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Reisicumhurluğa ismet Inönü 
ittifakla intihap edildi 

Reisicumhur yeminden sonraki nu~kund~ decll ki: 

Kadir bilen ve bül}ük evlô.t 1Jetiştiren milletimizin lJÜreğindı 
"Kemal Atat ür kll adı sevgi ve hürmet içinde ehedi olarak 

,., .. ,,, · 1J aşa g a c aktır 
• Ucuuı 6 inci •tlllf"11t/A 

Kabine istifa etti 

Yeni kabineyi yine 
Celil Bayar kurdu 
Dahiliye,Hariciy 
~ekillel!.i değişt· 

Yeni Dalıiliye Vekili Yeni Hariciye Vekili 
IWik Saydam Şükrü Sarac;oi'1 

Ankara, 11 (A.A.) - Reisicumhur intihabım müteakıp 
Baıvekil Celal Bayar teşkilatı esasiye kanunu mucibince hü· 
kiimetin istifasını Reisicum bur ismet lnönü'ne takdim et• 
mittir. 

Reisicumhur icra Vekillerinin vazifelerinde vekalet 
• devam etmelerini rica ederek yeni hükUmetin teıkilini telo'o 
rar Celil Bayar'a tevdi etmiştir. 

Ankara, 11 ( A.A.) - Yeni kabineyi teıkile memur 
dilm !ş olan Celal Bayar teşkil ettiği kabineyi Reiıicumlı 
ismet lnönü'nün tasvibine arzeylemiştir. Reisicumhur, U.. 
teyi tasvip buyurınut ve keyfiyetten Büyük Millet M • 
riyaseti de haberdar edilmiş tir. 

·Yeni kabir"',"~" "ıdaki zevatta mürekkeptir~ 
Başvekil: Celal Bavar -lzmir-
Adliye Vekili: Hilmi Uran - Seylian -
M. M. Vekili: General Kazım Özalp - Balıl<esir -
Dahiliye Vekili: Dr. Refik Saydam - İstanbul-

' • • • • ı • • • • Hariciye Vekili: Şükrü Saraeoğlu - lzmir -

Atatu .. rk un o _Ufi1:U ou~ünk'- IUlvemlz Maliye Vekili: FuadAğralı-Elazığ-
..__., - --:..- ---- Maarif Vekili: Saffet Ankan - Erzincan -

d b ATAT O R K' E Nafia Vekili: AliÇetinkaya,:Afyon-

H ar çtE; de erın 1r ı1ctuatve1aıi:SalcirKe.e1Rr-Tekirdaf-

t ess
irr uyandlfdl tahsis' dilmiştir SıhhatVekili:Dr.HulU.iAlatq-A.ydm-

e .. ,,,,,_
1

.__._,__,, ... 
1
.._ ___ .... _ _..._.. fnWearlar YeJdli: Rana Tarllan- hlantiul-
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l - KURUN l! IKINCITEŞRIN 1938 

lisinde dün ü tarihi gün 
Vali Muhittin Ostünda~ büvük kayıbın tevlit ettiği acıvı m •Zt-1rip bır nLtukla ifade etti 

lbmet inönü'ne~ B. l. Lı'. ~clisl rt"isıiğioe-, Hu~v~kaıete, Pal'll 
· tJenel 8eli ı eterliğ~ne Atatür k'ün elim zlyaından duyulan 

teessür ıer bUdirlldl 
İstanbul Umumi Meclisi dün Vali ve 

Beledıye Rci j Muhittin tJstundagıa 

başkanlığı alunda pek asıl bir heyecan 
ve hu.zun tezahiıriıne vesile veren ta
rihi bir celse akdetmiştir. 

Aı:a derin bir sükut ve hüzün için.. 
de yerlerini aldıktan sonra Vali ve be. 
lediyc reisi Muhittin tistündag salona 
girerek reislik kürsüsüne çıkmış, riya_ 
set divanı katipleri Meliha Sözen ve 
Ekrem Tur valinin iki taraf,n.daki mev 
kilerini işgal etmişlerdir. 

Vali ve belediye reisi, ay:ığa kalka
rak ~ağıdaki güzel nutku sa:nımı bir 
üade. muztarıp bır eda ile ve bırçok 
yerlerinde sesi boğazında düğumlenip 
kalarak, hıçkırarak iradetmi~tir. 

Nutuk, ba tarafından z .. pt dileml -
yen göz yaşları ve hıırku ıklar la dınte.. 

ııllmiştir. 

Muhittin Uıtündağın nutku §Udur: 
Arkadaşlarım, 

Dündcnberi memleketimiz ve mille. 
timiz uğradığı buyuk felaketin kederi 
w acıaı içindedir. Her 1 urk, hat,µ. ya· 
hancılar dahil olarak herkeı, Atatürkü 
kaybetmenin ısbrab:ru kendi varlığının 
en derin ve samimi 'erlerinde aarıııntı. 
)arla hiuediyor. Biz latanbullulara isa. 
bet eden elem hissc .. i ise daha derin ve 
daha büyüktür. Atatürk büy t.;a t<!nhı 

davası ve mücadelesi ile mcmltıketi kur. 
tardıktan ve tam istihliline ka~ uştur
ch.ıktan aonra çok aevd' ği htnnbu. 
lu ıık gık ziyaret ctm t!de ve irn. 
kin bulabildiği kadar uzattığı ika
met ve huzurlariyle t ehrimize sonsuz 
terefler knzandınnış, pek çok güzel hii. 
tıralar bırakmış ve büyük ink lapların. 
dan bir kısmını burnda yaratmış, bir
~oğunu da buradnn acvk ve idare et • 
mit ve nihayet gözlerini hayata bura. 
da kapamı~r. 

Bu kayıbın acısmı yüreklerimizde 
ıım11kı muhııfnza ederken onun büyült 

Türk milletine bıral-tığı ınuko.ddeı mi. 
raSJ muhafaza etmekte, onun açtığı in· 
kılap ve tekamül yoluna aarıılmaz bb
aadakatlc baglanrnakta ve daimi irtatt. 
n vcçhile l ürk milJetinin aonauz ha. 
yatiyctine aru-ılarak bu kuvveti inkiıat 
ettirmek hizmetinde bir teselli bulmak. 
tayız. 

1 ürkiye Cumhuri~ti Hükumetinin 
dün ncirctmiı olduğu beyanname bize 
vazifemizi ve vaziyetimizi büyük bir 
isabet, kuvvet ye belrığatle mükemmel 
surctt~ ifndc ve ilnn etmiştir. Buna u
)'arnk kendisine ve eıerine kartı aar • 
ınlmaz surette b:2ğlı kalacağımız Ata. 
türkün büyük ve aziz hiı.tınmna hür • 
melen beş dakika ayakta huıu ve •Ü· 
kut tcl:lif ediyorum. 

Meclis aznsı ve dinleyiciler locasın
da bulunanlar bu teklif üzerine hürmet 
ve tazim ile ayağa kalkarak BUyük ve 
Milli Kahramanııpı..ı Atatür::ün mane. 
v! varlığı ile dolu bir halde be§ dakika 
ayakta durmuşlardır. 

Bundan sonra Vali ve belediye reisi, 
Büyük Millet Meclisinin öğleden önce 
toplanarak Teşkilatı Esasiye Kanunu 
mucibince Reisici.:mhur intihahıru icra 
ettiğini, Reisicumhurluğa ittifakla 1s.. 
met tnönünün seçilmiş olduğunu ha· 
bcr vermiş, İsmet 1nönün~, BUyUk 
Millet M-eclisi Reisliğine, Ba§vek5lcte 
ve Parti Genel St.' eterliğine birer tel.. 
graf çekilerek AtatilrkUn elim ziyaından 
dolayı duyulnn tces!>ilriln bildirilmesi • 
ni teklif etmiştir. Bu teklif ittifakla ka. 
bul edildikten s~nra yine Vali ve bele· 
diye Reisi Muhittin Ustündağ şöyle bir 
teklift'e daha bulunmuıtur: 

- ReisicUmhur intihap edilmiı ol. 
malarından dolayı İsmet tnönUne ve 
ismet tnönUnU Re'ıicumhurluğa lnti • 
hap etmiş olmasındl".n dolayı da Büyük 
Millet Meclisine birer tebrik telgrafı 
çekelim. 

Atamızın En Büyuk Yolda~ı 
• 
Is 

Yeni Reiıicumhurumuz lsmet tnö. 
nU, kuvvet ve iktidarı, zekası, idaresi 
tarih meydanında muzaffer imtıhanlat 
vcrmiı bir vatan umıdi idi. Devlet ma. 
kineainin başına geçtiği ilk gün, avuç. 
larında benuz yeni bırakılmış bir kılıç 
kabzaamm izi vardı. 

Bu eller, ayni kuvvet, ayni Ustün 
kabiliyetle idare manivelasına yapıştı. 
Her tarafı sapır sarn dökulen yıpran
mış bir imparatorluk çöküntilsiın.den 

yepyeni ve parıl parıl bir devlet maki
nesi çıkardı. 

Sakaryada bir ordu kumandanı idi 
!nöntinde muzaffer bir gazanın barut 
dumanlariyle hfılcler.mi!!ti. Gôzlerıııdc 

bu gaza dumanının çelık panltılariyle 

Mudanyaya indi. 
Duıman paşalariyle konferans ma. 

aasına oturdu. Mudanya konferansı, 

on.daki devlet adamı sımas nın belirme.. 
aine hizmet eden bir basamaktı. Buna 
basarak, "Lozan,. a çıktı. Arka ındn 
bütün bir memleketin almyazısını ta 
§ıyan yıgınlar vardı. Karşısında dün 
yanın en usta siyaset canbazları vardı 
İhtiras zelzel>!lerinin sarstığı bir döşe 
mc üstünde sendelemeden yUrUdü. O. 
nunla beraber vatan, en şc:ııcfli bir is· 
tikliilin altın tahtına çıktı. 

Bugiln, yurdu ba:,,tan başa çelik ağ 
larlı ören, ıfmcndifcr yolları, ilkin o 
nun uı...v-ığınd:ı doğmuştu. Bu doğuşun 
ar<lmıl:ıki mUdd la ve iktıs<ıt giine~e. 

ri, artık b:.Ztun :ıydınhl:!~ıi • · bc.!irmis 
tir Bu ışık, bir z.an anl:.ır ona sitem e 
dcnlerin gözlerini yaksa yeridir. 

Ynlruz İnı5nU, onu bir gönüller mu 
ıa!ferl y:ıpmağa yc~e:di. F"'kat onun 
am:Unde, bunun 7a•ıt- g'"zel ve belkı 
bwıd:uı bUyt'.k VO pnlı t..ıhç, fiki:, ze. 

•• nu 
tazeo. Hakkı Süha Gezgin 

k zaferi var. 
On oc~ yıl durmadan, dinlenmeden 

ve bir kerecik olııun "oh 1,, demeden 
gecesini, gUndUzUni.. yurduna v~rdi. 

Anadoluya geçerken, saçında bir 
tek ak yoktu. Bugün, ba§ında bir a&· 

hah aydınlığı gibi dalga dalga bem.be. 
yaz teller görünüyor. 

Başvekillik onunla bUyümüı, o, bag 
vekillikte kendine ekliyeock bir ıey 

bulamamıştı. 

Netekim yalnız Malatya mebusu o. 
larak kaldığı gur., yüksek gönlüne, 
hayran olunacnk yeni bir kat dnha ek· 
lcmişti. 

J urk vatanı, Atasını kaybettiği giln, 
onu düşündü. Tarih ve millet, ondan 
medet umdu. önümüzde bo§alan bir a 
çık denizin derin boşluğunu görünce, 
.'.>na koştuk 

Halbuki o, şimdi Dolmabahçede ya. 
tan muazz.am vUcuda bcpanizden daha 
bağlı, hepimizden daha yakındı. Duy. 
duğu acı da elbette bizimkinden ölçi\
süz bır bUyiıklükle ayrıclır. 

Bugün, demek bir yandan kendi yur 
dundaki yası, bir yan.dan da milletin 
yüklediği koca bir vatan gailesini 
taşıyor. 

Dün redyoda onun nutkunu dinler. 
ken ruhum ürperdi. Atadan, Onun 
dünyayı kaplayan eserinden bahseder. 
~en. sc!Iİ elem ve ıstırabın be:;tesi ol· 
mu tu B•n. sesin b'l~"atini bu nutuk. 
taki kadır bt'~'·a hic htr yerde his!et. 
mi" lhı. O nutulrta •eııin matem ve röı.. 
vaş olu u V"'rdı. Evet ~ö .. va ı: fıkat 
bu ya•lar, yerın orun cclik irade h
~anın la memleketi Meale do!Tu yürll. 
ten bir buhar cılnc ktır. 

HAKKI StlHA GEZGtft 

Bu teklifler de ittifakla kabul edil . 
dikten sonra telgraf mlisveddelerinin 
reislik divanı ve ihtisas encü.menlen 
reislerinden mürekkep bir heyet tara 
fından kaleme alınması kararlaştırıl 

mı~. celseye lra verilmiştir. 
ikinci celse yine Vali ve belediye re 

isi Muhitin tlstUnclağın reisliği altında 
toplanmı§, aşağıdaki telgraf suretler> 
Meliha Sözen tarafından okunmuş, 

Meclis tarafından tasvip olunmuştur. 

Bundan sonra Vali ve belediye r~ısı 
Muhittin Üstündağ, ruznamedeki mad. 
delerin konuşulmas·nrn Salı günkü iç· 

şehir meclisi 2 
timaa bırakılmasını teklif etmiıı, kabul 
edilerek toplantıya nihayet verilmiş. 
tir. 

Dün Ankaraya çekilen telgraflar 
ıunlardır: 

ismet lnönü 
Türkiye Heis cumhu:m 

ANKARA 
Atatürkün ziyaiyle Türk Devleti. 

nin ve Türk milletinin duçar olduğu 
büyük elem ve kederlen dolayı latan. 
bul halkının hassasiyetine tercüman 
o:arak htanbul vilayeti umumi meclİ· 
sinin taziye ve tescllile~i zntı ı iya. 
actipenahiJc .. ine aaygılanmla arzede. 
rim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Atatürkün bayata gözbrini kapama.. 
ıı suretiyle Türk milletinin uğrndığ. 
büyük kayıbın derin ve aeı ınzılnriyl~ 
müteellim olarak Türkiye Büyük Mil· 
let ı'Mocliaiıne htanbul haUo namına lL 
tanbul Umumi Meclisinin taziyelerinı 
arzederim. 

Yüksek Başvekalete 
Sinıesinde gözlerini ebec!iyete M· 

payan Atatürkü11 manevi huzurJarındn 
aonauz tecaaürler duyan htanbul hnl • 
kınmn e)ern ve keder duygularına ter· 
cüman olarak htanbul Umumi Mecli 
ainin b\zjye ve tesellilerini arzederim. 

(Bu telgrafın bir sureti de C. H. P. 
Genel Sekreterliğine çekilmiştir.) 

ismet lnönü 
TURK1YE RE1S1CUMHURU 

ANKARA 
Türk milletinin hakiki temayüll:rin~ 

uygun olarak Türkiye Büyük Millel 
Mecliai wıının bütün reyleriyle Tür. 
kiye ~vlet reisliği rn.akrunına seçilmek 
suretiyle ihzar buyurduğunuz itimad, 
hürmet ve sevgiden dolayı yüksek hu. 
zurunuza htanbul Umumi Meclisinin 
tebriklerini, bağlılıklannı Te ıürekli 

muvaff akiyet dileklerini aaygılnrımln 

arzederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclis· 
Yüksek Reisliğinden 

Ebedi Şefimiz Atatürkün bu millet-' 
bıraktığı mukaddes miraııcı korunması 
ve kuvvetlenmesi yolunda en büyük ve 
en salahiyetli millet te§Ckkülümüz 8.zn
aının göntcrdiği fikir birlici ve imde 
kuvveti milletimizin de temnyüllcrine 
tamamiyle uygun bir surette tecelli et. 
miş olmakla bu muvaffokiyetten doğnn 
tebriklerimizi ve ıükranlnnmrzı ıun r, 
bağlılığımızı teyit e:!eriz. 

btanbul Umumi Meclisi knrariyle: 
Vali ve Belediye Reisi 

Muhittin Üstündağ 

Şehrin matemi 
Sloemnlur, tiyatrolar. 

ı,ahvtal~r kspah 
Dün şehrin matemi bütUn acısı ile 

devam etmtetir. Sinemalar, tiyatrolar 
kapalı olduğu gibi gece1eyin kahve • 
ler de kap:.ıtmışlardır. Gündüz açık ka. 
lan kıraathanelerde!'l oyun kalkmış • 
tır. 

D:ln Dolıoabahçe sarayının etrnfı. 

bınltırce halkın göz yaşları içinde a · 
kın akın 7.iyaret ettiği yer olmuştur. 

I\e.za tchrin her yerinde derin bir 
hUcU::ı ve etikQn hilklim eUrm11ştUr. 

ı.tekt•plerde Atatilrklin hayatı an. 
latılmJ~ ve tlllcbe takrirleri göz ya§. 
lan aruında dinlemi§tir. 

"A taf'ifrke ağlı yan yaıırıılrırımız •• 

Büyük Başbuğumuz u:u Önder A
tatürkü kaybetmekten mütevellit de. 
rin yas ve teessür memleketin her ta.. 
rafında devam etmektedir. Oniversi· 
u•de dün bu yilzde:ı talebeler derse 
girmemişler. yer yer toplantılar yapa.. 
rak O'ndan bahsetmişler. O'nu konuş. 
muşlar. O'ııun ölmez eserlerini gözyaş 
larile yadetmişlerdir. 

Saat 9.5 sıralarında bu heyecan ve 
matem 6on haddini bulmuştu, binler
ce kız ve erkek Unfve""Rfte gençlerı 

coşkun l)ir nehir hali:-dt' Universi~ 

meydanından binaya girmeğe başla.. 

mışu. Kimmın gözleri ağlamaktan 

şişmiş, kiminin rengi sararmış, kimL 
ni:ı de yüzü kızarmış, lıep!i mo.tem i· 
çinde veya matem hepsinin içinde yer. 
leşmiş. heyecanlarını teessUrlerini na. 
stl ifo<le edeceklerini şaı::ırmış bir hal· 
de yUrUyorlardı. Universltellin zemi:ı 
solonu dolduğu halde daha dışardıı 

yüzlerce ta!Pbe bulunuyordu. 

Talebe nrasmdan bir heyet eeçile • 
rek Rektöre gönderilmiştir. jJJ,.. L 

.Atatilrke ağlıyan 

Heyet. şu tekliflerde bulunmuş, 
bunların her halde yapılması:ıı iste -

miştir. 

ı - İstanbul Univcrsitesl adının 

"A tatUrk Üniversitesi,, adına tebdL 

li. 

2 - Atatürkil ziyn.ret için yalnız 

tahsis edilmesi. 

3 - Atatlirkil Ankarayn biltUn U. 
niversite gençliğini:ı tam kadrosu ile 
ve merasim 'c götürülmtısi. 

