühim bir amil ol· 

muştur. Sonra inkılap 31 mart vakasiy. 
le tehlikeye girince Selanikten ve E . 
dirneden İstanbul üzerine yürüyen Ha 

reket ordusunun erkanıharbiye rei&i el 
muştur. İtalyanlar Trablusgarba hü _ 
cuır. ettikleri vakit oraya koşmuş, ora· 

da da bir sene Dernek kuvvetleri ku • 
mandanlığı yapmıştır. Sonra Balkan 

felfiketi gelmesi, Bulgar ordularının Ça 
takaya dayanması üzerine bir kaç ar
kadaşıyla beraber 1stanbuln gelerek 
Gelibolu yarımadasında Bulgar kuv 

vetlerini arkadan vuracak surette bir 
kuvvet teşkiline girişmiş ve kuvayımü
rettebe namı altındaki bu orduda ha • 

rekat şubesi müd:.irlüğünü almış, ve 
orduya dahil Bolayır .kolordusunun er. 
kanıharp riyasetini de nefsinde birleştir 

miştir ki, bu kolordwıun kumandanı 
kuvayı rnürettebe kumandanı olmak iti 
bariyle onu kumandan namına sevk ve 

Bare etmiştir. Bütün safsatalara rağ -
men ilk Edirneyi zapteden kuvvetler 
de bu kuvayı mürettebe olmuştur. 

Gazi bugün Büyük Türk Devletinin 
yüksek reisidir. Fakat Cümhurreisi ol
mazdan evvel millet reisi oldu. Bunun 

için Gazinin en büyük bir vasfı kusur. 
suz bir devlet ve millet reisi olmasıdır. 
Büyük reis bu sıfatı ile adeta fırtına
lar, kasırgalar arasında asla muvaze -
nesini bozmıyarak gökler içindeki tabii 
devrini ve seyrini yapan bir küredir 
diyebilirim. - Diğer bir küreye veya 
güneşe benzetmiyorum; çünkü onların 
ne halde bulunduğu henüz beşeriyetçe 
meçhuldür. - Bütün bir milleti teş'ltil 
eden ve hazan tabiatça birbirine zıt o
lan bütün unsurların başındadır. Fa • 
kat herhangi bir zıt unsurun tesiri al
tınd::ı kalmaksızın yüksek reislik vazi. 
fesini yapar. 

Büyük reislerin meziyetlerinoen biri 
kusurları hakiki pişmanlık halinde af
fetmektir. Gazide ise bu meziyet en 
yüksek bir derecededir. Onun affede • 
rnediğı tek bir suç vardır ki; o da va. 
tani hiyanettir. 

Gazi insanlan daima insan ola. 
rak düşünür ve ona göre haklann
da hUküm ve karar verir. Alpın ligür
lerinden olduğu için Napolyonu bile 
yalnız ecnebi gemisine iltica ettiğinden 
dolayı affedemez. Hem de o vakit Fran 
sız milletinin bütün teşebbüs ve teza
hürleri karşısında Napclyonun pek çok 
sıkışmış olmasına rağmen .• 

Gazi insanları ins;ı.n olarak muhake. 
me ettiği içindir ki onların hüsnüniyet
le çalışarak, fakat bilmiyerek yaptıkla. 
rı hatalara karşı tahammUlü büyüktür. 
Fakat gizli entrikaları asla sevmez Her 
vakit her muhitte fikirlerini açıkça söy 
ler. Hitapları kalplerden ziyade dimağ
laradır. Saygı ile itaatten ziyade inanla 
inldyat ister. 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü. 
ne gırıyoruz. Şimdiye kadar hemen 
her sene Gaziyi yakından görmek fır
satını buldum. Fakat her gi:rüşümde, 
sözlerini her işiti:iimde daima cnda ye. 
ni bir şeyler öğrendim. Her defasında 
Gaziyi anladım zannederken ikinci gö· 
rüşümde daima bir noksanımı tamam • 
ladım. 

Onun için diyebilirim ki Gazi yer ü
zerinde gözlerimizin ihata ettiği görüş 
ufku gibidir. Vakıa bu ufuk bir bakış. 
ta mahdut bir arz mıntakasıdır. insan 
hareketsiz olarak bakınca daha ileri • 
since gök kubbesi altındaki manzara -
dan başka bir şey yok zanneder. 

