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ölüm denilen zalim kuvvet nihayet i~iınizden 
en bü - " - üzü, en çok sevdiğimizi de yugum .., .. d .. 

aldı. Türkiyeye ve Türklere nur saçan ışıgı son ur-
dü. Ruhlarımızı ve gönüllerimizi karanlığa boğdu • 

Evvelki akşam birdenbire ağırlaşan Ulu Şefi
miz, 24 saat süren bir mücadeleden ~onra, nihayet 
aramızdan aynldı. 

Zaten aylardanberi kalplerimiz endişe ve ıztı -
rap içinde idi Atatürkün, yatağa değil eihana sığ -
mayan büyük adamın yatağa esir dü~üşü ruhumu
zu eziyor, gözümme yaş doluyor, i~inıiz ağlıyordu. 

Mekteplerde çocuklar, e\'lerde analar, hepimiz, 
1 

herkes milletce aylardanberi yas tutuyorduk. Bu 
ışığın sönmemesi için bütün ümidimizi bir mucize 
ye bağlamıştık. Bir ay evvelki buhrana muvaffakı -
yetie mukavemet etmiş olması, bu ümidimizi kuv

etlendirm.isti. 
Fakat ölüm, her şeyden kuvvetli ölüms bu ya -

tağma sığmayan büyük iradenin muazzam bir ener
jisini kırdı ve hepimizi babasız ve yetim bıraktı. 

Dün sokaklarda herkes ağlıyor, mekteplerde 
çocuklar, evlerde kadınlar ağlıyordu. İşler durmuş, 
memleketin üstüne ağır, karanlık bir matem havası 
çökmüştü. 

* 
F abt mıutmayalım ki Atatürk dünyanın en 

bahtiyar dehalarından bit-i~ir. Ordularını ta 
Hindistana kadar götüren Büyük Iskender 32 ya -
şmda öldüğü zaman arbmıda ne bırakmıştı? Bir 

hl~ . 
A vnıpayı bir kasırga gibi altüst eden, ve Mos-

kovaya kadar uzanan Napolyon ölümünden sonra 
arkada ne bıraktı: Yıkık dökük bir Avrupa, Fransa-
ya karşı kinle dolu bir dü~ya. . . 

Hatta müstakil bir millet kuran Vaşıngton bile 
arkasında nihayet müstakil .b~r millet bırakmı~. 

Halbuki Atatürk idealini hayatında hakikat 
sahasına çıkaran nadir bahtiyarlardcın ve ender de
halardan biridir. O, eş.siz eserini tamamlamış ve o
nu bizlere ebedi miras olarak bırakmıştır· 

O bize müstakil bir vatan bırakıyor· 
Genç ve zinde bir c~uri~et bırakıyor. 
Ham1eli ve atılgan bir ınkıl~p b~akıyor. 
Milletine bu kadar büyük hır mıras bırakarak 

hayata gözlerini rahatca kapayan pek az adam ye • 
tişmiş veya hiç yetişmemiştir· 

* At tü kün ikin
• . bahtiyarlığı gözlerini ebedi -

a r cı d " b b .... k 
yen kaparken hayatı bahasına kur ugu u uyu 

. uhaf' dil gın"· den emin olmasıdır. Ye-
eserın m aza e ece . . ·ı 
tiştirdiği yeni ne..cdl bu eserin bekçi:ıdir · 1ill

7 timıTür!.okn 
Tü k b k . .dir Ve bütün Turk m e ' r onun e çısı . b-yük 
gençliği Atatürkiin cenazesi arkasın~a o:un k; 
eserini korumağa ve yaşatmağa yemın c ece ak • 

Zaten büyük nıatemimizi bize unutturac ye-

gane kuvvet de budur. 

Millet .M 
va·ı 

isi, Bugün Saat 11 de Bir Toplant~ 
Yeni Reisicumhuru Seçecek 



~UGON_I 
Bütün Dünyanın 
Hürmet Ettiği 
Büyük Türk 

Yazan: Omer Rıza DOCRUL 
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1H ükômetin Tebliği 
Atatürk Türk Milletine Çok Güvendi. Türk Milleti Onun Eserlerini 

Ve Türk Gençliği Onun Vediası Olan Türkiye 

11 - 11 - 938 ==~ 

tloZ.,'fjtii 
Türkiyenin 
Büyük Adamı 

Y ca:an: Sabiha Zekeriya Sertel 

Ş arkın bftyttk aclmnlarmdaa b'- Cümhuriyetini Ebediyyen Yaşatacaktır. 
ri, dllııyamn eD btiytik ad .. 

Jaruıdan birini ebediyete uğurlar- İstanbul 10 (A.A.) - Tfirldye Cumhuriyeti hükftmetl- nuna göre geçecek zatın etrafında hfikftmetlyle, şanlı ordusf.. 

Ttlıfl milleti tarihinde yetiştlrdltl 
bftyfik adam.lam en bftyüğilnil kay -
betti.. Atatürb ba "'B'ÜYÜK" sıfatı
m YWeD., on beş sendik Cumhuriyet 
tarihinden eTYel. milleti en mOşkiU 
anlannda ölO.mden ·kurtaran halb -
Ur sıfatıdır. 

ken "bu adam, iki kere ölmiyecek nin resmi tebliğidir: le ve bütün kuvvetile Türk milleti sarsılmaz bir varlık ola· 
bir adamdır,, demişti. Çünkü her fa- Müdavi ve müşavir tabiblerinin neşredilen son raporu A- rak toplanacak ve yükselmesine devam edttektir. 
niye mukadder olan ölümden sonra tatürkün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir. Bugün ayrılığına ağladığımız Büyük Şefimiz Atatürk Cihan Harbinde milll lstı'klallnl 

kaybeden bu millet, onun rehberliil, 
onun iradesi. onun dağlar deviren • 
nerjisi ile, milli lstik181 savaşını ka
zandL Bu kurtuluş Türk milletinin 
nesillerden nesillere unutamıyac• -
it, beşiktekl çMuklanna ninni l(ibl 
söyliyeceği bir;. istiklal destan1dır. 

Bugün bütün bir milletin, en kOçü.k 
mektep çocuklannm döktükleri rh 
yaşlan bu ~ükran ve minnetin blr nl
şmıesidlr. 

Jine her faninin izini, hatırasını ve Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını. Türk mil- her vakit Tiirk milletine güvendi. Eserlerini bu güvenle yap-
aerini tehdit eden ikiocı bb: ~lüm leti UJu Şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize tı. İdamesi esbabını da istikmal ederek güvenle büyük mili~ 
nrdır, ve asıl kor kalacak ölüm, bu içimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyaından dolayı en derin timize bıraktı. Ebedi Türk milleti onun eserlerini ebediyetle 
6lümdür. taziyelerimizi sunanz. yaşatacaktır. Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Tür-

Devrine erişmek, n devrinin a- Kederlerimizin tesellisini ancak onun büyük eserine bağ- kiye Cumhuriyetini daima koruyacak ve onun izinde yiirü • 
mrlara sığan hAdiselerlıri heyecan- lılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız Şurasını da her yecektir. 
lannı mücadelelerini ve hamleleri- şeyden evvel beyan etmeliyiz ki ölmez olan onun büyük eseri Doktorların Raporlan 
al ya~amakla bahtiyar olduğumuz, Cumhuriyet Türkiyesidir. İstanbul 10 (A. A.) - Atatürkün müdavi ve müşavir ta-
90nanda kendisini ebediyete uğur- Hükumetimiz, içinde bulunduğumuz bu mühim anda bu- bibleri tarafından verilen rapor suretidir: 
Jamak gibi vazifelerin en actsıyla güne kadar olduğu gibi dikkatle vazife başındadır. Müesses Reisicumhur Atatürkün umumi hallerindeki vehamet 
karşılaştığımız Biiyftk Atatilrk ise, oJan nizamı Ye vaziyeti idame hususunu. büyük Türk milleti· dün gece saat 24 te neşredilen tebliğden sonra her an artarak 
lıiç şiiphe 1ok ki, bu ikinci ölBmil, nin hükumeti ile tek vücut olarak teyit ve temin edeceğine bugün, 10 ikinciteşrin 1938 perşembe sabahı saat 9, u 5 geçe 

Atattirk Tllrldyenln ilk Cnmlım • 
rehfdlr. 

bayatiyle ve eseriyle yenmiş bir mii- şüphe yoktur. Büyük Şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir. 
lıeykel ebediyettl. TeşkiJatı esasiye kanununun 33 üncü maddesi mucibin· Müdavi tabibler: 

Atatilrkfhı TOrk m.Illetlne btr ~ 
tuloı hediyesi olarak •erdiği Cuna • 
burlyet, cleJenerf' ohnut bil' saltana
tın milleti rerllite, ölftnıe sfirilkle -
yen m.ikroplannı Qdilren blr .._ 
cllr. Bu ilk CiUiıhar reisinin kmd11 -
ju Cumhuriyet, Tftrk mflletiniıa laa • 
habm emniyet altına alan, .meta 
ebedi bir ı..,.at. bwaştman, --., 

Eseri bepimh, n bfttihı bu mil- ee Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda Reisicum- Pr. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Pr. Dr. M. Kemal Oke, Dr. 
lettir ~enJ bir millet tıcm ıa.. hnr vekileti vazifesini deruhte etmiş ve ifaya başlamıştır. Nihat Reşat Belger. 
rak b.ütiln Ttırk tarihi r:: ~ Yine teşkilatı esasiye kanununun 34 üncü maddesi muci· Müşavir tabibler: 
ıtek makam; btltfln orirk et:hJnin hince Bü~k Millet Meclisi derhal yeni Reisicumhuru intl- Pr. Dr. Akil Muhtar Ozden, Pr. Dr. Hayrullah Diker, Pr. 
'bOyiikleri arasında en bl)iik Tflrk hap ~ce~tır.. .. _ Dr. Süreyya Hidayet Serter, Dr. M. K!mil Berk, Dr. Abreva-
olarak yaşamak hallı, dalma ona ait Türkiyenın en buyük makamına ~kilAh esasiye kana- ya Marmaralı. 
olacaktır. Wçbir bOyfik Tftrk, Tfirk 
milletine onun ,.apttıiı tarihi ya
ptmadı. Milletbı bilktlk bo;rna. 71-
lak gövdesi, Ye CJlDm bahranlan p.. 
9.ren ruha, onun bir temuiyle, lrtr 
lkaziyle, bir dantlyle," bir hamle
si "e biltfln dlııyayı hayran eden 
bir hayatiyet ghterdl. M'ı.lletia ha-
78tlyet b;rnaklanın derhal faallye
te geçirecek, derhal Mferber edebi· 
lecek mnın rehber• idi. Onun bir 
IJareüyle, milletin Bftytt.k Harpte 
israf edilen kudreti, blnlea eanla
nmea. dftnya parmak UIJ'cb. 

O ınrada kerplaştıfum de.-fot1er, 
Bftyük Harbin bittt\n mtlttefikleıt: 

idiler. Hepli de ifimhl bitirmek, 
10D nefesimbl nası nreeetDnizl 
ı1önnek için bafDDJZa tlfilpn.HJ}er, 
7UJ'dmnuza mmallat olmuşlardı. A
tatürkiln biltiln milleti uyandıran 

•esinin Anadoluda gftrlediğini, mil
letin deprendiğinl, ayaklandığını gCS
rilnc:e hepsi de bu hayatiyet izlt-rinl 
pğnemek için birleştiler. Fakat Ata
türküıı., enerjisi bütiln bu hmumet 
Alemini ye:ndi ye muazzam ebedi 
eserini, dört Nınelik bir mflcade
leye 11ğdırclı. N etlcede ona asJ 
Te halt diyenler yıkılıp gitti
ler. Onu geHp pçid bir ma
ceracı sananlar, onun zaferini se
liınhyarak çekildiler. Ve bUtnn 
dOnya, Türk m.Uletinhı tam istikla
lini saygı ile tamdı. Artık Atatür
liln şöhreti bfttiln dftnyaya yayıl

mıştı. Fakat, hAll bO.ttın dünya onun 
yalnn: bir cephesini tanıyor; onun 
dahi bir asker olduğunu, bu daht as
kerin en fi.mitsiz bi:r brtuluş harbi· 
ni en katt zaferle bttlımes:lni gk 
lnftnde tutarak onun blr mucize ba
ıardığını söylüyordu. 

F abt yine bOttln A Yntpa, Ttır

kiln kurtuluş savaşında kHan 
dığı muvaffakıyetle kanarak eski 
tarzda yapyacağmı; köhne an'ane
lerln zincirlerine bağ'h kalacatım, 
Şark medeniyetinin oyufturttcu te
ıdrlne 'boyun. eterek hayattyetlnl 
yıpratacağını sanmakta ldL BOtiln 
dilnya, aldanıyordu. Çtlnldl Atatilrk, 
JmrtultlfU tamamlamaya azmetmlı 

ın bütftn mfllet kurtul111 saYasmm 
birinci safhasında olduiu gibi ikinci 
safhasında da onun lrşadiyle hare
ket ederek hayat mtlcadeleslnde en 

katt 7.afere kavupnak istemişti. Mil
let tam mlnasiyle bugfinilıı en ileri 
mi11eti olarak yapyacak ve daima 
Uerliyecektl. 

Kurtuluı savaf!Dm bu Ddncl saf
hası, belki de blrnlcl safhasından 

daha Ç'Ok fazla bütnn dftnyayı me. 
raklnndırdı ve şaşırttı. Çünkü bunu 
Mtmkiinsız" sayıyorlardı. Şarklı bir 
milletin garpleşmesine, muasır baya-

ta kavuşmasına, muasır medeni mı1-
letler g ibi yaşamasına imkin mı 
vardı? Fakat yanılıyorlardı. 

Türk milleti Atatürkiln her irşa

dını, her işaretini derhal bir haki
kat yapıyor ve o hakikati yaşıyor ve 
7aptıyord11. 

(Arkan 8 itldcfaJ 

Meclis Toplanıyor 
nl ndDetler arasında Ded bir -..W 
olank yapmak hakkım Tiına 1111 • 
jlmdlr. 

Atatttrldhl eamJıarlyeft, nı • lwhıı 

mllleti:D a,.aima bir slndr cfbl ... 
ladıiı prililderi bynalmda bol -
muş, ., enerji hamleleri., lçtbmııt 

lnlnJlplarD.e ba mflletl lçihnat ... 
nkldnln - Deri kademelerine p • 
bnmftır. 

Bugün Saat 11 de Aktedilecek içtimada 
Yeni Reisicümlıur intihap Olunacak Onan bu mlDete bir mtn. .._.. 

lmaktıtı cumhnrlyetl, ln)nlA'ba, B.t 
mndelerl konmak. bu mflleda -
brp .-nstereeeff ea lrftyilk mln'Mt 
borcudur. Cumhuriyet, lnkillh, mn.. 

Beblcilmhnr Vekili 
Abdülhalik Benda 

Başvekil Ankarada 
Celal Bagarın Muvasalatlarında 

~ 

Heyeti Vekile Derhal l çtima Etti 
Ankara, 10 (A.A.) 

Reisicümhur Vekili ve Büyük Millet Mecliıi Reisinin tebliii: 

Remcümbur Atatürk'ün milleti mateme garkeyliyen elim zi-. 
raı dolayııile T efkilib Esuiye Kammunun 34 üncü maddesi mu-

ı:ibince yeni Reiıicümhur intihap edilmek üzere T etrinisanin on 

•irinci cuma günü ıaat 11 de Büyük Millet Meclisini içtimaa da
ret ederim. 

Reiaicümhur Vekili ve 

Büyük. Millet Meclisi Reisi BafVeldJ 
M. A. Renda Celal Bayar 

n istiklll, onun bu millete ~ 
ettiği bir ndladtr. Bu emaned Jıılf 
bir rftn dftpnan elle.re tealbn ...,._ 
yeeeflmlshl eti btlyftk plıldl," -
öUhnCl ~ htlttm Wr -~ 
büründOğü yen ve matemdir. 

Atatürk aldil. Fakat yarattlll e- ' 
ser, Cumhuriyet " lnbllp ~ 
mo.ddetce, Türk mmetl nr olduk • 
ea, o Tiirk cumhuriyetinin, ilk ~ 
cosu, Ttlrk mll1ettnin laırtarıaa .. 
larak yaşayacaktır. 

Dünya Radyolan 
Atatürk için 

Neşriyat Yaptılar 

Albert Sarraut'nun Makalesi Ankarada Derin Teessür "Dünya Büyük Bir 
Devlet Adar 

Kaybettin 
Evvelki gibı §ehrlmbıe gelen Bq- Heyeti B. M. MecTisinde bir içti

vekil Celil Bayar dün 5aat 11,25 de ma akdeylemiftir. 

S ıh 
h'IB'll!f bir trenle Ankaraya hareket . A -k • U etmiştir. n.n arcula Jenn teeuür DOn gece bütün dünya radyo 19-

Ankara 10 (TAN muhabirinden) _ tasyonlan Atatürkan ölümüntı de-
8ClfVekil Ankaratla Büyük Şef Atatürkün ölümü haberi rtn teessürle il.An etmiş ve Atatür -

Atatürkün Ölümü 
Davası için Çok Elimdir 

Atatürkün Kahramanlığı 
Türkiyenin istiklalini Yaratmış 

ve Kalkınmasını Başarmıştır 

Ankara, 10 (A.A.) - Bqve- burada yıldırım tesiri yaptı. Bu mü_ kün tercüme! halini anlatm:ştır· 
kil Celil Bayar bu akf&İD .aat essif haber ve hüktimetin neırettill L_?ndra rady~~ı. Atatürk~_!lmelil -

ı · · b buk münu haber vetuıAten ve -.en;u 
23.5 de ıtanbuldan tehnınıze eyanname halk arasında çuça halini anlattıktan nra fl1 sözleri 
dönmüttür yayıldı ve herkeste derin bir teessür w 

1 
ıo 

• soy emiştir: 
Ba.tvekil Celil Bayar istasyon- uyandırdı · .. _ Türkiye Atatürkil. kaybet .: 

da Reisicümhur Vekili 8. M. Ge~k ~nıda ve gerek mft~a • melde, bugünkü refah ve niiftmımı 
Medi•i Reiıi Abdülhalik Renda, kattaki butün resm.t daireler, elçilik- temin eden yüksek dirıtyetli, mak 
Dahiliye Vekili Parti Genel Sek- ler, konsolosluklar, Parti evleri " görüşlü şefini, ve dünya büyilk bir 

• .. •. • . Halkevlerl bayraklarını yarıya kadar devlet adamını kaybetmiştir. 
reten Şukrü Kaya, vekiller, mili- indirdiler. * 

Parls, 10 (A.A.) - Havas ajansı 1 dam ile sık ınk temas imklnını bul- ki ve askeri erkin tarafından Eğlence yerleri, içkm gaztnol&r, btr Parts radyosu ölüm habertntn a-
biı'ldiriyor: muştum. Aramıul.a, samm1 ve kalbi kartılanmıftır. çok mağazalar, dükklnlar kepenkle. bmr ahnmu Hariciye Nazın M. 

Alber Sarraut, Parls Soir gazete- bir sevgi hasıl olmuştu. Ona karp Kendiıini kartılamıya gelen rini yarıya indirerek bu mateme lfti· Bonne'nin derhal Türkiye büyiik Be-

sinde, Atatürkün ölümü dolayısile hayranlık ve sevgi ~liyordum. Tür zevat ile ayn ayn selimlqtıktan rak ettiler. firine taziyetle~ bildirdiğiııi an -
yazdığı bir makalede ezcümle diyor kiyede bulunan butun dostlanm, aonra garm kabul .alonuna giren Samnmtla teeallr latmıftır. 
ki: Türk milletinin bu büyük matem gü * 

.. _. nünde duyduğum ıstırabın ne udar Batvekil Celil Bayar, burada Konya, 10 (TAN muhablrtnden)- Roma radyosu ulu ~nderln terc6-
Atatürkün ol~~·ı:erk.~ ha~ derin olduğunu takdir ederler... büyük matemimiz kartıımda mu Önder AtatO.rkün ölümü haberi mei halini anlattıktan 10nra onun 

ranlık uyandıran Tur ye ıçın az duyduklan teeuürün bir ifadeıi şehirde duyulur duyulmaz bayrular Türkiyeyi, Abdülhamit Türkiyesl ile 
bir ziyadır. Atatürkün kahramanlığı BulCJar Kabinesi olmak üzere heyet halinde ken- 1 yanya idirildi. Büyük küçük herkes münasebeti kıılmıyan bir şekilde de-
ve dehası, Türkiyenin istikbalini ya- M .. k .. I V f ff d·ı . . b ki kt 1 b'. ..k ı ağlıyor Teessür sonsuz ve hudutsuz- ğiştirmiye muvaffak olduğunu ve 
r tm kallo b şarmı.+ı uc u az ye e ı ennı e eme e o an uyu · 
a ış ve nmasını a ~-· :s • • • dur. Konyadakt bütün mileeeeee, te- milleti muasırb.~tınnak için yaptıtı 

Bu ziya Fransa için de çok acıklıdır. So'"'a 10 (A.A) - Parlamen~ ve orta elçılerle, ata.femıhterle- - A.. bOtü i tim f lnkılA 1 n hamt mu-.. ., ' · • • • • • • şekkul Te halk mümeaillerl .. u.,,ete n ç a P a . 
Çünkü, Atatlirk, onuıı udık ve sa - da makine mübayaaları için büka • rın tazıy~ennı kabul etmı!tir. taziyeye gelm1§ler mftna1ebet- vaffaJdyetle baprdığını anlatmı§tır. 
m.iml bir dostu idi Bu ziya, sulh ha- metçe istenilen munzam tahsbat ll- Batvekil Celil Bayar, ıstaa- le de ref tekrarla • * 
vası için de çok elimdir. Zira, bu yihasında hükftmet hiç beklemediği yondan doğruca Büyük Millet 1 Berlin radyosu btiyük Şefin ölü- • 
devlet şefi yorulmaz bir surette sul- bir anda iki rey farkla ekalliyette kal Mecli•ine gelerek Reiıicümhur ~ .. mihte ait haberleri verdikten sonnı 
hun korunmasına çalışmakta idi. Bu mıştır onun yabancıların istismar sahası ol-
ölüm cıahsan beni de fevkallde mr.. B . ti _. d k bi d bir Vekili ve Büyük Millet Meclisi akt ık ak istikı·ı h - rrl 

'$ u- unun ne ceı:un e a ne e R .. Abd .. lh lik R d . m an ç arar a ve u • 
teellim etmiştir. Ankarada sefir bu- değişiklik olup olmıyacağı henüz bel eısı u · a en ayı zıya- yetini kazand1ğın1 anlatmıştır ve bü-
landutum lll'ada, o r.aman ismi Gazl 11 değildir. Kralın derhal Sofyaya ret eylemiftir. z:lk mflklfata ttm Alman gutrtelerlnln uzun ma • 
Mustafa Kemal oı.- ba btlyflk a - d6mnesl beklentyor. Ba ziyareti mOteelap V ekı1ler verlhmftlL kaleler llep'ettlkleriııi Jeylemiştir. 
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TURK MiLLETi. MATEM 
Halk, Dün Ebediyete Kavuşan Büyük Ölünün Nişı Önünde 

3 Gün Hürmet Ve Tazimle Son Selim Vazifesini Y apaCElk 

Dün, Büyiilı ŞJin ölüm haberini okuyan her genç hıçkıra hıçkıra ağlıyordu 

ATAMIZIN SON GÜNLERi 
Büyük Sef, Uzun Günler, Harikulade , .. 

Bir Eneriiyle, Olümle Pençeleşti 
Celal Bayar, Aziz Kurtarıcının Manevi Huzurunda Son Bir Defa 

Büyük Bir lhfframla Eğildi ve Ağllya Ağhya Yanından Çıktı 
Bir Mredir Ka..,.oia. 
uztarip bulunan mu önderim 
tatürkün rahatsızlığı normal 

leyrini takip ederken, 16 Teşrini
~elde, resmi tebliğlerle bildiri
~erı ilk kriz görüldü. Bu esnada 

li 18~n vaziyeti ciddi ve endişe
A~~ hal iktisap etmişti. Fakat, 
rn türk, kendisini hiç kaybetme
l 1' \'e büyük bir enerji hamlesi-
e bUhra.nı yenmişti. 
. Hastalık tamamiyle normal :1ey

?1ııe avdet etmiş vaziyetteydi. 
Muteakıp günlerde birçok ziya

retıe . k rı kabul etti, dostları ve ya-
ınıarı ve doktorları ile görüştü, 

Un:ı•-t . t• d .. b" ı.ı.ı.. ~ ....... ,, vazıye ın e ıyı ır sa1i1ll 
rnu§ahede ediliyordu. 