Rektör B. Cemil Bitse! gençlerin bu 
istek \'e tekliflerini çok isabetli gör· 
mü:Ş, tPkliflerin ilk ikisinin derhal ya. 
pılması hususu:ıdn alakndarlarla gö. 
rilşereğini, ancak ilçilncüsil için An
kar.ıya 5000 kişilik bir heyeti!'l gitme
sinin Jmk~m bulunmadığını bununla 
beraber bu:-.un için icap eden makam.. 
larn da başvuracağını söylemiştir. 

Talebenin aşağıda matem tazahüra· 
tmn devam etmesi Uzerine B. Rek. 
tör. beraberinde Hukuk fakUlte!i de. 
kanı prnfcst'r B. Ali Fuat oıöuğu hal 
de ıı"a~ı merdivenlere inmiş, kalp1e.rl 
bir tek f"l,.mln ıoııtrrabilt dolan J?"ende. 
re BUyük Önder AtatUrke g6stPrdik.. 
lcri büyilk ~vgi ve muhnbbette:l son 

T 
derece mütehassis olduğunu söylıye • 
rek başka bir teklıfleri olup olmadığı.. 
oı sormuştur. 

Gençler de bu defa yeniden baz.ı tek 
lifler de bulunmuşlardır: 

1 - Ankaraya gıdecek bütün tale. 
benın ılelebet muhafaza etmek Uzere 
madenden yapılmış Büyük Önderb 
bır kabartma rozetlerini yakalarında 

taşıma lan. 

2 - Onivers!te kapısında AtntUr
kUn gençliğe hitap eden sbzlcri yanın. 
da bilyük mikyasta bir heykelin de 
rekı:edılmesi. 

Rektör. talcbe:ıin bu arzularrnı da 
bUyiık bir memnunıyetle kabul etmiş 
ve gençlerin bu heyecanlı tekliflerine 
§Öyle cevap venni§tlr: 

"- AtatUrkU ilelebet ~alplerimfzde 
yaşntmnk en kudst borcumuz ve va. 
zifemizdir. 

Onun heykelinin üniversiteye dildl
mesl nım:Plı>si bir gün meselesidir. Bu 
:ıun ic;ln esasen 150 bin 'irnhk hir tnh. 
sisnt ayrılmış bulwunaktadır. Bu bu. 

bir ymırumıız •• 
.. 

susta Gilzel Sanatlar Akademisinden 
teklif olunmuş bırkaç proje mevcut
tur. Bunların hııngıtsinin muvafık ola. 
cağı tetkik edilmektedir. 

Rozet meselesine gelince, bunu yap. 
mak ve yaptırmak bugfüılerde b1rıız 

güçtür. Fakat mademki Darphane ile 

konuşulmuş ve bu temin edilmıştir; 
mesele kalmamıştır. 

Rektöriln sözleri talebe arasında bil 
yük bir memnuniyet uyandırmış ve 
çok alkışlanmıştır. 

Bu Sabah Üniversitede Pro· 
fesörler Önder Hakkında 

Konferans Verecek 

Bu s bah Universite konferans sa· 
lonu':lda bütün üniversite gençliği ve 
bUtUn üniversite talim heyetinin lştl.. 
rnkile bir toplantı yapılacaktrr. 

Bu toplantıya Universite gençliğin.. 
den maada istiyenler de hazır bulu· 
nttcn ktır. Bu topla:ıtıda Rektör B. Ce
mil Rilo:ıel. muhtelif talPbeler ve Türk 
ve ecnebi profel!'lör1er AtatUrkün ha. 
yatı ve ~leri hakkında koııfera.n.slat 
vereccKtlr, 



~yeni Reisleomhoromoz İsmet İnönü'nün hay&tı, 
eserleri, Atatürk'ü~ şahsına ve inkılAba bağlılığı 

Cumhuriyet neali aai bu· 

lundukça Gazinin bayab 

etrafında, yann gözünü ka· 

padığı zaman iıe onun 

mefkUresi, onun mezan et 

rafında bu memleketin er 

yüksek hislerini ve emelle 
rini atiye nakledecektir. 

- ismet lnönü ---y AZAN: Niyazi Ahmet 
Milli Türk ordusunun ilk erkAnıharp 

reisi, ıstila ordusuna açılan harbin 
Garp cephesi kumanda.:ıı, İnönü mu. 
zafferi. Mudanya ve Lozan konf:r~.na
larının gıılip diplomatı tsmet lnonu t. 
çiıı. Lozan muahedesini parlame to 
huzurunda müdafaa eden mazbata mu 
ha.rriri B. Alber şu satırlan yazrnıcıtı: 

.. F.vvelemırde Lozan muahedcsL 
nfn muz!lfferi olan 1sınet Pa ayl al
kışlıyalım. O, bu alkı a tayıktır. 
ÇünkU o bir yıldızdır. Eğer lsmet 
Paşi\. bUyUk oyunu kazanmış ise. 
bu istediği, yUrüdüğU şeyi bilrr.e.. 
al:ıden ileri gelmiştir. İçinde yac:a. 
dtğtmız asır tarihinde misli kayde
-dllbflyeırbtr vaka,- p.htt oldulL 

Türkiye, ilk defa beynelmilel bir 
tonrerancıta Avrupa murahhaslan 
ile ayni bak müsavatını haiz bu. 
hmarak isbatı vücut etmiş, onlara 
b teveffuk etmiştir. Türk dilek
lllinl garbe kabul ettirdi. Bizim es
ld ıtlf enı.mız galebe çalamadı. Dt. 
iı1er devletler murahhasları da ay. 
laf vaziyete düştü. Bu, garphlarm 
llofaziçbde hakimiyetlerine, kapl
•ı&syonlara ve Türklerin boyun ef 
ae1erine a1t!'lmJş olanlann n~~ 
la misli göri.: 1memlş bir mucizedır. 

lsmet PaRa ile mUzakere etmek 
hmbıışka bir iştir. Bu TUrk A
bdolud1ki h rp meydanından dos
loğru f..ozaıa geldi. Sakaryada. 
~nıı.dnluda milnhezim olan Lord 
Btırzona milhlet venneden karşıst. 
aa dikildi. Bu. elim bir mUJakat L 
it. Fakat nihayette memleketin 
.. kerlerine lstanbuldan çekilmek 
lnırini vf're:ı Lord Gün.on oldu. Bu 
brihin büyük bir sayfasıdır. Fakat 
llr~ faciasının kah .. amanma dö
.. lim. 

Lozan1a a k rt işini bitirdi. Mem 
•ketfnl kurtardı. Kılıcı ile kazan. 
lrfmt, mu hed ile muhafaza ede. 
llektir. Diri m t ve asker sıfatile 
••rbiı neye mal olduğunu bilir. O. 
llu~fferfyet semerelerini elde:ı ka. 
tnınıyacakttr. Diplomatlar. tuzak 
"trdular. Fakat İsmet Paşa Lo • 
118nda ısrar etti ve hasmmı kendi 
lillhlarfle mağlO.p etti.,. 
btr yabancı kaleminden çıkan bu 

'ahrlıtr bize. yalnız Lozan zaferlnb 
~k1rqan·i d<'wil. Türk mntetfnln 
llıtı\add ratı mevzuubahis olduğu en 
'er l?tln1erde tn"nU muzafferinln d0.:
)t dlnloma i!-ıi sahasında yarattığı 
taff'l1n az~nı t'ni haykıny<>l'. 
~Yilk Tiirk in'!\ıl bmm kurtıCU~ 

'l\rknn ebedt peygamberi Atatilr e 
~@tl:ıfn saıı.d ti için sonsuz bir fer&· 
~e bağlanarak vıln:ıad n çalışan, 
-.; ~man Ulu Ata fle vatnız ve yal-

~ tfınrkUn rt'>fahmt dil iinen !~ 
.. ;;::: dll:ı "GAZTYE MERBUJ..1.L....
"~Z F.R~ntnfR... df vordu. Bu~n, 
~- '\'ot 1n~'l. ('lntın ecrerJnf ebed ven 
~ ~n onu:ı sevgisi ile yUrUtecefinl 
'fı~ıedi. 

lnönll muzafferi, Lozanda galip 
geldiği gün Mustafa Kemalden 24-7 
--923 tarihile şu telgrafı almıgtı: 

••Bagtin Lozan gUnUdUr. BugUnil 
uıfllete kaza:ıdıran zatı devletleri
ni bUttlD kalbimle tebrik eder ve 
gözlerinden öperim.,, 

10nra bir kanun lA.yihası mUaved. 
desi hl.Zll'ladık. Bu mUsvedded .. 
2()-.-1-921 tarihli teşkilAtı esasiye 
kanununun devlet geklini teebit e. 
den maddelerini şöyle tadil etmiş
tim: Birinci maddenin nihayeti 
Tilrkiye devletinin ıekll cumhurl • 
yettir . ., 

eeslz yaratıcrya saygı lle, TUrk Atası 
ona sevgi ile bağlı. Bu:ıu, inkılap yıl. 
!arının her hidisesinde görUyonız. Bu 
gUn. lnkılA.bmıw ayni hız. ayni mu
vaffakıyetle idareyi ele almış olan 
Reisicumhur İsmet İnönü, dUn şöyle 
diyordu: 

Ebedi cumhuriyetimizin doğuşunu 
bUyük nutkunda şu satırlarla okuyo. 

nız: 
•'Yalnız tsmet Paşa Çankayada mi 

salirdi. Onunla yal:ıız kaldıktan 

Harpte, sulhte. siyasette daima yan 
yana, başbaşa gördüğilmilz iki simayı, 
Türk inkılA.bınm her safhasında bir 
ayneda görüyoruz: İnönü muzafferi, 

"Millt Mücadelenin ruhunu ve Ga. 
zinin yüksek ruhunu Sevr muahe.. 
desinden kurtulmak çerçevesinde 
görmek dar ve kısa bir anlayıştır. 
Milli Mücadele, Tilrk miİletbin öy-

ilerleme ve yükselme yolu 
SlSylediğim yol, Wkü yoludur. 

Y'enl TUrkiyenin kurulması da
vatını üzerine alımı olan yüksek 
ahnlı, kendine güvenen nesil an. 
cak ülkü yolundan muvaffakiyete 
erebilir. t}Ikü yolunda gidenlerin 
sıfatları çok çalıımak, bedence 
ve ahlakça, kuvvetlerini, vatan 
hizmeti için artırmak, çok öğren. 
mek, bahusus her vesile ile öğ
retmek ıuretinde sayılabilir. Kö. 
tü menfaat kayıtlarmdan terte. 
miz olmak, her çeıit fedakarlığa 
azam! derecede hazır bulunmak 
her Ulkilniln temel yapısıdır. 

Evet; yeni TUrldyeyi dilediğL 
m · z gibi kurmak, ancak illktı yo-

tunda yılmaz yolcular bulunmak 
ile kabil olacaktır. 

Biz en çok bilgiye muhtacız: 

Siyasi bilgiye ve iktısadi bilpye. 
Siyası bilgi milletimizin varlık 
davalanru, milletler arasında ken.. 
di vaziyetimizi bize anlatacaktır. 
Sade fakat temelli ve sağlam ıi. 
yaıt bilgi aayeainde milletin bir. 
liği ve beraberliği tutulabilir. Dı· 
pndan ve içeriden her kıyafet 
ile gelecek ıilılil zehirlere karıı 
kendi doğru yclunu ptırmaması 
ancak aiyasl bilgiler ile 'kolaylL 
,ır . 

tçtimat ve bahusuı iktttadt ha. 
yatımız için de aann f ennt bilgi. 

lerine kat'l ihtiyacmuz vardn. 
Ulkil yolunun yorulmaz yolcula
rı, bütün milletin bilgiıini her 
sahada mütemadi~n artırma,:ı 
bir tek çıkar yol saymalıdırlar. 
Genit ihtiyaçlar karıısında çok 
vasıtadan, bahusuı bol paradan 
mahrum olmaktan çok vakit ilzii
lüyoruz. Fakat, hepimiz bilmeli. 
yiz ki, 1111 sıkıntıyı bilgisizlikten, 
bilememezlikten çekiyoruz. 

Millet içinde ıiyast, içtimai ve 
iktısadt bilgilerin bereketli bir 
kaynağı olan kural, Cumhuriyet 
Halk Fırkaaı ve onun HalbvlerL 
dir. 

lanet lnönü 

• 

Senin arkandan gelmek
te mubakltak muvaffakıye
te Jilriimenin daimi intira· 
hı 9Udır. 

Sen ebediyete intikal e
dince, Türk nesilleri ıenin 
izinden yürüyecektir. Türk 
davaaının çıkaryolu; an· 
r.alc senin izindir. 

- /amet lnönü -

le bir diriliı kıyamıdır ki, Sevr me.. 
telesi bu kıyamm ancak bir safha. 
at, ilk safhasıdır •• , 

.. Milletin davaaı:ıı doğru olarak 
tayin edebilmek, açık olarak aöyle
mek ve davayı kazanmak için her 
mrluğu, ne pahasına oluna olıun, 
yenmeğe azmetmit olmak, Guinin 
hususiyetidir.,, 
"İnanmadığınızı i:ıand~ZEI • 

aız., diyen filozofun sözü, cemiyet ha.. 
yatında daiına canlılığını muhafaza. e
decek bir fikirdir. 

Inönü, bir iman kaynağı olarak 
Türk milletbe imanını daima. her 
yerde göstermiştir: 

"Bfs muharebe meyde....- .,..... 
lunaa o adamlanz ki, muvaffakıyet 
k•unmak için birbtrlmlze can ver. 
mek 1lzrm geldiğini söyleriz.,. di· 

yordu. 
0, milletine inandıfl gibi Şefine de, 

o:ıun iç Aleminin kudretine de, eseri. 
nin azametine de iınanmı 111 ctımle. 
!eri ile anlatmqtı: 

..Askeri vazifelerde ordulara bir 
tehir, bir ırmak. nihayet yine mah
dut bir mıntaka gösterilmek ldet 
iken, Gazi Başkumandan kocama:ı 
bir 1eniı.i hedef göstermiştir.,. 

"Fevkalade karıtık. dolqık, b~ 
lutlarla mestur bir muhit içerisinde 
yol gösterecek bir isabeti nazar 1L 
zımdır. Bu isabeti nazan, gerek mu
harebe hayatında ve gerek sulh ha. 
yatmda bize gösteren Mustafa Ke. 
mal Paşa OlmU§tur. 

Gazi TUrkiyesinde on seınede}lberl 
tahakkuk ettirilen reformlarm ilin
de birini yapmak için bu memlekej:. 
te ordular kullanılllllf. ordula~ 
kan akmış, fakat muvaffak oluna. 
mamıştır. 

.. Gazi, meydan muharebesi:ıi mU
teakıp o meydan muharebesinin oe. 
ticesinl ifade eden hedefi değil, Ak. 
deniz siyasetinde ve Akdeniz mede
niyetinde Tilrk milleti:ıin liyık qL 
duğu yüksek mevkii almak hedefi. 
ni göste:ıniştir.,, 
1zmirin yeşilliklerinden Akdenizin 

köpUklll dalgalarına bakan bir evde 
1884 yılı 25 eylill gUnU doğan TUJ'k 
milletlni:ı ikinci Cumhurreisi t11111et t. 
nönllnlln bu cümlesindeki isabetJ, o. 
nun gôril§tlnden sonra ne içte& a.:ılıyo
ruz. 

Daha 1923 yılında Hariciye Vekili 
iken §UD}an söylemişti: 

.. MUtecanis, yeknesak bir vatan, 
bunun dahilinde harice k&r11 gayri 
tabii kuyudatta.:ı ve hWdllnet içinde 
hUkftmet ifade eden dahil! lmtlya
zattan mUberra bir vaziyet. gayri 
tabii mUkelleflyab maliyeden lzL 
de bir hal, hakkı müdafaası mutlak, 
menabll mebzul ve aerbest bir va. 
tan. Bu vatanın adı Tllrkiyedir.,, 
Mesut Tllrkiyeyl bu suretle anlatan 

Cumhurrelalmlzin kuvvetli harp ve 

IJ>num ' madal 
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• 
ökboğa ile Koraç "stemi ızme ıne giriyorlar 

- '7 -
Asker bu sesi du;ym&dı. 
Yayını gerdi. 
RUstem do onun &lbl yaptı ve ko

ıuverdl. 

Bir yılan ıslığı ... 
Boşlukta sanki gizli bir el kara 

olr çizgi çiziyor; başka bir gizil el de 
evvelkinin ardından koşarak siliyor
du. 

Ok dosdo"'ru askerin göğt;Une sap. 
ndt. 
Wtından çıktı. 

Ad&m ıendeledl. Elinde tuttuğu 
aT boşandı T ok rastgele fırlndt, 

hir çalıya saplandı. 
Kendisi de tepesi taklak kayalar. 

tan aşağı. Gökboğanın ayaklarının 

Ubine. dUştU. 
RUstem hlll\ lkl adsızla uğraşan

lara, gUrleyen bir sesle haykırdı: 
- Yıkılın oradan! ... 

••• -·-
YEN! KU A :DAN •• • 

GO bo a bu gen~ ve Uzel adnmm 
her hnlind mertllk buluyordu. Zaten 
onu arknda.tı. o_kla vurmak lstel en a· 
damı rere a&rdlğlntn de fnrkımı. vnr· 
mıştı. Bunun t~in kendisine hlç bir 

Uşakta ırzına tecavüz edilen kız 

bu a erkek 
ol uğu anlaşıldı 

Uşak vilayetimizde olan bir ırza geı; 
mek hadisesi .dün şehrimizde çok ente. 
resan bir safha arzetmiştir. 

Uşakta kenar mahallelerden birinde 
cturan 15-16 yaşlannda Emine adın
da bir genç kız vardır. Orta boylu, 
kumral ve oldukça güzel olan Emine.. 
nin, mahalle delikanlılarından başka 

daha birçok presteşk§.rlart da bulun • 
makta, kızcağızı paylaşamamak yüzün 
den sık sık vakalar olmaktadır. 

Emine daha 18 yaşını doldurmadığı 
için de ailesi, birçok zengin ve bulun • 
ınaz evlenme taleplerini reddetmekte
dir. 

Fakat, ailesinin büyllk bir ihtimamı 
ile çiçek gibi büyütUJen gü.r:el Emine, 
bir gün birkaç zorbanın tecavU.züne uğ 
rayor, dağa kaldırılıyor. 

Ailesi, akşam olup da Eminenin gel· 
mediğini görünce, polise haber veri -
yorlar. Jşndarma takibe başlıybr, ama, 
Emine bütün gayretlere rağmen üç 
günden evvel kurtarılamıyor. 

Emine dağ başında geçirdiği bu üç 
gün içinde haydutlar tarafından kızlı. 
ğı berbad edilmi~, ideta birden 15 ya~ 
ihtiyarlamıştır. Evine geldiği zaman, 
hemen hastalanıyor, ateşler içinde ya
nıyor. 