Fakat biraz ileriye doğru gidecek o
lursa gökler ile yerin birleştiği çizği -
nin derinleştigini, enginleştiğini, ufuk 
hattına yaklaştıkça arkasından yeni u

fuklar çıktığını, bu suretle r.amütena. 
hi"e doğru uzaklaştığını görür. Onun Gazi daha erkanıharp olarak mek - J 

için Gazinin portresini yaparken onun tepten çıktığı günden itibaren Tüı k •• 
Yüksek şahsiyetinin tasvirını yapmış milletinin mukadderatı ile alfıkadar ol- y ı 
olmak iddiasında bulunmuyorum. a -Bu hakikatte bir cumhuriyetti. Fakat muş, her ne vakit memleket dahili ve h · 
nız bugüne kadar o yüksek şa sıyette J>ek ç.:ık kimseler bunu fark bile etmedi. harici bir tehlike' k~rşrsında kalmışsa h 1 ~ Bu sayede büyük zafere kadar İstanbul derhal ilk safa geçmiştir. Mektepten göri"p anlayabildiğim şeyleri u asa 

fstanbula geldikten ve M B'" u .. k k·ı-
·ı . " uy . tUkten sonra gazetecı ere· 

d mı olmuştur., mantl:ın hüvük devlet a a 

. . ediyorum. hükumeti ve saray adamları bile blr çıkmasını müteakip Abdülhamıt idare. Mehmet Asım 
d

· · ·m izahattan anlaşılır~=k~ı·:~~d~e:re:c:e1y~e~k:a:d:a~r~a:vc~·n:d:u~.~Z~a!fe~r~d~e~n~s~o~n~-~~s~i~t~a~ra~f~ın~d~a~n~~S~u~r~iy~e~y~e~n~e~f~y~e~d~U~m~e~s~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Bu ver ıgı 
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A~atürk'ün dilinden 
kendi hayatı 
(Bat tarafı 2 incide) 

ı;i:;asetle iştigal etmemesi noktai na. 
zarını bu defa daha kuvvetle ortaya 
silrmeğe başladım. llanı ııeşrutiyetten 
so:ıra teşkilat yapmak ~çin Trablus
garbe gönderilmiştim. Her defa orada 
İttihat ve Terakki kongresine murah. 
has intihap olunuyor, fakat gitmi • 
yordum. Bir defa yalnız bu maksadı 
anlatmak için gittim. :Maksadımı ka
bul ettirdim. 

Fakat muvaffakıyet kongrenin yal. 
nız :ıazari kararında kaldı. Tatbik e. 
dilmedi. İttihat ve Terakkinin. bazı 
eşhas ile aramızda Meşrutiyetten son
ra başlıyan ihtilafı efkar nihayet de. 
recede şiddetlendi ve bu ana kadar 
devam etti. 

Bundan sonra ye:ıi ordu teşkilatı ya 
pıldı. (izzet Paşa) erkanıharbiye re. 
isiydi. Ben bu teşkilatta Selanik kol
ordusu erkanı harbiyesinde küçük rüt 
bede bir zabit sıfatile dahil oldum. 
Henüz kolağası rütbesinde idim. Ordu. 
nun tallın ve terbiyesile uğraşıyor • 
dum. Bu itibarla şif ahi ve tahriri pek 
çok te:ıkitler yapmak mecburiyeti M
sıl oluyordu. Bu tenkidat bilhassa es. 
ki kumandanları rencide ediyordu. 
Bunun, benim ameliyattan ziyade na. 
zariyatçı olduğumdan ileri geldiğine 

. zahip olarak beni mücazat kabili:ıden 
38 inci piyade alayına kumandan yap
tılar. 

Bu tayin gazap yüzünden rahmet 
oldu. Alay kumandanlığını ifa ettiğim 
srrada Selanikte buluna:ı tekmil gar. 
nizon -kıtaatı, alayın tatbikatına ken. 
diliklerinden iştirake başladılar. 

Verilen konferanslara diğer 
zabitlerin iştiraki görüldü. O za. 
man Sclanikte bu faaliyetlerden şüp. 
hele:ıdiler. Beni Mahmut Şevket Paşa 
marifeti le !stanbula çağırdılar, erkanı 
harbiyci umumiyede bir vazifeye tL 
yin ettiler. 

Sahih .. Sel~niktc bulunduğum za.. 
man Arnavutluk harekatile de mee
gul olmuştum. Evvela (Şevket Tur. 
gut) Paşa memur iken Mahmut Şev
ket paşa bizzat Arnavutluk harekL 
tmr ele almıştı. Beni de erkamharbi. 
ye reisi diye beraber götürdü. Perze.. 
ri:l ve !pek'e kadar harekatı beraber. 
ce takip ettik. 

Tabhts ve Balkan harpleri 

!stanbula çağırıldığım zaman Ital. 
yanlar Trablusgarbe hücum ettiler. 
Ben de tebdilin,am ve kıyafetle bazı ar 
kadaşlarla beraber Mısıra ve oradan 
Bingazi taraflarına gittim. Bir sene 
kadar devam eden harp esnası:ıda 
kuvvetlerine kumanda ettim. Asıl 
memlekette de Balkan harbi baş. 
lamıştr. 