Bu arada, orduya hitap eden 

~esa~ı. ve Başvekil Celaı Bayann 
Yı~lisııı açılış gününde okuduğu 
l'ek lık nutku da biu.at dıkte ede-

hazırlatmıştı. 
Iiy Atatürk, bundan sonn., Cümhu
ilt' et Bayramında 16 saat süren 

llıei bir kriz daha geçirdi; bay
~ münasebetiyle, Dolmabahçe ö-

Unde dolaşan vapurlardan yük
~eleıı marş seslerinden ve Büyük 
~ için yapılan büyük teahü:-at
la fevkalade mütehassis olmuş
fifrdı. Bunu takip eden kriz de ha-

çe geçiştiri1miJti. 

h B~ ~uhrandan 90nra, geçen Sa
h gtinune kadar, kendisini biç kay 
iletrn~en, Başvekil ve doktorlan .:u 8orü~~ü. Atamızın mnuınl ah
lik: ' ~. gune kadar, yakm bir teh
za eyi .ış~et etmiyordu. HattA, Pa
\Pe~ gu.nü Ankaraya dönen Baş
Y'e Celal Bayar, umumi vazi
Ço~te görülen bu salAh dolayısiyle 

ferahlı ve sevinçli idJ 

rn A~mız, geçen Salı günü akşa-
ı bır b··'- dah . 

f Uıiıran a geçirdı. Bu se-
er, ,. k 

ı-a ~ ""o ağır rahatsız olmalarına 
di ~en. son dakikaya kadar kC'n

ve ~a~~yb~tmedi. Tam minaa•yle, 
bir d ır bır Baş~umandana yakışan 
rfbi, e~• .. enerjisıle ve bir kahraman 
nın<fa olumle pençeleşiyordu. Ya
ceht bulunanlar, ondaki yaşama 
,.,_ ~ kudretinin fevkalbeşer a
-.uetıne h 
Çarşa ayran olmuşlardır. 

l!lnt.nrıt mba gününden itibaren, 
illet ahvaldeki ağırlık ve vaha

artını§tı. Evvelki dnü .,.. 

Ulu Onderin, gefen •ene, laal .aatlerinde alınmıf bir rami 

geceyi dalgın bir vaziyette geçir
diler. Bu defaki buhran, dün saba
ha kadar devam etti. Ve Büyük 
Atamız, sabah saat 9 u 5 geçe ba
yata gözlerini yumdu. 

Müdavi ve müşavir tabipler, sa-

rayda bulunan Başvekili feci ne
ticeden haberdar ettiler. Cel!l Ba
yar, aziz kurtancının manevi ba
zurlannda son defa büyük bir ih
tiramla eğildi ve ağlıya ağlıya ya
nından çıktı. 

Atatürk 
öyle bir meı'ale yakhn ki bize ey Atatürli 
Senin evlcidın olan artık izinden dönmezi 
ölümün baıka ateı yakh gönüllerde fakat 
Güneıin nuru söner de o ateıler sönmez ! 

Hüseyin IUfat 

Dün .oltaklarJa kadın, erkek, çolalı çocuk, 
llfiyiilı lıüçııik herka ailıyonla 

J\talanmn büyük kayıbım Juyaralı, Vnivemteyi ağlıya ağlıya terlıeJen 'Atatürk ~klan 

Bütün Türklüğün babuı, Türkiye
nin halilsk:Arı ve dünyanın en büyük 
adamı, en kudreUi Türk, en kahra

man kumandanı Büyük Şef Atatürk 
bütün çocuklarını öksüz bıraktL 

Mukaddes emanetini, muazzam ese 
rini ordunun kudretli ellerine, çok 
güvendiği gençliğe ve bütün Türk 
milletine bırakarak ebediyete gitti. 

Bu kara haber duyulur duyulmaz, 
yalnız Türkiyede değil, bütün dün~ 
yada çarpan bütün yürekler sızladı 
ve hiç mübalağasız bütün gözler yaş
la doldu. 

Bu umulmaz hadiseyi ilk haber 
veren işaret hala Dolmabahçede dal
galanan riyaseticümhur forsunun, ya 
rJ78 indirilmui oldu. 

Büyük Şef, dün saat dokuzu bef 
dakika geçerken şerefli ve kahraman 

hayatına gözlerini yummuş bulunu -
nuyordu. 

Büyük malan havaı 
Saraydaki torsun yarıya in -

dirildiğini görenler ani bir he -
yecanla sarsılrlıbır. Zaptedemedik -
leri hıçkınklan ve göz yaşlan ile 
ağlamaya başlarular. Bu anda Dol -
mabahçe sarayının içinden hıçkınk
lar sokaklara taşmış gibiydi. 

Telaşlş gidiş gelişler, göz yuva
lannda toplanan ve zaptına mukte
dir olunamıyan yaş birikintileri bu 
kara haberin ve acısı yüreklerde dü
ğümlenip kalan elim akıbetin en ve
ciz ifadesi oluyordu. 

Çok kısa bir zamanda haber feh
re yayılmış, resmi daireler, müesse
seler, sefarethaneler bayraklarını ya
nya indirmişlerdi. 

lstanbulda bulunan sefirler, resmi 
kıyafetle saraya gitmeğe ve açılan 
defteri mahsusu imzalamaya baflıa
mışlardı. Saat on ikiye doğru sara
yın Dol.mabahçe tramvay caddesine 
bakan büyük merasim kapısı ka-
pandı. Bundan sonra gelen se -
firler, İstanbulda bulunan saylav
lar ve diğer zevat sarayın hizmet 
kapuıından girerek açılan defteri 
mahsusu imzalamaya ve taziyetleri
ni bildirmeye bapamışlardı. 

Saat bire doğru devletin resmi 
tebliği ile müdavi ve müşavir dok
torların raporları öğrenilince şehir
deki matem havası büsbütün hazin 
bir şekil almış ve bütün dükkanlar, 
müesseseler bayraklarını yarıya in
direrek asmak suretile büyük ma
temlerini ilan etmek istemişlerdi 

Fakat bu şekil mevzuata aykın 
olduğu ve yalnız resmi günlerde bay 
rak çeken resmi ve nimresmi mües
seselerin bayraklarını yarıya indire
rek asmalan icap ettiği cihetle dük
kanlar ve hususi binalar bir müddet 
sonra bayraklarını kaldırdılar. 

Eflence yerleri kapandı 
Bütün eğlence yerleri, içkili lo

kantalar hatta bir kıs1111 mağazalar 
bu kara haberi duyar duymaz ke
penlderini indirmişler, bir kısmı da 
büsbütün kapamışlardır. 

(Arkan 4 i1nctldc) 

Cenaze, Ankaraya 
Büyük Merasimle 

Naklolunacak 

Asıl Merasim, Nakilden 1 O Gün Sonra 

Yapılacak. Atamızın Nereye Defnedileceği 

Henüz Belli Değil 

Ankara 10 <TAN Mahablria
den) Ebediyete latikal eden ala 
pfimizin cenazesi tahnit edilt~· 
rek bütün halk ve cençlik bü
yük ölü önünde ıon yüksek ih
tiram, vazifesini üa ettikten 

sonra muazzam merasimle An
karaya naklolunacaktır. 

Ankarada yapılacak cenaze 
merasiminin protramını tesbit 
etmek v~ icap eden tertibatı al
mak Ozere derhal, Hariciye ve
klletl umwnt kltlbi Menemen
cioflunun başkanlığı altında iki 
komisyon kurulmuştur. Komis
yonlardan biri Protokol işlerile 
meŞ&'Ul olacaktır. 

Ankarada yapılacak cenan 
merasimi, cenazenin A.nkaraya 
naklinden on l(iln sonra yapıla-

eaktır. AtatürkDn nereye •ömB
leceji henüa belli deiildir. Kea 
clisinlıı bu hususta bir vasiyeti 
olup olmadığı tetkik edilmekte
dir. Bu husustaki umumi arzu 
muhteliftir. Mezarının Çankaya 
köşkünün yanmda, Ankara kal~ 
sinin ortasında, eski met'lis bi

nası bahçesinde yahut orman 
çiftlilfnde yapılması fikirleri i

leri rirOlmektedir. Biltlln ha iş 
ler için millet meclisinin karar 
vermesi ve millt yas hakkında 
da mukarrerat ittihaz edilmesi 
beklenmektedir. 

Reisicümhur vekilinin evin

de de bir taziye def!eri açılmtş
tır. Buciln saat ona kadar tad

yeler buraya yazılacaktır. 

EcnebiDevletler Dün 
TaziiJeleriniBildirdi 
Şunu Arzetmek isteriz ki Bu Büyük Dünya 

Herbirimizin Adamımn Ziyaı Sizin Gibi 

Milletlerini de Son Derece Müteessir Etti 
Ankara, 10 (A.A.) - Bugün bü

tün ecnebi devlet mümessilleri Reisi
cürnhur vekili ve B. M. M. Reisi Ab
dülhalik Rendayı ziyaret ederek def
teri mahsusu imzalamışlardır. 

Ankara, 10 (A.A.) - Bugün saat 
17 de Hariciye Vekili Doktor Aras 
Ankaradaki ecnebi diplomatlarını 

heyet halinde kabul etmiştir. 
Duayen bulunan Afgan büyük el

çisi ekselans Sultan Ahmet Han dip
lomatlar heyeti namına atideki be
yanatta bulunmuştur: 

Bay Vekil, 
"Gerek kendi namıma, gerekse- du

ayeni bulunduğum diplomatlar heye
ti ve temsil ettiğimiz memleketler 
namına zatı devletinize bu büyük 
mateminizden dolayı derin tees
sürlerimizle samimi taziyetleri
mizi arzederim. 

Sunu da zati devletini7.e arzet. 

mek isterim ki, bu büyük dünya 
adamının ziyaı sizin milletiniz gi
bi her biır.imizin milletini de son 
derece müteessir etmiştir. Bütün 
kalbimizle bu payansız kederinize 

iştirak ediyoruz.,, 

Hariciye Vekili doktor Aras ce

vap olarak demiştir ki: 
"Bay Duayen, büyük elçiler, or

ta elçiler, maslahatgüzarlar, 

Mümtaz mümessilleri bulun -
duğunuz dost memleketler namı
na gerek kaybettiğimiz ulu şr>f•miz 
gerek onun ölmez eseri Jlan rür
kiye cümhuriyeti hakkında ~ôs -
terdiğiniz derin ve müessir sem -
pati tezahürü Türk milletinin ve 
cümhuriyet hükumetinm ruhun-

da menkuş kalacaktır. 

Samimt taziyetlerinizden dolayı 
bütün kalbimle tesekkür ederim 
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GENCLIK HEM AGIR BiR MATEM ICINDE, 
HEM KAVJ BiR iMANLA DOLU 
•• 
Universitede Hazin Bir Manzara 

Güftesiz oe Bestesiz Bir lztırap Marşı Gibi Hıçkıran 
· Yüzlerce Genç ''Ölen Atatürk, Bizim 

idealimiz Olan Atatürk 'Değildir. O, Ölemez,, Diyordu 

Mesut inkıliplann mesut çocuktan; mflnevver Atati11'k kızlan, dün üzerlerine dünyalar yıkılmış kadar 
müteessir ve gözleri yaşlıydı 

G ençliği koynunda topbyan 0-
niversite konferans sa

lonunun havası, taştan bir yü -
reği bile sızlatabilecek ka -
dar heyecanlı tdi. 'U'niverslte 
gençleri, kendilerini, atalannın ha 
tmwna hürmeten bir dakika sükQ 
ta çağıran bir arkadapannın dave
tlrıe bile çok güçlükle itaat ede
bildiler: Çünkü yürekten kopan 
hıçkırık, söz gibi iradeyle zaptolu 
namı yordu! 

Bu sükuttm sonra, kürsüye 5'Sz 
söylemek lhtiyacile çıkan ~ne; bir 
üniversitelinin han~resl de hıçkt
nkların istilisile tıkandı: 
"- Boğuluyorum. Dedi... Eğer 

göz yaşlanın size anlatmak istedik 
lerini anlatabilirlerse ne mutlu ba
na ... Ne mutlu bize: 

Ölen Atatürk, birlm idealimb: 
olan Atatürk değildir. O ölemez. 
Ve o Atatürk, ~r zaman, emanet
lerile birlikte, h~ Türk gencinin 
kalbinde yaşıyacaktır.!" 

Bu gençten sonra kürsüde yer a 
lan rektör bilf metanetinin bu yı
kıcı ıstıraba yenilmesine mani o
lamadı. Ve: 

- O ... Dedi, bir yıldanbert ıstı
rap çekiyordu. Ve sanki öUimle; 
nıilletini kendi acısına alı§tırmak 
için çarpışıyordu. 

reklerinl de canlı birer zindana 
çevirmişti. 

Muallimler ders verecek, ve ta
lebeler ders alacak halde değiller
di. Fakat çocuklar dün, körpe ve 
mes'ut hayatlarının en müessir 
denini, ıstırap denilen hocadan a! 
dılar: Çünkü dün, ıstırap çekme.D 
ni o kadar gün görmemiş nesil bi· 
le öğrendi! 
Dün, öğleden biraz sonra: 

- İkinci tabı! feryatlan i
le İstanbul sokaklannı dolduran 

boynunu çrapıttı: 
- Bilmme' dedi. 
Konuşmalanr.ın ~klinden, bel -

ki yüzlerce in11ana duyurduklan 
haberin mahiyetini öğrenmek fır
satını ve imkanını henüz bulamam" olduklan apttlrdı. 

Bu haberin .mahiyetini, n ma -
nasını öğrenmt-nin onlann küçü
cük yüzlerinde uyandıracağı tees
aürü okumak ihtiyacını yeneme -
dim. Tramvay sahanlığında yalnız 

küçük gazete müvezzilerinden bir bulunmamın fırsat sayarak:: 
çoklan, incecik sesleriyle hangi - Çocuklar, dedim, Atatürk öl-
yarayı deştlklerinin, henüz nasır dü' 
bağlamaya bqlanuı çıplak taban- İkisinin de kliç~cük avuclannda-
lariyle hangi yaraya bastıklaruun ki çil kuruşlar, çil onluklar, çil 
farkında bile değillerdi. yirmilikler, bronz ve nikel para -

Onlardan iki tanesi, Beşiktaştan lar sahanlığın döşemesine serpil-
Dolmabahçeye doğru ilerleyen bir di. İkisinin de küçük elleri, omuz 
tramvayın arka sahanlığında be • mafsallan kınlmış gibi yana sark-
nim yanıma düşmüştü. Birisi 9, ö- tı. 

teki on, ou bir yaflnda görünüyor- Gözlerime dikilen gözleri ıs1an-
du. Bugün, bir mukavemet şampl· dı. Sonra lkis! de başlarını önlerl-
yonundan fazla mesafe katettikle- ne eğdiler. Soluk kücük yüzleri 
rl, yırtık gömleklerinden hala ıs- masum bir hicapla kızardı: Biraz 
laklıklan gitmemiş olan terden evvelki neşeleri, hesaplan, gafiet-
belliydi. Fakat. buna rağmen, iki- leri ve niyetleri onları büyük bir 
si de, bir bayram günündeymiş gi- suç gibi utandırmıştı. Büyüği1: 
bi neşeliydiler. - Amuca.. dedi, bilseydik, sa -
Kazandık tar çeyrelt1ert, ktmıf • tar mıydık o gazeteleri biz?. 

lan, saya saya bir ceplerinden ö- Ben onları. bu vazifenin bir suç 

Türk Genci! 
1 

Cümhuriyet 
'Sana Emanettir! 

---0-

i Atamızın Gençliğe 

Hitabesi 

1 

Bugfln vasıl oldufumu:ır neti
ce, uırlardanberi çekilen mil

. U musibetlerin intibahı ve bu a-

l
. siz vatanın her kö!JCsini sulayan 
kanların bedelidir. 

Bu neticeyi, Türk gençliti
ne emanet ediyorum. 

Ey Türk gençli~i! Birinci vn
zifen Türk istiklalini, Tü!·k . 
Ciimhuriyetinl, ilelebet mu - 1 
hafaza ve müdafaa etmektir. 

Mev('Udiyetinin ve istikba -
linin yegane temeli budur. 811 
temel, senin, en kıymetli hazi
nendir. İstikbalde dahi, seni, bu 
hazinenden mahrum etmek ısti-
yecek dahili ve harici bethahla
iuı olacaktır. Bir ıüıı hıtiklıll 
ve Cümhuriyeti müdafaa mec -
buriyetine düşersen vazifeye a-

i tılmak için, içinde bulunauğ10 

1 
vaziyetin imkan ve şeı:aitini dü
şünmiyeccksin! Bu imkan ve ~e
rait, çok namüsait bir mahjyet
te tezahür edebilir. İstiklal ve 
Cümhuriyetine kastedecek düş
manlar bil.tün dilnyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mü
m...au olahlllrler. c...._ ,,. 
hile ile aziz vatanı~ bütiln ka· 
leleri zaptedilmiı, bfltün tersıt -

i
l nelerine ıfrilmiı, bütün ordula

n dağıtılmıt ve memleketin her 
köşesi bilfiil i11al edilmiş olabi-
lir. 

, Bllttln ba ~raltten daha e
: Um ve daha vahim olmak llze-
1 re memleketin dahilinde iktl • 

dara sahip olanlar gaflet, dala
let ve hattA hiyanet içinde bu· 
lunabilirler. Hatta bu iktidar 

aahipleri phsl menfaatlerini. 
müstevlilerin siyasi emellerlle 
tevhit edeblllrler. Millet, fakru 
zaruret içinde harap ve bitap 
düşmüş olahilir. 

Ey Tilrk iıtikbetlnln evlldı, 
işte, bu ahval ve terait içinde 
dahi vazifen, Tilrk istiklll ve 
Cilmhuriyetinl kurtarmaktır. 
Muhtaç olduğun kudret, damat 
lanndaki asil kanda mevcut • 
tur. 
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TORK MiLLETi, 
MATEM iÇiNDE 

Halle, Dün Ebediyete Kavuıan Büyük Ölünün 
Naşı Önünde 3 Gün Hürmet ve Tazimle Son 

Selam Vazifesini Yapacak 

Ulu Onclerin ~ pottrelerin4en 

(Baıı 3 üncüde) saat tahnit edllm)f olarak kaldıktaıl 
Büsbütün kapananlar sinemSllar, sonra teçhiz ve tekfin olunarak hriY 

tiyatrolar ve içkili, sazlı lokantalar- kın selamlıyabileceği geniş bir yerd• 
dır. Sinemalar ve tiyatrolar yalnız ihtiram mevküne konulacak, biri bii
kapamakla kalınamıtlar, resimlerini, yük, dijeri orta ve üçüncüsü küçük 
ilanlarını, tenviratıı reklAmlannı da rütbeli üç askeri erkln ve mba,..O 
kaldırmışlardır. nöbetçiliği altında bırakılacaktır. 

Bütün sazlı ve çalgılı yerler saz- Bu yerin Sarayın muayede salo-
larını ve çalgılarını tatil etıniperdir. nu olman muhtemeldir. Diğer bir ib
Bu gibi yerlerden hiç biri ışıklı ve timalle de Atatürkün kıymettar nSş

i renkli reklamlarını kullanınamıı • lan sarayın merasim kılpısı ÖDÜD" 

lardır. deki meydanlığa konulacak ve 1181) 

Dün ,akşamdan itibaren de hiç bir üç gün caddeden ıeçerek büyük <>
içkili lokanta içki satmamış ye hep- lünOn huzurunda eğilmek mretil• 
si de saat dokuzda kapamı§lardır. Bu selim ve ihtiram vazifesini yapabl · 
dilkkAnlar, içki satmamak pr - lecektlr. 
tile her gece saat yirmi bire kadar Yine ayni mevkide ı.taiıbult • 1 

açık kalacaklardır. büyük bir askeri geçit resmi yapıl ' 
Şehirde kahveler ve bakkallar da rak İstanbuldaki askeri kıtalann ı.J 

dahil olduğu halde bütün dfikkA& kumandanlarının büyük huzurlamr' 
lar gece aaat 21 de kapanacaldardır. dan geçerek son rasimei selim ve ili" 

Şehrimizdeki ecnebiler matemi _ tiramı ifa edeceklerdir. 
miı:e büyük bir samimiyetle iştirak Tahnitten evvel Atatürküıı molr 
etmiıler, bütün ecnebi ticaret mü .. jı da alınmış bulunacaktır. 
esseseleri kepenklerini yanya indir· Askeri merasimi müteakip cenallf 
mişler, vitrinlerine ıiyah tiillerle nin Ankaraya nakli merasimi yapa .. 
sarılmı§ siyah çerçiveler içerisinde lacaktır. Def"m merasimi Ankaradl 
büyük halisklrın resimlerini koy. on gün sonra yapılacaktır. 
muıladır. Cenaze meraftmi htuırlrfı 

Beyoğlundald büyük fotograftıa- Büyük ölünün ebediyete tevdi r 
neler vitrinlerini siyah renkle boya- dileceği nokta henüz tesbi( ve tayto 
mıtlar, siyah tüllerle dekor1am•tlar edilmiş değildir. Atatürkün bir w. .. 
ve Atatürkün portreleri ile bayatla· siyeti olduğu tahmin edilmekle br 
rına ait muhtelif fotograflanm il .. raber defnedileceği noktayı tayin_. 
yah çerçeveler içerisinde tefhlr et .. mediğine ihtimal verilmektedir. 
mişlerdir. Bunun için bu nokta etrafında 

Onu kurtarmak için, yapılma. 
mı~ hiçbir şey kalmadı. Eğer kabil 
olsaydı, on sekiz mUyon insan, 
ömürlerinin yansını, Atatürke terk. 
edeJICii. Buna rağmen onu kurta
ramadık. Fakat onun bugün ema
netlerini, her devirde her tehlike· 
den kurtaracağız! .. " 