Ailesi bu vaziyet karşısında adliyeye 
müracaat ediyorlar ve kızcağız: hükQ • 
met vasıtasiyle tedavi edilmek üzere 
!stanbula gönderiliyor. 

Eın.lne dilıı ubah buraya getirilınij, 
Cerrahpa~ bntahancsine yatınlmıştrr. 
Hastahaneye yatmla.n Emineyi gelir 
gel.mu muayene ed'n doktorlar çok ~a 
rip bir bal karpsında kalmışlardır. Zi.. 
ra Emine, zanncdildi~i gibi kız: değil. 

dir, erkektir. 

Emine hemen ameliyat odasına yatr. 
nlmıJ ve derhal ufak bir operasyon ya· 
p·larak cinsiyeti dcğiı1tlrilmi§tir. 

Emine krzm 1Jhhııti çok iyidir. Ame
l' 'ttan sonra kendisiyle konuşan bir 
ar~ada~ımız:a özleri parlay9rak §U.n • 
lan söylen" 'r: 

- Korkun~ f elakct başıma gelince, 
artık yaıamaktan tiksinmiştim. Allah 
canımt alıa dW iyi olur diyordum. 
Fa"kat Allah raıı olsun, doktor beyler;:, 
hemen muayene ettiler. Benim hilnsa 
olduiumu anladılar. Ve görüyorsunuz 
ya, şimdi sizin gibi erkeğim'!., 

Bayan Emine henUı cTkek ismini tak 
mamııtır. Fakat. ~hı diden kendisine 
bir kat tık licivcrt elbise tımarlamış.. 
trr. 

Diğer taraftan Utak Müddeiumumi· 
liei mUtecavizler hakkındaki tah'kikatı. 
nı ikmal ederek, ığırcez:aya sevketmek 
Uz:eredir. 

Eminenln erkek olması suçlular hak 
kındaki cezayı tahfif eder mi, etmez 
mi? Bu da ayn bir meaele haJinde or. 
taya çıkmış bulunuyor. 

.... ımıımm ... :111 ................................ ~ 

Karamazof Kardeşler 

\ cvıreu; Hakkı ~übu &..ez~iu -- 7 • 

Aran.zda belki bu kızıl yanaklarla 
birlikte onun milteassıp ve mistik ol -
mıiktan. kurtulallUyacağtnı ileri süren . 
ler çıkacak. Bence, Aliyoşa herkesten 
daha realistti. M~cizclcr karşısında da 
bir şey kaybetmiş almıyordu. Çünkü, 
benim anlayışıma göre, muchelcr, rea
tistliği hiç bulandırmaz. Gerçekten re
alist olan bir adam, harikalar önünde 
daima bir müvaı:ene vasıtası bulur. E
ğer hakıki bir mucizeyle l·aı ·1laşt;a "'bi. 
le, o, harikaya inanmaktansa, kendi · · 
lcrinin alclandığrna hükmeder, Hak::. · 
ti kabul ederse de bunu, ömrünün ye. 
ni ve o vakte ka1ar karşılaşmadığı ta
bii bir hadisesi gibi mütalea eder, 

Denilecek ki, Aliycşa, henüz tekem 
mül etmemiş bir çocuktur. Daha tahsi
ıini bitirmemiştir. Bu hüküm doğrudup 
C"akat o, istidatsız değildi. Sonra, ev -
ıelce d~ ııöylemistim ki, omın bu din 
oluna giri§i, ibadette, ruhunu karar -
'" ;eylerden kurtaran bir ış·k sezdiği 
'ndl. 
m.ı rubu aıayı§ının dışında Aliyoşa, 

bizim gibi düşünüyc.rdu. Temiz, sağ • 
fam ruhu, iyilik a§kt ile dolu idi. Haki
kate vurgundu. Ona kavuşmak uğrun. 
da canına varıncaya kadar her §eyini 
feda etiecek mert bir yaradılışı vardı. 

O, bu yolu seçmekle, yine bir i.deale 
hi;met ediyordu. 

Ciddi bir dü;ünü~ten sonra, Tanrı 
ile "ebediyet,. in vulığını kabul edin
ce: 

- Ebedilik için yaşayacağım ve gU.. 
nahtan kaçmacağım 1 

Demigti. Eğer Tanrıya ve iyiliğe i. 
nanmasa idi, hemen dins;z ve sr....syalist 
olacaktı. (Çiinkü sosyalizm, gelişi gü. 
zel bir işçi davaşı değildir. Onda tari
hin Babil kulesi hikayesini zamanımız· 
da hortlatan bir dinsizlik gayreti de 
var~ır. O Babil ki, göklere erişmek i~ 
çin değil, gökleri yere indirmek için 
yaprlmrştı.) Aliyoşaya evvelki gibi ya. 
Şlmak imkansız CYÖrünüyordu. Kemli 
k~ndine meşhur ''Havari,. gibi "eğer ke 
male ermek istersen, neyin varsa da -
ğıt ve arkamdan gel!,, demlııtl. Fahat 

saz söyletmeden kılıcını kınına sUr
mUş, saygılı bir hal takınmıştı. 

Koraç ona bakıYQr ve aJ ntnl y pı

yordu. 
RUstem dosdoğru Gökboğaya yak· 

laştı. Sırtını okşadı: 

- Kim olursan ol, yaman blr delt
kanlısm, seni glirdUğUme sevindim. 
TUrksUn. detll mlT 

Korac bu sözleri hemen tUrkçeye. 
cevirdi. 

Gök boğa kısa bir cevap verdi: 

- E'et! 
RUstem bu sefer Koracı baştan a-

)ağıya kadar sUzdU: 
- S n de be~ine Htyılt bir )lğ't in! 

Dtzlm d lll nereden öğrendin? 
- A.knm da, slz de sağ olun! Ben 

1'abnrlst nda beş yıl askerlik et
t1m. 

- Ktmtn yanında? 
- Ferhndın ... 
- Bent tanıdın mı? 
- Yeni ~rllyorum, fakat tnn1dıro. 

Methlnlzl o kadar duymuştum kl... 
- Beyine de tnnıt! Sonra kim ol

dt1ı1..\muzu söyleyin! 

G~l bo~n zaten sabırsızlanıyordu. 

Hal ve bakış\arlyle Kornçn sa.ukt <>
ruyordu: 

- Allah versin, kırk yıllık yolda' 
glbl kon\l~uyorsunu~! 

Kornç ona RUstcmle neler görtlşttt· 
t;UnU ltı ıı.ca s6y1odt. Sonra l,endlle. 
rtntn l lm olduklarım ırnlnttı. 

RUstem onun bir ban o~ln olduğu
nu, btr a u~runa taht ve mtraeı bı
rnktığını ö r ntuce g6ılerl çıldı. 
flelllrnnlr~n o zamana adar r.;örUl· 
m\yen bUyUk bir dikkatle ve tan<l n 
gUlUmslyorek baştan nytığ'n kadar 
UtdU: 

Belli!. Belli! Halinden Qelli! 

Diye mırıldandı. 
Sonra için içi:ı 5öyle öylendl: 
- Tnm benim aradığını adam •. DUn 

ya mnlmda ve saltanatında özU yok .. 
Rastgele bir kır.a yerdiği sözU bile, 
canı bahasına da olsa, tutuyor. 

Elini uzattı: 
- Bu eJ bir dost ve arkad~ elidir. 

Send n yoldaşı:tln birlikte benim biz. 
metime girmeni rica ediyorum. 

- Buraya gclhıimlz zaten sizden bu 
nu rka etmek içindi. 

- Ne mutlu banal .. 
Atını çovirdi ve demlndenberl bU

yUk bir merakla baka:l n kerlere dö. 
nerck bn ~ ırdı: 

- Gökbo 'ta ile Koraç benim hir;rne. 
time girmeyi kabul ediyorlar. Hepiniz 
böylece bilin! 

Keştnsebin f enıı. halde kızdığı yUzUn 
den belliydi. Yerinde duramıyordu. 

Rlistem ona baktı ve yan nlnylı bir 
sesle sordu: 

bununla beraber yine hakikattıen aynl
m1yarak: "Ben, neyim varsa yerine, i.. 
ki ruble bile veremem ve arkamdan ge~ 
hitabını da ancak kiliseye gitmekle kar 
§ılıyabilirim !., sözler:ni de zihninden 
geçirmişti. Çocukluk hatıraları arasın. 
da annesinin kendisini kiliseye gbtür. 
düğü ve bir akşam kızıllığı içinde, bir 
kadınm hıçkıra hıçkıra ağlayarak onu 
''Meryem,, e doğru yilkselttiği hafıza
sında yaşıyordu. 

İşte zihninde bu tUrlU dUşilncelerle 

kiliseye giderek orada manastırın baş
rahibine rastladt. 

Evvelce de s:ze bahsettiğim "Zosi. 
ma'', manastırda başpapastı. Bunlara 
başpapas demek de gördükleri vazüeyc 
göre pek uymaz. Bunlar, eski evliyalar 
gibi birtakım mukndde!I tiplerdir. Şu. 
radan buradan topladığım malumata 
göre Rusyada ''Starets,, lcr pek eski za 
manlardanberi varmış. Tatar baskın 
larlyle, :tstanbulun Türkler tarafından 
zaptı, .cnları dağ tmış. Ancak yüz se -
nedenberidir ki, "Stareç,, Ier yeniden 
türemir.ler. Bunları dirilten "Paiyos 
Veliçkovski,, adında biri imiş. 

Bugün Rusyada "Starest,, tere pek. 
az rastlanır. Meşhur "Kozelskaiya., 
manastırında yetişiyorlarmış. Bizim 
manastıra bunların gelisi hangi tarih. 
ten başlar bilmiyorum. Yalnız şunu 

biliyorum, 1ti "Zosima., bu manastırda 
UçUncU Starcst olarak bulunuyordu. 

- Sözl tlmi şen de duydu:ı. ya! 
Keştaseb kıpktrmU:l olm ~tu. En 

sonra a~ açabildi: 
- Fakat bu eanırım ki, iyi olmaz. 

Onları hizmetimize alsak bile öncece
zalarını çekmelidirler. 

- Suçlan nedir? 
- Bir tane değil ki! 
- Birisini söylet 

- Şu uşak ~i gördü; Her halde 
nas!l bir adam olduğumu bilemiyecek 
kadar abdal, değildir, buna rağmen 
su başından çekilmedi. 

- Su mu içiyordu? 
- Hayır. atını suluyQl'du. 

- Demek ki su o.na o daldlmda ıa.. 
zımrnt • Tanrının yaNtt~"\ her kay. 
nıak b şt:ıa varonlat' ş_ıraSl gQzetme. 
lidirlet. 

- Lakin ben bir ... 
- Su lc:mek ihtiyacı hmeşte bir. 

dlr. \~er ki:Slet ister kis.ra (1) olsun! 
f' ~yı gQs.t rerek şQl'du: 

u delikanlı ne yaptı! 
,. Benim avımı YUrdu. 

- Hangi avı? 
- Şu sülüntl •.. 
- Onu sen vurum§ muydun! 
- Ha}"U'. fakat kovalıyordum. Vur-

m k Uıereydim. 
- Senin ko\•tdadığmı biliyor muy. 

du! 
- Saıunam. ÇünkU ben rou ancak 

avla buraya dandUğU ıaman gördüm. 

- HenUz yakalanınnmıs bir avla 
şu kayadan fışkıran su nrasmda fark 
yoktur. Anlaş1lıyor kl, yi:ıe haksızlık 
etmi§Sin l Bunun lçin en kendini bir 
türlü se.vdi.remiyorsun. DüıelmeğP. 
bak! 

Bu s&ler Ke~asebe ağır gelmişti. 
Her halde haldı çıkmak ve gı.ı iki 

yabaneısa daha önce tasarlıı.dtklarr:n 
yapmak istiyordu. Onlarm yaraladık. 
lıı.rı askerleri ve ynptıklp.rı zararları 
gijstcrdi:, 

- Ya bunlar euç değil midir? Ben 
askerlt'rimln bir tanesinin tmıağı:ı1 
l>öyle bin serseriye dcttitrt;Jrme.zdim. 

Bu s&lerl ukerlerine duyuracak 
ekilde yliksek sesle söylcmeğe dik· 

kat etmişti. 
A\çhnca onlann ruhlarını okşamış, 

sevgilerl::ıt kaıanmış ve ayni ı.nrnanda 
k1şkırtmış olacaktı. 

RU tem fena halde kııdı, Kuman.. 
danın ltştUne dottru yUrUdU ve eli kı. 
hQmın mUcevherU aııpındn olduğu 
halde bağırdı: 

- Buna sebep olan aen.sl:ı ! Serseri 
dediğin bu iki yeğit delikanlı buraya 
varıncaya kadar bunca yol, kl>y, ka· 
saba ve şehir geçttler, Kimse onlardan 
eiklyet etti mi? Burnda haksız yer~ 
bu zavallıları onlara saldırttm! Be:ı 
onhırı sana bir harb~ h~zırl~m:.ı1t ;~ı,, 

Fakat eski Mısır Uh'nlerini andıran, 
onların kudretlerini temsil eden bu a. 
dam, bütün hastahkları savd1pyor, bütün 
zaafları ortadan kal.dırdığ1 için, halk o. 
nun üstüne titriyordu. Kudretinin ne -
reden geldiğini kestirmek de mümkün 
değildi. Çünkü ne mukaddes emanet -
tere sahipti, ne de haç put ta§ıyordu. 

Bir "St~rets,, (1) ne.dir? diye sorar. 
sanıı, onu §öyle tarif edeceğim: 

Starets, şizin irade ve ruhunuzu ken 
di irade ve ruhiyle emen bir varlıktır. 
Böyle birisiyle karşılaştınız mı, can ve 
gönülden ona teslim olursunuı:. 

Bunlardan birine teslim olan mürit. 
uzun ve çok eziyetli bir çıraklık dev. 
rinde çile doldurduktan sonra nefsine 
hakimiyetin sırrını öğreniyorlar ve her 

tiirlü iğvadan kurtuluyorlar. Meziye-
tinin en mütckAmil, en ileri şekli olan 
"kendini yenmek,, e ancak l:u sayede 
kavı.;şuyorlar. 

''.Mürit,. ler, "Starest,, terine karşı 

nıutlak bir itaat, ttım bir feragat, bü· 
tün bir teslimiyetle bağlıdırlar. Onla. 
rın emrini hiç bir kimse, hiç bir dini 
makam değiştiremez. 

Bizim manac;t:rdaki Starest "Zosi. 
ma'', altmış beş yaşında idi. Emlak sa. 
hibi. bir ailenin çocuğu idi. Gençliğin
de Kafltas ordusunda zabitlik etmişti. 

Aliy?Şa, işte bu adama meftun olmu~. 
bUtiln ruhiyle bağlanmıştı. ''Starest., 

fdlın, ~oksa d ~ t>aşuı,da rutl&dığm 
e~~ adamları öldu.rt.m.ek lçlu de. 
· m " rahlarm güoahl n nb boY.· 

un adır. 7.Jra buna n bep oldun 
Qula.r haklıdırla.r. Çütlkil canla.re: 

urtarmak için dö JU tUl r. Hem u · 
k rlerw o k.ad r ı y tl timUW.t 
kl. sekiı: oo m i oldukları bald bil 
şey yapam \lar. 

- Ben onlan diri yakal&m~ bte 
miştlm. Otum lçJn dayanabilll ıar. 
dt. 

Rüstem ılayl.1 aJaylı güldü: 
- G?Srenler söylesi:ıler! önden sal 

dırdığın yetmiyormuş gibi arkadaı 
kancıkça vurmak İ!(in okçuyu gönde 
ren eıen qeğil misin? Bunu na.stl iııilı 
edebilirsin? 

..... O zaman ... 
- Sus! rbk aaçınaltYQıııu:ı! Za 

tPn bu birinci değildir. Bana, kend 
a · erlerinle, benimkilerden on misl 
daha çok av vuracağını söyledin! Hıı 
ni o avlar! •• Yarın son gündür. Haf 
talarda:ıberi yapıuıadığmı bir gUnd· 
mi yapacaktın! Şüphem yok ki, o yığ 
tin vurdu~ ~u sülUnU de kendin vur 
muş gibi g-österecektin! 
Keştaseb renkten renge girlywd\l 
- Lakin bu sözleri askerlerimin li 

nünde söylemekle bana karşı haksıı 
lık etmiş oluyarsu::ıuı! 

- Hayır! Çünkü senin saçmalama: 
birinci defa değildir. On bin k\§illl 
K!rman atlı fırkaSl luunandanllğuıd ı 
b!n kişilik Türk taburu kuma:ıdanJı 
ğma geçtiğin zaman sana yakın dost 
ların ne dediler? 

- ?T!!! 
- Bunıın bir dUşUş olduğunu sö~ 

Iedller ve sen onlara. dilşeştir, dedj'.:: 
Sonra da sesini yavaşlatarak dostuı 
Kubada neler fısıldadm? Hatırlıyo 

musun! 
Keşta.sep şimdi balmumundan bi 

maske takmış gibiydi. 
Fen:ı. sıkışmıştı. 

- Kötü bir şey söylemedim! 
rnya kekeledi. 
- Kendin içi:ı elbet iyi bir şe1 

dir. 
Rilstem bu konuşmayı bUyUk bt 

merak ve dikkatle dlnliyen zş.bitleı1 
baktı ve onlardan birlslne emretti: J 

- Kubad. O zaman ne söylediyj" 
hatll'lat! 

Kısa ve tıknaz, küçllk gözlü, k 
kin dudaklı bir adam Keştasebe yJ 
taştı. 

- On bb lra.nlı, RUstem f çln b 
yük bir kuvvettir. Fakat bana sd 
sıkıya bağlı olan bin kişilik Tilrk ti 
buru bir kisrayı devirir ve bir bat 
kasını onun yerine oturtabilir, denı 

din rol? 
Keştnseb dişlerini Bıktı ve onu s

çak~a sUzdU. 
Ifobad yarine çekildi. 
RUstem SQn a8zleri:ıl s6yledl: 

(Arkası var) 

1) lmparcıtor demektir. (Sc~r 
(Kayser) sl>zlerfle birdir, l?Qmalıld 
rlan alındığı anla.~ılıyor. 

in hlkeresinde oturuyordu. Ş\l,llu O( 
kaydedelim ki, Aliyoşa, manastırda yl 
şa:nakla beraber henüz: hiç bir mera~ 
me tAbi olmamış ve ''ikrar,, ~rmernif 
ti. istediği zaman sıkıp gidebilir ye b 
tün gUnünü dışarda geçirebilirdi. Eğ 
bunları yapmıyorsa, istiyerek yapıy 
daha doğruşq manastırdakilerdcn he 
hangi blr imtcyazla ayrılmamak i~ 
yapmıyordu. 