Bulgar ordusu, Çatalca hattına ve 
Bolayınn şirnali:ıe geldiği bir sırada 
lstanbula avdet ettim, Geliboluda ku. 
vayl mürettebc namı altında bir ordu 
vardı. Onu:ı erkanıharbiyesine me
mur edildim. Biraz sonra Bolayır kol. 
ordusu denilen bir kuvvetin ayni za_ 
manda erkanrharbiye reisi oldum. · 

Ordumuz Edirnıe - Dimetoka isti· 
kameti umumiyesince hnreket geçti.. 
Km·ayı mürettebe evvela şimale, Edi:-. 
neye kadar gitti. Sonra Bolayır kol. 
ordusu. Başkuma:ıdanhğın emrile Di
metokaya teveccUh etti. Bundan son. 
ra !stanbula geldim. kuvayi mürettebe 
nin erkanıharp reisi olan arkadaşım 
Fethi Bey askerlikten istifa etmiş, İt
tihat ve Terakkinin katibi umumisi 
olm~tu, çok geçmedi. Sofyaya ataşe. 
militer oldum. Bi: sene bu vazifede 
kaldım. 

Um u mi horp l <>n sonra 
Binbaşı olan Mustara Kemal Sofyada 

ataşcmlliterdlr. 1914 dünya harbi baıh
yor. Dilnyayı ateşllyen bu büyük cihan 
harbinde fiilen yurduna hizmet emellle 
yanan Tilrkiln bUyUğU, 69 uncu fırka 

kumandanlığıyla Çanakkaleye gitti. 

Onu harbin sonlarına doğru Suriye 
ordularının başında umum kumandan o
larak görUyoruz. Dilşman. bozuk ordu
lara azgın bir ltudretlc saldırdığı zaman 
vlne Tilrk'Un en bUyük askeri. kuman
danı Atamızı, bu azgır. kudretleri boz
ı;una uğrıyan ordusuyla \'<'rinde mıhla
l'?l?Ş •ılr hı!ldr bulu~ onız. \'c fnkat barbln 

de TUrit umumi harbden mağlub c;ıkmıe
trr. 

Mütarekenin korkunc; tarihfnJ elem U
zerine elem katmamak için tekrar et
miyoruz. Saray, padifab ve rical altla
rındaki yaldızlı ıandalyelerin ve hayat
lanndaki mUlevvea zevk ve sefahatleri
nin elden cideceğf korkuıuyla tezellül 
etmiş bir halde galiblerin önlerine bUytlk 
Tilrk'Un latikllllnf, yurdunu aatılık bir 
meta gibi serdikleri uman Mustafa Ke
mal, için için yanan milletin baıma geç. 
mek r.amanı oldufwıu beopladı. 

İnkıU\p harbi 
19 Mayıs 1919 da Sanuuna. &yak 

bastı. 

Mustafa Kemalin, millt varlığımıza 

saldıran tarihin bu kahbe tecellisi karşı· 
smda insan akıl ve kudretlerini hayrete 
düşürecek faaliyeti ve millt kurtarıcılığı 
ba5hyor. Artık hMiselcr biribiri arkası
na doğmaktadır. 23 temmuz 1919 da Er· 
zurumda ilk milll kongre. ilk halk meclisi 
kuruldu ve Mustafa Kemal reis seçildi. 

Mustafa Kemal Anadolumuzun öz ev
ladını Türkün mukaddes istiklaline saldı· 
ran bu bed mukadderatın elinden kurtar
mak için etrafına topladı. Milll t~kilit 
hergün biraz daha kuvevtlenmekte, art· 
makta ve dönen binbir desise ve hile, al· 
çakhklara rağmen gittikçe büyümcktey· 
di. (Sıvas) da ikinci kongre kuruldu. 
(Temsil heyeti) başına Mustafa Kemal 
geçti. lfk inkıl!p Türkiyesinin hUkQmeti 
bu temsil heyeti de denilebilir. 

Türk devleti en mühlik tarihi içindeydi. 
Bir taraftan dü~man kuvvetlerinin aman
Sihğı, diğer taraftan T ürk milletinin ka
nile beslenmiş köhne saray \'e padişah 
c··4manlığı ile mücadeleye girişen Musta· 
fa Kemal, arkasına yalnız ondan aldığı 
ce"1ret ve kuwE'tl~ biriken büyük Türk 
milletinin istiklal ateşile en yıkılmaz ha 
illeri bile peri,an eyleyerek zorla, cebren 
bu kötü tarihi yürüdüğü istikametten de
ğiştirdi. 

Mustafa Kemal ve arkasında yalnız 
memleket istikl~l a~kile binbir aciz ve 
yoksulluk içinde çalışan aiizide kuman· 
danlar böylece bir taraftan düşmanlar, 

diğer taraftan saraylar, padişahlar ve ıe
ne içten içe alevlendirilen isyan ve ihti· 
l!llerle uğraşarak bu büyük ve aziz ıaye
nin tahakkukuna çalı~tılar.llk defa şarkta 
Türk kuv\'etlerini arkadan vurmağa ça· 
lışanlan tepeliyen millt ordu (920) de 
(Gürnrü) muahedesini cebren imza ettir
di. Bu suretle Kan;, Artvin millt kuvvet· 
lerin hU.kimiyeti altına geçti. HMiseler 
süratle inkişaf ediyordu. 