bClr ceplerine naklediyorlar, ve bu olmadığına iknaa çalışırken, iki 
arada birbirlerine sualler IOl'a!'Ü, çocuk, tıpkı iki büyük adam gibi L Gazi Mustafa Kemal 

~~~~ 

Şehrimizde bulunan ecnebi konso- muhtelif rivayetler vardır. DO.n feh
loslar saat 16 dan sonra villyete gl- rimlzde ağızlarda gezen rlvayetlet 
derek valiyi ziyaret etmifler ve tazi.. arasında milll kahramanın Aııku'9 
yette bulunmuşlardır. kalesinin ortasında hazırlanacak ço1' 

Rektör susunca, cildimin ft içi
min her tara!ını leSten bir alev ya 
ladL 

Yüzlerce gencin, gOfteslz, bes· 
tesiz bir ıstırap marp okur gibi 
hınçkırışı, insanı içine gömOldilğü 
müz matemin azametinden ürper
tiyordu! 
Eğer tam o nrada Vail Muhld· 

din 'Ostündağın, rektöre gönderdi 
fi telgrafın ihtiva ettilt ili •aad 
okunmasaydı, ünivenlte gençleri, 
atalannı bir defa daha görmek al'
zusunun heyecanını çok güç yene 
bileceklerdi: 
"- Devlet, Atatürke ait bOyiJk 

matem proğramını tanzim ederken 
Türk gençliğine icap eden en bü
yük yeri ve hakkı verecektir!" 

* ;:s 

fstanbulun her köşesine bir an
da kovu ve boğucu bir ses gibi Y• 
yılan dünkü haber. zehirleyici na
vasile bütün mektep dershanele
rini sarmakta da gecikmedi: Göz 
lerini Atatür!rün yarattığı dünya
da açmış olan küçücük yavrular 
doğumlarından beri ilk kara gün
lerini daha dün gördüler: Kendile 
rine kara gün göstermeyen gün. 
şin sonüşü, onların mini mini yü-

bu umınadıklan •serveti kendileri- ağlıyorlardı! 
ne kazandıran meçhul •bebi kav- B unlan anlatışım, sadece, ben-
ramaya eabalıyorlardı: de çok derin bir teessnr ya-

- Neden bu kadar çok satıldı ratmış olmasından mı? Hayır .. Bi-
dersin? 1Ald! tramvay sahanlığında şahit 

- Bilmem Ben böyle ff11 s6r - olduğum bu baslt sahneyi anlatı-
medim. şun, dün lstanbulun her köşesinde 

- Ben gldtp '1lz tane daha ala- karşıma dikilen canlı iztırap tab-
cağım! 1olanndan hangisini tasvir edece-

ötekt ümitsiz, dudak bWdil: Rtmt şaşınşımdandır. 
- Kalmarmştır ki! Tasvir diyorum. Fakat bunu ,.__ 
Küçüğü, merakla IOl'du: .zarken, 14tasvlr,, kelimesinin ifade 

- ~inde neler 7uılıydı aca • ettiği fttll becermekten Aciz kala-
ba? cağımdan da emini!D.: 

Bilyüjü alt dudalmı sarkıttı, Çünkü dün, bütün lstanbulda, 

~-c'~~·-:· 

T arilai bir Mtmı: :;(tcfiirli, 6üyiilf miH/iri 
lran Şelaillf'llu ile beraber ... 

bütün memlekette büyük adamlar 
çocuk gibi, ve küçük çocuklar, bü
yük adam gibi ağladılar. Çünkü 
bu ıztırap, çocukların idraklerini 
büyütmüş, ve büyüklerin metanet
lerini küçültmüştü! 
Bayraksız kalan Dolmabahçe 

sarayı, koskoca bir türbeye dön
müştü! Ve halk, bu türbenin etra
fını, canlı, fakat sessiz bir ıztırap 
parmaklığı kibi ku§atmıştı. 

Polis, bu kuşağı, koparmaya, 
incitmeye, örselemeye lı:ıyamıya
rak gevşetmeye çalışırken ağlı
yordu! 

Ve tıpkı babuınm memrını zi
yarete gelmiJ binlerce evlat gibi 
biribirini teselli eden halkın göz
yaşile ıslanmış dudaklan, Atatür
kün tabutunu öpmek ihtiyacile tit
riyordu! 

* insan, tramvaya binince, otomo-
bile binince, her mahallenin her 
sokajına girince, her rastladığı in
ıanın bükülmü~ boynuna, ve göz-
78fl tuzile kavrulup kızarıJUf göz
lerine bakınca, ve bütün bunlan 
yaptıktan sonra gözlerini yumun
ca, allayan bütiln bir millet görü-
10"· Kendiliğinden, ve kendi ken
dine ağlıyan bir millet. Yani dün
ya tarihinin henüz görmediği yaz. 
madığı bir millet! 

N" t h •
1 

edil li yübek btr noktada ebediyete te9dl 
a' a nt ece olunacaAı, Büyük Millet Meclisi beb 

Dün akşam bu satırların yazıldı- çestne, Atatürk parkına, Çanka)'itda
ğı dakikaya kadar İstanbulda cena- ki kôşldiniln yanına, Orman çtftllğl
ze merasimi 'hakkında hiçbir malu - ne defnedileceğl rtnyetlerl de nr
mat yoktu. Yalnız Ankara muhabt • dı. Bu zıoktayı da Büyük Millet :Mec
rimizin verdiği malumata göre, ts. liatnin tayin edeceği muhtemel g6 "' 
-ı!A'.es zıırreAaz elJ.ınıeıv .nrcnnnqueı rülmektedir. 
lannı 3 gün huzuruna yüz sürebil • Şehrimizde bulunan bir lmım eo
mek suretile göstermeğe bir kere da• nebi devletler elçileri ceruu:e mera
ha fırsat bulacaklardır. siminde bulunmak ve Hariciye Ve-

Büyü ölünün çok kıymetli nAp kaletine taziyetlerini bildirmek üze. 
bugün mütehassıslar tarafından tah .. re dünden itibaren Ankaraya ji~ 
nit edilecek ve bu kıymettar naş 2t ye başlamışlardır. 

Büyüle Şe/imiz, Cümlıuriyetin 10 anca ~JönümiinJe 
luıluaman orJanun remaigeçiJini ıeyredıer/ien 
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B l R TARiHi DEHANIN 
• 

Bir "Cihanı Husumet,, Elinden Kurtardığı Harap Vatanı 
Bir Mamure ve Türklüğü Dünyanın En Kudretli 

Milleti Haline Getirerek Ebediyete Çekildi 

Solda lwıhraman Türk OrJalan Ba,kumanJanı Mü,ir Ga%i Mu•· 
tala i(emal, sağda ~eçen aeneki manevralan, ismet lnönü ile be
rah.,. takip eJ.,.lerken canlı bir aalha, ortada Ulu Şel Atatürk 

11• arluoınJa da Ankara ailueti 

A tatürk'ün bayatını yazmaya 
lcalkıpnak her devirde. 

her lralenı sahibini utandırabile
cek bir cürettir. Fakat bu cüretl, 
hele böyle bir günde göstermeye 
lllecbur kalmak, bu meslekte 
~endtiim ve Jilkleneceiim va
zifelertn eıa alındır. 
-~~e, bu vazifeyi çok daha 

mllSait f&l'tlar. tmkinlar ve du7-

olan bir meslekdaş bile: 
"- Mustafa Kemali 7azmak, 

tarihten bir sayfa kaleme almak 
değil, bizzat koca, ve yüce bir ta
tlb.i sayfalar haline koymaktır." 
diyor ve sonra, koca bir sayfayı, 
ilde bu vazifeyi baprmanm bü
>1ik güçlüğünü tarife tahsis edi
YO?du! 
b l.tustate Kemalin tarih! rolO; 
!.,~~anı huaumet., elinden kur
:-~ harap vatanı, 20 sene li
ht kısa bir zaman içinde mamur, 
!Qesuı bir memleket ve Türklüjü 
dfiıı1anın en ileri, en kudretli bir 
lllllletı haline ıetinnif olmasile 
belki hulAsa edilebilir. 
Güçlüğünün büyüklüğ(l bile 

btoy kolay tarif edllemlyen bu 
~eyi, dtınya tarUıinin en nan
kıer, en hain, " en insafsıs gece-
~ 7alUcı bir ıztJrabm kul'Ut.
~ bir climalla baprm&JB 
~ olmak, ömrilmün aonu
laa kadar acuuıı du7acajım bir 
~-Ve meslettmm bana tak· 
«1r ettllt bu ceza: kalemimin ul
~lı aezS. en lnlafnz gözlere 
~ pterebllecek kadar 

Zaten ba bGJilk • gfrffmek ~ 
~ içimde bir mecal ve cesaret 
kırıntısı bulablllnem, onu, mazur 
IÖı1llınek OmidJ.nden alıyonım! 

} 881 de SelAnlkte dolan A
,_._ . tatilrk, çocukluk günlerini 
;::ı n 1U cllmlelerle anlatı-

.. _ Çocukluğuma datr ilk ha
tırladığım oey, mektebe gitmek 
meselesine aittir. Bundan dolayı, 
anamla babam arasında şiddetll 
bir mücadele vardı. Annem, ila
hilerle mektebe ba,ıamarm ve 
mahalle mektebine gitmemi isti
yordu. Rüsumatta memur olan 
babam, o zaman yeni açılan Şem
si efendinin mektebine devam 

bam işi mahirane bir ıurette hal
letti. Evvela merasimi mutade ile 
mahalle mektebine bqladım. 811 
suretle annemin gönlü yapılmlf 

oldu. Bir müddet sonra da mahal
le mektebinden çıktım. Şemsi • 
fendinin mektebine kaydedildim. 
Az zaman sonra babam vefat et
ti. Annemle beraber dayımm ya
nına yerleştik. Dayım köy baya
tı geçiriyordu. Ben de bu bayata 
kanştım. Bana vazifeler veriyor, 
ben de bunlan yapıyordum. Kar
deşimle birlikte, bakla tarlasınm 
ortasında bir kulübede oturduğu
muzu ve kargalan kovmakla uğ
raştığımızı unutmam. Çiftlik ha
yatının diğer işlerine de karıp
yordum. Böylece biraz vakit ge-
çhıce, annem, ben mektepsiz kal

dılun için, endi,e etmeğe başladı. 
Nihayet, Se1'nikte bulunan tef• 
•min nine gitmeme, ft mett. 
be devam etmeme karar verildi. 

SelAnfk mOlkiye rüştiyesine :taY

dolundum!,. 

B tıyi1k askerl ikbaline dolnl 
ilk adımı bu suretle atan 

Mustafa. hitabetteki, riyaziyede
kl ve edebiyattaki üstünlülfuıil 
ıınıf arkadaflarına kabul ettiıl
ınekte gecikmiyor. Derhal teba· 
rüz eden bu ü.stü.nlilklerl sayesin
de, arkadaflanndan blr boca hilr· 
meti, " hocalarından bir arka
daf muamelesi görmele bqhyor. 

ıtattl bu yüzden, blr g(bı rlyazl
ye hocası ona: 

.. _ Mustafa... dtyor, fsimleri-
mls yilzünden. bizi blrbtrimlze 
tanştmyorlar. Bu böyle olmaya
cak. Arada blr fark bulunmalı. 
Bundan 1e>nra 1enln adın .. Musta
fa Kemal,, obun bari!,. 

Kemalini olduju gibi, bu lsml
Di de hocasından alan "MUltafa 
Kemal.. , bot vakit buldukça, kü
çük IJJUflara riyaziye dersleri 
vermele bile baflıyor. Ve netice. 
de, dört senelik rüftiye tahsilini 
parlak bir muvaffakıyetle bitiri
yor. Ve idadi tahlilini yapmak~ 
zere de Manutıra ıeçiyor. 

Bu hatıralaruıdan. bütiln Jiik· 
•k 18Ci7elerinin daha çocukluk
junda tebarils etilinl anladıtumz · 
Mustafa Kemal. 1901 de, yükaek 
tahsilin o mektepte görülen kll
mmı bitirerek erklnıharbiye nm
fına ayrılıyor 11 kinnıuani 180& 
de de erkAnıharblyeden maun 
oluyor. Buıünlerindeıı bahseden 
hatıralannda: 

.. _ Ben. diyor, erkAnıharbly• 
de. mutad olan derslere l:yi plıp
yordum. Bunların fevkinde ola
rak. bende ve ban arkadaflerda 
yeni fikirler peyda oldu. 

Memleketin idarelinc:le ve U,.... 
tetinde fenalıklar oldujunu ket
fetmeye bqladık. Blnleroe kip. 
den ibaret olan barbiJ• talebW-

ne, bu keffimlzl anlatmak he\r'ed
ne diiftük. Mektep talebesi ar> 
sında okwımak üzere de mektep
te el yuıaı ile bir gazete tem et
tik. Sınıf halinde ufak tefkillb
mız va'"Clı. BeD heyeti idareye da
hildim. Gazetenin yazılannı m. 
riyetle ben yazı7ordum. O aman 
mektep miifettifi lamail pap ~ 
dı. Bu harekatımızı keşfetmif ta
kip ettiriyormuf. Blr gün, ,... 
tenin icap eden yazılarından biri
ni yumakla metıuldük. Baytar 
dershanelerinden birine glrmit. 
kapıyı kapaDUfbk. X.apı arka

nnda bir kaç n6betçt dunıyordu. 
Mektep mOdllril Rana PapJA 

haber ftl'llılfler. O, IUl1fı bastı. 
Yazılar, masa mtünde. ve &ı ta
rafta duruyordu. Oclrmemallğe 

geldi. Ancak dersten başta ,ey
lerle iftiıal vesilesile tevkifimizl 
emretti. Çıkarken: 

•- Yalım izlmlsle Drtlta ol• 
nabillrl,. cledL 

Sonra, hiç bir -- tatblklm 
lOzum olmadıtmı 867lendf. sayı. 
hareket etmeırinde Jnradlllm & 
fedlleıa k1l8Ul1I ....,._ tpkarma.. 
mak pyretinin dahli ohnıkla ı. 
raber, hümıilniJ8U ele inkar edi
lemezdi .. 

ErHn1harbi79 llJldlarmm nlha-
1wtine kadar .,. ..... dnam ... 

*-

E rkanıharblyeden mezuu ol
duktan IODra da faaliyeti• 

ne devam eden Mustafa ltemaliD 
harekatı dikkatle takip olunuyor.._ aa• o~ teftil ..u-. 
rek, Abdillhamldtn karpma p
karıldı. Ve müstebit hükümdar, 
kendini emniyet altında tubnlık 
endl~lnden sıynlmadılı içia 
Mustafa Kemali Şama sürdil! 

Bu ilk darbe, Muatafa Kemalin 
mücadeleci dlmajuıda daha tab
rlkklr btr tesir yaptı. 

Ve o, kuvvetli, devamlı, ma .. 
alr, ve cüretU telldn1erUe olduk· 
ça müuft bfr mmfn hazırladık· 
tan IODl'a tefkllAta ıtrlftl. 1908 
7ılının birincı tepiniıule (Vata 
ve hürriyet eemfyetl) nt kurdu. 
İhtilllclllk gayellni S(lden bu p 
ll eem.lyet, •<yafa,, da Ok fllbeııdnl 
açmakta gectkmed1. Bunu klfl 
bulmayan Mustafa Kemal, ıepı.. 
lltı genlıletmek maksadile ann
zm Mısıra n oradan Yunanlstaııl · 
na geçtL Gizlice Sellnlğe geldi 
Ve, vatan n hilrrlyet cemtyet1 
nbı blr 1Ubellni de orada açtı. 

Muatafa Kemalin Surt)'eden 11-

zakl&flDUl, onun keskin ııektsm. 
dan ve engin tallkatlnden kOl'
kan sarayı tellp dÜf(lrmfifttl. 
Fakat Mustafa Kemal. P9fhıden 
bu enclif91le Jaldınlan telgraf
ların 7arattıtı büyük tebllkeyt, 
7übek phsi,.tlne meftma olaD
Jan ... hazırladJklan btr plb .,.. 
.tııde atlattı. um 88De81nde, kol 
•tabla terfi ecl1nce, kendisini 
Makedon7adald flçQnctl orduya 
ıöndertmeye muvaffak oldu. U. 
çü.ncü ordu kumandanına lek._. 

' 

m n iktidarını ,takdir etthwii 
Mum.fa Kemal, ordu erkAnıhv. 
bl~ yerleşti. Bir yandan. da 
-Vatan ve hftrrlyet,, ~ 
.. IPne 8İllUI bulunduiWm 61-
rendllf (İttihat w terakki)) eeml
,.We çelıpnaya bafladı. 

Çok geçmeden mepııttyet illa 
ec1lldi (23 Temmuz 1908). Jabt 
JDelnltlyfl, Mustafa Kemaıt -.. 

mm edebllmlt dalild1. Tapbll 
ma. -.rutl .. idare ...... 
...... çok .-lft:L lfttelrtm, 11 
..n m,anlle. lttlhat ft tmatd 
fırb.11 da, meputtyet rejtmt de 
teblik97e diiftil. Bunu göreıa ıı... 
tafa Kemal, Rumelide bir ordu 
hazırlamak, ve bu ordu ile hemen 
btanbul berine )'ilrilmek, asile
ri, mflrtecllerl ft sarayı tedip .._ 
mek ftkrlnl lAıımgelenlere telklaa 
etti. 

Atatark, hulrladılı ba cll'4'1)a 
"Hareket ordum,, adını bizzat w
rlfhlhı lebebinl, hatıralarmda 
f&J'le anlatıyor: 

"İltanbula hitaben bir be,aD
name yumak 1hmı seldi Bwm 
ben yazdım. Sonra aefirlere hita
ben Udnct btr beyanname 7udlk. 
Buna ae imza konnlmaa moD.uip 
oldutunu dÜf(lndOk. Bazı arb
clqlar (Hilrrtyet ordusu) elediler. 
Halbuki bi1tOn ordu hilrriyet .... 
du.u vaziyetindeydi. Hareket ha
llııde bulunan kuvvetlerin nzlJe
Un! ptermek için <HilrrlJet .... 
dulunun operasyon tuvvetlerl) 
denildi. Ben, bu. operasyon kell
mNfnln ttır~ terdlmeslnl 

(L6dea ....,.,. ••lıtlıılW 
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B 1 D.E HAN 1 N TAR i 
muvafık görerek (Hareket ordu
suJ tabirini kullandım!,, 

Bu sözlerle de teeyyüt etmekte
d r ki, istibdadın geri dönmeme
sı , Abdi.ılhamidin tahttan atılması, 
asiler m ve mürtecilerin ezilmesi, 
ittihat ve terakkı cemiyetinin ö
\ümd:m kurtulup Osmanlı İmpa
torluğunun mukadderatına vaz'ı

ved etmesi hareket ordusu saye
~ ·ndcdir, v~ bu ordu, Mustafa Ke
malin eseridir. 

B u muvaffakıyetten sonra Se
limiğc donen Mustafa Ke

mal, 38 inci piyade alayı kuman
danlıgınn tayin olundu. Bu, bir 
terfı değil, bir cezaydı. Mustafa 
Kemalin tenkitlerine tahammül 
edemiyenler onu küçük düşür

mek emeliyle bu vazüenin başına 
geçirmişlerdi. 

Fakat "Bu tayin, gazap yüzün
den rahmet oldu,,. Bu vazifede de 
büyük bir muvaffakıyet gösteren 
Mustafa Kemal, Mahmut ~ .•ıket 
paşa rnarifetile İstanbula çağırıl
dı. Erkanıharbiyei umumiyetle bir 
vazifeye tayin olundu. 

Tam o sırada, İtalyanlar Tarab
bulus Garba hücum ettiler. Ve 
Mustafa Kemal, hem adını, 'hem 
kıyafetini değiştirerek, bazı arka
daşlarile birlikte Mısıra koştu . O
radan Bingazlye geçti. Fakat 
Mustafa Kemalin oradaki kuvvet
lere kumanda ettiği sırada ana va 
tanda Balkan Harbi başlamıştı. 

Düşmanla öz yurdda dövüşmek 
üzer~ geri dönen ve bu harekete 
de iltihak eden Mustafa Kemal, 
B alkan Harbinden sonra Sofyaya 
ataşamiliter olarak gönderildi. Ve 
Umumi Harp, binbaşı Mustafa 
Kemalin bu sonuncu vazifeyi gör
düğü sırada patladı. Ve tam o sı
rada, Mustafa Kemal, kaymakam
lığa terfi etmiş bulunuyordu. 

Muttefik Alman ordularının 

Parls üzerine muzafferane yürü
dükleri parlak günlerde bile, U
mumi Harbe girişfmizc şiddetle 
muhalif bulunan, ve bu muhale
fetini açıkça ilandan çekinmeyen 
Mustafa Kemal, milletinin giriş
tiği bu büyük mücadeleye Iakayıt 
kalamaz, Sofya sefaretinde salon 
hayatı süremezdi. 

Başkumandanlık vekaletine 
müracaat etti. Ordu içinde rütbe
sile mütenasip bir vazife istedi. 
Ba~umandan vekilinin kendi

sine verdiği cevap şu oldu: 
"- Sizin için orduda daima 

bir vazife mevcuttur. Fakat Sof
ya ataşemiliterliğinde kalmanız 

daha mühim telakki edildiği için
dir ki, sizi orada bırakıyoruz!,, 

Mustafa Kemal, bu cevaba, şu 
cümlelerle mukabele etmekte 
mütereddit davranmadı: 

"- Vatanın müdafaasına ait 
fiili vazifelerden duha mühim 
ve mübeccel bir vazife olamaz. 
Arkadaşlarım muharebe cephe
leri11de, ateş hatlarında bulu -
nurken, ben Sof yada Ata8emili
terlik yapamam. Eğer birinci 
sınıf zabit olmak liyakatinden 
malırumsam, kanaatiniz bu ise, 
lütfen açık söyle!Jiniz!,, 

Kaymakam Mustafa Kemalin 
bu mukabelesi cevapsız kaldı. İ

cabında, bir nefer gibi cephede 
çarpışmak arzusunda ve azminde 
bulunan vatanperver asker, Sof
yadan hareket kararını vermekte 
de tereddüt göstermedi. Fakat 
bütün hazırlıklarını bitirip yola 
çıkmak üzere bulunduğu sırada 
"İsmail Hakkı,, imzasile bir tel
graf aldı. Telgrafın meali şuydu: 

"On dokuzuncu fırka kuman-

danlığına tayin buyuruldunuz. 
Hemen İstanbula hareket ediniz!,, 

M ustafa Kemal, bir müddet 
sonra, "Seddilbahir,, i "A

rıburnu,, nu, "Anafartalar,, ı, ve 
"Ece,, limanını ihtiva eden May
dos mıntakası kumandanlığına ge
tirildi. 

Miralaylığa terfiinden itibaren 
1331 tarihine kadar, Bigalı köyün
de kaldı. Fakat Anburnuna düş
man kuvvet ihracına başlar baş
lamaz, Mustafa Kemal, kendi te
şebbüsüyle derhal yetişerek düş

manı sahile tesbit etti. Türk cep
hesini, Anafartalardan çevirmek 
için çıkan' Kiçner ordusu, karşı

sında yine, kendisine Arıburnu

nun yalçın kayalarında tek adım 
attırmayan Mustafa Kemali bul
du: Destanrnı, heyecanını hala 
yüreklerim~zde taşıdığımız büyük 
Anafartnlar zaferi, ya~nız ordu
muzu değil, merkezi, ve dolayısi
le bütün vatanı fclüketten kur
tardı. 

Conk bayır muharebesinde, bir 
mermi parçası, hayı. tını vatanı i
çin her gün tehlıkeye koyan Mus
tafa Kepıalin tam kalbinin üzeri
ne gelmiş. fakat cebindeki saatin 
parçalanmasile hayatı kurtulmuş
tu! 

Mustafa Kemal, düşmanın Ça
nakkaleden çekilişinden sonra on 
altıncı kolorduyla bir müddet E
dirnede bulundu. Kafkas cephe
sinde bulundu. Diyarbalnrda mir
livalığa yükseldi. Tekrar Trablus
ta bulunduktan sonra Yıldırım or
dusu kumandanlığına tayin olun
du. Falkenhayn vatanı felakete sü
rükleyen projeleri, Mustafa Kema
li altedemedi. İstıınbula dönen 
Mustafa Kemal, veliaht Vahdettin
le Almanyaya gitti. Bu seyahatte 
Kayser Vilhelmle, Hindenburgla, 
Lüdendorfla ynptl~ konuşmalar, 

Mustafa Kemalin I asını ve cesa
retini tebarüz ve teyit ettiren sa
yısız misaller arasındadır. Ondan 
sonra, tekrar Yedinci ordu kuman
danlığına geçen, ve Umumi Harp 
sonuna kadar Yıldırım orduları 

grup kumandanlığında bulunan 
Mustafa Kemal, mütarekede İstan
bula çağırıldı. 

Mütareke gayet ağırdı. Musta
fa Kemal bu mütarekeye is

yan etti. İstanbul hükümetine bu 
şeraitin kabulünden mütevellit bü
tun tehlikeleri, bütün felaketleri 
izah etmeğe çalıştı. Fakat hiç bir 
şey anlamıyan Babıf.~i, bunu da 
idrak edemiyordu. 

Mustafa Kemal, artık, Ş i şlideki 

tarihi evinde vatanı kurtarmak 
çarelerini arıyordu. 

Nihayet Mustafa Kemali üçüncü 
ordu müfettişi sıfatile 19 Mayıs· 
1919 da Samsuna çıkmış görüyo
ruz, bu tarih Türk tarihinin mü
him bir dönüm noktasıdır. Samsu
na çıkan Mustafa Kemalin emirle
rinde Sivastaki üçüncü ve Erzu
rumdaki on beşinci ordular vardı. 
Bundan başka Diyarbakır ve An
karadaki mücavir kolordulara ve 
mülki makamlara emir vermeğe 
ve daha uzaktaki kumanda ma
kamlarile irtibatta bulunmağa sa
lahiyettar bulunuyordu. 

Fakat, bu ümitsiz vaziyet karşı
sında Mustafa Kemal Pa~nın fik
ri vatandaşlanrikinden büsbütün 
başka idi. O, anlamıştı ki şimdiye 
kadar olan Osmanlı imparatorlu
ğu, saltanat, hilafet ve istiklal ar
tık manasız birer mefhum halin
de kalmışlardır. Ancak bir şey 
mümkündü. Haricen tamamen 

Selanikte, Büyük Atamızın doğduğu ev ünanc:e 
merasim yapılıyor 

.. 

Büyük Basbuğun çok ifadeli bir pozu: Tayyare 
Filolarının manevralannı seyrediyor 