Aliyo§a, bel)ci de "Stareilt,, in, ke; 
disioi bir azizin halesi giqi lçuşatl 
iltifatlaqndan ötürü bu mahrum bJ 
yata katlanıyordu. Şimdiye; 'kadar cız 
sinıa 11 ya birçok ermek ~;ık\an koş~ 
muşlar, cnyn ir~adı Çin\inde \iiı çö1' 
mü~lerdi. O, <lııh~ ilk bakışti önUnd~ 
adamın ruhunu ok\lyQr, k;ılbine girf 
rek niçin gelqiğini, ne iştc;diğini, i 
de nasıl bir dert Uı§ıdığını görüygf6 

tşte bu yU~dendir ki, müracaat e6 
adam, çok kere daha bir tek söı -6 
lemeden bUtUn içinin okunduğunu f 
rerek ijr~riyorlar ve adeta vehme ~ 
pılaralc ürkUyodardı. Fakat hangi 6f 
hangi m\lrat olursa olsı.Jn Qnun yarı 
solgun, bedbin girenler, renkli ve (ı 

lanmı~ çıkıyorlardı. Aliyos~ daha 
( Arka3t "or) 

(1) ''Sta~5t,, ler bizim eıki defİ 
mürşitlcrimizi andırıyor. Şeyh, ntiİ 
kutup gibi ~limelerlc ter~üme edil 
lir sanıyorum. H. S. G. 



Atatür'kün ölümü 
Hariçte de derin bir 
t eessür uyandırdı 

Krall rJa bev:et Reislerinin 
tazi yeleri 

Reisicumflurun Millet Meclisi dün toplandı 
nut'~u 

Ankara, 11 ( A.A.) _ sü.lsmet inönü Reisicumhur 
yük Millet Meclisinin bugün
kü toplanbsında cumhurreis-
liğine intihap olunan İsmet 
l nönil, yemin ettikten sonra 
Meclisin §iddetli ve sürel li 
alkışları ve tasvip sadalarile 
karşılanan a§afrıdaki nutku 
ira t buyurmustur: 

" Büyük Türk milletinin 
muhterem vekilleri; 

intihap edildi 
Ank:ı.ra, 11 (A.A.) - Reisicumhur 

AtatUrkUn bUyUk ziyaı dolayısiyle 
teşkila.tı esasiye kanununun 34 Uncu 
maddesi mucibince yeni reisicumhur 
intihap etmek üzere ictlD\aa davet e
dilen BUyllk Mlllet Mecıtsi bugün sa
at 11 de toplanmıştır. 

arasında bu.Iunan ordu erkA.nı ve btl 
tun samlintn gözyaşlarını ıaptede
mediklert görll'nUyordu ve bu tees
&Ur tezabUratı. kor diplomatik loca 
larıua, samUn ve matbuat mumessıı 
lerl arasında bulunan ecnebllere ka. 
4ar ılrayet eylemioU. BUttln kalpler 
JJUyUk Şefin yUkaek hatırasiyle c;ar
pı7ordu. 

. kra Bulgar lı."1'alının ~yındMi lxıyns-
Lon~ 11 (A.A.) - lngıltere yanya tndirildi 

.. kendisini AtatürkUn _cenazek. Sofy• ıı (A.A.) - Bulgar ajum 

..,a mail ett;irece ... 
merasiminde pbsen te bildiriyor: 

A.rkad~şlığım"!la müftehir 
olan, şerefli vazifenizde ken
di nefsi icin bahtiyarlık bu
lan bu arkadaşınıza devletin 

; • lisln bu bUyUk ve ~arlhl celse
sini takip için davetli bulunan ve
kf 'et!er cr~ttnx ile diğer zevat ve 
m"' uat mümessilleri için içtima sa
lonunda tevkalAde günlerde olduğu 
gjbJ hususi yerler ayrılmış bulunu
yordu. Samiln locaları ise hıncahınç 
doluydu. Dutun bUyUk ve orta elçi
ler ye elçlllkler erka.nı kendilerine 
ta.hsle edilen localarda bulunmaktay. 

tir d Reisicumhur AtatürkUn vefatı habe 
Bu suretle ilk defa olara~ ~r ev- ri gelir gelmez kral urayı üstünde bu. 

Bu heyecanlı tazim daklkalarııı
dan ıonra başkan AbdtUhallk Renda 
tefkllltı uaıtyentn 34 Uncu madde 
si mucibince reisicumhur intihabına 
başlanacafrnı blldlrdl. 

let reisine bit hükümdar gıbı mua. lu.:lan bayTak matem allmetl olarak 
mele edilmiş olmaktadır.. . y~rıya indirilmiştir. Krıl 1'oris, Tllr. 

IMgilia Kralının tcczıy~~ kün v~ ktye Büyük Millet Meclişi Reisine eot 
Londra. 11 (A.A.) - Atatur şa.mimi taziyelerini telgrafla bildir • 

fatı mUnaseb4tUle Kral Oeorg~ naB~~- wnic:ıtir. Bundan baıka, kraluı emriyle, 
Tür~ıye u.. .. ~ " 

p sarıty tt:şrif&t nazırı kr 1 baıyaver general Ca.ııev ve }iqmabeya 
)'ilk elçUifine giderek Ma.Je:te ;1ın el :ran~v. Türkiye elçisi Barkeri ziya. 
bu oüy<ük ziyııdlla dolayı ~rk. ~.1 ~ ~t cdetek kralın tuiyel'1'ini bildinıliı 
'tini:ı kederine bütün kalıüerıle ış ıra lerdir. 

ıttıkleri~i bildiı'1Qwtir. . . t . Başvekil Kösetvanof ek Ti.irkin 
Hükılnıet ruuuuıa .d~ ffarıcıye ; Ba§vekili Celil :auara taziyede bu. 

rtfat 11\üdüril umum:sı ayrıca taı.iy • l\P.duğu r\Qi bera.berinde J)?Otokol \j~ 
ele buluıunuştur. . . rektörü st.nçev Qldltğu -~e Türld)"t 

Behiıcşt1laın taziyet~ . aefaretln~ gidert\11 he111 kendlsi.nin 
Tahran, 11 (ı\..~.)- H~.1~~ye ll~ nem de Bulgar hü](f\metUe llulgar Mil 

.rı bugiiıı Türk büyük elçdıg~n~ gıde· Jeti{ in tnı.iyelerini bilditıl\i§tir. 
:rek Atatiiı'kü.tı vefatı l\a'berım ıe~~ Mebt\S!\O meclişt ..,eisi ?t{QfaDOf. wl. 
lıatte bulıpan Şehinşah~ telefonla, ~: grqfla Türkiye aU)'ilk l.filh~t MeQtı.l 
dirdiğinl ve çok mütess•r 0~~-~ riya~etine Bulgar- parli...,~,tosUI\\Ul 
falı Ha.Jfttlerinin derhal büyuk ~ çl- taziyetlerini bildirmiş ve Qundan SıOQ.ı 
liğe giderek kendileri n~ina. t~!.e. ra reis v~kili Peşev berabftrinde old~· 
lerini bild.irm~ini emrettılılerını soy· ğQ balde Türkiye elçilifiM gidere• 

lemiştir. . . Herken~ taıivede bqlunmu§tur. Bitlerin tazıyetı 
Berlitı. 11 (,A,A.) _ AtatUrkü:ı ve. 

fatı haberi üzerine Berlinde bulunmL 
yan devlet relti Bitlerin emri üzerine 
devlet nazırı Dr. )ı{ayaner kendileri na 
mma ve hariciye umumi katibi Baron 
Vefseger hariciye :ı~ı namına büyük 
elçiliğe gelere~ taziyede bulunmu~lar
dir. 

Amerikıı MikUmetinin teessiirü 
Vıışington. 11 (A.A.) - Hariciye 

Qaıırı Mi~~er Oordell Hull, Türkiye Bü 
Yok elçiltffne galerek A.tatflrkh .._ 
tatlarından dolayı Amerilta hüldlıneü. 
nln fevkalade ınUteessir bulund\lğu ve 
bu ziyaı:ı yalnız Türk milletine v~ hu
dutlarrnş fnhJsar etmiyerek s~ası 
çok vi.sl bulundui!unu bildirmiştir. 

Reisicuml1urun 
telqraf la ra cevabı 

Ankara, 11 (A.A.) - 1'zi,ye td • 
graflarma ve intihap münue\:>etile te
mennileri ihtiva eden telgra,flara kar. 
şı Reisicumhur t:ıanu kendi teesşt}r 

ve teşekkürlerini bildirmeJ~ AnadQlq 
Ajansını tavsit buyurmıışlş.rdır. 
gbıeb }?Jl"° ~1.ıer 

Atatürk'ün 
Hemşiresi t•zlyelere 

teşek k Ur ediyor 
Belgratta 

Bel!!rat, 11 (A,.A.) - İkinci ve U. 1 
çttncU 

0 

naipler bu~. ~ki~e b~y~k j 
elçiliğine ıiderek Tür~~e~ın. ~u~k 
matemine iştirak ettiklermı bıldırmış. 

Ankara. 11 (A.A.) - ,'4tatürk hem.. 
şiresi Makbule Boysan ile zevci, da. 
hil ve hariçten bUytik fel~ketin tazi
yesi lfıtfunda bulunan ~vata. yaralı 

kalplerinb. teşekkUrler!nin ibla.ğma 

Anadolu Ajansının ta~tunu rtca 
etmi§lerdir. !erdir. 

Belgrat, 11 (A.A..) - Baı~~~il St~
yadi:ıovlç Türkiye BUyük elçılıglne gı. 
derek httkftmetinJn ve YugoslaV?'a 
milletinin Tür](ün büyük ın.atemine ı1-
tlrak ettiklerini ve bu eleırıli ve keder
li dakikayı Türklerle beraber. yaşa?ık. 
Jarmı bildirerek fS1lmimt taziyelerı~in · 
Türk hilkftmetlne iblağmJ rica et:mı1-
tir. 

Brülcselde 
Brüksel 11 (A.~.) - Kralm saray 

baş:ıazın fle Başvekil ve H~i.C..i!6 n~
mn Spaak bizıat Tilrk elçıhgıne gı. 

t t• Dft"IJ derek kral ve Belqika hiikflnıe 1 n_. -
na taziyede bulunmuşla.rctır. f)p•ak 
Türk milletinin kendisine :mahsus me
tanetle bu ziyam bUyük acılarına ~ar. 
II geleceği Umidinde bulunduğu:ıu ilL 
ve etmi§tir. 

Pariste 
, Parts, 11 {A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

Dıt h.iUve "a:urr Sar.e:.•t dün öğle
den &om-a 1'1lrltlve bUvilk elciliğtlM" gt.. 
'derek Suad Davaza eahsf tazff'lerjn.f 
bildirmiştir. 

Var~ 
Varı,ova. 11 fA.A.) - RefsfC'fı.ml\ur 

namma teşrifat mtıdüril umumısl ve 
hUkftmet namma hariciye nazırı Bek. 
TUrkfye büyUk elçiliği:ıe ıetel'ek ~ 
,-.de buJ11nmuAhlrdrr. 

S'n.nı;,tk'rin feeasi1.sü kil 
A., Atatilr n Moskova, 11 ( A. - k mi 

ınn_ h be J n-A "ne hariciye o • uıwuU a r ~rı . büyük el 
Bert Lltvfnof bu~ TUrlı;fve bil 
«;tlJ&.1 .. e giden!k TUrlr ırıme:i~fn . • 

e>...... •11 tJer~vıe hilkft.. 
1llk &t'l!!ıma Sovyet mı e .. bildir-
metintn kalben Jştlrak ettfğı:u 

aııstfl'. etler Birli. 
O?nııze meırıuıtmtnf> Sovy tile işti. 

~ MI' h~yet g6ndermek sure 
1'ak edecektir. 

Wareşahn tell{reflara 
cevabı 

Ankaf&, 11 (A.A.) - OeAıeikunq&f 

Başkanı ll"evzi Çakmak, J:JUyiik Atı• 
tllrkün vefatı milnuebetilt b,er ı. " 
rafta=ı .ımııkta oldufu tutr telgrot 
ve yazılf.rma teşekırtirlerlntıı ibliğıq 
Anadoh.ı Ajansını tavait etın!flerdü'. 

Atatürk'ün naaşı ba,mda 
1 ht;r a m nöbE ti 

bekleniyor 
btanl)ul, 11 (A.A.) - Dolmabahge 

sarayında, dün sabah saat oadanberi 
AtatilrkUn ,aaşla:n 1'a§nıda büyük fl., 
=ıiformaıarr giyrniı ıubaylar ihtiram 
nöb@ti beklemektedir. 

Hey'et ı er ~~llyo~ 
Ankua, ıı CA.A.) ~ Otrepdiğiıııl.. 

.ze göre. Atatilrkün cell.Qe3i !~· Yq.. 
• goslavyt, Romanya ve Y~JstanclM 
birer askeri kıta gelet!sm slbl •Y"~ 
birer heyet de ayni merısfıpe ~ 
edecektir. 

AJmu matOmat, dlfer ~tr ~k ta· 
raflardan da heyet izam olunacafı 
merkezindedir, 

ffftler h ak kında 
\mPrlkarlıt bi r aq ket 

Nevyor{(, 11 (A.A,) - Etktn umu. 
miye eııstitUsO t>UtUn Nrıerikaya ıa
mil ole.n bir ref erendwn tertip ederek 
şu sualt eormu~: 

"Bitler, l>undau eoııra hiçbir .lvru. 
pa topra.#Jı:lda glSzU olmadtpu elSylU. 
yor. "u sö.r.lere lnamr oıtl!DIZ?,, 

Gelen cevapların 1flzde O 1 ovetııı Jtız. 
de 92 el haymbr .. 

en yüksek vazifes · ni tevdi et 
mok tev~cilhünü gösterdi
nbr;. Sizlere şimd;<l ~n çok sa
ınimi şükr~ntmı takdim ede
rim. 
Omuzlarımda hissettiğim 

aitr vazifeyi ifa ec1erken, tek 
istinP. rlım, b~yük Türk mille
tinin itirnarlı ve bunun, sizin 
ya•dımınızla v~ sizin diliniz
den ifadesi olacakbr. 

Bu anda Atatürkün hatıra
ıı teselli bulma~ acılarla dolu 
olan kalbimizin aziz timsali
dir. Atatilrkün fevkalade hiz
metlerini bugünkü Türk dev
letinin bünyesinde tam ve te .. 
mi~ eserler olarak tecess ··m 
etmiş görUyor"tJz. I~a~ir. bi
len ve büyük evlat y ~t 
milletimizin yüre:inde, "Ke
mal Atatilrk" adı, sevgi ve 

d~Iar. 

Herli,es yaşanılan daldkaların te
siri altmda ve derin bir sUkQ.n lçln
de celsenin açılmasını be~lemektey., 
dl. 

Taı:n Ra:ıt ıı de retsic\lmhur vekl-
11 ve B. M. Meclisi Rehıi AbdUlhall~ 
Renda rlyaset ı;ı:ıakamını işgal ettl va 
'okı ·ı nıa yapılacağını bildirdi ve 
yokl~m(I. llOQ\Ulcla e\ıis@riyet bq\undu .. 
#u anl\lş ldığmdan müzakere fçııa

rak aşağıdaki tezkere Q~un<lu: 
nuruk Millet Meçlişl yt.lkS\lk hu ... 

zurıarıaa; 

Ankaı-a mebqsu ltelslcu:qıbur Ata .. 
tllrkUn,, müdavi ve müşavir tabiple .. 
linin verdilcJerl lllşlt taporda göste
rildiği veçhile son teşrinin onuncu 
p mbe gUnU saat 9,05 de terklha
yat ettiklerini onqlroaz acı ve tees
sUı !erle arzcderlm. 

hijtmet idnde ebedi olarak RAPOR 

yaıı:vac"\ktır. Şükran ... ve ta- Reisicutılhu~ A.tatUrkU.n \J,mumt 
ıim hisl~rimi söylemege cah- hallerlndekl vehamet, dl.in gece saat 
şan sözlerimin sizin muhab- 24 de neşredilen tebli~den sonra her 
bet. ve takdir duygularınızı an art:.\rak bu~Un, ıo lkinciteşrtn 
da alrnettirdiğine eminim. 1038 ııerşembe sabahı saat dokuzu 

bet geQe BUyU~ Şeflw,iz çl.erin koma 
Muhteresn .-rka.datlar, dev- •~tııd• t~r~lh~aı,t ~tmt'14'r411.•, 

Jet ve milletimi.sin İn•ani ve JIUkQıqetiıı ter;ke.ra! Ue ra.ı>or o. 
ıııede,nİyetİn asil hedeflerine k\lnduktaQ IQQf- Jle!a 4hdWhallk 

cl0:ı.-. durmadan ilerleyip Renda ayağ" kalkara1' Hklamata 
g.-u , ... • muktedir olaınadı#ı btJyU~ blr tees

yilkşeleceğine kal ı mnncım sur ve heyecan içinde vu bey"natta 
va.rdır. . 

Büyük ve kahraman hır 
milletin hizmetinde bulunu
yoruz : Türk vatanını11 b"T"n
ınez hiçbir tecavüze taham
ınlll 'etm@z, hichir zor karşı
unda milli halclarından vaz
geçmez mahiyeti, her Zt\man
d•n ziyade taze ve canlıdır. 

Türk milleti devlet kur
ınak vatan korumak kud-

' ..J: h • retiııde, ken._u cev e?n-
deki laypıet ve fazılet
lere istinat e~en yapJf"l ve ya
rabcı bir millettir. Sulh ve 
terakki yoluna bütün gevret
lerini asil b~r surette vakfet
.._.., olan millefıniz mecbur 
olursa, kendisi ve şanlı ordu
su geçmiş k~ hramanlan~ 
hayranlığını celbe ecele yen 
kahramanlarla dolu ol n fe
da.kar gö.i?sünü en p~rl k va-
24ifolerle sn~leme ... e hazırdır. 

b ti mdu: 

.ıço ayın arkadaelarıqı, Bttyllk 
IUIA kdr'ımızın ölUmUndetı hepimi
zin ve bUtUn mlUetln duyduğu ele
min ne kadar büyük ve derin oldu
ğunu dUndenbert geret kendimizde 
ve gerekse millette gördUIUmUz bU
yUk acılarla anlıyoruz. JlugUn bu .. 
rada bunun için çok alız ıöylemek 

lmkAnı, teşkllAtr esasiye kanununun 
bize emrettiği bir vazife dolayııtyle 
yoktur. Bunun başka bir cttne talt
klne müsaadenizi rica ederim. Tefkl
JA.tı esaslyenln erqretttğl vazifeyi ifa 
etmek o da btzlm lc;ln bttyttk bir ve
cibedir. Bu vazifeyi lfa etmeden ev
vel ook aziz ve bUytt'k ölUnUn hatıra
sını tebcflen ayakta, beş dakika sU
kflt ile kalmanızı istirham ederim. 

BUtttn hazurunun"'i.yakta ve de
rin btr huşQ ile dinledikleri bu be
yanatı taltip edf>n sUkOt dakikaları-
nın lllr nnm la başlıyan hıçkırıklar, 
b ı n, lıUtlln lçtlrrıa salontınu sar
ını buluQu~oıdu. 