26 ağustos sabahı saat beş buçukta 
Türk mevzilerinde ateş tufanı koptu. 
Türk askeri siperleri cilnedi, Türk top· 
çusu dil~man müstahkem mevkilerini ta· 
rümar etti. 

30 ağustosta (Ba§}cumandanlık muha· 
rebesi) oldu. Yunan ordusu kaçıyorl 

Gazi Mustafa Kemalin büyük kuman· 
dasını duyuyoruı: 

- Ordular hedefiniz Akdeniz, ileri! 
1922 de Gazi Muıtafa Kemalin bUyUk 

zaferleri btltUn dünya tarihini alt Ust 
etti ve ilk eıerinl (Loyt Corc) kablneıi
nin hezlmeUe devrilmeainde g5rüyonız. 

BUyUk Yunaniıtan iddiası ıöndU. Ha· 
life ve ıultanhk yıltrldı. 

Bir tarat'tan lnönU harbleriyle diltman 
ve dUamanlımn belkemlklerlni kıran 

kahraman bilyUk tamet tnönil, Unlforma· 
ları üzerine politika dUnyasmı hayranlı
ğa dü11uren hüviyetini de takarak Loıa
na gitti. 

23 Temmuz 923 de istiklilimiz, kendi 
asil benllğimlı:de ınevcut kudretlerlrnlz· 
le Türk iıtlkllllnl tanrttL 

29 Teırinievvel 1923 de Türk, cümhu· 
rfyete kavuıtu. Gece aaat ıeka buçuk~ 
ta cUmhuriyet ilAn edildi ve Gui Muı
taf11. Kemal Türk cumhuriyetinin ilk Re
isicilmburu oldu. 

Bu tarihten sonra Türkiyenin aziz ve 
büyUk Şefi Atamız, AtatürkUmüz Türk 
milletine t'eyi.zll lnkrllplarını birer birer 
sundu. 

Büyük Tilrk, en bilyük kurtarıcı Ata
mız, Türk'iln Ataaı Atatürkümüz <58) 
yıl gibi dar bayat mUddetl içinde dün
yayı saran lnkıllplarlyle, gözler kama11-
tıran Türk benliğini. mevcudiyetini, ta
rihini, cUmhurtyetlnl halltettJ. DUtllndil, 
dövUıtU, muvaffak oldu, kurdu, korudu, 
yarattı ve onu aararlmu prensip ve um
delerle evllUarma emanet ederek flnl 

~ar!.'lt biUyor '"" nı::!:ırtke c"uyor. 19J8 ı ı.!;J::ı~s:lan ı;öçtU. . 

İstanbul Komutanhğı 
..:: "lftn:llme Komisvonu ilanhrr 
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lcr ıçin 17600 kilo ıspanak 35200 kilo 
llha:ıa, 52800 kilo pırasa satın alın.'1. 
cağından açık eksiltme ile ihalesi 30 
ikinciteşrin 938 çarşamba günü saat 
10 da yapılacaktır. Muhammen tutar
ları ıspanağın 1056 lira, lahananın 

1408 lira pırasanın 2244 liradır. Hep. 
sinb ilk teminatı 369 liradır. Şart
namesi hergün komisyonda görülebi. 
lir. lst~klilerinin ilk teminat makbu
zu veya mektuplarile 2490 sayılı ka. 
nunun 2. 3 maddelerinde yazılı vesi
kalarile beraber belli gün ve saatte 
Fındıklıda komutanlık satı::ıalma ko. 
misyonuna gelmeleri. (8298) 

• • • 
33. Tümen bi,rlikleri için 15000 kilo 

ıspanak 30 bin kilo lahana 30 bin kilo 
pırasa satın almacağmda.ı açık eksilt. 
me ile ihalesi 30 ikinciteşrb 938 çar
şamba günü saat 10.30 da yapılacak. 
tır.Muhammen tutarları ıspanağın 975 
lira lahananın 1275, pırasanın 1350 
liradır. Hepsinin ilk teminatı 270 Ji. 
radır. Şart:ıamesi her gün komisyon. 
da görülebilir. 

isteklilerinin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika. 
1arile beraber belli gün ve saatte Fın
dıklıda komutanlık satınalma ko. 
misyonuna gelmeleri. (8299) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki komu. 

ta.:ıhğma bağlı birlikleri için 6200 ki
lo ıspanak 5900 kilo lahana 7500 kilo 
pırasa satın alınacaktır. Açık eksilt. 
me ile ihalesi 30 ikinciteşrin 938 çar. 
şamba günü saat 11 de yapılacaktır. 
Muhammen tutarları ıspanağın 434 
Ura lahana 265 lira .50 kuruş, pırasa
nın 356 lira 25 kuruştur. Hepsi:lin ilk 
teminatı 80 liradır. 

tsteklilerinin ilk teminat makbuzu 
veya mektup1arile beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (8300) 

• • • 
Bursa askert hastanenin fizik te

davi şubesi için lüzumu olan 14 çeşit 
aııt ve edevat sa.tın alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 26 Birincikanun 
938 pazartesi günü saat 14 de yapıla. 
caktır. Muhammen kıymeti 3046 iL 
radır. İlk teminatı 229 liradır. İstekli
lerinin ilk temi:ıat makbuzu veya mek 
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 
mad~ ... lerindc yazılı vesikalarile bera. 
ber ihale gUnü vakti muayyeninde Fm 
dıkhda komutanlık satınalma komis* 
yonuna gelmeleri. (8301) 

• • • 
Askert müzede tamirat yaptırılaca. 