müstakil, büsbütün yeni bir Türk 
devleti tesis etmek. Bu programı 
tatbik karamı Mustafa Kemal, İs
tanbuldan hareketinden evvel ver
miş ve Samsunda karaya çıkar çık
maz tatbikine başlamıştı. Vazife 
pek mühimdi. Mustafa Kemal he
defe doğru ilcrlerlemiş ve kendisi
ni anlamıyan arkadaşları bazı dö
nüm noktalarında onu takip ede
miyerek terketmişlerdi. 

tin her tarafından gelen azalar 
müşkülntla iltihak ettiler. Musta
fa Kemal yine reis intihap olundu. 
Şark vilayetleri için Erzurumda a
lınan kararları bütün memleket 
için kabul etti. Bununla. itilaf dev
letlerine karşı da bir vaziyet alın -
mış oluyordu. Bir koç gün sonra 
yani 12 eylül 1919 da İstanbul hü
kümetile her nevi muhaberat ve 
alaka kesilmişti. Bundan sonra 
Mustafa Kemal Meclisi Mebusa
nın toplanması için hazırlıklar ya
pıyordu. 

Diğer taraftan milli hareketler 
gittikçe genişliyor ve kuvvet bu
luyordu. Eyli.ilün yirmi beşinde İs
tanbul hükümeti Sivasla uzlaş -
mak mecburiyetini hissetmıstir. 
Paknt, bu uzlaşma teşebüsü akim 
kalmıştır. 

27 kanunuevvelde yollarda aha
linin samimi tezahüratile heyeti 
temsiliye Ankaraya naklolunrlu. 
Anadoludan İstnnbula gidecek me
buslar 29 kfınunuevvelde Ankara
da müzakereye davet ::>•undu. 

1 Ölümü 11 0 11 da Yen me i ! 

Fakat Mustafa Kemalin yenmiye tenezzül etmediği 

ölüm, Kemalizme ebediyyen mağlup olmuştur 
ve olacaktır. 

Oliıınu o da yenemedi fakat 5liım Atatürkun ömrünu dolduran her 
bile onun huzuruna, tıpkı bir uşak zafer, bize bir bayram halinde mırP! 
gibi divan durarak girdi. Ve herkt:?s kaldı. Atatiırk, bayramlarla doldur· 
emindir ki, son otuz yıllık dünya ta· duğu bu tarihin temeli değil, mima
rihinin hiç bir asil kavğasından sa- nydı. Hiçbir iktisadi furtuna, hiçbiı 
kırunıyan gazi Mustafa Kemal, ölüın içtimai kasırga, veya hiçbir siyasi 
kadar sefil bir düşmanla döğüşmeye zelzele, bu mukaddes binadan tek 
tenezzül etmediği için öldü ve bu taş duşürmeğe muktedir olamıya
yüzdendir ki, dolma bahçe saray•n- caktır. Çünkü, buna göğüs germek 
dan kazandığı şerefsiz zaferin guru- için, icabında, kanını, ve etini bnrç 
rile değil, uğradığı ağır hakaretin hi yerine harcamaya azmetmiş tam on 
cahile çıkan ölüm; asırların kirirıi y-edi milyon, 'genç, dinç amele var. 
taşıyan hırpani entarisile, kör ve pas Bu yüzdendir ki, ŞU anda yürekle-
lı tırpanile aramızda, suratına bilı:? rimizi korkunç zindanına hapseden 

tükürülmiyecek derecede biçare ve sonsuz ıstırabın mayası, hiçbir endi
meczup bir dilenci yüzsüzliğile sürü· şeyle, hiçbir korkuyla, hiçbir şüphe 
necek! ile kirlenmiş değildir: 

Ölümü 0 da yenemedi. Fakat Ö· Istırabımız, tarihimiz kadar temiz. 
ve istikbalimiz kadar engindir. lüm, onun büyük huzurunda o kadaI 

Gözlerini dünyaya müsterih ola. 
küçük düştü ki, artık ondan kork· rak kapıyan adam, gözlerimizi, mes-
muyoruz. ut bir dünyaya açmış olan adamdı?'. 

Evet, ölümden korkmuyoruz. Hat- Şimdi gözlerimiz yaşlı, fakat açık-
ta bizi, atamızı elimizle tutmak ilmi- tır! Yüreklerimiz viran, fakat yur
dinden ebediyen mahrum bıraktığı dumuz mamurdur. Kalplerimiz ka
halde, ölüme karşı duyduğumuz his· ranlık, fakat dimağlarımız aydınlık
lerin arasında korkunun yeri kalma tır. 

mıştır. Biz, ölümü, Atntiirkün kendi Atatiirkten şahlanmanın, icabında 
kararile ihtiyar ettiği uzun bir isti· her çeşit kavgada kazanmanın, ica
rahat sayıyoruz. Ve hiç şüphemi2 bında yaşamasını, ve icabında ölıne
yok ki o, bu uzun istirahati, rnüste- dni bilmenin bütün sırlarını öğren
rih geçireceğinden emin olduğu için 

dik. 
ihtiyar etmiştir! Fakat o. bu on dokuz yıl içinde, 

Ve eminiz ki Atatürk, Büyük Ke- bize yalnız bir tek şey öğretmedi: 
mali, hayatın bu sonsuz kavgasındon ıstırap çekmek!.. 
kendi iradesile terhis ederken, Ke- Ve bunu öğrenmemiş bulunduğu
malizmin ebedi paydarlığına güvı?n· muz kindir ki, onun acısı, yüreklerl
menin, inanmanın huzurunu duy· mizi, hiç alışmadığımız bir zehir gibi 
muştur. sızlatıyor! 

Ölümü o da yenemedi fakat Atatürk ... Biz, senin payansız şef-

M ustafa Kemalin ilk vazifesi 
ordu ile irtibat tesis etmek

ti. Şarki ve orta Anadoluda ve 
Trakyaya kadar olan bütün ku
mandanlara vaziyet izah olunarak 
ikaz edildiler, İzmir önünde yu
nan kıtaatı karşısındaki kıtalarla 

yirminci kolordu vasıtasile temas 
olundu. İtilaf planları aleyhinde 
ve İzmirden karaya çıkan Yunan
lılara karşı bir mukavemet teşkil 
ve tanzill\ için millet i:kaz olundu. 
Mustafa Kemal Trakyadn birinci 
kolordu kumandanlığına hususatı 

saire meyanında: "Feragati kamile 
ile milletle beraber İstiklali tamı
m1z1 istihsal edinceye kadar çalı
şacağıma yemin ettim. Anadoluyu 
terketmemek azmi katisindeyim.,, 
diyordu. 

Bu tarihi müteakip geçen bir 
kaç ayda çok karışık v<? tf~hlikeli 

hadiseler oldu. Ankarada Büy 0ık 

Millet Meclisinin açılması ve k~
rarlar alması, Ankaradakl heyeti 
temsiliyenin, Büyük Millet Mecli
sine dayanan bir icra heyeti halin
de çnlışmnsı liızımdı . .l\Iust:ıfa Ke
m al buna karar ver i. 23 nisan 
1920 de Büyük Millet !\fe<;tic;i A!l
karada açıldı. Mustafa Kemal Mec 
lis riyasetine ve dolayısile hükıi -
metin de riyasetine intihap edil
di. 

Mustafa Kemalin yenmeye tencz· katinle şımarmış tam on yedi milyon 
zül etmediği ölüm, Kemalizme ebe- evlnrlın: birdenbire babasız kalma. 
diyen mağlup olmuştur ve olaca'.\'.· nın bütlin öksüzlüi'!ile ağlıvoruz! 

ı:_·~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~N_a_ci~S-AD~UL~-L-A~H 
Mukavemet teşkili için ilk te

şebbüsler yapıldı. Bu arada, der
hal İstanbul hükumctile ihtiltıfn 
düşeceğini, Mustafa Kemal pekala 
biliyordu, Bunun için milli hare
ketin nefi namına harekatı milli
yeyi münferit bir askeri kuman
dan sıfntilc idare etmeyip bilakis 
bu idareyi bir kuvvei temsiliye ile 
teyit etmeği münasip buldu. Bu
nun için Mustafa Kemal 20-21 ha
ziran 1919 gecesi Amasyada, 10 
temmuzda Erzurumda bir Vilaya
tı Şarkiye kongresinin içtimaı ve 
müteakiben her vilayetin üç aza 
göndereceği Sivasta bir umumi 
kongrenin akdi için bir beyanna
me neşretti. Bu beyanamede mil
letin yüksek vazifeleri ve İstanbul 
hükumetinin kifayetsizliği izah o
lundu. 

Mustafa Kemal 3 temmuzda hal 
kın tezahüratı arasında Erzuruma 
geldi. 8-9 temmuz gecesi Mustafa 
Kemal, İstanbul hükümetinin ta
kipleri karşısında istifasını verdı. 

Bundan sonra büsbiitün serbest 
kalmıştı. Yalnız kendisine ve vic
danına knrşı mesuldü. 23 eylülde 
Erzurum kongresi açıldı ve Musta
fa Kemal kongrenin riyasetine in
tihap edildi. Kongre on dört gün 
devam etti ve esaslar tesbit etti. 
Bu esaslara göre bilcümle aksamı 
vatan bir küldür. Herhangi ecne
bi işgal ve hakimiyeti red ve bun
lara mukavemet ve müdafaa fikri 
izhar edilmekte idi. Osmanlı hü
kumetinin ihaneti halinde bir hü
kumeti muvakkatenin işleri de
ruhde etmesi kongrenin kararları 
arasında idi. Toplanacak olan Mec
lisi Milli hükumeti mürakabe ede
cekti. 

B u kararlarla mühim bir adım 
atılmıştı. Fakat, vaziyet he

nüz temin edilmemişti. Mustafa 
Kemalin tevkifini emreden İstan
bul hükumetinden başka diğer teh
likeler de başgöstermişti. Bir çoK
ları Mustafa Kemalin mümtaz va
ziyetini çekemiyordu. 

Erzurum kongresi kararlan bü
tün memlekette tamim ve ecnebi 
devletler mümessilerine de tebliğ 
edildi. En kısa zamanda Meclisi 
Mebusamn toplanması lazımdı. 

Bir çok müşkülat ve tehlikeden 
sonra Mustafa Kemal 2 eylül 1919 
da Sivasa avdet etti. 4 eylül 1919 
da Sivas kongresi açıldı. Memleke-

1920 yılı haziranında Yunanlı

lar garbi şimaliye, garp ve garbi 
cenubiye doğru altı fırka ile iler
lemeğe başlamışlardır. Mustafa 
Kemal derhal c<>pheye gicforek ye
ni bir cephe kurdu. 

2 8 eylülde şark cephesindeki 
kıtalarımız ileri harekete 

başlamış, 28 teşrinievvelde Kars 
zaptedilmiş, 8 teşrinisanide Erme
niler mütareke istemişlerdir. 2-3 
kanunuevvel gecesi Gümrü mua
hedesi ile Ermeni tehlikesi berta
raf edilmiştir. 16 mart 921 tarihli 
Moskova, 16 teşrinievvel 921 Kars 
muahedeleri Gümrü muahedena
mesi yerine kaim oldu. 

22 haziran 1920 de Yunanlılar 
Trakyaya da hücum etmişlerdir. 

1921 senesi kanunusanisinin altı

sında Yunanlılar İznik - Gedis 
hattında ilerlemeğe başladılar. 

Bu sırada ilk Türk zaferi Birin
ci İnönü muharebesi idi. İsmet Pa
şa kumandasındaki Garp Cephesi 
kıtalarımız Yunan kuvvetlerini İ
nönünde mağlup etti. İsmet Paşa
nın garp cephesi ordusu ikinci de
fa Yunan ordusunu İnönünde mağ
lup etti. Sonra Sakarya me7dan 
muharebesi yapıldı. Yunan ordu
su bir daha mağlup edildi. Bu mu
harebeden sonra Mustafa Kemale 

Büyük Millet Meclisi müşürlük 
rütbesile beraber Gazi ünvanını 
verdi. 20 teşrinievvel 1921 de Fran 
sı7Jarla Ankarada bir itililfname 
aktedildi. 

Nihayet 26 ağustosta başlıyan bü
yük taarruz, düşman ordusnun 
memleketten tamamen püskürtül
mesi gibi muazzam bir netice ver
di. 30 ağustos Başkumandanlık 
meydan muharebesi tarihin kay
detmediği büyük bir askerl zafer
dir. Bu zaferin ve 30 ağustos zafe
rinin yaratıcısı Mustafa Kemaldir. 

Az sonra, Trakya da düşman 
kuvvetlerinden temizlendi. 11 teş
rinievvelde Mudanya mütarekesi 
imzalandL 28 teşrinievvelde Lo
zan konferanSlna davet edildik. 

Lozan sulhünden çok parlak bir 
netice ile, yani müstakil Türk dev
letinin bütün dünyaya ilan edilme
silc çıktık. 

Atatürkün, yurdu düşman ısti

lfısından kurtarması onun en bü
yük hizmetidir. Atatürk, Türk 
yurdunu istikltıle kavuşturduktan, 
büyük, miistakil bir devlet kur
duktan sonra, inkıliip savaşına gi
rişti, medeni ve mamur yurt, me
deni bir Türk cemiyeti kurmağa 
savaştı. Sayısız ink1laplaı: yaptı. 

Atatürkün Samsuna ayak bastığı 

günden bugüne kadar yurda hedi
ye ettiği inkılap hareketleri sayı
sızdır. Bunlar, ciltler doldurur. 

B ir teşrinisani 1922 de salta
nat kaldırıldı, 9 ağustos 

1923 te Halk Partisi kuruldu. 13 
teşrinievvclde Ankara devlet mer
kezi oldu. 29 birinciteşrin 1923 te 
Cümhuriyet ilan edildi. Bir kanu
nusani 1924 te hafta tatili kanunu 
kabul edildi. 14 kanunusani 1924 
te askerlik müddeti azaltıldı. 1 
mart 1924 te devlet tarafından de
miryolu inşasına başlanıldı. 2 mart 
1924 te Parti Grupu hilafetin, şe
riye ve evkaf vekfıletlerinin kal
dırılmasmı kabul etti. 3 mart 1924 
te medreseler kaldırıldı. 3 mart 
1924 tc Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hilafetin ilgası, tedrisatın 

tevhidi, şcriye ve evkaf vekaletle
rinin kaldırılması kanununu yap
tı. 3 mart 1924 te Osmanlı hane
danı hudut haricine çıkarıldı. 8 
nisan 1924 te şeriye mahkemeleri 
kaldırıldı. 20 nisan 1924 te Cüm
huriyetin Teşkilatıesasiye kanunu 
yapıldı. 27 şubat 1925 te aşilr kal
dırıldı. 24 ağustos 1925 te şapka 
giyildi. 30 teşrinLc;ani 1925 te tek
keler, türbeler, zaviyeler kapatıl
dı. 26 kanunuevvel 1925 te beynel
milel takvim ve saat kabul edil
di. 17 şubat 1926 da Türk mede
ni kanunu kabul edildi. Bu kanun
la kadın bir çok medeni haklar 
kazandı. 19 nisan 1926 da kabo
taj kanunu kabul edildi. 28 teşrini 
evvel 1927 de yurdun birinci nü
fus sayımı yapıldı. 5 nisan 1928 
de C. H. Partisi grupunda laiklik 
esası ve Teşkilatıesasiye kanunu
nun dine ait hükümlerinin çıkarıl
ması kabul edildi. 

24 mayıs 1928 de beynelmilel 
rakamlar kabul edildi. 3 teşrini
sani 1928 de yeni Türk harfleri ka
nunu Büyük Millet Meclisinde ka-

bul edildi. Bir teşrinisani 1929 da 
millet mektepleri açıldı. 23 mart 
1931 de Türk çocuklarının ilk tah
:ıillerini..:rurk mcktcpl rinde yap

maları knnunu kabul edildi. 1 ni- , 
san 1931 d olçülerde met.Te ve 
kilo sistemi kabul edildi. 15 nisan 
1931 de Türk Tarih Kurumu ku
ruldu. 19 şubat 1932 de Halkevle-
ri açıldı. 12 temuz 1932 de Türk 
Dil Kurumu kuruldu. 

2 5 mayıs 1933 te harici borç
lar meselesi halledildi. 1 a

ğustos 1933 te eski İstanbul da
rülfiinunu yerine Türk Üniversi
tesi kuruldu. 29 birinciteşrinde 

Cümhuriyetin 10 uncu yılı büyük 
merasimle kutlandı. 1 kanunusani 
1934 te Türk inkılabı dersleri bü
tün yüksek tahsilde başladı. 9 şu
bat 1934 te Balkan Anlaşması mi
sakı imza edildi. 

21 haziran 1934 te soyadı kannr 
nu Mecliste kabul edildi. 26 teş
rinisani 1934 te Büyük Öndere 

Atatürk soyadı verilmesi kanunu 

Mecliste kabul edildi. 27 teşrini

sani 1934 te lakap ve ünvanların 

kaldırılması kanunu çıktı. 8 kanu

nuevvel 1936 da Türk kadınlarına 

mebus seçme ve seçilme hakkmı 

veren Teşkilatıesasiye kanunu ta
dilatı yapıldı. 

2I temmuz 1936 da Montröde 

boğazlar mukavelesi imza edildi. 

30 mayıs 1937 de Hatayın istik18.
li Cenevrede tasdi kedildi 24 ha

ziran 1938 de pazarlıksız satış ka

nunu kabul edildi. 

Atatürkün yarattığı en mühim 

eser bugünkü genç, kuvvetli ve 

müreffeh Türkiyedir. Yurdun her 

tarafında umumi bir imar ve kal

kınma hareketi vardır. 15 yıl ev
velki yurt topraklarını, memleke
tin umumi vaziyetini, milletin se
viye ve kudretini göz önüne geti
renler, Atatürkün, bu memleketin 
çehresinde ne muazzam bir deği
şiklik yaptığını anlamakta geçik
mezler. Bütün vatan topraklarının 
her zerresinde Atatürkün yapıcı e
linin izleri vardır. 

Atatürkün hayatı, hiç durma
dan Türk yurduna hizmetle geç
miş, ve yirmi yıl içinde, muzmahil 
bir toprak parçasından kuvvetli, 
mürefleh ve mesut koca bir vatan 
çıkarmıştır . 
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Bütün Dünyanın 
Hürmet Ettiği 
Büyük Türk 

(Bap z ndde) 

&lkl fılçl>fr devirde prp mflletl&
rl, garp muharrirleri Türk mlTietlnl, 
bu devirde olduiu kadar merak et-
memlş, Ye onun her hareketini.. her 
Deri adımım en bOyilk dikkatle ta
kip etmemiştir. 

TOrk mlllctl yalnn hlirafelerden 
Ye batıl itikatlardan, yalnız köhne 
an'anelerden, yalnız maz.inin bo;run
duruklanndan silkinmcmir; bütün 
varlıfını, nrhğlnın mesnedi olan 
bütlln mficsscselerinl, bfitün teşkili. 
tını yenllemlş, bUtnn ihtiyaçlannı 

bngilnOn vasıtalariyle, bugfinOn fen. 
niyle temine koyulmuş ve munffak 
olmuş; Tfirk milletinin prestiji yÜk· 
ıelmit. Türk milleti, dilnya siyase
tinde en önlü amiller, dünya sul • 
hünOn gQvendlfi en kuk,'Vetli des· 
tekler arasında en terefii mevkii al. 
mıoıtı. ÇOnlril Tilrklye tam mlna. 
siyle Atatürk Türkiycsi olmuştu! 

Bu sınlarda dünyanın her mem 
leketinde, Atatürk ve Atatfirk 

Türkiyesi hakkında geni~ neplyat 
ynpıhyor, medeni dünyanın her 
memleketinde Atatürk hakkında 
cilt cilt eserler ne rolunuyor, gaze
teler, me~rnualar, AtatOrkD ve ese-

rini anlata anlata bitiremiyorlardı. 

Biitiln dOnya, en bflyük Türkfi tanı· 

mı~, ve onu sevmişti. Giin geçtikçe 

göze çarpan en mühim n~ta, eski 

taassuplann, eski husumetlerin, es· 

ki telakkilerin . tesiri altında kalan 
Avrupalı muharrirlerin e3erlerine 

sokulan hamıane tenkitlerin, garezli 
hislerin yavaş yavaş ve kendi kendi

ne silinmesi idi. ÇilnkD yanılanlar 

yanıldt.klarım görilyor; anlıyamı

ynnlar gfin geçtikçe daha iyi anlı

yor, ve hakikat tnm ve kati bir za. 

fer kazaanrak yOriJyordu. Atatür

kün kudretli phslyeti karımnda 
taassuplar, husumetler ve gucdcr 

erimetke ve bunlar eridikçe Tiirkl

ycnin beynelmilel nUfuzu kuvvet
lcnmckte idi. En nihayet TOrJdye

den bahseden Avnıpalı muharrirler 

Türkiyenin tam bir muazzam devlet 

lıeybeti ve otoritesini Jcazanmq oldu 

funu anlatmıya başladılar ve Ata

türk TürkJycsl beynelmilel Alemde 

hakikaten bu mevkii tutmufttı. O • 

non bu mevkii tutmakta devam ede

ccl:ri §Üphe mi götürfir? 

A tatf1rk TOrldyesl, bntOn dOn· 
yanın dostluğunu aradığı, 

dostluğuna ıflvl'ndiği dostluğunu 
hanı namına, ID.!anlıtın refahı 
namına büyük bir kazanç tanı· 
dığı bir Türkive idi. Ve bu Türkiye 
daima bu şahikada kalacak, dai,;,a 
daha yüksek tahlkalarfl varacaktır. 

AtatfirkOn ebediyete kavuştutu bu 
sırada dünyanın her memleketinde 
ayni ses yükseliyor. 

"İnsanlık bOyilk bir devlet adamı. 
nı kaybetti." 

Bflyllklüğ{inO bOtOn lnsanhta ta
nıtmak ve milleti nuannda. tam 
kurtulu§ kahramanı tanınmak, bir 
faniye nasip olacak en bOyilk bah
tiyarlıktır. 

Onun f~ln Atatftrk he.r fani gibi 
ölebilir, fakat, bütün dflnyanın hOr· 
met ettiği en büyük adam ancak bir 
kere ölür! 

ômer Rıza DOCRUL 

YALOVADAı 

Yeni Mektepler 
Yalova (TAN) - Buradaki bir ilk 

mektebin ihtiyaca klfi gelmediğini 
gören İstanbul maarif mildürlüğü i· 
kinci bir mektep inşasına karar v~r
mlştlr. Bu maksatla Bursa caddesi 
üzerindeki büyük bir arsa ile clva -
nndaki evler istimlak edilecektir. 

Ayrıca blr köy yatılı okulu yapıl
ması düşünülüyor. 

Elmalık köyü halkı, köylerinde 
yatılı bir okul yapılmasını istemit
ler, bu hususta bedenen ve nakien 
çalışncaklannı bildirmişlerdir. 

Köylülerin bn isteklerinin yerine 
getirilmesine yakında fillen başlanı
lacaktır. 

Sıvas (TAN) - Görün belediye re
isi Fuat Orhanoğlu, ittüakla yerin
de ipka olunmuştur. 

• 
VECiZELER 

Büyük Kemarın Nutukfanndaki Yüksek Fikirler Milli 
Kudreti Yaratan Umdel erdit 

Aman mUUye, irade! mlllıye )"al 
nız bir tahsın dü§Üncesinden delfi 
bilumum efradı mUletin arzulan
nın, emellerinin muhassalasından 
ibarettir. 

Millet i~lerlnde her ferdin zlhn1 
ba§lı ba§llla faaliyette bulunmak 
IAzımdır. 

Kendilerine bir milletin talil teY 
di olunan adamlar, milletin kuv· 
vet ve kudretini yalnız ve ancak 
yine milletin hakild ve kabili istih 
sal menfaaUeri yolunda kullanmak 
la mükellef olduklarını biran hatır 
larından çıkarmamalıdırlar. 

Bir heyeti içtimalyenin mOşte

rek ve umumi hisleri, fikirleri 
vardır. Heyeti içtimaiyelerin kıy
metleri, mertebci temeddünleri ve · 
temayülleri ancak bu umumi hb 
ve fikirlerin tecelli ve tebarü.zü 
derccesile anla§ılır. 

Nihayetsiz bir hürriyet kabru 
tasavvur değildir, hakların en bü
yfiğü olan hakkı hayat bile mut.
lak değildir. 

Siyasi, askeri muzafferiyetler 
ne kadar büyük olursa olsunlar ik 
tisadi muzafferiyetler ile tetvfç &-
dilmezlerse kazanılan zaferler pa
yidar olamaz. 

Mahdut vesaftıe büyük l§ler gör 
menin tecrübe olunan yegane u. 
sulii, kuvvetlerimizi dağıtmamak 
vesaiti mevcudenin kısmı azamını 
gayelerimizden en mühim olanlar 
üzerinde teksif etmektir. 

Anadolu Zaferi, tarih arasında 

bir millet tara!ından tamamen be
nimsenen bir fikrin ne kadar kadir 
ve ne kadar muhyi bir kuvvet ol
duğunun en güzel bir misali ola· 
rak kalacaktır. 

aız bir ,eyi vicdanen iyi yaptı
ğımıza, sözlerimizin iyi olduğuna 
kani isek onu olduğu gıbi açık, va
zıh, tereddüt ve ihamdan an ola· 
rak bnstetmcliyiz. 

Düşmana merhamet aciz ve za
aftır. Bu insaniyet göstermek değil 
insanlık hassasının r.evalini ilan 
etmektir. 

Hakiki zafer, muharebe meydan 
larında muvaffak vlm11k değil. 
uıl zaferdeki muoff&kl;retlerln 
menabilni kuvvetlendirmek mille
ti yükseltmektir. 

Hürriyetin de, mü sa V&hn da a
daletin de noktal ıstina.:iı Hakimi 
yeti milliyedir. 

Felaketler, elemler mağliıblyet 