Veklller, mebuşlar, dlııleyJcller 

Türk milletini ıtz znm~rd~ 
büyu .. k bir mede .... :uet Jevive-

T 1 ·ıı bu 1 durr"' .. "1, cuınhu:riyetin ~· vükaeltm:ş, ür t '!1 e- en kıymeHi nimeti bilivonız. 
tine en kısa yolch.n temız ce- Vatqntlar.J r ara!\ıncla D"U 

illiyet h"'"':ltın~, fe···ı • t-:r~c- h.,. beti 1?eni~Ietmek ve de-
lci yollarını acm15 o an ın ı- 1 ... .. • fl' 

1 · d r "' "'~ rme ı, en •ere ı va· laplar ka o ve v c anımızın . f. ~ 
en azi~ varlıldarıdır. :::ı .. e t\ayıyoruz, 1 

Arkacltı!~huım, Ark da•lar, 
Millet hi,.metinde vazifele- Tür1< milletinin en feyizli 

Han olarak reylerin to~lanmasmı 
mttteakıp meclla huzurunda yapılan 
tasnlflA.rA. neticesinde Abdlllhallk 
Randa bUtUn Mecllsln. ve hazurunun 
şiddetli ve stırekli alkıoları ara.aında, 
Malatya mebusu İsmet lnö.nu•nuiı 

US reyle mevcudun lttlfaldyle r,ıaı
cumhv,r intihap edlldlğlnl bildlrta.rek 
yeni reisicumhuru yemin etmeğe da
vet eylemek üzere celseyi 20 da1'1ka 
tatil etti. 

Celısenln tatili akabinde BUytUc 
MUlet Meclisi Reisi Abdttıhalfk Ren. 
da, İsmet lnönU'nUn Çankayadald 
köşklerine giderek intihap neticesin.! 
kendllertne arzetmlştlr. Bunun Uze
rlne Reisicumhur İsmet lnönU ref~ 
katJnde Abdtılhal{k Renda bulundu
ğu halde saat 12 de BUyUk Mlllet 
Meclisine gelmiştir. 

Meclis önUn<le ih\jrafl\ resmin\ ifa 
eylemek üzere yer almış olan l>lr pi 
yade kıtası, yeni Relşlcuınhuru ae
llmlamış ve mızıka lst1k\M ID{Lftını 
çalmıştır. 

~abalıta.nbel'I ?ıtecliı önUQde top. 
lanmış bqluuan ve ~eolts k"'r.\rları 
neticesine intlıar etmekte olan ke 
sif bir halk tabakaıQ ltlmet ln~nU'n 
karşl sevgi tez~hUrlerl ısösteı mlş v 

b{l.Qta Başvel{.ll Cela.1 Bayar olduğu 

la~4• 1Mw.Uk MUhn Mt llsi rı~a 

dJTtJU ts•l~n J11Hı4Uerhıt MecUı ka 
ın~ınOa -•rplamJ')au·dı•. 

Relılcumhurun BtlyUk Mlllet .M 
llslne gelişi akabinde ve saat ta 
U,06 de Abdülhallk Renda eelseyt 
a~mış ve yeni Relılcumhur lsme\ tn 
önU rlyaeet mevkllne gelmiştir. 

Bu dakika Mecl{sln a,r.zettifi man 
zara tarif ellilel!llncek btr derşQed• 
idi. Mebusla,r ve içtimada. ha.zır bu-

lunm.Jlk ta olap. sivil v~ aske:rl er~lll 
Ue ea.mUn ve korc1lplomatlk, 1enl 
Cufl\hurreısını •Yakta ve daklkala'f. 
ca sUrep l'tlllıuıarl11. lJıt..ıeıladıklaııı gt .. 
bt t"~et lnöuUnUn yemln etmeıtnl 
ıqUt~"lpp trat ettikleri nutku da ayni 
ıuret\e ayal\ta dhılell\ltl.ertllr. 

ismet lnöoU nutkunu Irat buyur
duktan ıonra lettma salonunu afili 
suretıe sevgi tezahüratı ar tınnda ter
ketmit ve bir müddet :Meclisteki Rl
yaıetlcumhur makamında istirahat 
eylemiştir. 

RelalC\lJDhur ııı.at birde Ç~U~llf&· 
\Saki köş}(Ierfnş avdet et~elt Uzere 
BUyUk Mll~et Mecll lnden ~.yrılırken 
MecUts önnUde ye ıeçeceklerı 101ıar 

U~tırlnde birikmiş olan halk ve ıenç 
ler tarafmdnn selAmlanmı tır. 

Reisicumhur lamet lnönU bugün 
kU merasim esnaıında fraklal'ınııı 

l!IQ tarafına lstlklAl ve sol tarafına 
da, Sakarya harbini mUteakıp BUyUk 

Millet Meclisinin kend sine ver~ 
olduğu kılıçlı altın imtiyaz madal• 
yasını talik etmiş bulunuyorl rdı. 

Ankara, 11 (A.A.) - Reisicumhur 
lsmet lnönll bugün saat 15 de Büyük 
Millet Meclisindeki merasim sala-. 
nunda mebusların, askeri ve sivile 
kAnın ve kordiplomatiğin tPbıf Jtlert 

rln l§i ifa ohınmEıs•nı emel e- °J'~zinesi • 8üyük Millet Mec
dirme'< b"'.~l·rr\ Jrr1l-,... mı-dır. r . ir. 

Si.ikiin, isf a r ve emn"yct Ge~m· &~ bi"vi.ik zorluklan 
içinde c;alı"rnaktan b~rlcn ar- ycnmis olan Türkiye Büyük 
susu olm yan m111 fm ".,..i a- 1' illet Meclisi, gelecekte de 
nıt.rf'iden ve ce,_, • rd""n n-., , ... ·ı b ··yük saadetlerin, ZA. fer ve 
biltflı\ vatand"slar iç·n mÜ"a.- muvaffnkı-.retle.-in ba•lıca 
vi bir emniyet havası içinde kaynağı olacaktır. 

nl kabul buyurmuşlardır. lsmıt İn 
ntt kendisine arzı tebrlkltta bulun 
büyük ve orta elçilerle ayn ayrı 
rUşmUşler ve ııur';..tta bulunmuşlar 
dır. 

!lelstcumhur resmi 1'abul i ın M 
Use teşrlflerJnde oldufu gibi avcl 
!erinde de ııskert meraıslm lle 'ka 
lanmış ve uğurlanmıttır~ 
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Yeni rumuz' 
Dünkü keşidede kazanan numara~ar ismet 1 önü'nün havc. tı, 

Atatür.,'ün şahsına ve 
bağlılığı 

eserleri, 
inkılaba 

Başı 8 Unçüde 
ııulh fikirlerini, onu:ı aı;:;ker hayatını 

tetkik ederek kaydedelim: 
tık ve orta tahsilini l.zmir iptidat 

mektebinde ve Sıvas askeri rüştiye

si ile mülkiye idadisinde, lise tahsili. 
ni Hahcıoğlu Topçu idadisinde bitir. 
dikten sonra 1900 yılındn topçu har. 
biye mektebine girere burada göster. 
diği muvaffak.ıyetten so:lra erkanı. 

harbiye sınıfına ayrılmış, 1906 da top
çu erkfuııharp yüzbaşılığı ile mektep. 
ten çıkmıştı. 
İsmet Bey. 1910 da Yemendeki va.. 

ziyetin ıslahına memur edildi. Orada 
gösterdiği muvaffakıy~tle binbaşılığa 
terfi etti. Balknn harbinde Bulgar 
murahhasları ile müzakereye memur 
askeri heyetin milşaviri idi. 

Büyük Harp seferberliği sırası:lda 

kaymakam İsmet Bey evvela birinci 
ordu erkanıharblyesine, Osmanlı dev
leti harbe iştira}t edince umumi karar. 
gah birinci şube müdürlüğüne tayin 
edildi. Bir sene sonra 1915·11 biri:ıci. 
kanununda miralaylığa terfi etti. Bil. 
yilkharbin kanlı, karanlık günlerinde 
4 ilncU, 20 inci ve 3 üncü kolordu ku. 
mandanlıklannda görüyoruz. 

20 mart 1920 de A:ıkaraya, Türkün 
k.8..besine ayak basan miralay tınnet 
Bey, birinci Millet Meclisinin Edirne 
mebusu olarak girdi, sonra erkanıharp 
reisi oldu ve birinci Inönü muhare. 
besinde dii§ma::ılan mahv, Çerkcs Et
hemi yok ederek mirlivalığa yükseldi 
(10 ikinci kanun J 921). 

Birkaç ay sonra (10 ikinciteşrin 
1921 ikinci İnönü zaferi ile Garp cep. 
hesi kumandanlığı:ıı bütün salahiyeti 
ile eline aldı. 31Ağustos1922 de ri& 
liğe terfi edinciye kadar tarihin Sa • 
karya muharebesini yarattı. 

Tilrk lstiklru Harbi tarihi, hal ter
cümesini §Öyle bitirir: 

".Anavatan silahla istiladan kurla. 
rılmca hftsıl olan vaziyeti siyasete:ı 

lesbit için kurulacak konferansta, 
Türk milletinin menfaatlerini hakkile 
müdafaa edebilecek zatın da İsmet 
Paşa olacağına, Millet Reisi ve Biıyu t 
Millet Meclisi kanaat getird · ğı d n 
Müşarünileyh 31 Teşrinievvel 1922 dt: 
Hariciye Vekilliğine intihap edildi \e 
6 mart 1924 e kadar bu vazifede kaldı. 
Lozan Konferansında Başmurahhas o. 
tarak bulunması (21 teJrinisani 19!?2-
24 temmuz 1923) bu devreye tcsadt:f 
eder. Cumhuriyeti:ı ilanının ertesi gü. 
nü (30 Teşrinievvel 1923) te Haı icıye 
Vekilliği uhdesinde kalmak Uzcre İcra 
:Vekilleri Reisliğine intihap olundu. 
Bir sene kadar sonra (22 teşrinisani 
1924) tsmet P~a Kabinesi çekilip. ye. 
rine Fethi Bey kabinesi gelmise de bu 
kabl:ıe ancak dört ay kadar mevkiinl 
muhafaza edevilmiş ve yerini tekrar 
lsmet Paşanın teşkil ettiği kabineye 
bira.kmışhr. (3 Hazira111925) 

lsmet Paşa, Başvekil bulunduğu sı. 
rada, Birinci Ferikliğe terfi edildi (30 
ağustos 1926) ; bir sene sonra da ken. 
di talep ve istidası üzerine tekaüre 
sevkolundu (30 Haziran 1927). 

1nönleri, Sakaryalar satırlarla Türk· 
milletinin kalbine doldurula.mıyacak 
kadar büyüktür ve esasen bu zaferler 
milletimizin varlığında ve kalbind~ 
ebediyen çarpacaktır. 

Şimdi, bu zaferler kahramanmn, 
harp. sulh ve milletinin huzur ve se
lılmeti için yüksek arzu ve direktifle. 
rlni dinliyelim: 

"Muharebe mukadıles bir seyJir. 
Ve o ideal için yapılır.Ve o ideal. yal 

ruz, manevi fl}UVaffak~·etlcrle tat -
min olu:ıamaz. Behemehal maddi. 
müsbct neticelere varmak lazımdır. 
Yoksa herhangi bir his için, lı"r. 
hangi bir feveran için evl""dı vata. 
nın ka:ıı akıtılamaz . ., 

"Biz muharebe halinde bulundu
ğumuz tarih ve hnynt saflıaları gi. 
bi sulh halinde ya!i3dığımız hav t 
ve tarih sayfalnrını dn. milli l· r-ık. 
ter olarak daima alnımız nCTk ve 
göğsümüz kabarmış olarak zikrcde
biliri&... 

"Dahilde huzur ve emniv ti "e tE>. 
rakkl ve inkişafı temin etmrk kin 
cumhuriyet hükumeti,, krmali azim 

ve meta:ıetle, kemali ısrar ve takip 
ile hareket edecektir.,. 

"f darei devlette adaleti bütiln va.. 
tandaşlar için müsavat üzere alıyo
ruz. Anndolunun herhangi bir çifL 

çişi...i hakkındn kabili tatbik olan ka. 
nunu:ı memleketin en yüksek addo
lun'lbilecek herhangi bir noktai na.. 
zardan yüksek acldolunabilecek di. ı 
ğer efendisi hakkında da ayni mü
savat ile, ayni hürriyet, ayni adalet 
ve şiddetle kabili tatbik olmasına 

dıkkat ediyoruz.,, 
Yalnız veyalmz milletinin saadeti 

ic:in çarpışan ve Büyük Atanın eseri. 
:ıi aynı hız Vd illkü ile devam ettirmek 
vazıfesini tarihin verdiği salahiyetle 
temiz inanıeının çemberi içine almış 
bul~nan Reisicumhur lsmet lnönü, 
bir gü:ı "reis,. liği şöyle anlatmıştı: 

''Bir insan cemiyetine reislik ede
bilmek için vefalı olmak birinci 
ha,ssndır. ÇünkU. millet ve siyaset 
müradeleleri vntanperverlerinin biz 
meti.,de yarış etmeleri ile kazanı. 
la bilir.,, 
İleriye giden her yolun çetin ve sarp 

oldufunu dn da.ha 1923 de anlatmıştı: 
"Hedefe varmak için evvela be. 

dl!! vazıh ve berrak bir surette ma.
lfım olmak lfizrmdır. Yanar, döner 
bir ışık, bulutlar içerisinde meşkiik 
hedefler arkasında Jsoşanların ilk 
müşkülat knrşısmda ayaklan sUr. 
cer. Berrak ve mühim bir hedefe 
varmak içb de bunun dümdüz ol 
duğunu. her tUrlü müşkülattan a~
de olduğunu zannetmek büyük gaf. 
lettir. Büyük hedefin yolu sabır ve 
sebatı tü2tecek zannr,ıunan büyük 
müşkülat ile malidir. Varacağımız 
nokta, mecmuai milelde en yüksek 
seviyei terakki ve temcddü:ıüdUr.,, 
Kör taassubu yıkan Hiik cumruri. 

yette dinle devlet ayrılığını da lsmet 
lnon 'inden dinli yelim: 

"Diyanet, insaniyet gibi aziz mef
kfı.reler politikacıların ellerinde mak 
sadı siyasiyeyi terviç etmek içi:ı va.. 
sıta olarak kullanıldıkça. bu iğfale 
kapılan vatandaşları feHi.ketten kur 
t rmak mümkün olmıyac9:ktır • ., 
G"nc;1ere direktifi şudur: 

"Sizden, genç meslektaşlarımız -
dan isted·klerimiz bU~ün hayatınız
da, DC' ~ue, ümitte, çalışma hevesin. 
d~ ve bu memlekete hizmet etmek 
nşkmda bu~n işb3,J2ında bulunan. 
1 n, bizi, hepimizi gölgede bırak

manızdır.,. 
Gençliğin muvaffakıyetir.ne hudut tanr. 
mıyan kumandan, ilme en büyük mevkii 

vermekte, daima cahilde bulu.:ıduı111 

fnrzcdilen kahrama.."llığın da ilimle te. 
mi.:ı edebileceğini: "Kahramanlık f. 
}imle ve kültürle daha ziyade artar, 
Bunun misali hiç bilmeyen milletlerin, 
vesaitle mücehhez milletlere esir oL 
ma ıdır,, vecizesile anlatmaktadır. 

En yükı:ıek mMeni seviyeye varmak ı 
tilküsü:ıü tahakkuk ettirebilmek için 
lfızım olan ilmi de, yirminci asır kül. ı 
türünde her mi1lete miyar olabilecek 
bir bcl'ı.-;-atle söylüyor: 

"İlimde eksik adamların toplan -
mrsı. tnmıım adamlar veremez. Bin 
'arım ve bin cahil bir yarımdan da.. 
h~ faydalı olamaz. fakat daha za. 
rarlı olur Bin yarım adam, bir tam 
ad3m de"'ildir. 

r:ya tte ve idarede en muzır şey, 
m lletlE>r ve cemiyetler için telafisi 
m zo r olan felaket. yarım bilgili a
d mlarm sal5.hiyet sahibi olması

dır . ., 
Onul'\ iç:ndir ki. "Türk gençliğinin 

k bi iv tin,. hııdut olmadığım esas., 
olar • katıul ederek güvenini izhar eL 
Il'C'kt dir. 

Krıhr man a ker. asil Türk, eşsiz 
Tiir'{ Dahi~in;n vefnkfir arkadaşı Js
rrı t lıbnıi. uzun, meşakkatli, acı gün. 
lerden ~onra A tatiirk heykeline onun 
sn-"lı~ırrla ~öv1P haykırmıştı: 

"S n y '1 !. Senin arkandan gel. 
m kte muhakkak muvaffakıyete 

yUriimenin daimi i:ışlrahı vardır. 

Sen ebC'div te intikal edince. TUrk 
,, · ı•r-ri "'M'n izinden yürüyecektir. 
T rl\ milleti davasının çıkar yolu 
a'lc:ık, qe:ıin izindir. 

ikramiye kazanan numaraların ikramiyelerini Emln6nUode 
'fekkolDu Uemal klşesi derhal ödeyecektir 

No. 
14 
61 

239 
267 
399 
441 
520 
542 
600 
609 
788 
810 
838 
943 

1042 
179 
ıoı 

211 
231 
292 
382 
448 
489 
556 
594 
605 
609 
698 
704 
728 

872 
981 

2019 
88 

106 
367 
432 
446 
516 
599 
730 
731 
745 
751 
757 
770 
824 
995 

3157 
3ZO 
336 
333 
672 
874 
913 
970 

4059 
67 

237 
239 
347 
416 
424 
456 
518 
542 
673 
767 
810 
829 
935 
991 

5033 
151 
509 
511 
629 
630 
807 
905 
930 
951 

6022 
80 

107 
1 (:5 

: : 9 

LiRA 
50 
50 
30 
30 
50 

150 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
30 

150 
150 

30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
30 

100 
30 

100 
30 
50 
5() 

30 
30 
30 
30 

101) 
30 
50 
50 

10ı) 

30 
150 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
50 

150 
30 

150 
30 
30 
30 

100 
30 
50 

100 
50 
50 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
31) 

5J 

No. 
~0(1 

217 
uo 
419 
::.' 5 
r47 
607 
670 
671 
784 
862 
916 
930 

7030 
68 

121 
178 
227 
271 
303 
444 
598 
698 
703 
708 
761 
952 

8240 
266 
550 
590 
616 
630 
657 
676 
745 
800 
849 
874 

9069 
72 

143 
171 
224 
233 
248 
254 
326 
375 
401 
471 
552 
634 
742 
793 
886 
908 
907 
936 

10016 
24 
30 
40 

328 
429 
546 
568 
588 
588 
692 
743 
749 
796 

11125 
180 
188 
228 
414 
427 
588 
692 
727 
730 
804 
970 
997 

12002 

. ... . .: . . :• . ~ . ,. 