ğından açık eksiltme ile ihalesi 14 iki:ı· 
cite§rin 938 pazartesi gUnü saat 11 de 
yapılacaktır. Muhammen keııif bedeli 
2379 lira 82 kuru§tur. tık teminatı 179 
liradır. Şartname ve keşif cetveli be· 
deli mukrıbilinde inşaat şubesinden a· 
lmacaktır. 

İsteklilerin ilk teminat makbuzu ve
ya mektuplarile 2490 sayılı ka.=ıunun 2 
ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
vilayet nafıa fen müdürlüklerinden i. 
haleden en az sekiz gün evvel alacak.' 
lan vesikalarile beraber belli gün w 
saatte Fındıklıda komutanlık satın al· 
ma komisyonuna gelmeleri. (7996) 

Minimini mekteplilere 
müjde l 

Miki mecmuasının ikinci sayı~ı çıkmış-1 
tır. Yirmi bin küı;ük okuyucu bu mccınu:ı. 
yı okuyor. T:ı\"siyc cıleri7.. 

t.~laııbııl .'1 üııcii icra Mtnıurlufjundıırı: 
Salılm:ısına knrar Yerilen ~anılalye, ma

.~:ı. oba, dll\·:ır saati ve sair kahYe eşyn. 
~ının hirlncl açık artırınnsı 17-11-19381 
perşembe günü ~aat 15 ele Taksimde Me
şelik sokağında 38 No. Ju Hırso Vergi ap:ır- 1 
tımanıııdH ynpılacnk, hirinci :ırlırmadıı 1 
teklir ttdilen bedeli mulııımmen kıymetin! 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde i-
kinci açık artırması 15 gün sonra 2-12-1938 
cuma günü ayni saalle ve ayni yerde icra 
edilecektir. fsteklilcrin gösterilen saatte 
yerinde hıılunmal:ırı 38/1879 sayılı clo~yn 
ile i!An olunur. (27350) 

Devı~t Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi . ilanları 

Devlet Demiryollarına alınacak müfettiş mua vını mu
sabaka şartları: 

Hareket müfettişi yetişmek Uzere milsabaka ile müfettiş muavini alınn. 
caktır. Müsabaka şartları aşağıda yazılıdır. 

ı - lmtihand-. kazananlara 130 llra aylık vcrllecek ve staj müddeti
nin hitamında murettlşliği tasdik edi !enlerin aylıkları 151 liraya Iblağ olu. 
nacaktır. 

2 - .Milsabaka imtihanlarının yapılacağı mahaller, taliplerin adedine 
;öre bllA.bare tesblt edllecektlr. 

3 - MU!ettlş mua\"lni olabilmekiçin lA.zım olan e\"saf ve vesaik. 
A - TUrk olmak. 
B - 4 O yaşını geçmemiş olmak. 

C - Mühendis veya yüksek iktısat ve ticaret mektebi mülkiye mektebi 
Hukuk veya Fen fakültesi mezunu olmak. 

ç - İşletme merkezlerinde yapılacak snğlık muayenesinde faal hizmet.. 
te çalışmağa mani bir hali olmamak. 

D - Askerlikte ilişiği bulunmamak. 
E - Fransızca, almanca. ingı•Jizce ve italyanca lisanlarında:ı birine va. 

kıt olmak tercih sebebidir. 
MUracaatname ile birlikte ibraz edilecek \"esaik. 
A - İstida ve 6 adet vesika fotoğrafı. 
B - Polisten taedikll iyi durum kA.ğıdı. 

C - Nüfus cUzdanı. 
Ç - Mektep dtplomaeı. 
D - Askerlik vesikası. 
E - !\faklna ile yazılmı~ kısa tercümeyi hal varakası. 
F - Şimdiye kadar b~ka yerde çalışmışsa aldığı bonservis 6rnekleri. 
Bu vesikaları eksik olanlar ve nıu ııyyen Ya kitte müracaat etmeyenler 

mUsabaka imtihanına kabul edilmezler. 
4 - Müsabaka imtihanları 28-11-938 tarihine müsadt! pazartesi sU

nu yapılacaktır. Talipler yazılı vesalkle en nihayet 20-11-938 tarihine ka. 
dar Sirkeci, Haydarpaşa, lzm ir. Ankara, Afyon ve Adana işletme mUdUrlUk
lerine müracaat etmiş ve sıhhi muayenelerini yaptırmış olmalıdırlar. 

s - Müsabaka imtihanında rtyaziye (Ali değil) memleketin lktı1&. 
di coğrafyası iktısat Türk ve Türkiye Tarihi umumi tarih ve coğrafya sorula.. 
cak ve bildiği dile ve mütekabilen türk çeden tercüme yaptırılacaktır ... 