ler milletler üzerinde bk takım a

miller vücut bulmn.;ına sebebiyet 
verir. Bu arnllleriG başı.cası öyle 
kara günlerinden sonra milletlerin 
intibah ve vekarını bulman, kendi 
benliğini duymasıdır. 

Esaslı ve kıymetli bir noktal a
zimet bulduktan ı,mra ondan 
muazzam gayeye yürünıck ve ona 
vasıl olmak elbette müyesser 
olacaktır. 

Azanı! tasarruf, pan millimiz 
olmalıdır. 

Heyeti içtlmalyemizde Devleti
mizde hürriyet blpayandır. Ancak 
onun hududu onu bipayan yapan 
esasın mahfuziyetile kaım ve mah 
duttur. 

Meşki).k tedbirlere tevdli mı>
kadderat etmekten fevJuıliıde içti· 
nap l&zımdır. 

Mlllet mukadderatını kel'di ye
di inhisar ve iktidarına almak sa -
yesindedir Jd mucizeler halk ve 
lbdaına muvaffak old~ . 

Saltanatı ferdiyeye ve onun tem 
sil ettiği meş'um bir şeg1J idareye 
tevcih edilen bir silAh mukaddes
tir. 

İstikamet, metanet 9'e nefisten 
fedaklrlık zafere isal eder. Zira 
istikbal, arzu ve imanı olana mev 
uttur. 

Vakıfı h&kayık olan, kalp ve vlc 
danında manevt-ve mukaddes haz
lardan başka zevk tatımıyan insan 
lar için, ne kadar yüksek olursa ol 
sun maddi makamatın biç bir kıy
meti yoktur. 

Bfiytik Şefimiz Mustafa Kemal, lıttkUll liarbl yıilannCla 
ft lnkıJAp ıenelerinde sayısız nutuklar ıöyledL Milleti uyan
dırmak ve milli mefküre etrafında toplamak, inkılfıplara ha
zırlamak yolunda her biri dahiyane birer hitabe olan bu nu
tuklar bugünün ve yarının Türk nesillerine hayat ve iman 
umdeleri olacak yüksek fikirlerle doludur. Onlardan size 
parçalar veriyoruz. Aziz kariler, bu vecizeleri saklayınız. Or
taya koca bir millet koyaR ve ona ebedi istiklalini ve refahı· 
nı temin eden mübarek Kemalin bu sözleri sizler için daima 
birer kuvvet menbaı olacaktır. 

Bir memleketin, bir memleket 
halkının düşmandan zarar görm!
si acıdır. Fakat kendl ırkından bÜr 
yük tanıdığı insanlardan vefasız
lılc, felaket görmesi on :lan daha a· 
cıdır. Bu, kalp ve vicdanlar için o
nulmaz yaradır. 

Harp zaruri ve hayatı olmalıdır. 
Hayatı millet tehlikeye maruz kal
mayınca harp bir clnay~ttir. 

Bir millete güzel §eyler düşünen 
insanlar, fevkalade işler yapmağa 
kabiliyetli kahramanlar '>ııhmabi
llr,lik.in öyle khnselet yalnt.7. ba.
'1Jla hiçbir §CY olamazlar, meğer ki 
bir hissi umuminin, btr iradei u
mumiycnfn, amili, üadesl, müme&
ıili olsunlıır. 

Varlığımızı, istiklalimizi kurta
ran bütün ef'al ve harekat, rnille
ttn mü,terek fikrinin, arzusunun, 
azminin yüksek tecelliyat1ndan 
ba§lta bir şey değildir. 

Bizim halkımız çok temiz kalpli 
çok astı ruhlu, terakkiye kabili
yetli bir halktır. Bu hak eğer bir 
defa muhataplarının samimiyetle 
kendilerine hadim olduklarına ka 
ni olursa her türlü hareketi derhal 
kabule amadedir. Bunun için genç 
lerin, her oeyden evvel millete em 
niyet bahşetmesi lbımdır. 

Bilelim ki millt benliğini bllınl 
yen milletler, başka milletlerin fi 
klndır. 1923 

Tarihimizi okuyunuz, görür
sünüz ki milleti mahveden, esir e 
den, harap eden fenalıklar hep din 
kisvesi altındaki küfür ve mel'a 
netten gelmiftir. 1923 

Tatbik eden, icra eden, karar ve 
renden daima daha kuvvetlidir. 

1921 

Hürriyeti matbuattan mfitevel
llt mahazir:in vasıtal izalesi yine 
binnefil hürriyeti matbuattır. 

' 1923 J 
Büyük §CYleri yalnız büyük 

milletler yapar. 1923 

Milletlerin kalbinde hissi inti
kam olmalı. Bu, alelade bir inti
kam değil, hayatına, ikbaline, re
fahına dü§Jllan olanlann mazarrat 
Jannı izaleye matuf kutsi bir fn. 
~tlkaqıdır. 1923 

Saygısızlığın, tecavüzün kücüğiı 
büyüğü yoktur. 1924 

Bende fazla bir teşebbüs görül
dlse bu, benim değil, milletin mu
hassalasından çıkan bir teşebbüs
tfir. 1923 

Cümhurlyet .fazfletf ahlAldyeye 
müstenit bir idaredir, Cümhuriyet 
fazilettir. 192!5 

Benim için bir tarafiık vardır: 
bir tarafım. O da Cumhuriyet ta
raftarlığı, fikri. lçtlmal inkılAp ı.. 
raftarlığı 1924 

Cümhurlyetin siyaseti hariciy&-
de veçhesi müstakimane ve hal\
une olarak sulhun, muahedatm 
muhafazasına müteveccihtir. Mü· 
nasebatı tevsi ve hallsane hukuka 
ri~yet ve hukuka tarzı riayette 
mütekabiliyet hattı hareketimiz -
dir. 1924 

Bu güne kadar istihsal eylediği
miz muvaflakiyetler, bize ancu: 
terakki ve medeniyete doğru bir 
yol açmıştır. Bize ve ahfadıml.Z3 

dilşen vazife, bu yol llzerlnde te
reddüdsüz ilerilemektii. 1923 

Bütün })u muvaffaktyetler yal
nız benim eserim değildir ve ola
maz. Bütün bu muvaffaldyetler, 
bütiln milletin tevhidi mesaisi ne-
ticesidir. 1923 

Kadınlarımızın vezaifi umumi. 
yede uhdclerıne düş__en his.,~sden 
başka kendileri için en ehemmiyet-

11, en hayırlı, en faziletkiir bit' vazi
feleri de "ıyl valide,, olrnaktır. 

1923 
Bir heyeti tçtfmalyeyi parçala

madan, inhiW ettirmeden, onların 
kuvvci muhassalasını inhilaI ettir 
menin imkmu tabiisi yoktur 1921 

Hakimiyeti milliye öyle bir nur
dur ki cnun karşısında zincirler 
erir, tac ve tahtlar yanar, tacidar
lar malı volur Milletlerin esareti 
üzerine kurulmuş müesseseler her 
tarafta yakılrnağa mahkfuna•ırlar. 

1924 
Netlcel kat'iye dalına laarTUzla 

alınır. ı 924 

Benim !:;fn en büyük mıktai sı
yanet ve membaı §Cfaat nıilletlmln 
sinesidir. 19.l-i 

Halka yaklafmak ve halkla kay
naşmak daha çok ve daha ziyade 
münevver .c-.e teveccüh ecfo::ı bir 
va:dfedir. Gençlerimiz, mtine~er
lerlıntz, rıe için yürüdüklerini ve 
ne yapacaklarını evvelA kendi di
mağlannda iyice takarrür «.:t~nne
li ve onlan halk tarafında 'l iyirc 
kabili hazım ve kabili ıtabul bir 
hale getirmeli ve ancak ondan son 
ra ortaya atmalıdır. 1923 

Muharebe, haiml milcadele ha. 
linde bulunan gayri mer'i kuvve~ 
lerln göze görünür şekil ve suret 
almasıdır. 1925 

Herkesin, her ferdi milletın ruh 
ve vicdamnda şu kanaat sarsılmaz 
surette ,·erıeşmelldir ki artık bu 
millet ~nun, hunun hevesat ve lh
tirasatını şan ve şerefim nğ!"az ve 
menafiir,f tatmin için değı! ancak 
kendine ait menfaatleri için ken
disine lilzumlu ve faidcli gerd:.ığü 
şeyler için yürüyecek ve bu mil'et 
artık ancıık bu zihniyetle ilerliye
cekt~ 19~ 

Milletin müşterek arzu n •ema
yülüne te-nas etmek ve onur. ica
batına hasn mevcudiyeti hareket 
düsturu bilmek, haKikl yolda yü
rüyebilmek için yegane esastır. 

l9:l4 

Fikirler cebrü şiddetle, top ı~ tü
fekle asla öldürillemez . ..ııassas bir 
millete karşı irtikap edilen zalima
ne muamelelerin onu daha ziyade 
takviye eottiği mücerreptlr. ıS2?. 

Elıvcnı ver, §Crlcrln en muzın-
dır. 1924 

tst!nbul; bizim tarilılmlzin ve 
medeniyetimizin bir hulaswııdır. 

1923 

DizfM ılham nıenbaunı.,. doğl'\ı· 
dan dowuya büyük Türk milleti
nin vlrdam olmuştur ve daima da 
öyle olacaktır. IY25 

Erkeklerimizin teşkı1 ettiği or
dunun haııyat menbalannı kadınla
nmız t~lemiştir. Memleketin esbabı 
mevcuclıyetinl hanrlıyan kadınla
nnuz o1mu§ ve kadınlanrnız olmak
tadır. Kimse inkAr edemez ki bu 
harpte ve ondan evvelki htı:-plcrde 
milletin kabiliyeti hnyatiyesini tu -
tan hep kadınlanmızdır, 1923 

En yükaek askerlik budur: Muh
telif ihtimalleri çok iyi hesap e~ 
mell, en iyi görüneni cür'et ve ka~ 
iyetle tatbik etmelidir. 1924 

Eğer mllletimizin ekserlveti azi
mesi çiftçi olmasaydı blz bugün 
dünya yüzünde bulunmıyacaktık. 

1923 

Her tilrlti muvaffaklyetin. lı"!I' 
nevi kuvvetin. kudretin membaı 
hakikisi mfll~tln kendisi olduA1ına 
kanaatim tamdır. J 923 · 

Medeniyetin bug{inkil vesaitini. 
hatti bugünkü fikriyatını dcJl"ir -
yolu haricinde intişar ettırehilmek 
milteessirdir. Demiryolu refah ve 
umran yoludur. 1924 

Milletlmlıtn inkişafı deham "'e 

bu sayede lAyık olduğu mertebct 
medeniyete irtikası bittabi tli mes
lekler erbabını yetiştirmekle ve 
milli harsımızı flA ile kablld'T. 

Hakikaten sine! millette serbest 

Günün Harici 
Haberlerindeo 
Kısa Hulasalar 
Filiatin ı 

lnentere mil.stemteklt ıumn 'Mı
aır, Irak, Suudl Aruibtan. Yemen, 
ve Maverayfferia hClkdmetlerlni.n 
Fillatln yuvarlak masa konferansı

na davet olunacaklarını Frama man 
dası altında bulunan Suriye ye Uib
nanın davet olunmamakla berabor 
her §eyden haberdar edı1eceklerdlr. 
Filbtin namına davet olunanlar ara-
smda Filistin b8§müftüsü bulunmı· 
yacaktu. Fillstinden gelen haberlere 
göre Araplar, başmüftü davet olun
madığı takdirde konferansa işt~ra.k 
etmiyeceklerdir. Filistinde çarpışma 
lar dev m ediyor. Tulkerimde 19 
Arap maktul düşmOştilr. Kaaaba as
kerler tarahndan tahrip olunmu~ur. 

Almanya: 

Parla sefareti Qçilncft kAtibi Fon 
Rath'm ölümü üzerine bütün Al
manyadaki Yahudilere karşı litldetli 
hareketler vuku bulmUJ, ainagogfar 
taarruza uğramıştu ve yakılmıftır. 
Yahudilere kar§J yeni tedbirler alı
nacağı anlaşılıyor. Fon Rath'ın ce
sedi Almanyaya getirilecek ve ken
di şehrinde merasimle gömül~ktir. 
Yahudilerin silAh taşımalan meno • 
lunmuştur. Buna karşı gelen he:- Ya
hudi yirmi 1ene hapsolunacaktır 

Son hfıdiseler sırasında binlerce Ya-
hudi tevkif olunmu§tur. 

lngiltere: 

11 - 11 - 938 

iffifK 
Herkes Gibi ••• 

Y C1%a11: B. FELEK 

En l»OJfik adamımızı, ı:.amaDDI 

Tflrk mlleltine 7alllll bir kere ba • 
ilfladığı en bfiyiik varlığı kaybettik. 
Acuııuı 7azmak için edebiyat yap • 
mata lilzüm yok! Canı yanan "Ay!. 
diye batırır. 

Elemlml:d izhar için göz yaşlan • 
mıs kelime oyunlanna yer blJ'akmu. 

Hastalığın. hep i1itiyorduk. Ara
nra neŞt'edUen tebliğlerin katı iba -
relerinden fimit manalan çıkarma • 
ya çall§ıyorduk 

Son gecenin vahim tebUğf bile 
bu büyük adamın hayata veda .. 
deceği ihtimallerini bize zorlukla an
latıyordu. 

- Belki! Aftah bfiyükttlr. Geçea 
sefer de böyle olduydU! diye fimihi> 
lik ıeceııinde bit zene ışık anyor -
duk. 

DOn ıabah erkenden okuttul'am 
mektebe giderken her gilnkft gibi, 
Dolmabahre sarayında onun bayn -
tını aradım. Göndere tam toka edil
diğini görünce ferahladım.. 

Öileye kadar. herkes umdufa im 
haberi alamamak n korktupnu 11-
renmek kaycıuu ile birbirine bir ~ 
soramıyordu. 

Geçenlerde haris bir uablyet ~ 
dı. Söyleneni tfit kavnyor, 13y)edllıı;. 
lerlnl zorlukla ifade edebiliyorlar • 
dı.. 

Nazar1annda endlJCnla derlnllll 
Hdllyordu. 

Öileden sonra acı haber duyulu. 
ea, bayraklar yanya inince, Tflrld&-
rln bilyilk nuru söndfiğft anlapldı • 

Avam kamarası k:ralm mıtkunu Den Yermek için sınıfa sfrditim 
müzakereye devam etmeıktedir. Loyd umaa sözleri bzamııt ıençlem 
Corç, hükfuneti, siyuetinl izah etme MUls 'H yekpare elemleri kal'fl -
mest yüzünden flddetle tenkit etmif nnda kendimi ~k rOç tuttmn. 
ve hüktimetin Sovyet Birliği ile tet" Va:dyetlmlt bil' dershane hanmut 
riki mesai etmemesinin sebebini sor- u19ma diye bir ıend dene ~ • 
muştur. dım: 

l•panya : ,- Mnm r8rlln. hastayım! dedi 

Serge mıntakasmda ethn.hurtyetçl 
lerle Frankistler arasında pddetll 
muharebeler vuku bulmuftur Jld 

raf ta muvaffakıyet iddlaam 1""1ır. 

Fran a: 

Fransa matbuatı Her Hltlerbı IOn 

nutkile meşgul olmakta devam edi
yor. Eko dö Pari nutku tehdit eı!t
ci mahiyette görüyor. Diğer gazete
ler de ayni fikri ileri sürüyor ve Al
mnnyanın müstemleke meselelerini 
hal lle kanmıyacağını IÖylüyorlar. 

Japonya: 

Çin - Japon harbi hakkında Şang 
haydan gelen haberlere göre Japon
lar Çança mıntakasında Yuceo'ya 
yaklaşmışlardır. Çin kuvvet!erintn 
Çança'yı müdafaaya karar verdi:deri 
haber veriliyor. 

Macarütan: 

Bütün Macaristan bugftn MRcar 
askerlerinin amiral Horti kumandası 
altında Kapn ,ehrine girmesini te
sit edecektir. 

bir fert olmak kadar dilnyada bah
tiyarlık yoktur. 1923 

Bizim milletimiz yekdiğerinden 
çok farklı menafi takip ed~ıt ve 
bu itibarla yekdiğerile mücadele 
halinde bulunagelen muhtelif sunu 
fa malik değildir. Mevcut sınıflar 
yekdiğerinin lazım ve melwmu 
mahiyetlndedirler. 192;ı 

Milletimizin butnıı hak:ayıki an
lamakta gösterdiği rüft ve kabtll
yet pyanı iftihardır. 1923 

Bütan dOnyanın milletlerini ta. 
nınm ve bu muarefem harp tah• 
lannda olmuştur, ateş altıııda ol· 
muştur, ölüm kal'flSında olnı ıj~•ar. 
yemin ile temin ederim d bizim 
milletimizin kuvvet maneviyest btl
tün mllletlerin kuvvei manevfy,, 
sinin pek çok fevkindedir. 1920 

Benim için dünyada en bQyük 
mükafat. mllletimin en ufak bir 
takdir ve iltifatıdır. 1920 

BileHm ld vlsıJ oldufumuz mu
vaffakiyet milletin tevhidi ltııva ~t-
meslnden, teşriki faaliyet et-nesin
den ileri gelmiftir Eğer ayni n:u. 
vaffakiyatı, muzafferiyatı atıde de 
kazanmak lstiyonak ayni esasa b
tinat edelim ve ayni suretle yürü
yelim. 1923 

Hiçbir medeni devlet yoktur kJ 
ordu ve donanmasından evvel ildf
sadlyatuıı düşünmüş olmasın. 1923 

ve: 
- içinizde batka hasta nr mı? 
Sualime-
- Hepimiz' dediler n hıçkırma • 

7a batladılu 
lr kişinin kederini görme 'bhe 

insanı hırpalamaya ırlfi iken bfttiln 
bir küme aenchı bu müşterek elem
leri ne hazindi. Fakat ne samimi ,.. 
ne ulvt idi! 

Onlar ki hep A tatOrkii görmftşler, 
eline dofmuılar, elinde bfiyilmtlt -
terdi Nasıl aflamatla.rdıT Ağladılar 

.-e atladık 
- En bftyilk adamımm kaybet -

memb ·bize nı:lfemizi anutturma -
malıdır, tavalyestnd~ bulunacak ol -
dum,dinleyecek halde defildiler. Sm 
mamı rica ettil~r. 

Elemlerimizi .Ok6tun derinllk ~ 
lerlne saldık. Acıdık. atladık. 7&D
dık. 

* Asrın en btl)'fik adanımı kaybet • 
tiflmis için yan1anan ytıreilmb D 
la)' kola1 kapanmaL 

BOtlln hay!ltında tlmseye ben• :: 
meyen o alellde faniler aeviyeelnhl 
çok tlıtUnden baktıtı dünyaya r&d
nil herk• sfbl kapıtdı Ye herkeM 
benzeyen yeıılne tnAfı ba oldu. 

Sailıiında onan peyinden gltmqi 
kendine nimet bilen Türk mllletl 
kendi yaptıtı tarihe o intikal ettikten 
ıonra da onan yolunda yilrllyecek -
Ur 

Buna ıenr neslin ona karp oı
sevgisinden gençlerin onun arka • 
sından döktnklerJ ıva.ssu: göz yqla
nnda apaçık rördUm. 

Bayat fanidir Hep ba yolun yol -
emuyuL Tabiat kanunlan değif!Des.. 
Falan, falan .. 

Hepsi dojnı! Ulrin :yam oldu. 
Çok ama (ok yazık oldu. 

Ecnebi mümeuillerin 
matem kararlan 

Ankara 10 fA. A.) - Haber alın -
dığına göre Duayen bulunan Afgan 
bfiyük elçisi ekselAns Sultan Ahmet 
Hanın riyasetinde toplanan ecnebi 
devlet mOmessilleri bugünden iti -
haren cenaze merasiminin hitamına 
kadar ziyafet vermemeyi. kabul re
simleri yapmamayı, elçiliklere yıın 

bayrak çekmeyi ve t.eessürlerine bir 
nişane olmak üzere, bu akşam lstan
buldan avdet etmekte olan Başvekil 
Celal Bayan istasyonda heyet halin
de karşılamayı ve B. M. Meclisinin 
yarınki toplantısmd:ı da bulunmayı 

kararlaştırmışlardır. 
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Atatürk için Atatürke Ait 
Canlı Hitıralar 

Sıvas Kongresi Toplandığı 
Günlerde Mustafa Kemal 
"Burası Yüreksiz Adamlar1n Yeri Değildir. Bana Müzaheret 

Gösterenler Baılar1na Ne Gelirse Gelsin Mukaddes 
Davayı Bırakmıyacaklar1na Azmetmelidirler ... 

Tarihi 6ir an: Atatürkün ük clela Ankaraya gelifi 

S ıvas kongresi toplandığı n
l ra idi. Kongre müzakere
herine devam ediyordu. Arasırı 

eyecan en yüksek dereceye van 
Yor, arasıra da ortalığı süküneı 

=~ d~gunIUJt kaplıyordu. Mümes. 
erın biri anlatttı: 

- Fazla ileri gi tmiyelim, V1 

ge~l9§tirenıtyeceğimiz maksaı 
ı>etinde kopnayalım 

Bir . 
ydiierf fU sözleri söyledi: 
~ a hep, ya hiç! 

• bir başkası: 
- Vaziyetirnizden mutlak su

rette eınin olalım! 
Daha ba~ası: 

mda toplamıyalım. Enver il& 
lttihat ve terakki komitesinden 
~klerimiz yeter! 

1r ... ~ nihayet Mustafa Kemal 
~ve: 

- Efendiler, dedi burada si-
Yaat ' 
dar bir fırka kurmak, yahut bir 

1 
bei hükftmet yapmak için top

d&ıun.c:bk. Bütün millet, yeniden 
~a hAdisesi geçiriyor. Bizim 

bir efbnız de en yeni tarzda milli 
ile d~\'let vücude getirmektir. Biz, 
yU,ıbir .~~kayız, ne de bir komite
h Buturı milletin mümessilleri
nıuı MUltaddes vazifemiz. bütün 
tar ett nıuztarip eden felaketi ber· 
dUJll.f. ebnektir. Biz bir kaç kolor
Yerı':;1 Yardımına güvenmiyoruz. 
ii ~ nıez olduğuna karşı besledi
ıa:\'erıç gün geçtikçe inancı sağ· 
ıneg anan millet namına dövüt-

. ııanc lal8hiyetini taşıyoruz. Bu i· 
?'ası, ı, ~er kalbe aşılayacağız. Bu
iildir Yüreksiz adamlann yeri de
de · Yapacağımız vazifeler, per
ler lll'akaauıda baprılacak vazife
~lnıadığı gibi, ekseriyet kazan
Iİri§ıııParlAmentıo münakaplaru:ıa 
zı ekle düpanlara haklarımı· 

~e da 
hıık&ıı vamızı kabul ettirmele 
köylıll Yoktur. Biz gayemizi bütün 
!bal ere, bütün §6hirlere anlat· 
kes~ h~esle temu etmeli, her
k- Uıtıyacını anlamalı ve her
ettil Uyandırmalıyız. Beni asl tl1n 
Akı~ ~e geçersem beni bekliyen 
Belli i)'i olmadığı maldmdur. 
Iııa:ı;n1e beraber açıktan açıp ça
~ ~ ayni Akıbete utraya
nıii-'- fUphe götürmez. Bana 

--.ııereı österenl ne ıeıı ... _ g er, baflanna 
dea d 04~ gelain, milletin mukad
&b.-..~vaaını bırakmıyacaklarına 
--.:ı.ınıelidir B ler.,. 

de u aazieri dinliyenlerbı hepal 
batırdılar: 

- 11.areketimlzin Lideri leDlhı! 

s akarya harbi lll'UI ldL 
~ Miııet Mecliai uuuım bir 
di10r bec:lbiııdller. Ordu ricat e
l>eı'ler ~ Sakarya cephesinde 11-
kon.. __ kazıııyordu. MecU. azan 
--..,uJ'Orlardı: 

- Ordu nerede duracak! 

AtatüTlı, Sıoa K.ongrainıle murahluularla biraracla 

- Halkın ıztırabı ne zaman di

necek? 
- Mesul bir adam lazım... Bu 

kim olabilir? 
- Bilmiyoruz. 
- Reis paşa nerede? 
_ Kendisinden hesap soralım .. 
_ Başkumandanlığı ona verme-

liyiz .... 
- Fakat bu yüzden bir takım 

bqlar tehlikeye girmez mi?? 
- Hayır, bu millete zarar ver

miyenlere hiç bir kimse dokuna, 
• 

maz. 
- O halde paşayı çağırtalım! 
Reia paşa girdi ve ilk söz ola-

rak: 
- Vaziyet iyidir. 
Fakat muhalifler itiraz ettiler. 
- Demiryolu bırakılmadı mı? 

Ordu da ricat etmedi mi?. 
Reis paşa (Atatürk) cevap ver-

di: 
- Ben ordunun Sakaryaya çe-

kUJnesi için emir verdim. Fakat 
bu manavranm bugünkü biçimsiz

llğini kazanacağımız zaferle izale 
edeceğiz. Vaziyetin müsaadesizli

li yüzünden ortaya çıkacak her 
lıAdiJeYe karfl geleceğiz. 

Mebuslardan biri ileri atıldı: 
_ Ordunun başına bir bafku-

dan geçirmek !Azım. Çünkü 
::Uyet bize yükleniyor. Halbu
ki biz bu vaziyetten mesul deji-

J.iz. 
- Çok doğra. 
Bir bafkas1: 
_ Ordu ınalltlp oldu. O'mıt 

kalmadı. --...:11 Fakat me-
Rels pap gültl~ . 

biri kalkarak Mustafa = Ordu Bafkumandanlığı
ilınesinl söyledi Mustafa 

~a j riyaset kürsüsüne dojru 1-
ema -=-'eri söyledi: : 

lerledf ve fU ~ -ı 

S-"'·-anm bu kJYısmda J-- __ ,, için ben 

::=: =:: P'Akife-
hir ve daha bafka mühim nokta
lar diltmana bırakıldL Faka~ 
miryolu ile Eskitehirin kı,y .uav-

ne? Fakat ordu çok kıymetlidir. 
Ve yeni bir cephe kurmaktadır. 
Bir ay içinde düşmanı yeneceğiz. 

Bir 18.hza sonra reye milra
caat edildi. Ve Mustafa Kemal 
Başkumandanlıia seçildi ve dedi
lfni yaptı! 

S ıvas toplantılarının birinde 
herkes söylüyordu: 

- Ne yapacağız? 
- Yabancılardan yardun gör-