LiRA 
50 
30 
30 
50 

150 
50 
30 
30 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

150 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 

100 
30 

100 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
5~ 

30 
150 

30 

No. 
124 
297 
308 
444 
641 
648 
684 
771 
899 
908 
966 

13-007 
65 

121 
188 
314 
488 
498 
663 
754 
761 
827 
828 
842 
951 
874 

14239 
319 
350 
398 
461 
503 
538 
713 
793 
941 

15042 
237 
271 
330 
378 
419 
702 
835 
862 
s·63 

913 
984 

16073 
104 
195 
215 
246 
344 
360 
396 
416 
427 
432 
486 
526 
585 
605 
675 
710 
755 
771 
801 

17028 
50 
67 

202 
279 
285 
354 
374 
400 
456 
637 
701 
734 
753 
789 
823 
831 
835 
925 

Senin heykelin Türk milletinin i
radesini tecessüm ettiren bükülmez 
bir demir pençedir.,, 
Ve cumhuriyet nesline diyordu ki: 

LiRA 
50 
30 
30 

100 
30 

150 
150 

50 
3v 
50 
30 
50 

150 
30 
50 
30 
30 

500 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
30 

150 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
50 

500 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
5') 
30 
30 
30 
30 

500 
30 

500 
100 
50 

100 
50 
30 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
30 
50 

150 
50 

No. 
969 

18033 
70 

135 
421 
484 
499 
517 
533 
553 
690 
889 
946 
960 

19040 
165 
245 
3-18 
364 
431 
533 
557 
651 
781 
868 
980 

20211 
281 
316 
339 
3~6 

492 
536 
549 
553 
617 
754 
776 
861 

21039 
131 
159 
217 
233 
440 
532 
560 
566 
591 
839 
859 
877 
902 
954 
926 

22010 
81 

157 
215 
773 
793 
834 
967 
985 

23019 
23 
71 

123 
192 
244 
333 
354 
442 
499 
665 
899 

24067 
183 
220 
341 
361 
410 
432 
487 
527 
616 

LiRA 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 

100 
30 
50 

500 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 

500 
3~ 

30 
50 
30 
50 

--·~·,~. 

No. 
634 
636 
640 
666 
708 
803 
854 
893 

25219 
229 
262 
280 
372 
417 
495 
499 
593 
672 
730 
851 

26122 
899 
322 
356 
236 
380 
909 
437 
452 
4,,G 
631 
716 
729 
817 

33117 
124 
178 
232 
223 
260 
291 
377 
418 
591 
889 
903 
913 
131 
268 
293 

30009 
156 
119 
142 
275 
283 
452 
991 
210 
256 
288 
301 
80 
90 

912 
482 
166 
219 
233 
249 
292 
293 
463 
535 
605 
785 
792 
865 
965 

27144 
153 
166 • 
173 
199 
456 
929 
945 

URA 
15~ 

30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
50 

150 
100 
30 
30 
50 
30 

12000 
100 
500 

50 
50 

150 
50 
30 
30 

1000 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

500 
150 

30 
50 
50 

200 
50 

150 
50 

500 
150 
150 
30 
50 

100 
15000 

150 
50 
50 

100 
50 
30 
50 

100 
50 

100 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
31) 

30 
30 
50 
so 
30 
30 
30 
30 
30 

150 

No. 
636 
676 
729 
747 
864 
941 
942 

34062 
196 
229 
267 
319 
32'/ 
330 
362 
493 
510 
573 
580 
606 
615 
661 
702 
813 
857 
931 

350tl8 
205 
287 
302 
452 
492 
542 
592 
620 
685 
778 
816 
829 
846 
~34 

Q51 
~(6 

36006 
112 
ı;.7 

S16 
377 
•Pl5 

~37 

5:.9 
562 
5:6 
!i~S 

e:n 
1::0 

i!4 
802 

~~001 

190 
251 
:?G4 
267 
2~0 

297 

398 
432 
~:)!) 

~!ô4 

8~5 

99S 

!·91 
Jc3070 

1ço 
1r.ı 

475 
585 
630 
6':\8 
72t 
789 
806 
863 
868 
498 

LiRA 
so 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
so 

500 
500 
30 

. 50 
100 

30 
50 

100 
30 
50 

No. 
502 
800' 
868 
902 
958 

28020 
137 
459 
464 
888 
925 
g)5 

9S6 
29310 

356 
357 
50! 
500 
554 
592 
630 
714 
716 
755 
830 
860 
951 

30 1 :;ıe43 
30 1n 

30 

30 282 
150 

30 
100 

30 
500 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 

100 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

10() 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
3,) 

30 
30 
50 
30 

100 
5'.) 

30 
3J 

150 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

soo 
50 

150 
500 
150 

30 

413 
460 
sos 
630 
669 
629 
719 
818 
308 

32075 
118 
893· 
952 
991 

39015 
898 

40 
49 

287 
314 
356 
370 
386 
454 
456 
463 
708 
721 
742 
759 
816 
873 
991 
94.S 

· ... f. -.tJ') ·~ • t ' ' : .. - ....... 

LiRA 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
.50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

150 
500 
30 
50 

30 
30 
30 
30 
50 
40 
15 

Türk milleti, inkılii.pları:ıın timsali 
olarak Gazi adının örselenmesine as 
la taharnmUI etmiyeceksiniz. 

le beraber ağlarken, biz de tekrar e
delim: 1 

Harici bir tehllke olduğu wman 
ise İsmet Paşa ve genç arkadaşlar, 

hep beraber Gazi etrafında daha sıkı 
toplanarak bütün varlığımızı feda 
edec"ğiz. •• 

Haricf bir tehlike olduğu zaman liep 
brraber, Büyük Atanın Türk milletine 
gösterdiği hedefte senin yüksek var. 
lığın etrafında toplanarak bütün var ... 
l~ğımızı feda edeceğiz. 

"Cumhuriyet nesli sağ bulunduk. 
ça Gazbin hayatı etrafında, yarın 
gözUnü kapadığı zaman ise onun 
mefkuresi, onun mezarı etrafında 

bu memleketin en yUksek hislerini 
ve emellerini atiye nakledecektir. 

Sı;,o·gili, kahraman Tilrk evlüdı .. BU. 
yük Atamızın u:ıutulrnaz ac~ma senJn 

NiYAZ! AHME't 



Sekiz yaşında bir 
çocuk ezildi 

Kazayı yapan şoflh 
tevli if olu odu 

Evvelki gece saat 8,15 tc Lalelide 
bir otomobıJ kazası olmut, 8 yaşların. 
da bir kız çocuğu tekerlc!.Jer arasında 
parçalanarak ölmliştUr. . 

Kaza Nihal adındaki yavrunun kar. 
fi tarafa geçmek istemesinden dolayı 
vukua gelmiştir. 

Bu ıırada yoldan ıüratle ge~n to· 
f5r Mehmedin otomobili Nihali altına 
alıp çifnemiıtir. 

Nihal hemen ölır.ilf, cesedinin defni 
için ruhsat verilmittir. Kazadan sonra 
yakalanan ıoför Mehmet ise dün adli. 
reye eetirilerek, dördüncü asliye ceza 
mahkemesinde muhakeme olunmuştur. 
Mehmet sorgusunda çocuğu kendisinin 
çiğnemediğini ıöylemi1t ıöyle demiş. 
tir: 

- Samatyaya gidiyordum. Tam U. 
leli tUrbcsi önüne gelince sağ tarafta 
bet altı metre ileride yerde yatan bir 
çocuk gördüm. Durdum. Baktım, öl • 
milştil. Du sırada ağabeyııl olduğ ınu 
aöyliyen İhsan adında bir çocuk geldi 
Kaldırmak istedi. Bırakmadım. Çocu -
lu ben ezmedim. Farkında değilim.,, 

Dinlenen şahitler ise, kazayı Meh -
medin yaptığını. sonra NihaJin cesedi. 
n.i tramvay yolu üzerine çekerek tram· 
nyın çiğnediği zehabını verdirmek İ•A 
lıediğini söylediler. 

Bundan sonra mahkeme, ıoför Meh. 
medi tevkif ederek muhakemeyi karar 
~ermek üzere başka bir giine talik etti. 

11'< mektEp mual
limleri için 

Me .. leki Konferanslara 
Devam Edilecek 

ilk mektep muallimlerinin meslek! 
bilgilerini arttırmak maksadile tertip 
edılen mesleki konferanslara bu yıl da 
pek yakında başla:ıacaktır. 

Konferansların gi!n ve programla
rmı tesbit etmek üzere dün Maarif 
nUdU? 1 Uğilııde bir komisyon teşekkUl 
~iştir. Komisyonun tertip ettiği 
programa göre. konferanslar, fsta~. 
bul. Bcyorrlu ve Kadıköy semtlerinde 
C>lmıık Uzere Uç kazada tekrar edile • 
~kt. r. Bu ~"llki konfeı nnsların bil has· 
aa nazari olmaktan ziyade ameli ol • 
l!lasma çn ı ılacnl tır. 

Rum l\r1e1 '"eQ] 0 rindeki Bazı 
K =t~ nl r T oola.ndı 

Şehr1 mizdeld bazı Rum mekteple • 
rtnın okurna kitaplarında Türkiye "e
ldrlninin adlarını rumca yazdıkları 
Jap•la tetkiklerden anlac::ılrnıştır: 

Bu kitaplar toplattırılarak yemden 

Ja,zıhır.aktır. 

---O-

Kıdem Z:ımmı Görmiy~n 
O .. retm~nler 

Kıdem zammı görmeğe hak kes -
betmiş olup ta ~m görememiş öğret
lllenler!n fı~leri Veka1et tarafından 
tıetk 1k edilmektedir. Bu:ılar için ay. 
nea bir liste hazır bulunacaktır. 

--O-

T ~ k 5 Komisyonu 
lstanbul takas ve tetkik komlsyo 

llu dUn Tı\rkofis direktörlUğilnde ofis 
direktörü B. Cemal Ziyanın ba.')kan. 
bfında topla:ımıs, bir haftalık takas 
lbuamelelerıni tetkik etmiştir. 

--o-
El Dokuma Tez,,.fıhlan 

KonQ'resi Geri Kaldı 
Ayın 20 ;ıinde Anknrnda toplanma. 

81 mukarrer olan eı do1nıma tezgllh 
lan konzrcsi görU len Hizıım iiz<'rine 
tehir edilmiştir. Kon!?'l'eni:ı ancak t. 
ltinC'it .. şrhJin J 5 şir.f" doğnı yapılabf. 
lec ı?i söylf'nmektcdir. 

Bu hmıuc:ıtl\ki tetkikler ve hazırlık 
lar 'ia c:imrlllık <YE>ri 1 ~ıırı• trr. 

LiMANDA 
BUGCN KAl.Kl\CAK \ APl'Rl.AH 

(S I! t6 Mu-ffiursa - 18 Aortınn). · 1 - ) 
..._n ) (('I 20 Bnn<lırınn)O ' ua yaya , ıır.n -
(Bartın - 15 ~yrnlıl!~> kalkacaklır. 

GELECEK \'APl'Rl.AR 

mı.ten 10 Rnrtındnn), (MarakOa;I -
11.50 Mud;vıul:ınl, (lnonll - 11•3 er-
'fnden) gelecektir . • ~-G~Clla 

İstanbul KomuJanbğı 
ı;:ıttınalma Kom.itıv~Ml'· tla_nİ~rı 

lan 200 ton Ferro silisyum askeri fab
rikalar umum müdiirlUğU merkez sa. 
tın alma komisyonunca 3-1-939 
sah giınli saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edil ccktir. Şartname 2 lira 10 
kuruş mukabilinde komisyon.dan ve. 
rılır. 

Ekstra 
Çatala mustahkem mevkı komutan. 

hfı birlikleri için 13100 kilo patates 
satın alınacafından açık eksiltme ile 
ihalesi 14 ikincitcırln l 938 pazartesi 
günU saat 10.30 da yapıladktır. Mu· 
bammen kıymeti 949 lira 75 kuruştur. 
İlk teminatı 72 liradır. Şartı:amesi her 
gttn komisyonda görülebilir. 

ısteklilerini'n ilk teminat makbuzu 
veya mektuplarile beraber relli gün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık ı;atın alma 
komisyonuna ,eımeleri, (7994) 

Taliplerin muvakkat teminat ola:ı I 
315{} lirayı havi teklif mektuplarını UCUKLARINI 
mezkur günde saat 14 de kadar ko H 
misyor.avermeıerivekendilerinın ae ~r bak"al dUkkAnında arayınız 

• •• 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad. iill••••••ı Apikoilu Markasına dikkat ediniz. --·••••I 
delerindeki vesaikle mezkilr gU:ı ve 

lstanbul komutanlığı ile tümenlerin 
ihtiyacı olan ı 00000 kilo Bulgur satın 
alınacağından kapalı zarfla ihalesi 16 
ikincitetrln 938 çarşamba günü saat 11 
de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
ıı 500 liradır. İlk teminatı 853 liradır. 
Şartnamesi her gün lromisyol"da görJ. 

le bilir. 
İsteklilerinin ilk teminat nıakbuzu ve 

ya mektuplarile 2490 sayılı ihale günü 
ihale saatinden en az bir s<.at c\•veline 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 

sc tınalma komis}onuna vermeleri. 
(7995) 

••• 
İstanbul komutanlığına bağlı bir

likler hayvanatı için 496000 kilo saman 
aa'tın alınacağından kapalı :!'3rfla ihalesi 
18 ikincitetrin 938 cuma güne saat 15.30 

saatte komisyona milracaatlan, 
(8337) 

• • • 
10 t011 nikel alınacak 
Tahmin edılen bedeli 25.000 lira o. 

lan 10 ton nikel askeri fabrikalar u· 
mum müdUrhiğU merkez satm alma 
komisyonunca 2-1-939 pazartesi 
gü:ıU saat l 5 de kapalı zarf ile ihal • 
cdılecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verılir. 

Tal pl rln mm akkat teminat o1w 
1875 !ırayı havi teklif mcktuplaniıı 
mez cür günde s t 14 e kadar ko • 
misyona verm eri ve kendilerinin de 
2490 num rah ka:ıunun 2 ve 3. mad. 
dPlerindeki vesaikle mezkur gUn ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(8336) 
dı yapıJaıwaktır. Muhammen kıymeti __ F_a_tl_h_S_11_lh_t_l_n_c_ll_/_ul.:-u-k-ı\-la-l-ık-~-m-r-sl-n-de-n-: 

11160'• liradır. İlk teminatı 837 liradır. Abdiırrahm:ın ve Sclôh:ıllınln iknmetgA
Şartnameıi her gün komisyonda görü. tıı ıncı;:lıul Arır (.:C'lclıı oleytrine açtıAı iznleı 
lebilir. şu) u dll\'osının cere)ıın eden muhııkenıe-

lsteklilerinin ilk te:ninat nıakbuzu ve sinde nınhnllınrlc krn kılınıın keşfi nntık 

1 rnutı:ıllef clıll ,·ııkur tıırnf111d.ın m(\ta ra ya mcktuplarilc 2490 sayı ı kanunun 2 
porıln şu) uun kabili t. ksiın olınod ~ı ve 

ve 3 üncü maddekrirıde y.azı!ı vesikala· 16<0 lır kırnatın le oldıı~u bıld i rılıııış ol-
en az bir saat evveline kn:lar teklif mek d ıı ın hın g ) rı nıcnkulun eçık erıtırma 
rile beraber ihale günü ıhalt' saatinden sur ııl le tıl r ık h<'cl lıııin hı~secl rlnr 
tuplarile Fındıkhda komutanlık satmal arası ı ~ ı k ıı n 4-11 9 8 tarılıınde ka· 
ma komisyonuna vermeleri. (8020) rnr ~crıl iş ol hı un 1 n bC'nnuc bi k rar 

H. U. M. K. nunun 437 nci muddesl mucl-

~ J • ., • ) ...... . • ' .... 

Süpürge 
Baskül 
Etil eter 
lçki bandrol 

_. ~ · 

Mıktarı 

3000 A. 

rartma 
kabiliyeti 

3 A. 1000 Kg. 
1500 Kg 

?\tuna n uen bedeli % 7,5 Eksiltmenin 
Beheri Tutan teminatı Saati 

L.K.S. L. K. L. K. 
-.11.375 341.25 25.60 

248.-.- 744.- 55.80 
-.90.- 1350.- 101.25 

14. 
,4.30 
15. 

·Dbıdı 70 l 00 ebadında -.40.- 2800. - 210.- J.5.30 
I - NUmu:ıesine uygun olmak şar tile 3000 adet süpUrge, şartnameleri mu 

cıbınce 1000 kilo tartma kabiliyetinde 3 adet yerli mamulatı baskül ile smat 
işlerde kullanılmak üzere 1500 kilo Etil eter ve taahhüdünU ifa etmiyen mü
teahhit hesabına nümunesi evsafında 70 X 100 ebadında 7000 kilo içki ban. 
drol kağıdı ayn ayrı açık eksiltme usu Jile satı"! alınacaktır. 

lJ - Muhammen bedellerile muvak kat teminattan hizalarmda gösterilmie
tir. 

m - Ekeiltme 29-11-938 tarihi ne rastlıyan salı gllnU bir.alarmda yazılı 
saatlerde Kabataşta levazım ve mubay aat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılaraktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözil geçen şubede:ı alrnabile. 
ceği gibi sUpilrge ve içki bandrol kağı dı nılmunesi de görillebilir. 

V - l teklilerin eksiltme için tayin edilen gtin ve saatlerde yU7.de 7,5 gU.. 
Yenme pnralnrile bırlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilA:ı olunur. 

(8355) 

lşin mahiyeti Keşü bedeli , 7 ,5 teminatı Şartname Eksiltınml:ı 

L. K. Li. Ku. Li. Kur. 
lıınce yirmi ~ün znrfında miirncaat etme- İstanbul başmUdiirlUğU 
clıAI tak<lircle hukmiin ke'ihl kati) el edece- b' k ld ta 

• • • 
1 b. l'k . ınasmm a ınm -İstanbul komutanlığına l:ağ ı ır ı - ği tebliA makamına koım olmak fi1:ere .. 

ler hayvanatı için 844000 kilo kuru ot başklltıp ihbornnmesl llAnen tehlığ olunur. mın işi 
satın aiınacağından kapalı zarfla ihalesi (V. P. 2785) Maltepe enstitü.sil me. 