6 - Staj müddeti: 12 ay 
1-2.3 üncü sınıf istasyon ve anbar larda 4 ,. 
Hasılat servisinde. 2 ,. 
Baş mUfetttşlilc kaleminde. 3 .. 
MU!ctUşlik kursunda ve imtihan. 3 ., 

MUt'ettls nezdinde. 24 .. 
• • • 

Doktor alınacak 
DeTlet Demir ı·oııarı t:nnuıı :;\fihliirliiğiindcn~ 

İşletmelerde münhal bulunan kısım hekimliklerine, mecburi hizmete 
tA.bi olmayan ve bu sene Mkcr•ık hizmetini bitirmiş olan gençlerden beş 
doktor alınacaktır. 

Bu doktorlara ayda 177 lira Ucr et ve lkametlcrl için ayrıca lojman 
verilecektir. Lojman bulunmayan yerlerde ev kirası verlllr. Kısımlnrı 

dahilinde yapacal·' · ,·=ı.:.i!~ aeyah:ıtlerlnde ayrıca ha:-· 1rnh c~ alırlar. 
Talip olanların blr dilekçe ile Anlrnradn zat işleri mUdUrlUğUne mu. 

rncaat etmeleri llAn olunur. (8242) 

Nafıa Vekaletinden: 
19 blrincikanun 938 pazartesi gün U saat ıs de A:ıkarada Nafıa Vekaleti 

binasında Malzeme müdUrlilğü odasın da toplanan Malzeme eksiltme komis· 

yonunca gümrüklü Avrupa malı için ceman 6800 lira muhammen bedelli 

34000 kilo 4 m/m lik demir tel tle 120 kilo 1.5 m/ m lik demir bağ telinin 
kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılaca ktır. 

"Yerli malı içb de teklifte buluna bilir .•• 
Muvakkat teminat 510 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekiletl Malı.eme mU· 

dilrl!lğünden parasız ola.!"ak alınabilir. 
isteklilerin teklif mek~uplarını m'J vakkat teminat ve şartnamesinde ya.zm 

vesikalarla birlikte ayni gü:ı saat 14 de kaıiar komisyona vermeleri llzmı. 

dır. (4585) (8026) 

Ceniz · Lev?'zım Satınalma 
Komisyonu ilanları · 

1 - Tahmin edilen bedeli (2408) 
cins ve ebatta kereste 28 ikincitcşrin 
saat 11.30 da açık eksiltme usulü ile 
tur. 

lira 93 kuru!l olan 60 kalem muhtelif 
938 tarihine rastlıyan pazartesi günU 
alınmak üzere münakasaya konulmuş. 

2 - Muvakkat temi:latı 180 lira 67 kuruştur. Şartnamesi komhııyondan 
her gün parasız olarak verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun da yazılı vesikalarlle birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (8304) 

f ................................ l ..... ~I 

DENi.ZBANK 
ı ı ...,._,.....~ 

Mudanya hatt ı kış taritesi 
13 İkincitearin 938 pazar gününden itibaren tatbikine başlanacak ola::ı 

Mudanya hattı kış tarifosi her gün sefer yapılması esasına göredir. 
Postalar İstanbuldan her gün saat 9 da kalkacaklardır. 
Buna ilaveten cum.3rt.;-eı günleri lsta:ıbuldan sant 13.30 da aynca bir 

vapur kalkacaktır. 

Çarpmba postalarile cumartesi günleri 13.30 da kalkacak postalar 
Armutluya uğrıyarak Gemliğe kadar gidcceklerdir.Dö:ıüşte Mudanyadan 
pazartesi. sah, perşembe. cuma. cumartesi günleri saat 15 de kalkacak 
postalar 18.15 de Istanbula geleceklerdir. Çarşamba ve pazar postaları 
Mudanyadan saat ı 7 de kalkarak tstanbula saat 20.15 de geleceklerdir. 
Bundan maada pazar sabahı Gemlikte:ı hareketle saat 10 da :Mudanya· 
d9n kalkacak vapur Armutluya uğrayarak saat 13.35 te !stanbula gele. 
<'n~tir. ...................................... 
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25 SİGAQA Kr,s. 20 

-r:~ C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube H aJan11 adedt: 262 

Zirai ve ticari her ae.t banka muameleleri 

Paıa biriktirenlere28,800lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasrntıa Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarmda 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa <:ekllecek kur'a lle aşağıdaki 
pIAı.a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

ı Adf'i: ı.ooo Liralık 

' il 600 • 
4 •• 260 " 

40 .. 100 • 
tlOO • 60 • 
110 .. 40 • 
160 .. 10 .. 

4.000 Lira 
ı.eoo .. 
ı.ooo .. 
4.000 .. 
6.000 ,, 

4.800 " 
l.JOO ,. 