medikçe bir şey yapamayız! 
- Parasız bir memleket, kanlı 

muharebelerden çıkan, borçlu bir 
millet, yirminci asırda yaşaya

maz! 
- Yabancı yardımı lAzım! 

- Memleketi İngiltere himaye-

sine mi vermek istiyorsunuz? İn

giltere bizi esir gibi kullanır! 

- O halde ne yapabiliriz? 

- Amerikanın yardımını temin 

etmeli. . 
- Mükemmel! AIA! 
- Zaten memleket lıgal aıtm

da iken yeni bir harp açmaja 

imkln mı var?. 
Atatürk bir kö,eye oturmUf din

liyor, herkesin swmıumı bekli
yordu. Gözleri, söz söyliyenlerin 
içine iflemekteydi. Nihayet Ata

türk ayala kalktı ve söyledi: 
- Bu meseleleri IODl'aya bıra

kalım pmdi milll misakı yapalım 
ve onunla her oerden önce Türk 
milletinin tam istiklilini temin e-
delim! ... 

İtiraz edildi: 
- Pek ileri gidiyoruz! 
- Realist olalım. .• 
Atatürk tekrar ayağa kalktı. 

Yumruğunu muanuı üzerine in
dirdi. 

- ÖUlm vea1 hnrrlyetl Hep 
veya hiçi • 

Milli misak ittifak ile kabul o-
lunmu§tu. Azadan biri bağırdı: 

- Yaşasın Mustafa Kemal 
Ve Mustafa Kemal bağırdı! 
- Yapam millet! 

Y abancllar Neler 

Düıündüler, Neler 

Söylediler? 

Bizim btlyilk Atamız, bflffha el· 
handa dehasmı bapanbkla tak 
dir ettirmi' tarihin en bflytik 
phıiyetidir. Onan hakkında on 
binlerce yan yazıldı, yazılıyor 

ve yasılacak... Muhtelif ecnebi 
devlet adamı, fikir adamı ve 
filozoflardan ve muharrlrlerln • 
den aldıfmuz a~ağıdaki parça • 
1ar AtatUrkOn muasır dünya ee
miyetlerl fherlnde yaptıtı re • 
niş ve derin tesirleri bariz suret
te anlatmafa klfidir. 

"Mustafa Kerr.al, nıhu, ruhunun 
emsalsiz melP'keleri de-hası, iradesi, 
metaneti, hasılı bütün manevi §eea· 
atile, büyük Türk milletini şahsında 
tecessüm ettirir.,, 

* "Güneş kendi Alemine nasıl hl -
kimse. millet seTf{;i de Gazinin en -
gin ruhuna övle hlkimdir Kaynağı 

millet sevgisi olan o hlkim irade, 
millet sevgisinin mahkömudur. 

"Gazinin büyüklüklerind~n biri 
de millet nııb'Tlnı yoklamakta millet 
ruhunu tahlildeki eşsiz hassasiyeti -
dir.,, 

* "Tereddütsüz söyliyebilirlz ki, ya-
zılı tarih içinde Mu!tafa Kemal ile 
ölcülebilecek tek bir adam yoktur. 
Çünkü tarihin tanıvıp insan nesille
rine de tanıttt~ı büyükler birer ve
va ikişer cephede deha göstermiş 

kimselerdir Mustafa Kemal, haya -
tın her cephesinde dahidir. Asker -
likte, siyasette idarede, içtimaiyat
ta, ruhlan kavrayıp sürüklemekte, 
ihtiyaçtan sezip ~dermekte, güçlük
leri yenip kolaylaştırmakta ve her 
şeyde.,, 

* "Mustafa Kernal. korkunç devlı:~t

lerin azametlf'rini kıra kıra kendi 
milletini büyüttü.,, 

" .... 
"İlk umumi tarihi yazan Türkler -

dl. İlk milli Türk tarihini yazan Mus 
tala Kemaldl1'. 

* .. Mustafa Kemalin daima Pn ziya
de tercih etti~ usul fenalıklann 

kökünden çşk,nlması. dertlerin tam 
ve mutlak sur~ttP tedavisidir O. bü
tün icraat hayatınd11 yanm tedbir -
lerden nefret etmiş ve yalnız günün 
gailesini atlatmaJr yolunu hiç bir za
man beğenmemiştir .. , 

* ''Bütün dlhilerin Mustafa Kemalle 
karşılqtırılması halinde- ilk evvel 
göze çarpan fark. onlann hemen hep 
sinin hazırlanmı§, terbiye ve tecrü
be görmüş ordular bapnda deha gös
termiş olmalan· ve Mustafa Kemalin 
ise tarih sahnesine tek başına çık -
mış ve tarihini bizzat kendi azmiyle, 
kendi iradesiyle, kendi dehasiyle ya· 
ratmış bulunmasıdır.,, 

"Bu harikullde adamın dimağın -
daki kavrayış kabiliyeti ve bütün 
memleket işleri üzerindeki ~alıfma 
tarzı tahlil olunduğu zaman akıllı.tra 
durgunluk gelir. Elini dokundutu 
her işin nasıl canlandığım düşünün
ce phıiyetinde insanlıktan üstün blr 
kudret bulunduğuna inanmamak ka
bil delildir . ., 

* "Kemal Atatürke neden diktatör 
diye çatnlmaktan hoflaıımadığını 
sordum. "Sn diktatör delilim, de -
dl. Benim kuvetim olduğunu söy -
lüyorlar. Evet. bu dotrudur. Benim 
arzu edi,P te yapamıyacağım hic bir 
ff!Y yoktur Çünkü ben zoraki ve in
safsızca hare]set etmek bilmem. Ben
ce diktatör. dtlerlerlni iradesfne 
ram edendir Ben, kalpletf kazana
rak hükmetmek tsterim . ., 

" Türkiyeyi yaratan Atatürkün 
söyleditl sözler siyast felsefenin çok 
kıymetli bir babını ve yüksek insan 
lık duygularının bir tezahürünü teş
kil eder. Türk mUlettnin yQksek ön· 
derine karp duydutumuz ballılı
lın mana ve hikmetini anladım. An 
ladım ki, ~tatürk. mill~in mukad
deİ'atma daim! bir bekti olan yaman 
bir phsiyettlr ., 

.. Mustafa Kemal, mazlum mtllet
lertn önlerindekt zillet ve esaret u
çurumunu aydınlatarak kendilerine 
iltikW ve kurtulut yollarım göste -
ren ilemsilmul bir nurdur." 
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Korku Bilmiyen Adam 

Ağır Düşman Ateşlerine Hiç 
''Kırpılmadan Bakan Gözler,, 
Kapandı. Buna İnanmıgorum 

YAZAN: MAHMUT YESARi 

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal ErkAnıharbiyesile beraber 

"O,, nu, ilk defa siperde gör
düm. Çanakkalede AnafartalAr 
grubu Kumandanı idi. Bizim fır

kanın vaziyetini tetkike gelmiştL 

Kendisi miralaydı, maiyetinde, 
kolordu kumandanı mirilivalar 
vardL 

"O,, , "paşalar,, a kumanda e
den bir "Bey,, di. 

Siperleri ziyarete gelen başka 

kumandanlar da görmüştüm. "En
ver paşa,, nın cesareti, ataklığı 

dillerde destandı. 
Ben, lapacı padişaha veka1et e

den başkumandan vekilinin gozle
rinde, daima, bir komiteci hilekar
lığı gördüm. 

Çanakkalede çarpışan Türk 
kuvvetlerinin başına hangi sakat 
endişelerle musallat edildiğini bir 
türlü akıl edirmediğim Alman ku
mandanının, ateş hattına geldiği 
zaman, birdenbire yağmağa başla
yan şarapnel yağmurlarıqı görün
ce, yere diz. çökerek kendi dilince 
şahadet eder gibi sallandığını da 
aördüm. 

"O,, , sipere, bir salona giren 
bir erklnıharp zabiti gibi girerdi. 

Ve sıçanyollarında, ona yol gö,.. 
terdiğim oldu. 

Evet, bu yazılann sonunda, yıl
lardanberi görmeğe alıştığınız im
zanın sahibi, Çanakkale harbinde 
ihtiyat zabit namzedi Mahmut E
sat efendi idi. 

Ben, ona yol gösterirken, gün
lerden değil. aylardanberi siper 
hayatına ahfllllf oldujum halde 
titriyordum, fakat "O,, , boyunun 
uzunluğuna rağmen, ayaklarının 

ucuna basarak doğrulur, siperlerin 
üstünden, dü§Dl8D siperlerine ba· 
kardL 
"Düşman siperlerine bakmak!,, 

Bu, hiç kolay değildi. Düşman, 
ateşten göz açtırmazdı. "O,, , bu 
"Göz açtırmayan ateJ,, e, "Gözle
rini kırpmadan,, bakardı. 

"O,, nu ben, ilk defa, "Korku 
bilmiyen adam,, olarak tanıdım. 

Çanakkale harbi bitmişti. Düt
manın bıraktığı ganimetler, ordu
nun o günkü mevzii ihtiyacına 
yetmiş, artmış; erklna, zabitlere, 
küçük zabitlere de sandık sandık 
konserveler, şekerler, marmelat
lar dağıtılmıştL 

Anafartalar grubu kumandanı, 

kendi payına dilfen, daha doğruau 

ve en yerinde ti.birle kendi "Kr 

Büyük Başkum:ından, bir tarunt 
mahallinde 

lıcının hakkı,, olanı almadı, daha 

ihtiyacı olan erkana, zabitlere, kü
çük zabitlere bağışladı. 

"O,. nun, hasis menfaatlere bal
lı olmayan büyük adam olduğunu 
da o zaman gördüm. 

"O,, Anafartalar grup kumanda
nı idi; düşman, Çanakkaleden, ilk 
önce Lalebadan çekilmek istedi. 
Bizim fırkamız İsmail oğlu sırtla
rını tutmuştu, sisli bir geceden is
tifade ederek kaçmak iatiyen düt
manın neyetini anlamıfbk, gruba 
haber verdik ve gruptan alınan e

mirle dütman hatlarına ateş açıl
dL Fakat ordu karargihından, ya

ni liman Fon Sandres paşadan ge
len emirle, bizim düşmana açtığı
mız ateş kestirildi ve düşman, te
reyağından kıl çeker gibi, askerle
rini çekti, gemilere bindirdi. 

Çanakkale harbinin muvaffakı
yetini, kendilerine mal etmek isti
yen Alman kumandanlarının ma
rifetlerini gözümle gördüm. Türk 
vatanında, yabancı kumandanlar, 
hiç bir zaman Türk zaferine yar
dım etmemiş, bilakis engel olmuı
lardır. 

"O,, , bunu da tarihe ispat et
miştir. 

• •• 
Göz açtırmayan düşman ateşle-

rine "Kırpılmadan bakan gözler,, 
kapandı. 

Hayır! Buna inanmıyorum!-

Gazi Mustafa Kemal, harp esnasında bir teftite giderken 
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Millete Vasiyetleri~ ............... 
--------------------------------~--~~~~~~~~~-----~~--==-

Biz ilhamlarımızı, Gökten ve Gaipten 
Biz Bütün 

Değil, Doğrudan 

Türk Milletinin 
Doğruya 

Hadimiyiz. Hayattan Almıı BUiunuyoruz. 

Kuvvet Birdir Ve o Hilleti11dir 

Atatiiri, •illet M ecli.i lliinüriintl• 
1937 rıJı ikinci tepinin blrincl •Küçül, t:üyük blltiln ~tçile-

pazartest ıüııü, Atatürkün meclil rin iş vasıtalarını arttırmak, yenl-
te okduğu nutuk, biru da bqün leştirmek ve korumak tedbirleri, 
w yarın .lçhı millete vulyetl•, dl vakit geçirilmeden alınmalıdır.,, 
rektifler mahiyetinde idi. Jıllllete * 
bir batıra levbasa olmak ümere mu '"Orman 9el"Y'etimizin kWıınma-
bım nutukJ.ınnı aynen ftt"i~ua; sa lüzumuna ayrıca işaret etmek is 

Sayın millet Vekillert · terım." 
Memnuniyetle ~ 1d * 

cümhuri,.et rejimi, yurdu.muma '"Daf ticarette takip ettiğimb .. 
huzur ft .akdnun • lJI 1Wl8f1D9 m prensip, ticaret muvazenemisin 
sini temin etmif bulUDUJOI'. Vatan aktif karakterini muhafaza etmek 
da§lar ft bu ~ oturanlar 
Cümhuriyet bnunlann\.ı eflt tir. Çünkü Türkiye tediye muva-
f811.lan altında kendileri lçın ha - zenesinin en mühim esasını, bu 
mlanan hfh rlyet refah w ....aeıt tefkil eder.,. 
imklnlanndan uaml iltifade et- * 
mektedirler.,. "D11 ticaret politikamızın hu-

Atatürk, bu milhlm, mlDet .,. susiyeti ıudur:lç ve dıf vaziyet i-
memleket için birçok esaslı ve ye caplarını daima karşılamak sure-
nl direktifleri Dıtiva eden nutuk· tile .eyitlerine intibak etme~." 
lannda, muhtelif çalışma branşla- * 
rma temas ederek mOsbet tavsl- "'İç ticarete gelince, bunda, en 
,.1erde bulunmuşlardır. At,..lüit· önde gördüğümüz esas, teşkilatlan 
ihı, memleket için son kıymetli dt.""mak ve muayyen tiplet' üzerin
naslhatlan olacak olan bu direk- de işleme"" rasyonel çalışmadır. 
tifleri, bu nutuktan alıyonıs: kesin zaruret olmadıkça, piya-* 1aı111ra kanş1lamaz; bun1111;\ be • 

-tlert h~metçililfn flan, haDa raber, hiçbir plyuada b8fı boş de 
kudretine olduğu kadar ,efkatl- mejt w üretimi kıymetlendirilmek 
ne de samimiyetle tnandırabilme- için, eline Ye zekAsına emniyet e-
ıic'Jr. BüyOk. küçük bütiin Cfiuı - dilen ft ba emniyete liyakat gös-
huriyet memurlannda bu zihniye- terınesi gereken adamdır. 
tin, en 19Dif ölçüde inkişafına ~ İhracat mallanmııın, hükUme-
nem vermek, çok yerinde olur._ tin yakın kontrolu altında, satışla-* nnm tefkllitlandınlması mühim-
--Husust idareler ve beledtye1'!· n dir.,. 

;üyük kalkınma savaşımızda başa
rı hasılasım arttıracak vazifeler al
malı ve hususile hayat ueuzlu~u 
temin edecek, yerine göre tedbir 
1er bulmalı ve salihiyetlerlni tam 
kullanmalıdır. Şehlrcilik iflerinde 
de teknik ve planlı esaslar dahllin
de çalışmak Jazımdır._ 

• -ıtendtne, lnkıtlbm 'ft lnkıtAp. 

~ığın çeşitli ve hayat! vazifeler 

wrdiğl Türk vatandaşının sallılı 
n sağlamlığı, her zaman, üzerinde 

dikkatle durulacak milli meaele-

mizdir .. 

* "'Biz, yurt emniyeti içinde fertle 

r4rt cmnlye-. ınt d• IAyık ohlu~ dere 
cede göz önünde tutarız.., 

* '"Emniyet ft hak lşlerile allkalı 
usullerde ve kanunlarda kolaylık 
~bukluk açık: ık ve kesi "ld.. esas 
olmalıdır ... 

* "'Ben ekonomik hayat denince; 
ziraat, ticaret, sanayi faaliyetleri
ni ve biltün nafıa lflerlnl, blrblrln
den ayn dütünillmesl doiru olnu
yan bir kul sayarım .• 

* "Bir milletin kültilr 9eVfyesl, tlç 
sahada; devlet, fikir ve ekonomi 
sahalarındaki faaliyet ve baprıla
rı neticelerinin hasılaıile ölçülür .• 

* "MilU ekonominin temeli slraat-
tir. Bunun içindir ki ziraatte kal
kınmaya büyillt bir önem vermek
teyiz." 

~ 
"Memlekette topraksız çiftçi bı-

rakılmamalıdır." 

* "Endilstrilepnek, en büyük mfl· 
D davalanmız arasında yer almak 
tadır. Çalışması ve yaşaması için 

ekonomik elemanlan memleketi-
mizde mevcut olan büyük, küçük 

her çefit sanayü kuracağız ve lfle
teceğiz. En hafta vatan müdafaa
sı olmak üzere, mahsullerimizi kıy 
metlendirmek ve en kısa yoldan, 
eıı ileri ve refahlı Türkiye idealine 
ulapbilmek için, bu bir zaruret
tir. 

Bu kanaatle. beş yıllık ilk sana-
11 plarunm ıeri kalan ve bütün 
hazırlıktan biUrllmiş olan birkaç 
fabrikasını da, sür'atle başarmak 
ve yeni plan için hazırlanmak icap 
eder .. 

* '"Diler mühim nokta, daha ev-
vel de işaret ettiğim gibi, memle
kute, h\11\..~le buı bölplerde. gcS&e 
çı:pacak ehemml)'et alan ha\-a• pa 
halılığı mevzuu ile uirqmak.. Bu 
DUD için ilmi bir tetkik yaptırıl
malı ve teeblt edlleeek lebeplerile 
ndikal ye pl&nlı tekilde mGeadele 
edllmelldir. 

Küçük esnaf ve JdlçOk tanaJI e 
babına muhtaç olduktan kredileri 
toı.,.ca ye ucuca vereeek btr ... 
kil vOcude aetlnnek ve kredinin, 
normal prt1ar albnda, ucualatıl
mamna çahfl'l.lk ta çok lhımdır ... 

* -Umumi enclClatrtlefme tellldd-
mtaden ..,.m, maden arama w lt
Mıme lflne, herfeyden 6nc. harlcl 
tediye ~döviz pllri
mlzl arttırabilmek için, devama ve 
hususi bir ehemmiyet vermete 

-...oRou·v A VEDA~ 
D&hi Baıkumandanın, Emrinde 
Zaferlerin Harikasını Yaratan 

Kahraman Orduya Son Hitabesi 
• • 

Bu sene 25 Teşrinievvelde Anka- 8'igüft, Cümhuriyetift 15 itad yılı-
tada Atatürkün büyük eseri ve ar- '" mütemadiyn arıcın büyük bir re
mağanı Cümhuri~tin 15 inci yıldö- fah w kudret içimle idrcık etlen bü
nümü kutlulanırken, ıeçit resmi yük Tiirk milletmift ht&ZUrunda kah
batiamadan evvel, Ulu Başkuınan- raf't'Wlft ordu, ıc11aa Jcalbl ıükronlan

dan Atatürkün orduya gönderdiği mı beıln w ifade ederken büyüle 
mesaj gelmiş ve .Başvekil tarafından ulu.ıumu.nın iftihar hiılerine de ter-
okurunuftu. cüma" oluvorum. 

Tarihin ve Türkün en büyük u- Tilrk oatanının w Türklük oamfo. 
kerinin emrinde muazzam zaferler ·',,"'' ıan " ıerefini dahili oe han. 
yaratan kahraman orduya veda, te- ci he?' türlü tehlikelere karıı koru
§ekkür ve tavsiyelerini ihtiva eden maktan ibaret olan 1'4.Zifeni her Gft 

bu son hitap §Udur: ifava hcuır w •made olduguft4 be-
"Zaferlm oe maztn iMflftlık tari- nim ve büyük ulusumu.zmı tam bir 

ht ıze btıf(ıycm, "er zatn4n zaferle be- inan 1'e itimadımız vardır. Büyük 
naber ~lyet ttuf'lannı tafıyan uluıumu.n orduva bahfettigi en 
kahramaw Nrk ordun! '°" dıtem fabrikalar ve siıdhlarla 
M~Jcetini en buhranlı w mÜf· bir kcıı daha kuv1'etlenerek büyük 

kül cml4rda zulü~. feUıket ve bir feragati M/il ve iııihkan "4sfat 

1 d ile her ıürlil oazif~ ifaya •tlMtnfa 
muıibet men " üşman iıtildsın- oldUOUftu.ıa eminim. Bu kaM4tle Jca
dan nuıl konımuı 11e kurtarmı§san ra, dema, hatlG orduZanmuıft lcah-

Cümhuriyetin bugünkü feyizli det>- roman w tecri.ibeH komutaftlan tze 
rinde de askerlik tekniğintn bütün sııbelfl w eratı"' ıel4mlar w takdtr
modern silah ve vasıtaları ile mü- Zerimi bütüft ulu.ı muoaceheıinde 
cehhez olduğun halde vazifeni ayni beyaft ederim. 

bağlılıkla yapacağına hiç fiiphem Ciimh•ritlet balf"Gt"ı"'" 15 had 
yoktur. ydcföfttımü hakkmırda kutlu obun.,, ....................... 

.. - . 
Büyük Bflfhırtantlcn .. n Nnelıi Trıılı7f' miın.uralanntla 

"Yeni 19rrıiler ln,a ettirmek ve 
bilhua eski tersaneyi. ticaret filo 
mua için, hem tamir, heın ;yeni in
.. at merkezi olarak faaU,.eıe g• 
t&nnek •babQ\I ktmin etmek li
aımdır._ 

* "Dmı1n11t11. Ti.lrtiln bOyOk mn 
U ülküsü olarak düşünmeli. Ye onu 
u samanda bafU'IDalıyıa.,. 

"Ekonomik kalkınma, Türktre
nin hür, müaıakil, daima daha ken 
vetli, daima daha refahlı l'ürkiye 
idealinin belkemijidlr _ 

"Demiryollan bir ülkeyj. mede
niyet ve refah nurlarile aydınla

tan kutsal bir meşaledlr"" 

* 
"Demiryol hatlarımızı ıç saha-

lara bağlayacak ve bu hatların 
bir an evvel milli ekonomik kal
kınmaya Azami hlmıettni temin e-
decek olan kara yolu inşaatı, &ıi\
miizdeki devrelerde teksif ve bır 
plln dahilinde tevsi edilmek ll -
zımdır. 

* •cümhurtyet bütçelerln!n ta -

Gai Mu.tala Kemal, mUl.tini httannd irin SİrİftİIİ 
miicaJeleJe; IHS7'• leıırlar pllll•, hir'-r ...oı 

tlinlenerelc ne aylar, ne ..,. • ., •Pr'i 
a~-yün eden ve dalma kuvveot~""1JM Onu, bu yıl lçtnde, ima falllalal"' 
si gereken müşterek hU1Uaiyetle • la ikl defa, büyük kütleler hali~ 
rl, yalnız denkli oluşlan değil, •7· de, yakından gördüm. Trakya ve 
ni zamanda, koruyucu, kurucu ve Ege büyük manevralannda.. Di
vertci işlere, her defasında daha ıfpltnlnf, enerjisini, subaylannm 
fazla pa1 ayırmakta olmalıdır." vukuflu gayretini, büyük komu -* tan ve generallerimizin yüksek 

.. Samimi bir bütçeye ft Jıald1d sevk ve idare kabiliyetlerini gör
bir tediye muvazenesine dayanan dürn; derin iftihar duydum, tak-
paramızın fili istikrar vazayetini, dir ettim. 
kesin wrette muhafaza edecetta.,, Ordumuz, Ttirk bfrliffnlrı, TO~ 

* kudret Ye kablliyetini, Türle .,fttaW 
.. Devlet varidatınm inkişafını, 1e1•erliğinın çellklepniş be: 1fadr 

yeni vergiler ihdasından ziyade sidir." 
devamlı bir programla mevcut ver Ordumuz; Türk topraklarmm. 
gilerin tarh ve cibayet u.~llerinln ve Türkiye idealini tahakkuk .., 
ıslahında aramak lazımdıt' .. , timek için sarfetmekte olduğumuS * sistemli çalıpnalann, yenUmesl 

"Maliye memurlan da. iç lfle- imkansız teminattır." 
rf memurJan gibi. halkla d.ltml +e- * 
ması olan teıkillttır. Bunlann da, •Harp sanayii tesisatımızı. a.-
halkla temulannda, halk içbı Qa- ha ziyade inkişaf n tevsi için aıı
llfM' bir halk htllr6metlnln tabii nan ft!dltlr.lıere de'ftlll e.tnn.ell v 
vash olan azami dikkat ve ihti - endüstrileşme mesaimizde de oı-, 

7 
m.:ım göst('trr.ek ve aza~i emni - du ihtiyacı aynca göz önünde Qı ~ 
yet ve inan vermek fiarlarının in- tulmalıdır.,. 

kişafına, bilhassa itina etmeleri Ilı· 
zımdır.,, 

* "Bilyük davamız, en medeni ve 
er. mürefft-h millet olarak vaTlıll
mızı yükseltmektir. Bu, yaln1s tra 
rumlannda değil, düşüncelerinde 
temelli bir inkılap yapmıf olan 
biiyük Türk milletinin dinamik i
dealidir. Bu ideali en kısa bir %a· 

manda başarmak için, fikir ve ha 
reketl, beraber yilrütmek mecbu
riyetindeyiz. Bu teşebbüste başlı
n; encak. türelt bir planJıa ve en 
rasyonel tarzda çalışmakla müm
kün olabilir. Bu sebeple, okuyup 
yazma bilmiyen tek vatandaş bı
rakmamrık, memleketin bilyOk kal 
kınma savaşının ve yent çatısının 
istediği teknik elemanlan - yetlJ
tirmek; meleket davalannın ide • 
olojtslni anlıyacak, anlatacak, ne
silden ne.o e r•tatacak fert \"f! ku
rum ları yaratmak, işte bu önem
li umdeleri en kısa zamanda te
min etmek, kültür vekAletlnin ü
zerine aldığı büyük ve ağır mec· 
burivetlerdir. 

fpret ettiğim umdeleri, Tüt'k 
gençliğinin dimağında ve Türk 
ır.illetini:ı lfUUrunda dai:n3 canlı 
bir halde tutmak, üniversitemize 
ve vUksek cırnllanmıza d~·?n bq
lıca va!ifedir.,, 

* "Türk Tarih ve Dil lrunarnlan· 
n.r •. Türle muli varlığım aydmla -
tan çok kı,· ınetli ve önenıü b;!'f'r 
ilin. kuı-.,mu mahiyetini ald-..~nı 