1185,65 -.- Pazarlık a. 89,03 

----------.----- mur evleri bahçe duvar. 18 ikinciteşrin 938 cuma giınü saat 1 S /stanbul Asliye !! ncl Tıcortl Ma/ıl:eme- • 
1 de yapılacakttr. Muhammen kıymeti ııirıdtrı: tarıle kaldırım yapı· 

2489S liradır. tlk teminatı 1868 liradır lnhi~arıar ldnre5l tarııhnrl:ın ',·ıınt<ı~ın ması işi 
llrıvua l"llkl hn, satıl"m P•nı,nllı·I 01'ma~ Bahariye tUtUn lfletme 

831.27 62,34 -.6 Açık 14.30 

Şartnamesi her gün komisyonda gör'J- lıry e~kl Afıı P Hnl !\lnthn.1("1 o~ıııııntıey evi irkelesı inşaatı 729,80 Gf.73 -.f Açık l:J. 
lebilir. fatekJilerinin ilk teminat mak r clılc~lnrle 39 . o. hı nprır.tımıının 3 No. 1 - 9-11 938 tarihinde ihale edllemlyen htanbul başmlldilrlilğil kaldı. 
buz veya mektuplarile 2190 sayılı ka- hı '1aıre ı nrle l\tdımct Zekı ÇnlıkoJllu "" 

1 
ri traf d kl k 

nunun 2 ve 3 üncil maddelerinde vazıh T ı'ks r ılc- SC'I ı ııılıtıır ror!ılc~ınrtc \ iı'ılım nm tamiri tşi, Maltepe estitilsU memur eve e ına uvar ve parma ı ve 
vesikalarile beraber thııle günü ihale sa np:ırtım nının 2. 'o. hı d lrMincle ve G ı - merdi\ enli üç bahçe kapısı ile kaldırım yaptınlması iei. Bahariye tütün işle.. 
atinden en az bir saat r-vve ine k dar ı ı ır 'l r lı nınılo 81 No. clo tic:ırctlr me evine yeniden yaptırılacak iskele inlj&St hlzalarr.ıda yaz.ılı usullerle ayrı 

mı· uı r ıııı lıııl n nrrr'1P ı ııhınilıı;tıı nıec- ayrı eksıltmeye konmuştur. 
teklif mektuphrını Fındılclıda kcmu- hııl hı l ın n k rıı l\mla Konıınar Hoıııılo n - Keşif bedellerile muvakkat teminatlan hizalannda gösterllml§tir. 
tanlık satın alma komısvonuna verme ı , hınt> ık me olunan ıılnt>ak clnvıısııırt . . 
leri. (8021) Mu ırı Je' l IPrln ık met "ıhl rının medıull- Ut - Eksiltme 1-12-938 tarihine rasttıyan perş.embe. gtinU hızalaı:mda 

Hlınc 1 in en k nclılerıne llAncn tf'lıli~ 1 yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubaya:ıt eubesındekı alım komısyo
ir ~ınıı tal kıknlın<ln 15-12 938 perşl'mhr nunda yapılacaktır. 

• • • 
Birinci muhabere ıılaymJaki gü\•er

clnlcr !"!n 5000 kılo mı rcim k 2000 
kilo buğday 2000 1-> nıısır, 3000 ki. 
lo darı 250 kilo kt<ten tohumu 500 
kilo pirinç artnanıe!ii mucibınce nU. 
mu...,eye göre satın al rı raktır. l'a" r· 
lığı 11 ikincitesrin J38 p rtc i gü. 
nil saat 14 ~e Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonunda yapılacak. 

tır. 

f{ıınıl sn:ıı 14 ele krıı~ına karar verilmiştir. IV - Keşif. eartname ve projeler yukarda yazılı bedellerle her gi1n l&tl 
K<'' fı\f't trhlıA ın ı :ımınn kıılm olmak ii:ı:e- geçe:ı şub den alınabilir 
re il:\n olıınıır. (\'. J>. 

2
iS?) v _ Maltepe enstitUsO duvarlan ve Bahariye teleme evi eksiltmelerlııe 

dıklıda komutanhk satınalma komis- istiı ak etmek istiyenlerin inhisarlar umum mUdUrlUğil inşaat şubesinden 
fennt ehliyet vesikası almaları lazımdır. yon ında yapılacaktır. 

tstek1i1erının be'li gil:ı ve saatte VI - İsteklilerin eksiltme f~in tay in edile:ı gUn ve saatlerde yUzde 7,5 gtl.. 
komisyona gelmeleri. (8358) venme paralarlle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Jsteklilerfnln belli gUıı ve saatte ko
misyona gelmeleri. (8357) 

• • • 
Detterdarda bir numaralı dlkimevf 

tc;t:ı 12 çeşit yapı malzemesi eatın atı. 
nacağlndan pazarlığı 16 ikinciteşrin 
g38 c;a~amba gUnU saat 10 dn Fın • 

• • • 
Hayvan hn.stanc11i için 12 çeşit ya. 

pı malzemesi satın alınacaktır. Pazar. 
lığı 16 ikincıteşrin 938 çarşamba gU 
nU saat 10.30 da Fındıklıda komutan. 
tık tıatı:ıalma komisyonunda yapıla. 

<'.alttır. 

Belli gün ve saatte komisyona gel
meleri. ( 8359) 

M M. v. Deniz merkez satmalma k.om 8'/01l o dan: 

1 ·- Tahmin edile:ı bedeli 52875 lira olan 2500 ton kardif kömUrilnUn 
k lı :ıarfla milnaka ası 30-12-93 8 tarihine ra tlıyan cuma günü saat 14 
d apackalet binasında mi.ıteşekkil komi S:> onu muzda icra edılccektır. 

e ; _ 264 kuruş bedel ile şartname slıi alm k ı t yenlerin h r gUn ve mu. 
kasaya girmek istiyenleı in de 38. 3 lira 75 kuru 1 k il r t min tı ve kanuni 

~'\ eterin! havı kapalı teklif mektupla rmı b l1i günde s at 13 e kndnr makbuz 
e ~abilir.de kom syona vermeleri. Pos tada olacak gecil.mel r kabul edilmez. 

mu (4722) (8283) 

(9356) .. - . ; . . ..... 
:ısfaiıbiıl

1

•• ·.Belediyesi · ~: ııanl~ıı·ı 
.. . • .. {" f. 

Karaağaç mezbahasında bir sene zarfında birikecek ve asgari 300 aza.. 
mt 500 ton koyun kUbresinin Beykoz ağaçlama fidanlığına taşıma ifl pazar. 
lığa konulmuştur. Beher tonu:ı nakliyesine 70 kuru3 bedel tahmin edllmigtlr. 
Şartn::ımesi levazım miidürlüğünde görillebiJlr. 

lst kliler 26 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublle bera
ber 29-11-938 sah günU saat 14 buçukta dalnü encilmende bulunmalıclır. 
lar. (8362) 

Hepsine 150 lira bedel tahmın edı ıc:ı E..'mınönDnde Şeyh Mehmet Geylbl 
mahallesınin Arpacılar sokağında yen i 45 numaralı Uç kat etrafı kagir döte
me petrol merdivenler kısmen mozayı k kısmen ahı:1np Uzeri taras çini kaplı 
(içindeki kabili nakil bölmeler hariçtir.) dükk!n enkazı pazarlıkla aatılacak-

tır. Şart:ıam si encümen kaleminde gö rülebilir. 
lsteklıler 22 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber 

14-11-938 pazartesi günü saat 14 b uçukta daimi encümende bulunmalıclır. 
lar. (8291) 

Keşif bedeli 7 50 lira 75 kuruş olan ErenköyUnde Ethemefendl aokalı 
1 At Ü d • ı ·· "' Ü d nihayetınc yaptırılacak istinat duvan açık eksiltmeye konulmuştur. Ketif ev. 

ÜS li {j d ~ r '8 h Si u.. lll J r ti fi{ il e IJ rakile ~art:ıamesi levazım mUdürlüğUn de görülebilir. 
Kadıköy maliye şubesine 935, 936 ve 937 yılları kazanç ve cezasından İstekliler 2490 l!layılı kanunda yazılı ve-.sikadan başka yollar §Ubeahıden &· 

medyun bulundukları 1427.04 lirayı mi adı kanunisi zarfında tediyeden imtina lacakları fen ehliyet vesikasını fen ı§leri mildUrlüğüne tasdik ettirdikten 
ed Hayriye ve Fevziye:ıin Kadıköy Caferağa mahallesinin Kumluk lnci ga- sonra 56 lira 31 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28-
. ensundaki menkul eşyalarından 600 adet müstamel sandalya ile 120 adet 11-938 pazartesi gUnü saat 14 bu,.uk ta daimJ e:ıcümende bulunmalıdırlar. zıno F ... d ğ 1 ll 

rtatif demir masa ve bir adet rıJı er su so utma do abı vergiye olan bor. (B) (8294) 
po dan dolayı tahsili emval ka:ıunun 8 ancu maddesi hUkmUne tevfikan talı. 
;lu~acr.e almmı§ ve RÇlk arttırma ile müzayedeye vazedilmiştir. Ço••uk .Efııilrueme Kurumu ;renel merkezinden 

tbaleei 21-11-938 ~azartesi gün U eaat .14 de. ~ahallinde icra kılınaca- GUndilz bakımevl direkt6r1Uğü açıktır. Ana mekteplerinde çallflllll tec. 
ğından talip olanların yüzde 7,:S pey akçelerı ile bırhkte mahalli mezklirda rtibcli bir bayan öğretmen alınacaktır. Taliplerin Yesikalarile milracaatlan.. 
bu}u:ımalan il&.n olunur. (8333) ,

8332
, 
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EKSELSYOR 
86~ EIWM Maiuaaıada H• Yerden UCUZ, ŞIK 

Ve Teminatlı Alalıilininiz. 

-1(-AD'.IMLARA MI HSUS 

~ SON KODA ve LtiKS tPEKLl MUŞAMBALAR 
:lttNLU MANTOLAR 
~ABARDtN PARDESULER 
HER CiNSTE MUŞAMBA t..AR 

ERKEKLERE MJ.HSUS 

HER CiNS lNGtLtZ MUŞAMBALARI 
GABARDİN PARDESULER 
HER CiNS TRANÇKOTLAR 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVi 
lfAZIR ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESULER 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

HER NEVt KOSTUM :'ALTO ve MUŞAMBALAR 

Rekabetsiz Fiatlarla 
GALAT ADA 

EKSELSYOR 

• • it • 

iSTiKLAL CADDESl .,, 
6EYOC.LU 

PHILIPS i_nHpu1u~~n~ 
- ---- - - - - -

Z A Yt 
Kulollu Hasan Salih namına olan nO.

fus kAlıdı, askerlik tezkeresi ve liman cüz
danımı zayi ettim. Yenisini çıkaracatundan 
hükümleri yoktur. 

Giresun viHlyetinln Görele kazası Ara
hkos ahalisinden 323 tevellütlü n Galata
da Çeşmemeydanında 2t6 No. lu Göreleli 
Ahmedin kahvesinde sakin Kulollu Hasan 
Salih. 

ı= E§§* e m 

ü CAFER Müshil Şekeri 
!i Tesiri kati alımı kolay en iyi müshil şekeridir 
H Bilümum eczanelerde bulunur. 
6 m ::::..-··· •==c::ı:::;::;m:nu:ecmn:ıcm.w111m:m1ım11111:mı==-====---

lstanbul inhisarlar BaşmDdllrlDğDnden 
lkipcite§l'inlıl sonunda bitecek olan müskirat satıcılarıhln ruhAt 

relerinin yenileme muamelesine 15.11-938 günibde bql&.narak 5-12-938 
zartesl akgamma kadar devam edllece ktir. Tezkerelerini tecdit etmek 
satıcılann tayin olunan gUnlerde eski tezkeresile Kabataitalrl inhilarlar 
ta.nbul baemUdürfüğüLe milracaat etm eleri ve 5..12..938 tarihloı1en ICllll'& 

kerelerinl yenilemiyerek içki satanlar hakkmda kimml takibat 
nan olunur. (8177) 

No. İsmi 
l Sil.reoför yağı 
2 RezidU yağı 

Beıiktaı Belediueılnden: 3 Mu.ot 
Ortaköyde Yağlıkçı çıkmazında 8 sayılı 4 Petrol 

yalının mendlreli bitişiğinde bill mhsat Pis gad 
ve kanuna aykırı olarak kurulan ahşap ka- rs Beılzin 33000 
yıkhanenln yıktırılması takarrftr etmiş ol- _ __,_ ___ __.;;. ____ ~------------~ 
dulundan ve yapılan tahkikata ralmen bu 
kayıkhaneye kimse sahıp çıkmadıtından, Orman koruma (ienel KomotanlıA'tad 
tarihi ilAndan itibaren sahibinin, bir haf- Orman koruma kıtalan ihtiyacı için 12 kalem eczayı ııw,, l*lmlll 
ta içinde bu kayıkhaneyi yıkbrarak kal- mllbayaa ed11ecektlr p ı .. 14 ikin .. u.__._ ,..,o --~-' ...n.m __ ., 
dırması, aksi takdirde belediyece 7ıktınla- • azar ıgı Od.,... ...... PiJO p~~.._ ... •--
rak, enkazının yıkma masrafına tekahnı Galatada Kılıcall Paşa caddesi Mumha ne sokafmda Alemdar banmıla 
etmek üzere satılacalı tebpııat makamına' Koruma gen,el komutanlık satın alma komlsyonundatyapılacakbr. 
kaim olmak tbere llb. alQn.w. (2'1325) isteklilerin par.arlıkta ha.zir bulll'!l,,mal&n. '(8334} 



~
·adisat ve tecarübü 
İyemiz bize milleti 

'. sürüsü halinde r.n .h • pn, arzu ve ı tıras-

hı ve hiç bir suretle 
• • • m edılemıyen men-

herin istihsaline sü-

f:
emekle mahvını 
liç mahiyete inlQ. 
eC!~~ idare tar~la!'1· 
arbk memleketımız

. mahalli tatbiki lial· 
~chiun göstermiştir. 
~llet hakimiyetini 'de
l, hakimiyetinin bir 
~resini Clahi ahara: 
·li ve ferağatle mucip 
bileceği felal{etin, 

1 "ihlalin, husranın, &-

1 Uli lier an ICalp ve 
1 l:lanında hissetmeJi.ı. 

ir. 1924 
~ .... 

1ünyanın her tara .. 
<la muallimler cemi.; 
• beıeriyenin en feda.; 

r ve muhterem unsur
ıdır.- 1923 

Milletimizin, kavi,. 
mes'ut ve müstalCar ya• 
_şıyabilmesi için devle-
1:in tamamen ~illi bil" 
ı1iyaset takip etmesi ve 
.lbu siyasetin, teşkilatı 
klahiliyemize tamamen: 
pıutabık ve müstenit ol• 

e.. ası. lazımdır. (Milli ıi .. 
aset) dediğim zaman 
'astettiğim mana ve 

· bıedlfil şudur: Hududu 
illiyemiz dahilinde 
er §eyden evvel kendi 

vvetimize müıteni• 
en mulialazai mevcu• 
·yef edere)( millet ve 
emleketin hakiki saa• 
ef ve umranına çaht
alC... Alelıtlak tulü e. 
eller peıinde milleti 

'• fgal ve izrar etmemeli •• 
edeni cihandan, me. 

A Y A 1 enı ve ınaanı muame e. 
·e ve mütekabil dostlu .. 

.... a İntizar etmeld:ir. 

1927, 
• • • 1 

T..ürkiyenin sahibi lia• 
kikisi ve efendisi, haki .. 
ki müstahsil olan köylü .. 
.•.. . ~~ 1923 
QUI'. 

7 
.. _..ı 

.. 

• 



Atatürk'ün hafıza kudretine 
ı .. ..k b. . ı {UÇU ır mısa 

Bundan on beş sene evvel, 
Atatürkü Bursada, İstanbul tara. 
fından kendisine verilen ilk ziya· 
fette gördum. 

Ziyafeti u:.kantacılar Cemiyeti 
veriyordu, Atatürk henüz istan.. 
bula gelmemişti ve İstanbul, iş~al 
kuvvetlerinden yeni kurtulmuştu. 

Ziyafet, Bursa bdediye daire.. 
sinde veriliyordu. Bir öğle .zıy• 
feti. 

Mustafa Kemal, geldi. Kendi
sine takdim c-dilmek üzere bir sı.. 
raya dizilmış olan kımselerin el!e. 
rini sıktı. Ben, sıranın en sonuna 
gitmiştim. Bana gelene kadar, o. 
nu, mümkün olduğu kadar fazla 
ve çok görmek istiyo;."dum. 

Ilk intib::ıır:ı, gözleri, ~elik tan .. 

na niyetini ta iıvan ve sanki mad.. 
di, bakıştan cldu. 

Mustafa J:< ... emal, kendine sırtı 
dönük birisir.e baksa, muhakkak 
ki o kimse, omuzuna el ile doku. 
nulmuş gibi hisseder ve dönerdi. 

• • • 
Birbirine n.uvazi üç uzun sof. 

ra kurulmuştu: Bunlara amut, 
beş kişilık bir başka sofra. Salo· 
nun nihayetinde, fonunda bir 
Türk bay.rağı. Bu aofTamn orta

sına Mustafa Kemal oturmuştu. 
Ziyafet, o zaman için "a!afran. 

ga,, .olarak tertip edilmişti ... apc.. 
ritif., lerlc ~§landı, uzun ııürdü. 
''J)igestif., lerle bitirildi. 

Yen.ek bitıni;tti. İsmi, eğer ya· 
nılnuyorsam, lzzettin olan bır 

genç ayağa kalktı. Şimdiye l:adar 
e~ine rastgelme<liğim b~r talakat
!e, bir içten gelişle, herkesin, göz. 
'erini yaşartan bir coşkuıuukla, 
Mustafa Kemale, İstanbul un has. 
retini, hayranlı&ını, minnettarlı
ğını söykdi. 

Bu o kadar eni olmuş, o kadar 
heyecan doğurm:ıştu ki, kalkmak 
üzere bulunduğumuz sofrada, öy. 
lece, rolü kalmamış fakat bir tür. 
lü sahneden cyrılamiyan aktörler 
gibi kalmıştık. 

Mustafa Kemal, bn şaşkınlığı. 
m!zı gidermek istedi. O da nut· 
kt:n sihrinı-, heyecanına kapılmış.. 
tı. iki dak:ka kadar sustu. Son. 
ra_ ayağa kafüarak, irticalen, bir 
nutuk sôylcdi. 

iki 9eye dikkat ettim. Evve!a, 
Mustafa Kemcıl, nutuk söylerken 
tamamen :icğ'.şiyo:-du. Husnı;i gö 
rüşmelerindeki teiaffuzu ile Mus. 
tafa Kemal, nutuk söyliyen Muı;. 
tafa Kemalden ayn bir şahsiyet 
oluyordu. 

' 2 - ltURUN'UD IU VESi 

Yazan:: Filtret Adil 

. AT.~TCR,K 

.Ellerin üatünde bir tabut değil, 
Yerinden oynıyan dağ olmalıydı. 
O., bizi bırakıp gitmesin diye, 
Gönüller aanlıp bağ olmalıydı. 

Ey dağlar, açınız başlarınızı; 
BarTrrnr.za basın ta~l<'rınızı ..• 
.Bulutlar, saçınız yaşlarınızı; 

i : 
= 

Atatürk, Atatürk sağ oln:ıalıydı! . ı 

Orhan Seyfi ORHUN ,. 
! : 

Sonra, o, her nutkunda mühim 
bir noktaya işaret ediyordu. Bu 
sefer, veriler. ziyafette ;gördüğü 

bazı noksanlara işaret etmiş, 

Türk mutfa[:mın nnsıl olması ica. 
bettiğini göstermişti. Evet, b.ı 
nutk:yle, Mustafa Kemal, da.'ıa 

birinci p15nda yaptığı· in'lulaplar 
yüzünden belki de haurlanamı.. 

yan bir şey yapmı~ olu.rordu. Ye· 
mek inkılfibmı veriyordu. 