DiKKAT: Besaplarnıdald paralar bir sene lçln4'e IJO Undan ap. 
ğı clllşmj7enlere llU'aml7e çıktatJ takdirde ~c 5BO fulul7le verile. 

Kur'alar eenede 4 defa. 1 E:rltıl, 1 Blrlncltlnun, 1 Kart Ta 1 Ba
dran tarihlerinde çekilecektir. 1 
ı::ektlr. 

11111~mumı11a 
1 - İdaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı ebat ve evsaf. 

ta olmak Uz.ere 1000 metre miklbı kereste pazarlık usulü ile satın alınacak· 
tll'. 

n - Muhammen bedeli beher M3 - 1 37.50 lira ve muvakkat teminafl 
2S12.50 liradir. m - Ebil&ne TS-U--938 tadhi ne rasthyan cuma gillill saat a.30 da 
Ka.ba~ta Je'\'Uml ve mu'bayaat pbe sindeki alım komlsyo:nmda yapıDacak. 
tir. 

tv - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabWnde söz1i geçen şubeden alIDL 
bilir. 

V - lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7.5 gliven
me paralarile birlikte yukarda adı geç en komisyona gelmeleri ilin olunur. 

• • • 
Muhammen B. 

A R S L A N , Cinai Miktan Beheri Tutan % Teminatı Eksiltmt 

ı
••••• ................... ._........ L. K. L. K. L. K. Saati 

t Emme basma tulumba 11 adet 200.- 2200.- 165.- 15.30 

Şeker Helva, ı .. okum, KaramelA, ·vapı mevl t Hortum 455 Met. 1.30 671.50 50.36 16-
t Sah~bi : Rumeli Şekereiıi Mt"hmet lbrabim Şe-kt"rcioğlu :· ı - Yukarda yazılın adet emme tulumba ile 455 metre hortum eartnamele-
t k 

1 
to tan fiıtına perakende ve toptan alanlara aynca iskonto. ri mucibince ayn ayn açık eksiltme usulile eatm almacaktır. 

t Eıı unun fiatle en neflı ıe ::cı;: pker ._.,,ek ve mUıterllerinize çok iyi blr teker satmak isterseniz imlathaneme il - Muhammen bedellerlle muvakkat teminatlan hir.aları:ıda gijsterll· 
t Bayram yaklapyor, ığıs e ıt ı-- t miettr. 
t mtıracut etmeden batka ytrden aımayınıs. KERESTECiLER BAŞÇA vuş SOKAK No. 38. t m - Eksiltme 18-11-938 tarihine rastlıyan cuma gUnll hizalannda yazdı 
t Adreıe Dikkat: KADIKOY OSMAN A~• ._.... . .................... saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda 

• •••••• ••••••••• yapılacaktır. · d iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözU geçen f\1beden alı::ıablllr. 

N f Ve k aA 1 et ı• n e n: Kiltah11a Sulh llukuk lldkimll4inden: V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yjizde 7.5 gtl· 

a 1 a Hamdiye mahallesinden ibiş o~lu ölü venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilb olunur. 

kil metrealnde yapılacak bir adet 
Sıvaa - Erzurum hııttmm 676 mcı 0 

bir ve 5l50 + 661, 671. 674 Un. 
ki.gir açık tunel ile 658 mcı kilomet :1: inci kilometrelerdeki köprüye 
cU kilometrelerde tıç amele bar&kUI 1 mtıDakaaaya konulmuştur. bet adet göz illveıl kapalı zarf usull 

8 do.t eden pazartesi gU.ntı aacıt 
1 - Mlbı ırasa 28-11-938 tarihi :ı: ~:relindeki mUnakaaa komisyonu 

on bette vekAletimlz demiryollar 1Df8. a 
odaamda yapılacakbr. uh men bedeli ,.nz doksan Uç bin 

2 - Bu itlerin heyeti umumtyeeln in m am 

liradır. o:a bin dokm yQz liradır. 
S - Muvakkat teminat mlktal'I 1 bayındırlık işleri genel şart. 
f - Mukavele projesi, eladltme ~ :::~l maktaı, dört adet bina proje. 

namesi, fenııt ıartname. k8pr11 projel aret bir takım mtıDakasa evrakı dokuz 
il ve vahidi kıyaal fiyat cetvelinden lb •--nan t:ıpat dairesinden tedarik o
yilz altmıt bet kurut mukabilinde dem ~ ,,., 

lunabilir. yQz bin ıtratık bir yol ve yahut ıimen. 
5 - Taliplerin bir defada en u olma'an ıarttır. . 

dif er !tini müteahhit ııfatile yapmıte rana ·ve difer veıikalarmı bir istidaya 
6 - Bu işe girmek iıttyenler. t<W sekiz gf1:ı en-el vekllete vermek eu. 