görmek, heo'mtzi sevtndlrfct ~ir ht · 
~edir. Tarih kunımu; yant.tltt kon 
gTe. kurduğu sergi, yurt !çhdelri 
hafirler, ortaya çıkardığı aserler-

lt-. şimdideu bütün ilim dtıııyu1.&.a 
1rü'tilrel vta·f~ini ifaya bıslatn!J 

bulunuyo~. 

''Her çetit spor faallyetlerlnl, 
Türk gençliğinin milli terblyni
nin ana urunırlanndan saymak 1'-
zundır. Bu itte, hükümefüı f'U -
diye kadar olduğundan daha çok 
ciddt ve dikkatli davranman, Türk 
gençliğini, spor bakımından da, 
milli heyecan içinde itina Ue ye
tlşttrmesl. fmemlt tutulmalıdn· .• 

* .. Ordu, TOrk ordun! .. İfte bB-
ttln mllletin göpünü itimat, gu
rur duygularlle kabartan pnlı lldl 

* "Bundan 10nrası için, bütOO 
tayyarelerimizin ve motörleriniO 
memleketimizde yapılması ve 
harp hava sanaytimtzın de, bu r 
saaa göre inldpf ettitilmest ikti
za eder. Hava kuvvetlerinin aldr 
ğı ehemmiyeti ıöz önünde tuta -
rak, bu mesaiyi planlaştırmak ve 
bu mevzuu llyık olduğu ehernml
yetle mllletin nazannda canh t1ll 
mak lizımdır. 

Büyük miW disiplin okula e ., 
lan ordunun; ekonomik, kültürel. 
sosyal savaşlanmızda bize ayni 
zamanda en lüzumlu elem•nlan 
da yetiştiren büyük bir okul hali
ne getirtlmeslne, aynca itina ve 
htmınet edileceğine şüphem yok• 
tur." 

* MOünyanuı her tarafında olcfD. 
la gibi, bizi alüalandıran saha
larda ve bu arada, Akdeniıde, m
kıln ve istikrarın korunmuı, bil:lm 
yakından ve alika ile takip trttl
ğimiz bir mevzudur ... 

* "Dünyaca malum olmu§tur ki, 
bizim devlet ldarestndeki ana prog 
ramnnız, cümhurlyet Halk Parti
li programıdır. Bunun kapsadıll 
reıwtpler, idarede ve siyasette bl· 
il aydınlatıcı ana hatlardır. Fa-

kat, bu prensipleri, gö,kten indlgt 
samlan kitapuann dogmalarile u-
1& bir tutmamalıdır. Biz, ilhamla
rım111t gökten ve kayıptan değil, 
dojrudan dojru7a hayattan a1ımf 
bulunuyoruz. 

Bizim 70lumuzu çizen; içtnd• 
7qadığımız J'Url, bağrından çık• 
tıiJmıı Tür kmilleti ve bir de mil
letler tarihinin binbir facia ve ıstı
rap kaydeden yapraklarından çı

kardığımız neticelerdir. 
Elimizdeki programın nıhu. bl 

it yalnız bir kısım vatandaşla ata 
kalı kalmaktan meneder. Biz, bQ.. 
tan Türk miletlnin hadimiyiz. Ge
çen yıl içinde, parti ile hükftmet 
ıe,killtmı birl~irmekle vata& 
daştar al'Ulnda ayrılık tanımadı • 
tunm filen göetermtş olduk. Bu 
h&dt.entn btmn, devlet idaresi& 
de kabul ettiğimiz, "Kuvvet bir • 
dir, ve o milletindir", hakikatine 
uygun oldulu meydandadır.,. 
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IST ANBUL YAKIFLAR DiREKTÖRLÜ GÜ ILANLARI 
1 

Semti ve mahallesi 
Aksaray, Haseki 
Şehremini, İbrahim çaVUJ 
Yenikapı, Katip Kasım 
Çarşıda 

• 
• .. .. .. .. 
" 
• 
• .. .. .. .. .. 
• 
• .. 
• 
• 

• 
• .. 

Cadde n snkalt 
Bayra.mpafll tekkesinin 
Yayla cam1l 
Yeni.kapı 

Kazazlar orta 

• 
• 
• 
" Alem sah 

Yanmta"han 
Kotancılar • 

No. n 
ı 

12 
S7-59 

69 
25 
3S 
2'1 
18 

ft 
9 
ıı 

14 
" Paıttacılar t O 

KesecfleT' 5 
R~Rm Basmacılaı 25 
K11 leı lu 30 
K~v~RM 11 
TPrfflf<'fler l 1 
K~~ntt ~ 
Gellnefk 25 
Yonanc1ll!!' 24 
c~" lırr bedestanı 2 tncl adada 43 
Şerif ağa 124 

~ 64---55 • 

• ... 
• ... 
• .. 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
... 
• 
• 
• 
" Dolap 

• ... 
• 

Muhaınm.en 

aylığı 

Lira Kr. 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 

1 
1 
l 
l 
ı 

ı 

ı 

1 
1 
1 
ı 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

• 
~PSt"" ndnef a"ad' 28 • 1 
Bf"'(f Pl't1tn rterununda 21 • 1 

00 
00 

Cevahir bedestan1 2 1nrl adada 27 • 1 00 
00 • 1 bıcl adada "8 ,; 1 .. " . 

Dayahatan Hamam '7-9 Depo 1 00 
A.ksaray CııktT ağa Namık Kemal 12-14 Arsa 1 00 
Şehreın.tnt, tbrahtm Çavua Cami 14-HJ • 1 50 
'roPkatpl. Bayazıt •la KııJhUTC1l Mehmet 1 ~ 75 
Sanıa~ Hn.e,m ağa Kulluk 8 • 1 00 

Yukanda h haJI 939 senesi Mayıı 90fttma kadar pazarlıkla kiraya verlleceğlnden tırteklner 18 T. 
Sanı 938 C::: gfirı": saa': on beşe kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Bafmüdürlüğünde Vakıf Akorlar 

bı...,ine ıelmeleri. (8309) 
•• . 

Mfkhn Muhammen bedeli Dk teminat 
Kalem Lr. Kr. Lr. Kr. bıa1e rftnl 

,.eşrlıl marazt malJJemell 100 636 55 47 75 29/11/938 Sah IB8t ıs t9 

Gureba Hutaneırt. Teıtrfhi Manzt Uboratuaırma !Ozumtt olan~ e'lm ft mDrtan yaıh m•lzeme açık 
eksiltıney. konulmuştur. İhalesi htzalannda yazılı gün ve saatte Vakıflar B&fl!lOcUlrlillft btnMmda topla
ııaıı Konıiısyonda yapılacaktıt. Şartnamesi her gQn Levazım Kaleminde glbillebllir. (8312) 

PUDRALAR l'Türk inkılabına bakışlar 
~ 

Modasında P E YAM l SAFA 'nm Cmnburiyet ıazeteainde tefn1ta 
Bü ük Bi~ Teb-.J.J:~ edilen bu deferli etüdü her tu9ftuı Tiki olan arzu üzerine ki-

~ .... '>eti 
~ 

MübaMDalı •Makiyar kalmadı 

CfLDE SUR~ GAYET tN- 1 i= BİR PUDRA, TAB11 BİR GÜ -
tLı.1K VERİR. 

gazanüne almarak netrin• bafladıfıma Ankara ldlttlphawi 
tarih seri•inin ilk numaruı ba eeere Yerflmittir, 

Eser hakkında bir fikir blnl olabilmeei için ihtiTa eltili 
bahiıleri yazıyoruz: 

İnkılaptan evvelki cereyanlar: Tnrkç(ller, Arabeılar, İlllmcılar, 
Büyük H arb devreli - Büyük Harbden tonra - Mllll MOcadelenhı ro
lü _ İnkılabın iki bOyftk prensibi - İki kökten gelme lnkılAb hareketle
ri • Türk meselesine girmeden evvel - Eski llemln an'aneleri - Av

rupa nedir? • Uç tesir. Yunan. Roma ve hırlstiyanlık • Şark nedir!
İki prk arasındaki fark - Garbda ·ve prkta fatalizm - TO.rk, Arab 

Y düşu- nceleri - Mü.slilmanlık ve hıri.ıiyanl.ık • Roma ile 1-ve unan 
d Step ve site - Riyazileşmek ve litelepek - Kema-ran arasın a - _ 

llmı hayat ve ideali - Kemalist Türk mllllyetçlllli - Avrupa ve 
Türk milliyetçiliği-Halk Partisi ve altı premibl - Yeni tarih ve dil 

1 -'· manası _ Hukuk! ve iktuadf izahlar. 
an aşmamızın ge.~ d b dı 

P f - M tafa Şekip Tunqun eter hakkın a lr yazısı var r. Aynca ro esor us 
Fiatı 100 kuruştur. 

lns?iltere Tarihi 
l> A d Mau~!ı'nm me,hur eseridir. Aıh 153 Gncü tab'ıdrr. 

ili at1sfn pk ve kibar kadınlan. ye- Hu" ~yı.rne Cahı"d Yalçın tarafından tercüme edilmittir. iki cild-. 
bir moda mevdana atnıışlardır. -

~· bütün gü~ zarfında biç par - dir. Büyük Britanya adalarında ilk beter ~ayatmda.n XVll ncı 
bir izi vermeksizin şeftali çiçeği asır bqlangıcına kadar birinci cildi tetkil eder. 
k ten temin eden yeni bir pudra Fiatı 1%5 kuruştur. 
eştetnıişlerdir. İngiltere tarihinin zamanımıza kadar olan kıımı da aerin 
Bu da; yeni w husmt bir mul ile ikinci cildidir. Baadmaktadır. 

BLAUPUNKT 

8 Llmbah 8 Dewreli 
SDper 

Bütün Dünyayı Afır 
FIYATI: 

133 
LİRA 

TEŞHiR ve SATIŞ SALONU: Galata Karaköypalas No. 16 , 
TUrk Şekerciliğine Millf Çefniyl Bundan yaz Elli Sene Evvel 

ilk Veren HACı BEKiR Olmuftar. 

ALI MUHiTTiN HACI BEKiR 
Bununla Dalma iftihar Eder. 

Bahçekapı • Beyo§lu • Karak8J • KadıkBY 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : l 
Em18k ve Eytam Bankası Türk Anonim Şırketine biriDd derece w 

sırada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehli vukuf marifetile 17752 
(on yedi bin yedi yüz eli ild lira) kıymet takdir edilen Beyoğlunda B~ 
yük Pangaltı mahallesinin Osmanbey sokağında kayden 81ki 8, a, 10 .,.. 
6, 8, 10 mükerrer yeni 11. 13 ve mahallen yapılan vaziyet raporuna &öre 
67, 67/1 kapı No. h y8kı1J.ı bir tarafı Adil haneal, bir tanıtı Klryako ı.. 
nesi, arkası Saranyan Karabet hanesi dördüncü tarafı Osınan..be7 cadde
sile mahdut icareli ve tevsili maa arsa ve bahçe bir bap apartımanm n-
18.b: apartımanm yanında arsa cephesi duvarla mahdut olup men:llvenle
ri mermer, sahanlıklar mozayikll çini. ön ve arka çıkına ve balkona nr
dır. İçinde elektrik, havagazı ve terkos tesisatı mevcuttur. Yani dheti 
aynca ahşap kaplamalıdır. Bodrum katı: Zemini çini pph 'koridorlar, 

SAGL IGlNIZI 
IORUYUNUZ: 

1

. dokuz kömürlük, bir kapıeı odası, sıcak su tertibatlı mermer yalaklı ze
mini karosiman döşeli matbah ve çamaşırlık vardır. Zemin kat: Zemini 
renkli çini döşeli bir antre ve camlı diğer kapı, demir llOkak kapısı, ka
pa ...._ olup bukatta bir n.-rah daire Yaftbr. ,JUr ~ daire 
bir antre bir koridor, altı oda, bir kiler, bir ban,o. bir matbah 
vardır. İkinci kat, ild numaralı daire: Bir antre, bir koridor, altı oda, 
bir kiler, bir matbah, bir banyo vardır. 'Oçüncü kattaki i1ç nwnarah dör-
düncü kattaki dört numaralı, befincl kattaki bet numaralı ve altıncı kat
taki altı numaralı daireler Od numaralı dairenin ayanıdır. Bet ft altı 
numaralı dairelerin muhtacı tamir görülen ufak tefek bazı abamı ta
mir edilmek üzeredir. İki sene evvelki iradı vaz'lyed raporuna göre )'ÜS 
elli Od lira ve 392 m1 umum mesahasından 152 m• bina ve 240 m9 bah
çeden ibaret bulunan bir bap apartımanuı t.memı açık arttırma7a Jron
muıtur. 

il 

1 - İfbu gayrimenlrulfln arttırma prtnameal 22 - 10 - 1938 tulbtn
den itibaren 934 - 1229 No. ile İstanbul dördüncll İcra clalrMlnin mua)"
yen numarumda herkesin görebilmesi için açıktır. t1'nda :razılı olanJaıl. 
dan fazla malllınat almak istiyenler, işbu prtnameye ve 93' - 1229 dm
ya numaraslle memuriyetlmize müracaat etmelidirler. 

2 - Arttırmaya i§tirak için yukarda :razılı kıymetin " 7 ,1 nlsbe
tlnde pey veya mllll bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124) 

• bot .... ı.btt JDe7Va usare
lerlnden :rapılmıftır. 

Taklit edilmeli kabil olma -
yan bir fen harikasıdır. 
İNGİLİZ K.ANZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU - İSTANBUL 
3 - İpotek sahibi alacakhlarla diğer alAkadarlann ve irtifak hakkı 

sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve ma::rafa 
dair olan iddialannı işbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra- ••••••••••••lil 
kı müspitelerile birlikte memuriyetimlze bildirmeleri icap eder. Aksi hal-
de haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından İsta:bul üçüncü icra memurlu~ 
hariç kalırlar. dan: Bir borçtan dolayı mahcuz n 

4 - Gösterilen gfiııde arttırmaya iştirak edenler arttırma p.rtna- paraya çevrilmesi mukarrer Remik -
meslni okumuş ve lüzumlu malU.matı almış ve bunları tamamen kabul ton markalı bir adet yazı makinesi 
etmiş ad ve itibar olunurlar. ve bir adet dosya dolabı 15-11-938 

:1 bıee bir pudrayı ipekli elekten üç lı+a.,bul Kanaat Kitabevi 
k~a ~irilıniş ve hakikaten krem '••••--..imlıliml.m••••••-,.----.: 
~iü ile k&rJtınlmıı pudradır. - İİ 

5 - Satış Emllk ve Eytam Bankesının 844 No. h kaumu hükümle- tarihine müsadil salı günü saat 9 
rine tabi olduğundan mezkCir kanunun 15 inci maddesine (mikan iltin- dan. 10 a kadar Sultanhamammda 
el bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 12 - 12 938 tarihinde pazar- Topalyan hanı önilnde açık arttırma 
tesi günü saat 14 den 18 ya kadar İltanbul dördüncü icra dairesinde ya- IUl'ettle satılacaktır Birinci arttır • 
pılacak açık arttırma neticesinde üç defa batrJ}dıktan sonra satış iste- mada muhammen kıymetin yüzde 75 
yene rüchanı olan diğer alacaklılann bu gayrimenkul ile temin edilmif ini bulmadılt takdirde 2 nci arttır --·~ kimyagerleri tarafından 11-

:: ara,tırmalar neticesinde elde et-
ert ba en son usul -Tokalon m0-

'"8ııeı.est •--• nd _ '---· tır -.nu.ı an imtiyazı a.J.UU"-'f-
~ 'l'okaJon pudrası parlak bir bu -
h "'• Y•llı manzarah bir cilde ııi-

•Yet "'eı-ecek ve 1iıe nefia ve 8 sa
at~ 
ce)t da .. Mat .. bir ten temin ede-
kuı::· 'Ttnt Mat,, Tokalon pudrasını 
?rl l'lıdıltnıı.da ne nlzgir, ne yağ -
bo ur, ile de t.er cildinizin güzelliğini 
btrtrnaz. Sehhar güzelliğinizi artıran 
%i ~elik ve bL ca:dbf' verir. 8 ca • 
ı- p "" Yeni renf' olan Tokalon pud-
~ını isteyiniz ve kullanınız. 

1 
I LAN 

Ş t?ldlye kadar hattı destim ve im
zanı il ki nıea· e mseye bir borç senedi ver-

d ığinı gibi bundan sonrada hatıl 
estını 

herha ~e imzamı ihtiva etmiyecek 
nıut :gı bir borc senedi zuhurunda 
dü~ er ve hükmü olmayacağını gör 

?tf ·~ lüzum üzerine ilAn ederim. 
u ga Ayan azalığından mütekait 

,,,, Faik 

. inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

· tdaremlzin Samsun fabrikası için p.rtııamemıde yazı.h eb'ad ve 
1 - •--ır üzere 1000 metre mik'abı kereete pazarlık usuliyle 1atın 

~ao~ 

aımacıt~ Muhammen bedeJt beher M 3ı 1'7.SO Ura ft munkkat temina-

tı 2812.50 Ur:Utme lB/Xl/S3S tarlhhıe ~byan Cama gftnG aat 14.30 
IIl - ı.evamn ve Mubayaat Şubesindeki Alım Koınilyonunda 

da I{abaıaşta 

yapıı;a~ırŞartnameler 1.87 Ura bedel mukabWnde 16zG geçen fUbeden 

alınabilir. il rln pazarlık t~tn ta ytn edilen gQn ve aatte " '7,5 (ilven 
V - tstekl e . yukarıda adı ıeçeıı komisyona gelmeleri ilAn olır 
paralarile birlikte 

me (8328) 
nur. 

alacaklan miktarından fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde ması 18-11-938 tarihine müsadil eu
yetmiş betini tutmak prtile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be- ma giinü mezk:tlr saatte icra edile
del, elde edilemeue ihale yapılmaz ve 1atı§ 2280 No. lı kanuna tevtikan cejinden talip olanhrın yevmi mez
geri bırakılır. klirda ve mahallinde hazır bulunacak 

8 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri- memura müracaat eylemeleri nan 
len mühlet içinde parayı. vermeme !hale karan fesh olunarak kendisin- olunur. 
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimle arzetmit olduğu bedelle 
~la razı oluna ona, razı olmaz veya bulunnıaaz.sa hemen on beş gün ÖL'OM _ U kftd ta 
muddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale ara- 9 ~ ııınmış ve 
nndaki fark ve geçen ,wııer için~· 5 den hesap olunacak faiz ve eli- aevllınif limalanndan Yenlcami kay 
jer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimlzce alandan yum ba§llığından emekli Halıcıoğlu 
taıı.il olunur. (Madde 133) tel n çivi ftlbrikası memurlanndan 

'7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını Klmil Çevik vefat etmiştir. 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini n ihale karar pullarını vermeğe mec- C 1 b . k ;ı. gü -
burdur. enazes u gun !.o cuma nu sa-

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden at 11,30 da hanesinden kaldırılacak 
mütevellit Belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ol- ve Uaküdar Yenic.a!!liinde namazı kı 
mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. lıbu gayrimenkul yukanda lındıldan sonra 8ülhülderesindeki a
g6sterilen tarihte İltanbul Dördüncd İcra Memurluğu odasında işbu ilAn ile makberesln~ defnedilecektir. 
ve gÖlterilen arttırma prtnamesl dalıwtnde Ntılacağı ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankaınıdan: lıbu gayrimenkulü sa· 
tin alanlar arzu ederlerse bankaca takdir edilecek kıy· 
metin 91. 50 ıl kadar kendllerlne lkrazatta bulunabilir • 

(8316) 

Sahibi- Halil Lutfi Dördüncü, Gaze
tecilik ve Neşriyat T. L. ş., umumi 
neşriyatı idare eden: M. Rasim Oz-

gen; basıld~ yer TAN Matbaası 
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Türk Milletinin Derin 
Levhalar Matem inden 

1 

Bir genç ağlıya ağlıya havadisi okuyor vearkada~lan af'lıya dlı1a onu dinliyorlar Hakiki bir evlat, hakı1d bir babanın :zıyaına ancak bu kadar ağb7ab1Drdi 

Dün h_içbir Türk kadınının hıçkmk feveranım zaptetmiyc imkan yoktu 
Mekteplerden dağılan gençler, teessür içinde gazete kapışıyorlar 

m 

Dün millete, ilk matem işareti ve
ren, Dolmabahçe saraymda Riyaso

ücUınhur bayrağı 

1 a --= -----= ---------------------------------= ---------------------------------

. 

Şehrimizin Her Tarafında 
Matem Ali.metleri 

Elim hab~ri duyan halk, bülten almak tb:ere Anadolu Ajan~nın önOne toplanıyord• 

--------------------------------------·----------= --------= ------------------... -------
Öliim haberi duyulduktnn sonra l 

tanbul \'.i.layct konağının bayrağı 
,.nya ~ indirilmiş va:ıiy("ttc 
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smet Inönü 348 Reyle Ve ittifakla 

Reisicümhul- intihap Edildi 
Yeni Reisimiz Yemin Etti, Atatürkü Saygı 

ile Andı Ve Mühim Bir Nutuk Söyledi 
" Kemal Atatürk, ve Atatürk Adı 
Sevgi ve Hürmet içinde Ebedi 

. 

Olarak Yaşayacaktır ,, 
~nliara, 1 {Telefonla} - Ankara ve 

Büyük Millet Meclisi, millf tarihin nadir 
CJ.ünlerinden birini yaıadı. Dün tarihe in· 
+ı.~al eden Büyük Şefin yerine, yeni Rei· 
cumhur seçilecekti. 

lantısı saat 9 da yapllnnı:·bi.gun ve İle
risi için verilecek kararlar tesbit edil· 
miıti. 

Mebuslar, muayyen olan saat 11 den 
evvel Meclisi doldurmuılarch. Salonda 
misli CJÖrülmemiı hazin ve ağır bir hava 
'#ardı. istisnasız herkes hıçkırarak ağla· 
Yordu. 

Bir müddet onra vekiller de yerlerini 
almıılardı. 348 mebus içtimaa iıtf rak et 
miıti. 

Meclis Reisi Abdülhalik Renda Reisi
C:Ümhur vekili olduğundan hazır bulunmu 
Yordu. 

Celse Refet Canıtez'ln reisliğinde a
Slldı. Büyük ölünün manevf hatırası için 
beı dakikahk sükOttan sonra reis: 

' 

- Vazifemize baıhyorz, dedi ve hıç· 
liırıklarlakesilen sözünü kelime kelime 
!Öyle bitirdi: 

Vazifemize baıhyoruz •. TeJkilatı Esa- \ 
siye Kanununun 34 üncü maddesi muci· 
bince Reisicümhur intihabına baıhya· 
cağız ve tasnif heyetini kur'a ile intihap 
edeceğiz. 

Mtrtea-ıcltien meDusJar Jntlliap daf rele 
ri sırasiyle isimleri okunarak intihaba 
davet edildiler, her mebus ismi okunduk 
ça rey sandığı baıına geliyor, reyini 
atıyordu. 

Bütün bu i§ler görülürken de hıçkırık· 
lar meclis kubbesine sığmıyor, dal9ala· 
na dalgalana bütün Ankarayı kaphyor
du. Rey verme bittiği zaman reis: 

- Reyleri tasnife baıhyoruz. Nizam· 
namei dahili mucibince tasnif heyeti ola 

rak kur'a ile dokuz arkadaj' seçildi, isim
lerini okuyoruz. Nizamname mucibince 
tasnif aleni olacaktır. 

Heyet seçildi ve tasnif neticesinde 
Malatya Mebusu ismet lnönünün 348 
rey ve tam ittifakla Türkiye Cümhuriye· 
ti Reisliğine seçildiği anlatıldı. Reis ne· 
ticeyi kendilerine bildirmek üzere cel· 
seyi 20 dakika tatil etti. 

Nutkun Mühim Noktaları 

Büyük ve Kıymetli Reisicümhurumuz ismet INöNO 

Kıymetli Reisicümlıurumuzun 

''Türk Vatanı, Bölünmez, HiçBir Ayrdığa Tahammül v.nı Türk!~!k~~A- !!.!'.~/ c d~~U /ıagal l 
k 

• 11 nisi Atatürkle mücadele ve in1r ı· la h lif~-. as.ı, umhunyetm i- ve yüzde yüz muvaffakıyetle tatbik 

Etmez Mah·ıyet·ın·ı Muhafaza Edece tır ark d ı . . · ap nı, a eligın lağvı. dini~ dünya etmiştir. 
a aş arı. şemsı hır manzumeye işlerinin t f ik' h 

benzetilirse Atatürk orada güneş t 1 d . e. ~ ı, ma keme ve mek- Bu tarihi Başvekilin idari, iktı-

1 
İkinci celsede İsmet İnönü sÜrekli 

; kı.şlar arasındR kürsüye çıktı ve 
~Şıklatı esasiye Kanununa göre ye

?nın etti. 
ıı~ 

uteakiben sık sık alkışlarla ke-

silen nutkunda ezcümle dedi ki: 

1 - Arkadaşlığmızla müftehir o
ı::· Şerefli vazifesinde sizinle bera
d bulunmakla sevinç duyan bana, 

evletin " k k if .. d ' en yu se vaz esmı ver-