• • * 
Ziyafette, tek gazeted olaraic 

ben bulunuyoröum. Mustafa Ke
malin sözlerini not aldım. Fakat, 
yemeğin verdiği rehavet, ve bil. 

i 
hassa muhtelif içkilerin hr.nan 
ile bu işi güçlükle yapabiliyor. 
dum. Nutuk bitti. Mustafa Ke· 
mal, Ç{'ktiğim güçlüğü görmüş .;. 
lacak ki, beni yanına çağırrlı. 

Notlarımı görmek istedi. Verditn. 
Aldı. Okt-du. Eksık ka1mış yerle. 
ri doldurdu, yazıyı. "erbab., bir 
muharr:r m~;.t:aretıyle takti etti, 
Satır ba~!::ırını işaret etti ve: 

- Al bakahm, şimdi oldu, 
Diye uzattı. 

Bir akşam, Ankarada, Anadolu 
klübünde, bir dostumu gönneğe 
gitmiştim. Vakit, gece yan6Jnı 

gcçıyordu. u'"tamanıar, Ankara. 
da, gece yansı oldu mu, elektruc• 
ler kesılirdi. Fakat ö ge~ Anad.:>. 
lu KlübünJe elektrikler yanıyoı. 

" du. Demek O. orada idi. 
Dostumu, kimseY,e görünme. 

den ve rahatsız etmeden bulaui• 
lirim ümidiy!e içeri girdim. Lakin 
·holü bölen camlı kapılar aç.lmtt 
idi .f<-·ndi-nL b;h.~k hu salcnda 

bwdum. 
Mustafa Kema.ı, oınsıyie tavla 

oynuyordu. Ben, :geni1 ve uzuaı 
salonun i:çine gırince, uıç gürı:l. 

tü etmemiş olmama rağmen, o, 
orada bir yabancı olduğunu ••bı&,. 
etn. 

Başını çcv'.rip, gözlerini bana 
llikti. Sonra: 

- O !... Gel bakalım, ga.ı:etea. 
:ne arayorsun? 

Dedi. 

Aradan bet sene gcçmıştı. Htl 
acne evvel beni bir defa görmiı'9 
·tü. Kim bilir. benden soııra. kılÇ 

bialerce kişiyi gör:müıtü, Ye ni. 
lıayet. ben, onun için kimdim? 

Fakat O hatırlıyordu. 
O gece ll\!ı.tafa Kemal. bena, 

TCTfik Fikree"uı tcccallm ctmıı 

.,Ferda,, • gibi ı6rünmÜf!tU. 
önden &iden. •c yine dikkatle 

her izi tamilta yol bulan bu ya• 
aılm.u mualribüı ,ermendd l_. 
1Wınak. 'Jıalrikatra ·yuik. 

FiKRET ADJC 

İnkılabımız Türkiye
nin asırlar için saadeti• 
ni kafildir. Bize düşen o
nu idrak ve takdir ede-· 
rek çalışmaktır. 
Huku~~u medeniyede. 

ui,,ulru ailede takip ,e
dc"eğimiz yol anca!(( 
mrdeniyet yolu olacak
tır. 1n2 .. ı 

KURUf\-
12 ihrncit~c:rin 

938 ıarihli s-ayımıza 
ila>1e olarak 
verilmiştir. 

p.A",.. c-r7n.tD 

• 

Türk m:uetınin istik-
_ ... ~li bugünkü evlatları

nın isabeti nazan ve yo-

~ ... d§. ~· ·. , . rulmak ist~d="-~·"da ~1-
~~' _ .mıyan çalı~m"1< l"zm,Je 
_.. _ _,,., büyük ve parlak ol1tr"' lc-

192, 

Bugün vatanımızda f Ictisat hayatının faa. 
b. f 1 • ·ıı· .. - . -1 • • 1 ır iU~rc~ı mı ıye v.:..ı·- _ _,· ... ~· •re .zınc-:egısı anca { 
~:\.o ce!l"r--yan, f.elnke~ler- vesaiti münakelenin, 
1
P.!' mi.":c.a'"leı,.h:h olan yolların, şimendiferle

.:ı:Jlctir 1.<alı> ve dima- rin, limanları." hali ve 
. ğından doğmu§tur. derecesile mütenasiptir. 

Köv!ünün netnyiç ve 
zemcratı m.:?saisini ken· 
di menfaati lehine had
di azamiye 'iblağ etmek 
s;~-il::eti iktlsadiyemizin 
- ~- .ı ~~sisidir. 1922 



Bizim ilham· 
vicdanı 
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..._.....-

menbaımız dQğrudan qoğ_ruya ;Türk/ milletinin 
olmuştur; ve daima da övle olacaktır. 

ıeıı-

ençler !. Cesaretimizi takvi 
ye ve idame eden sizsiniz 

Senelerce evvel bu 
memleket, bu güzel ve 
. kıymetli millet büyük 

I bir f~laket içinde bıra
kılmıştı. Ben memleket 

; ye milleti düştüğü fela-
ketten çılcarabileceğim 
kanaatiyle Anadolu'ya 
geçtiğim ve maksadın 
icap ettirdiP,-i teşebbü
sata giriştiğim zaman 
hiç te emrimde beş para 
olmadı.ij-ını beyan edebi
ln·.~m. Fakat para•zlık 
bo-· _, milletle beraber 
hedefe atmağa. muvaf· 
lak olduğum koca adım 
lan tevkif değil, zerre 
kadar tenkise dahi . se
bep tetkil edememiftir. 
iYürücJiik, muvaffak ol· 
Cluli. Yürüdükçe, mu
yaffak oldukça maddi 
mütkülit ve mevani 
kendiliğinden hallolun
Clu. 1926 

• • • 

lY etifecek çocuklan
ır~ za ve gençlerimize, 
JıÖrecekleri tahsilin hu
dn·~~'..ı ne olursa olsmı, en 
evvel ve lier şeyden eY· 
yel Türkiyenin iatiklili
ne, liendi henliiine ve 

- ·ıı· . d" : .. ~*~ .. _::, -!_)'esıne Uf-
:ınan olan ·anasırla ~ü-

1 ~dele etmek lüzumu 
'Öireti!meUdir. Bevnel- • 
I• 0 1 1 • • İh ,,., . ~e .. -":~yati c ana 

1aöre böyle bir cidaliiı ( 
. 1stil7a!11 t;Ylediği anası· · .. 
l'I ndııye ıle mücehhez 
~~e~ertlere ve bu ·. 
anabiyette fertlerden 
Jnüreldcep cemiyetlere 
liayaf ve iatiklil yoktur. 

1923 
• • • 

Milletimiz hakayiki 
hüanG telakkiye Ye ica
babnı tatbika çt>k ml
llai·t ve müataiİtir. 1924 

'·.:· ...... 
,c~;! 
... 

Bu büyük millet a 
ve istidadının mütevı 
cih olduğu istikamet}, 
görmeğe çalışan ve 
rebilen evladını da·· 
takdir ve himaye e 
tir. 

Bu kadar emin bir 
nei samimiyette be: 
meçhut eden evlıdı 
tan her zaman feyi 
bir sahai faaliyet bu 
cağına bihakkin 
main olabilir. 

• • • 
Y aıamak demek, fı 

liyet demektir. 11 
'· ' • • • 

insanlar için her .J 
yapmağa imkanı m.1 
di bulunamaz. Nele 
mümkünüUcra olahl 
ceğini takdir, aneak 
ziyeti umumiyenin 
tün safahatını; bütün'.I 
fe~ıdaünar~ 
dikkatte tutmağa .', 
bestedir. - 19 

• • • 
Mühim olan spor 

yab bizim iÇin daha• 
himdir. Çünkü ırk 
selesidir, ırkın islida 
küpyişi meseleıi~it~ 
bfası me-••leıidir ve 
ti biraz da medenifl 
meselesidir. 19 

t ••• 

. Memleket v~ milNm 
mes'ut etmekten ibs 
ola·· ·n,..ksat behemel 
lı.~ -;1) olacaktır. Qu.ı 
bu makaat hakkm , 
maksur'udur. ti ... 

• • • 

3 - KURUi'f'., .. t• 1' '-"!!=ı 



Tarihte bütün bir va
tanı, çok faik dü~m~n 
kuvvetleri karşısında, 
90n kabzei türabına l<:a
~ar karış kan§ kahr!l
lnanca ve namuskarnne 
müdafaa etmiş ve P"ene 
inuhafazai mevf'udiyet 
e~y1;,_,ebilmiş l'•c111lar gö-
rülmüştür. Türk .ordu-
811, o cevhertle bir ordu
dur. Yeter ki ona ku
manda edenler-, lrum? n
da edebilmek ·evsafını 
laaiz bulunsun! 

...... .... . ~ .. . 
\. ,.,. .. ·; \, ..• - ..... , f r (; 1,: ).• )' -. 
~-•' ..... -... ~ .. ..:- .:.:.ı.. . ~: ..,..·r. .... ....... ;..,..,.. l.,,;~:~ 

ı - K fTRTTNnn tT.•Vll'At 

f 

Bia, lher 'Tll&ıtadan, 
J'alnız ve .ancak,. -·bir 
noktai nazardan istifa
de r.i'~•ii.: O nokt.--; na
zar tudur.: Türk milleti· 

" --' · °" •L--. .:1~ }"' nı, meaenı cınanaa a-
yık oldaiu 1mevkie is'at 
ft Türk Cumlıur.hr.eti
ni aa·ranlm'lz temelleri 
... • ·d 'h. .. d usenn e. er ln!ft, a· 
ha si.vatde talmye et
mek ... Ve "unun için de, 
isı;bdat fikrini öldür· 
mek .• 

,. , .. 
~-

.Bir millet mevcudiyet 
ve istiklalini temin için 
bbili ·tasavvur ~obıı te
..... bbüaat ve fedakarl,!..iı 
V!lı.,,..l .. -. ... _ ""nra P1 .. Yl'.&J.· 
:falc olur. Ya ,mbva(f ali 
olamazsa demek, o mil· 
!etin ölmüş ·olduf!una 
hükmebnek demektir. 
Binaenaleyh millet, her· 
hayat 1oldukça ve te§eb
büsatı fet1 ,,_ ı<"arane~; de
Yam eyl.edikçe .-.demi 
muvaffakıyet mevzuu 
bahaolamaz. 

13 - KURUN'an ILAYESI 
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Biz doğrudan doğruya milliyetper· 
eriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuri· 
etimizin mesnedi Türk camiasıdır. Bv 
m~::nın efradı ne kadar Türk harsil 
e.c;bu olursa o camiaya istinat ede 

"vet de o lıadar kuvvetli olur. 
192 

-- - - w - 1-1 - ... ~-. ~ • .....__. 

Benim naçiz vücudum bir gün elbette toprak 
olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilefebed 

... - - · --- - .. ~ payidar kalacaktır. •- -7""-- ----- -



~ir an için teferruat
~ tecerrütle vatan de
~iz kutsi mevcudi
le umumi bir na zarla 
~alım: Onun, hayat 
~ma, umran namına 

~
1 

mJ\zharivetten Put h
hir alv.JI tonrak sa

mdan ibaret btrakıl· 
~ \...l......"' •••••• 
ıı: o nu ·~~u gor\•ruz. 

1 siyah toprak aahası
ın alhnda tıefinfl"l~T ve 

··-,..ıe un ve kahra
b'r m;Uet yaşıyor t 

lsb~ biz ht"tttin hu uzun 
tahammülü mütkül 

.ücadeleleri, hu aziz 
iraaı ecdad1n hür ve 
üstakil ..-hD,i olduğu
.uzu ve ileJehet olaca-

• L_ • • 
.iZi UIP.t IC11' V&'>llll' 

ılunuvonız. Vatanm 
·e istiklali milletin ma
.u"iveti namma vapmıı 

lunuvoruz. Bundan 
1nraki fa,.1iyetlerimi

·n de hedefi aslisi ayni 
aauniyetin ve huzuru 

İyetin temin ve te
.di olacaktır. 

Jcabmda ftta. için 
tek fert gibi yekpa. 
aziıp Ye karar ile ca

.ma11.,. bilen bir mil. 
elhette lriİyük bir 

.,.let Ye elbette büyük 
•• hale müat,.,hak Ye 

zet olan bir millet-

• • • 
1927 

Selameti hakikiyeye 
ek istiyorsak çok 

dökerek lcaza"dı
ız J!!U"-"' '~etler
ıonra cok feda 1'ir

ya,,an k ~raat. tica-
'sanat aahaımda em
·otU ac.Lm:vla ~ 
ie'-hlan. 

o - lroRUN'un iLAVESi 

Bizim vuzuh ve kabili
yeti tatbikiye gördür-11. 
müz mesleki sivasi (mil• 
li aiyasE't) tir. Dünyanın 
bugiinkü umumi gera1ti 
ve asır1'\r!n dim!llı;::.1--,.la: 
ve karakterlerde temer
küz etti1"rlii" luııı 1,;Jt.~ tler 
karşısında h1t.va l"~r~st 
olm"'k kad~..- bH"ük ~ .... 
ta olamaz. Tarihin Ha• 
desi budur. ilmin, aklın, 
ma.nbğm iladeıi böyle-
dir. . 

Zaferinin vasıtası yal• 
nız kılıçtan ibaret kalnn 
bir millet, bir P'iin girdi• 
ii yerd~n kovulur, ter
zı1 edilir. ~ıııofil ve peri• 
§&il olur. Öyle milletle-. . ~ı ... ti nn &eTa oeb. oer·~P""ne 
o ~t.Jar az1m ve elim o
lur ki kendi """'nı lek~ : 
tinde bile mahkUm ve 
eair lcala">ilir. 1923 

t En clo-; ;,, en tı...~ ı.;ld 
tarikat "tarikati mede
niye., dir. OJ;;Ierden i .. 
timdat etmek me<!ııs"i 
bir heyeti ir.timaİy<" İr:ıı 
tindir. 1925 

• •• 
Hayat ve maişete ha• 

kim olan ahkamm za• 
aıan ile tcgayyiir, tekem 
mül Ye teceddüdü za. 

.d. - ."24 rurı ır. ~ 

• • • 
Cumhuriyetin dahili 

ye harici siyaseti i11tik• 
balde dahi haysiy~t. ~ 
~et ve istikametle ve 
~ürk milletinin kudret .. 
)erini onun refah ve i11ı1 
kişafı UPnmll tevr;J, vd 

tek•iE ı:yJcm.akJ... lOJa• 

riz edecektir. 1927 

1 1 evcssuı .ettiğimiz b~yük icraatı 
.. ~uet:miz;n yük.~ek kabiliyeti ve yük 

.. ek aklı selimi ba.'}lıca mürşidimiz v' 
--nbaı muvallakıyetimiz olmuştur. -70., 1 

KURUN"tM ,, J\'Vr.sr 



ATATÜRl('Üi~ GENCLi~E HİTABES. 
Birinci vazifen; .Türk is 

Türk Cuanhuriyetini 
muhavaza erme 

iklalini ve 
ile~eb ,e 
tir 

Bugün vasıl olduğumuz ne
tice, asırlardanberi çekilen 
milli mı::.ibetlerin intibahı ve 
bu aziz vatanın her köşesini 
sulayan kanların bedelidir. 

Bu neticeyi, Tüı:li gençliei
ne emanet ediyorum. 

Ey Türk gençliği! Birind 
vazifen Türk İsti~lalini, Türk 
Cumhuriyetini, ilelebet mu
hafaza ve müdafaa etmektir 

M ..... _,cy.:l.h·"•;..,;n ve istikha~ 
linin yegane tem~li l>u'dur. 
Bu temel, senin, en IGymetH 
hazinen"rlir. istikbalde tlahi, 
:- ~ni, l>u n:ı.ziner.den manrum 
etmeK istiyecek 'dahili ve ha
rici l>ethflhların ol=ıcalCtır. 
Bir gijn : ·tö',..J~I VP CtıPf"hurı 

yeti müdafaa mecburiyetine 
dü~crsen vazifeye ntılmal{ 
icin, i~i~de hulun-ıcnmn va
ziyetin imkan ve seraitini dü
şünmiye ... ,..l :s;n ! Bu iml:an ve 
şereit, çok namüsv1t bir mı"J.· 
hiyette tezahür edebilir. t~
tiklal ve Cumhuriyetine l{as
tedecek cU.işmanlnr bütün 
dünyada emsali görülmemi 
bir galibiyetin mümessili ola: 
bi1:1!"ıer. Cebren ve hile ile a
zi · •rettanın, bütün 'kaleleri 
za .,~e.dilmiş, bütün tersane
~rine ·giril~iş, bütün orCluları 
dağıtılmış v~ memlel{etin 
her köşesi bilfiil İşgal e'dil-

• ı h·ı· ı mış o a ı ır.· , 
Bütün l>u ş~raitten ()!\he 

1 
t 

BizTürk'ler, bütün ta
rihi llayabmizca hürrI• 
yet ve istil<I~Ie limsal 
olmuş hir milletiz! Kıy• 
metsiz na:vaHannı iki 
buçuk: ~ 'fazla, se'fila• 
ne sürükliyebilmek için,' 
her türlü mezelleti mu
ban gören Halifeler o• 
yun_unu '1~ c:Phr;erlen 
)raldırahil "'cefömizi rrös• 
lerdili. Bu suretle, <lev~ 
!etlerllı', millet:lerin yeJC• 
Üii{erile münasel>atır<la: 
ı::"'hıslann, lialiusus men 
llU'> olduğu ltevlet ve 
l"':•ıc_tin zararına a~. ol~ 
•a, şallıi vaziyet ve ha-: 
yatlann<ıaıı 1iaş1ia bir 
Şey Clüşünemiyecelc nes• 
n~ veierin eliemmi!· ... ._i o
lamiyacaiı hakik~ti m• 
lilmeılni (eyı' ettilf.. 

elim ve daha Vfhim olmnl 
ÜzPr~ meml~l,et?" r1.~1::.:ı=~-:1 

iktidara sahio olan gaflet. 
delalet ve hatta hiyanet için
de hulun"' h:lirler. Hatta bt 
ikti~ar sahipleri sa:hsi men· 
faatlcrİİnİ. mür.tevlilerir siv~.· 
si em"Jlerile tE',rhit edeb;lir· 
ler. Millet, fakru zaruret 
ir.wrlP harap _ye_ bit_ap dü.c:"".'1.ü .. 
... 1., bilir. 

F.v Türk istikbalinin evle· 
dı, iste, hu ahval ve şeraİ' 
icinde 'dahi vazifen, Türk İs 
tiklal ve Cumhuriyetini kur 
tarmaktır. Muhtaç olduh' 
1rudret, 'damnrlnrı::daki t\ ' 

kan'da mevcuttur. 
Gazi Mustafa Kemal J 

Ey yüf,~clen yeni nesil! .1 stikbal siz· I 
siniz. Cumhur.iyeli biz tesis ettik; om 
'la ve idame edecek sizsiniz. 
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