ba~lıyarak mUnakL•& tarihinden :~ ~k ve bu ehliyet veefkatarmı mllna
retne bu ı, için ehliyet vesika~ir Ehliyet veelka•ı için mUnakua tlmhln. 
kR.Sa komisyonuna fbru ecteceırt ~caatla.r na:mrr itibara almmıyacaktn-. 
den sekiz gUn evvel yapılmJY&D m 1 rttırma eksiltme ve 

k ed "'8kler 2•90 numara 1 a 
7 - MU:lnk::.saya iştira e b olduktan evrak ve vesaiki muvakkat 

ihale karıunu muc~bince lt-r~~:ı: :.pah ve mUhllrlU. zarflarını mezk~ 
tcmiratları111 ve fı~·nt tektifl .ll . . t rifatı dairesinde hazırlanarak 28-11-

. t• a" e"'1:11n a d d · 11 kanunun ve eksıltmc. e~r • - alı makbuz mukabilin e emıryo an 
939 tarlht!'de sant en dörde kadar :::illifi:ıe t'!alim etmeleri IA.zımdır. 
Jnşna.t dafrcd mUnL1<ııta komisY 
... ~) (8287) 

Mehmet Ali varisleri Sıddıka Çevirğen ve (8053) 
Havva TOrkmen ve salrenin şayian mula- • • • 
aarrıf oldukları mahallei mezkıirede kai:ı 
hudut ve evsafı saireııl şartnıımede yazılı 
ve lllısallnde 85 metre rnurabbaında bir 

Cinsi 
Muhammen B. 

Miktarı · Beheri Tutan 
% 7.5 temi-

natJ 
L. K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saa1J 

ve 240 metre mıırabbaınd.ı bir ki iki par- rahta ışl t 
ça bahçeyi havi 200 lira muhammen kıy- eme e7.. 4 kalem • 
metil maa müştemllAt bir bap ahşap hane glhlan 

L. K. L. K. 
1175.- 88.13 Açık eksilt. ıs.-

kablU kısmet olmadığından sntılarak ,ü. Dingil ve tekerleği 16 adet 
yuun balesine dair verilen karara binaen 32 adet 8.- 128.- 9.60 Pazarlık tı6.-

~:ı~!!811:e:::k~~:n~:ıe:~~d~4 s:~ıa:!~~ 1 - Şartnam~si mucibince satın alınacak 4 kalemde tahta işleme te7.glhla-
tır. Artırma tartnamesi 20-11-938 den iti- n v~ .teferruatı ıle taahhiidil.:ıü üa etmiyen müteahhit hesabına şartnamesi 
beren açıktır. Almıık isteyenler yüzde on mucıbınce alınacak dekovil araba.armın müstamel 16 adet dingil ve 32 adet 
nlabelinde teminat vermeğe mecburdurlar. tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 
Muayyen ft{inde usulen nidadan sonra en il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hlzalannda gösteri'miı· 
çok artıranın ilzerinde bırakılır. l\füşleri tir. • 
bir halla r.arfında para) ı vermezse ihale 10 _ Ek . . . . 
bozularak 15 gün müddelle yeniden artır- '" sıltme 14.11-938 tarıhlne rastlıya:ı pazartesı gUnU hızalarmda ya. 
maya çıkarılır. Bu ikinci arlırmada da zıh saatlerde Kabataeta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun~a 
en ziyade artıranın fi:zerine ihnle olunur. yapılacaktır. 
iki ihale arasındaki fark Ye faiz önce alan- IV - Şartnameler parasu olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
dan tahsl. edilir: . tşt~u gııy~I menkulün V - isteklilerin eksiltme için tay•n edilen gUn ve saatlerdP yüzde 7,5 gil-
ihaleslne kadar bırıkmış vergıler ile bele- venme paralarile birlikt ka d . k l ı ı ri 1ıa ı 
diye ve e'·kaf borçları ve dcll~Jiyesi alana e yu r a geçe:ı om ayana ge me e a.D o unur. 
aitlir. MiJşlerl şartnamede yazılı şeraiti (798!7) 
tamamen kabul ve iliraz hakkını iskııt et-
miş sayılır. Fazla mııH'ımnt olınnk isteyen
ler mahkeme kaleminde 9118127 No. lı ~ıo~. 

~ ·~· . . . . ., • ,, l . . . • . 

,)'Oda mevcut şartnameyi okuyııhilirler. 1 

- (2i!l11)1 .... 

·~lWıbul .n·· Beledi~esi ·: ~lliiııl:ırı 
' • \. ... .. -~4 .' • ... • ... ~ ~ • ~. . • 

Sahibi: ASIM US 
l Emıuonu kaymakam ve B. Ş. müd ı.irltiğı.i : deu Beyazıtta ordu l.addesinde 

148 - 150 No. lu binanm yıkılma teh likesf göstermesi ve muamelesi yapıl. 

1 

m~k üzer~ sahibinin de adresinin bilinmemesi dolayısile dairece yıkılmak su-
Ne~riyat MUdürU Refik A. Sevengil retıle mahzuru giderileeeğindea sahlpıerine kanuni tebligat makamı:ıa kaim 

olmak Ur.ere llln olunuı. (8329) 
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