l ığiniz için sizlere candan teşekkür
er ederim. 

la B: ağır vazifeyi sizin yardımınız
aşarmaya r;ıalışacağım. 

li Bbu anda Atatürkün hatırası tesel
ulrn rftn· . az acılarla dolu olan k le-
ızın t imsalidir. 

1
• Karn.aı Atatürk. Atatürk ~dı e -
atıarırnızın .. ~· d ,. h" 

vurc>~ın e sevgı ve ur-
• 

seltmiş olan inkıl!plar kalbimizin İsmet İn.. : . .. . ' ep er e ikılığin kaldırılması, kadın- sadi ve mali cephelerde elde ettiği 
en aziz varlıklardır. onu ısc bu guneşın en ya- lara medeni haklar verilmesi f . l 

A k d 
1 

illet hizmetinde va- kınında bulunan çok parlak bir yil- . . ' esın par ak muvaffakıyetler de sayısız 
r a aş ar, m d ve peçenın atılması, yenı harflerin denilecek k d k 

zifelerin iyi ifa olunması en büyük ızdır. Bu benzeyişle İsmet İnönü- kabulü gib. b.. -k .. . . a ar ço tur. Uzun harp 
.. tarih ı uyu ve muteselsıl ın- yıllarının m ı k tt " d · 

kaygımızdır. nun teki yedne de i!':"ret etmiş k 1• lar .. .. em e e e vucu e getir-
• r- ı ap da Ataturkun en sadık ar- diğ0 

• • 1. .. ·· 
J\Ulletimizi anarşiden ve cebırden oluyoruz. kad ld .. .. . ı asayışsız ığı kokunden kaldıran 

. .. d 
1 

aşı o u ve onun duşuncelerıni od Ş 
uzak tutmayı biıtun vatan aş an Otarihin ki vücut bulmasında şe- dileklerini emir'erinı' t li b. h ' ur. urada burada yüz gösteren 

i · · d b 1 · - a eş ır e- · i i tam bir emniyet çensm e u un- refii bir istikamet almasında İs t yecan ile tatbik etti. irt ca hadiseleri. esaslı ve şümullü 
durmayı en büyük kuvvet buluyo- İnönünün pek büyük tesiri vard:;e İsmet İnönü, Cumhuriyet ilanını bir t~sir ika edC"..meden bastıran o-

rur.. Mütarekeden · takip eden gün (30 temnlevvel dur. Memleketi demir d~larla tahtı 
A k d ı T" k m tinin en sonra Anadoluya 1 y·~· 0 

fazi~t~i ':?a:;-~est~u, ~ü;uk Millet geçti ve evvela erkanıharbiye reisi, 932). Hariciye vekili uhdesinde kal- temine alan, kahraman Türk ordu-
sonra Garp cepheleri kumandanı m~~. üzere ~cra vekilleri heyeti re- sunun bütün nsd ihtiyaçlannı kar-

Meclisidir. Geçmişte büyük zorluk- islıgıne., yanı Ba~ vekilliğe gelmişti. şılamaya, mekteplt!ri _ eski devirl"r 
1 k M·ıı t M oldu. İsmet İnönü, birinci, ı'km' cı· O ta ht '"' an yenmiş olan Büyü ı e ec- _ .. rı • en -~~en . seneye kadar mevcuduna göre iki misli _ nisbetin-
115. ı' ı'lerlde de •aferlerimı'•ı'n en bu-- İnönü harplerini, Sakarya zaferlen·- dort 8" lık kuruk hır f 1 ·· t d ... .. 

1 
J _ "' .~sı a mus es- e ço~ltan, sınai teşebbüslere ve-

yük kaynağı olacaktır.,. ni kazandı. Mudanya mütarekesini n~ 0 
.. ma~ uzere - bu yüksek vazife- rimli bır inkişaf temin eden bir cok 

B .. k' M ll ve Lozan h d 1 . . y1 gormuştür. f b 'k . u nutku mutca ıp ec s pazar mua e e erını yaptı. At t" k " a rı alar açan va açtıran, umumi 
tesi günü toplanmak üzere bu tarihi Bir müddet sonra Başvektılete ge- siyas; ~;t"un ita!;av;zr ive .. 8~ ettiği sıhhat işlerini düzelten. idari ve ad-
celsesinl tatil etti., tirilen Lozan kahramanı, saltanatla ı- 1 ' İ ıma İ~~ .. ars butun inkı- li teşkilatı kuvvetlendiren yine o-

• ' ap arı smet ~onu işte bu sıfatla dur. 
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~UGÜ l -
Eü~ .. n anın 

Hürmet E tiği 
Büy.. Türk 

Yazan: Omer Rıza DOCRUL 

arkın büyük adamlanndan bi-
ri, dünyanın en bUyük adam-

1anndnn birini ebediyete uf.<tırlar

ken "bu adam, iki kere ölmiyecek 
bir adamdır., demişti. Çiinkü her fa
niye mukadder olan ölümden sonrn 
.)'ine her faninin it.ini, hatırasını 'e 
>eserini tehdit eden ikincı bir ölüm 
'Tardır, ve asıl korkulacak ölilm, bu 
~lümdür. 

TAN 

•• kômetin ebliği 
Atatürk Türk Milletine Çok Güvendi. Türk Milleti Onun 

Ve Türk Gençliği Onun Vediası Olan Türkiye 
Cümhuriyetini Ebed iyyen Yaşatacaktır. 

Eserlerini 

İstanbul 10 (A.A.) - Türkiye Cumhuriyeti hiikt\metl
nin resmi tebliğidir: 

Müdavi ve müşavir tabiblerinin neşredilen .,on raporu A
tatürkiin dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir. 

Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını. Türk mil· 
Ieti Ulu Şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize 
i~imiz yanarak bu tnrife sığmayan ziyaından dolayı en derin 
taziyelerimizi sunarız. 

nuna göre geçecek zatın etrafında hükumetiyle, şanlı ordusi· 
le ve bütün kuvvetile Türk miJleti sarsılmaz bir varlık ola • 
rak toplanacak ve yük elmesine d vam ec!ercktir. 

11 - 11 - 938 === 

1 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Tfirk milleti tarihinde yeti tirdiği 
bfiyilk edamlam en büyüğünü kay • 
betti. Atatürke bu "BÜYÜK,, sıfatı
nı veren, on beş senelik Cumhuriyet 
tarihinden evvel. milleti en müskül 
anlarında ölümden kurtnran halas • 
knr sıfatıdır. 

Devrine erişmek, ve devrinin a
mrlara Slğan hadiselerini heyecan
larını, mücndelelerini ve haml lcri
:ni yaşamakla bahtiyar olduğumuz, 

sonunda kendisini ebedi ·ete uğur

lamak gibi vazifelerin en acısıyla 
'.karşılaştığımız Büy~k Atatürk ise, 
hiç şüphe yok ki, hu ikinci öliiınil, 
hayatiyle ve eseri~ le yenmiş bir mU
heykel ebediyetti. 

I~cderle,rimizin tesellisini ancak onun büyük eserine bağ
lılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız Şurasını da her 
şeyden evvel beyan etmeliyiz ki ölmez olan onun büyük eseri 
Cumhuriyet Türkiyesidir. 

Bugün ayrılığına ağladığımız Büyük Şefimiz Atatürk 
her vakit Türk milletine güvendi. Eserlerini bu güvenle yap
tı. ldamesi esbabını da istikrnal ederek güvenle büyük mille
timize bıraktı. Ebedi Türk milleti onun eserlerini ebediyetle 
yaşatacaktır. Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Tür
kiye Cumhuriyetini daima koruyacak ve onun izinde yürü -
ycccktir. 

Doktorların Raporlan 
İstanbul 10 (A. A.) - Atatürkün müdatl ve mfişavlr ta

bibleri tarafından verilen rapor suretidir: 

Cihan Harbinde 1 milli istiklalini 
kaybeden bu millet, onun rehberliği, 
onun iradesi, onun dağlar deviren e
nerjisi ile, milli istikliıl sava mı ka
zandı. Bu kurtuluş Türk milletinin 
nesillerden nesillere unutamıyaca -
ğı, beşikteki çocuklarına ninni gibi 
söyliyeceği bir"' istikltıl destanıdır. 
Bugfin bütiin bir milletin, en küçiik 
mektep çocuklannın döktükleri göz 
yaşları bu ısUkran ve minnetin bir ni
şanesidir. 

Eseri, hepimiz, ve bütün bu rnn
lettir. Yeni bir millet yaratıcısı ola
rak bütün Türk tarihi içinde en ·ük
sek makam; bUtün Türk tarihinin 
'büyükleri arasında en bilyük Türk 
olarak yaşamak hakkı, daima onn ait 
olacaktır. Hiçbir büyük Türk, Türk 
milletine onun yaşattıfı tarihi ya
ıatınadı. Milletin bükük boynu, yı· 
Jnk gövdesi, '\'C ölüm buhrnnlan ge
~iren ruhu, onun bir tcmnsiyle, bir 
ikaziyle, bir davetiyle, ve bir hamle
si ile bfitün dünyayı hayran eden 
bir hayatiyet gösterdi. Milletin ha
-yatiyet kaynnklannı derhal fıınliye
ıte geçirecek, dcrlınl se!crber cdebi-
ecek millü rehber o idi. Onun bir 
işaretiyle, milfotUn Büyük Ho rptc 
israf edilen kudreti, birden cnnla
ınnca, dilnya pnrmnk ısırdı. 

O sırada karşılnştığımz devletler, 
BUyük Harbin bütfm müttefikleri 
idiler. Hepsi de i imizi bitirmek, 
son nefesimizi nasl vereceğimizi 

görmek için başımıza üşii mıic;Jer, 

yurdumuza rnusnllat olmuşlnrdı. 
iatlirkün biltün milleti uyandıran 

sesinin Anndoluda gürlediğini. mil
letin deprendiğini, aynklnnd1ğım gö
rünce hepsi de bu hnyntiyct izlrrini 
~iğnemek için birleştiler. Faknt Atn
türklin, enerjisi biitün bu husumet 
ileminJ yendi ve muazzam ebedi 
eserini, dört senelik bir miicade
leye sığdırdı. Neticede ona asl 
ve boği diyenler yıkılıp gitti
ler. Onu gelip geçici bir mn
ceracı sananlar, onun zhfcrini se
]umhyarnk çekildiler. Ve hUtiin 
dünya, Türk milletinin tam istikla
llinl S&l gı ile tanıdı. Artık Atatilr
ltUn şöhreti biitlin dünyaya yayıl

mıştı. Fakat, hala bUtiin dünya onun 
yalnız bir cephesini tanıyor; onun 
dahi bir asker olduğunu, bu dahi as
kerin en ümitsiz bir kurtuluş harbi· 
ni en kati zaferle bitirme ini göz 
UnOnde tutarak onun bir mucize ba· 
prdığını sö) lUyordu. 

Fakat yine biiHin A vrupn, Tür
kün kurtulu sava ında knzan 

dılb mm·affakıyctle kanarnk eski 
tarzda yaşıyncnğını; köhne an"anc
lcrin zincirlerine bağlı kalacn~ını, 
Şark medeniyetinin uyuşturucu te

sirine boyun eğerek hayatiyetini 
yıpratacağını sanmakta idi. Biitiin 
diinya, aldamvordu. Çiinkü Atntiirk, 
kurtuluşu tamamlomeya azmetmiş 

ve bütün Jnillet kurtuluş savn ının 
birinci safhRsındn olrlu~u gibi ikinci 
safhruıında da onun ir :ıdiyle hare
ket ederek havat mücadelesinde en 

kati ufere kevu mok istemi ti. Mil
let tam miinasiyle bugiinün en ileri 
milleti olarak yaşıyncnk ve daima 
ilerliyecekti. 

Kurtuluş savaşının hu ikinci saf. 
haSl, belki de hirnici safhasmdan 
daha çok fazla biitün diinyayı me
raklandırdı ve n ırttı. Çünkii bunu 
"imkiınsu~" sayıyorlardı. Şarklı bir 
milletin gnrpleşmesine, muasır haya. 

ta knvuşmasınn, muasır medeni mil
letler gibi ynşnnıasına imkan mı 
\'ardı! Fakat yanılıyorlardt. 

Tilrk milleti Atatiirkün her irşa
dını, her isaretini derhal bir haki
kat yapıyor \'C o hnkiknti 1 a~ıyor ve 

yaşatı;) ordu. 
incide) 

llükumetimiz, içinde bulunduğumuz bu mühim anda bu· 
güne kadar oJduğu gibi dikkatle vazife ba ·ındadır. Müesses 
olan nizamı ve vaziyeti idame hususunu. büyük Türk miUcti
nin hükumeti ne tek vücut olarak teyit ve .temin edeceğine 
üphe yoktur. 

Teşkilatı esasiye kanununun 33 üncü maddesi mucibin
ce Büyiik 1\filJet l\fcclisi Reisi Abdülhalik Renda Reisicum
hur vekfileti va7ifesini deruhte etmiş ve ifaya h~şlamıştır. 

Yine teşkilatı esasiye kanununun 34 üncii maddesi muci
bince Hüyük lillet .l\Ieclisi derhal yeni Reisicumhuru inti
hap edcektir. 

Türkiyenin en büyük makamına teşkilatı e a~iye kanu-

Reisicumhur Atatürkün umumi hallerindeki vehamet 
dün gece saat 24 te neşredilen tebliğden sonra her an artarak 
bugün. 10 ikincitcşrin 1938 perşembe sabahı saat 9, u 5 geçe 
Büyük Şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir. 

Müdavi tabiblcr: 
Pr. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Pr. Dr. l\I. Kemal Öke, Dr. 

Nihat Reşat Belgcr. 
Müşavir tnbibler: 
Pr. Dr. Akil fuhtar Özden, Pr. Dr. HayruJ1ah Diker, Pr. 

Dr. Süreyya Hidayet Serter, Dr. M. Kamil Berk, Dr. Abreva
ya :Marmaralı. 

Meclis Toplanıyo 
Bugün Saat 11 de Aktedilecek içtimada 

Yeni Reisicümlıur intihap Olunacak 

r 

Atatürk Türkiyenin ilk Cumhm • 
reisidir. 

AtatiirkOn Türk milletine bir kor
tulu~ hediyesi olarak 'Verdiği Cum -
huriyet, dejenerP olmuş bir snltana
tın .milleti geriliğe, ölüme .sürükle • 
yen mikroplannı öldUren bir ekslr
dlr. Bu ilk Cumhur r8'sinin kurdu • 
tu Cumhuriyet, Türk milletinin ha • 
hatını emniyet altına alan, milleti 
ebedi bir hnyntn kavuşturan, mede
nt milletler arasında ileri bir devlet 
olarak yaşamak hakkını veren ııe • 
jimdlr. 

Atatürkfin c:umhurlyetl, mazinin 
milletin ayağına bir zincir gibi bağ
ladığı gerilikleri !kayna ".rında boğ • 
mu , o, enerji hamı 1 ri, içtimai 
inkılaplarile bu milleti içtimai te -
rnkkinin en ileri kndemclerine çı -
karmıJtır. 

Başvekil Ankarada 

Onun bn millete bir miras olarak 
bıraktığı cumhuriyeti inkılabı, ileri 
umdeleri konmak, bu milletin ona 
kar§l göstereceği en büyük minnet 
borcudur. Cumhuri et, inkıllib, mil
li btlklal, onun bu millete emanet 
ettiği bir vcdladtr. Bu emnneti hiç 
bir gün dii~men ellere teslim etme
•eceğimizin en hil:-; iik şahidi, onun Celal BayarınMuvasalallar·ı ıdu. 

Heyeti.Vekile Derhal İçtima Etli 

.., ....... ". ··-· .. · . ---
bürilndüğii yds ve matemdir. 

Atatürk öldü. F kat yarattığı e
ser. Cumhurivet ve inkıHip yasadığı 
miiddctce Tiirk milleti var olduk -
ca, o Türk cumhuriyetinin. ilk kuru· 
cusu, Tiirk milletinin kurtarıcısı o
larak yaşayacaktır. 

Ankara, 10 (A.A.) 

Reiaicümhur Vekili ve Büyük Millet Meclisi Reisinin tebliği: 

Reisicümhur Atatürk'ün milleti mateme garkeyliyen elim zi· 

yaı dolayıaile T etkilatı E.suiye Kanununun 34 üncü maddesi mu

cibince yeni Reisicümhur intihap edilmek üzere Teşrinisanin on 

birinci cuma günü ıaat 11 de Büyük Millet Meclisini içlimaa da

vet ederim. 

Dünya Radyolar1 
Atatürk için 

Nesriyat Yaptılar Rclsfcümhur Vekili 
AbdUlhnlik Rendn 

Reisicümhur Vekili ve 

Büyük Millet Meclisi Reisi 

M. A. Renda 

An karada Derin 

Ba~vekll 

Celôl Bayar 

Teessür 
Sarraut'nun Makalesi 1 

\ Evvelki gün §ehrimize gelen Baş- Heyeti B. M. Meclisinde bir içti-• ı vekil Celal Bayar dün 5aat 11,25 de ma akdeylemittir. 

"Dünya Büyük Bir 
Devlet Adamı 

Kaybetti .. 

Atatürk··n O• ı •• •• s Ih husust bir trenle Ankaraya hareket 

Umu U . Anktırada derin tea.Ur Dün gece bütiln dllnya radyo U-
etmiştır. tasyonlan Atatürkün ölütnünil de-

Ba•••ekı·l Ankarada Ahkara 10 (TAN muhabirinden) - . At ı-

Dava ı için Çok Elimdir 
~~-----------------------

Atatürkün Kahramanlığı 
Türkir,,enin İstiklalini Yaratmış 

ve Kalkınmasını Başarmıştır 
Parls, 10 (A.A.) - Havas ajansı 

1 
dam ile sık sık temas imkanını bul-

bildirlyor: muştum. Aramızda, sammi ve kalbi 

Alber Sarraut Paris Soir gazete-\bir sevgi hasıl olmuştu. Ona karşı 
sinde, Atatürkun' olümü dolayısile hayranlık ve sevgi ~.e~liyordum. Tür 

d ğ bir makalede ezcümle dJyor klyede bulunan butün dostlarım, 
i~z 1 1 

Türk milletinin bu büyük matem gü 
ı: nünde duyduğum ıstıra't>ın ne kadar 

"Atatürkün ölümü, herkeste hay-
ranlık uyandıran Türkiye için azim 

derin olduğunu takdir ederler.,, 

Bulgar Kabinesi 
Müşkül Vaziyette 

Sofya, 10 (A.A.) - Parlfunento
da makine mübayaaları için hüku -
metçe istenilen munzam tahsisat la
yihasında hükumet hiç beklemedlğl 
bir anda iki rey farkla ekalliyette kal 
mıştır. 

:ı-" rin teessürle ilan etmiş ve a ur ' Büyük Şef Atntürkün ölümü haberi 
( A A ) B kün tercümei halini anlatmıştır. 

Ankara, 1 O • • - aşve- burada yıldınm tesiri ynptı. Bu mü -
Lbndra radvosu Atatürkün ölü -

kil Celal Bayar bu akşam saat essü haber ve hükumetin neşrP.ttiği · _ı 
münü haber 'verdikten ve tercümCJ 

23.5 de lstanhuldan tehrimize beyanname halk arasında çarçabuk halini anlattıktarı sonra şu sözleri 

d .. .. t"' yayıldı ve herkeste derin blr tee.ssür 
onmuş ur. söylemiştir: 
Başvekil Celal Bayar istasyon- uyandırdı · "- Türkiye Atatürkü kaybet ' 

d R . • .. h Yel .1. B M Gerek Ankarada ve gerek mülha - mekle, bugünkü refah ve nüfuzuntJ 
a eısıcum ur ı::ı ı • · k akl b" .. t d · 1 l ilik . • , . . • att utun resm aıre er, e ç • temin eden yüksek dir yetli, uw 

Meclısı Reısı Abdulhalık Renda, ler konsolosluklar Parti evler! ve ' • görüşlü şefini \'e dünyn büyük bit 
Dahiliye Vekili Parti Genel Sek- Halkevlen' bayraklarını yarıya kadar k ı. t · t• devlet adamını ay-;ıc mış ır. 
reteri Şükrü Kaya, vekiller, mül- indirdiler. * 
ki ve askeri erkan tarafından Eğlence yerleri, içkili gazinolar, bir Paris radyosu ölüm haberinin 
karşılanmıştır. çok mağazalar, dükkanlar kepenkle - lınır alınmaz Hariciye Nazın l\~ 

Kendisini karfılamıya gelen rini yarıya indirerek bu mateme i§ti- Bonne'nin derhal Türkiye büyük s 
zevat ile ayrı ayrı selamlaştıktan rak ettiler. . firine taziyetlerıni bildirdiğini an 

\ 

latnuştır. 
sonra garın kabul salonuna giren Samsunda lee$mr * 
Başvekil Celal Bayar, burada Konya, 10 (TAN muhabirinden)- Roma radyosu ulu önderin tere 
büyük matem1miz karşısında Ulu Önder Atatürkün ölümü hııberi mei halini anlattıktan sonra onll 
duydukları teesaürün bir ifadesi şehirde duyulur duyulmaz baynklar Tilrkiyeyi, Abdulhamit Türkiyesi i 
olmak üzere heyet halinde ken- yarıya idirildi. BUyük küçük herkes münasebeti kalmıyan bir şekilde d 

d·ı · · h ki kt 1 b"" ·· k ağlıyor TeessUr sonsuz ve hudutsuz- ğiştirmiye muvaffak olduğunu ' 
ı erını e eme e o an uyu · 11 · ı k ı i tı 

· • • dur. Konyadaki bütiln müessese. te- mi etı muasır :ı tırma ç n yap 
ve orta elçılerle, alatemılıterle- k . h 1k ü 111 rl .1,. t bütün içtimai inkıltıplan aznmt rn 

• • l • • k b 1 . . şek Ul ve a m mess e vı <iye e 
rın tazıyet erını a u etmıştir. taziyeye gelmişler ve bu mUnascbet. vaffakiyetlc ba~:ırdı~ıru anlatmıştı 

Başvekil Celal Bayar, ista .. le de rejime bağlılıklannı tekrarla - * _ .. . .. 
yondan doğruca Büyük Millet 1 d Bcrlin radyau buyuk Şefın ol 

M l
• • l k R • • .. h mış ar ır. müne ait haberleri verdikten son 

ec ısıne ge ere eısıcum ur 
onun yabancıların istismar sahası 

bir ziyadır. Atatiirkün kahramanlığı 
ve dehası, Tilrkiyenin istikbalini ya
ratmış ve kalkınmasını başarmlştı. 

Bu ziya Fransa için de çok acıklıdır. 
Çünkü, Atatürk, onun s~dık ve sa -
mimi bir dostu idi. Bu zıya, sulh ha
vası için de çok elimdir. Zira, bu 
devlet şefi yorulmaz bir surette sul
hun korunmasına çalışmakta idi. Bu 
91üm şahsan beni de fevkaltıde mü
tccllim etmiştir. Ankarada sefir bu
lunduğum sırada, 3 zamllll ismi Gazi 
Mus afa Kemal "1 bu büyük a • 

Bunun neticesinde kabinede bir 
değişiklik olup olmıyacağı henüz bel 
li değildir. Kralın derhal Sofyaya 
dÇrunesi bekleniyor. 

Vekili ve Büyük Millet Meclisi Nobel Fizik Mükafah maktan çıkararak istiklal ve hür 
Reisi Abdülhalik Rendayı ziya- Stokholm, 10 (A.A.) - Nobel fl· yetini kazandığını anlntm1şt1r ve 
ret eylemiştir. zik mükafatı İtalyan filimi Ferml'ye tun Alman gtızt!tE'le""inin uzun n1 

Bu ziyareti müteakıp Vekiller verilmiştir. kaleler neşrettiklerini söylemişti! 
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Bütün Dünyanın 
Hürmet Ettiği 
Büyük Türk 

(Btıf' 2 ncide) 

Belki hM1ir devirde garp milletle
ri, garp muharrirleri Türk mmetini, 
bu devirde olduğu kadar merak ~t
menıiş, ve onun her hareketini. her 
ileri adımını en bUyük dikkatle ta
kip etmemiştir. 

Tilrk milleti yalnıs hurafel.-rden 
ve, hatıl itikatlardan, yalnız kiihne 
an •nelerden, yalnız mazinin boyun
duruklarından silkinmemiş; blltiln 
\'arlıtını, varlıtının mesnedi talan 
hiltUn milesıeselerlnl, bütün teşklli
tını Yenllemlt. bütün lhtiyaçlannı 
h11RUnUn vuıtalarlyle, bugilnUn fen
nlyle temine koyulmut ve muvaffak 
olnıu~; Tflrk mflletlnfn prestiji vftk· 
selnıit, TUrk milleti, dUnya slvase· 
tinde en ffnlU Amiller, dilnya sut • 
hllnffn güvendiği en Jmkvvetli des· 
tekler aruında en 19refli mevkii al· 
lnıstı. CUnkU TUrklye tam mlna· 
siyle Atatürk TUrkly~sl olmuştu! 

fi u sıralarda dUnyanm her mem 
leketlnde, Atatürk ve Atatflrk 

TUrklyesl hakkında ıenlt neşriyat 
Yapılıyor, medeni dllnvamn her 
memleketinde Atatürk hakkında 
elit ellt eserler netrolunoyor, JfftH• 

teler, mecmualar, AtatUrkU ve ese· 
rint anlata anlata bitiremiyorlardı. 
BUtUn dUnya, en bUyilk TUrkU tanı· 
mış, ve onu sevmişti. GUn !feçtlkçe 
göze çarpan en mühim n«:;;ta. Hki 

taassuplann, eski husumetlerin, es

ki telakkilerin tesiri altında kalan 
Avrupalı nıuharrirJerba eserle.rine 

Bokulan haınnane tenkltlerln, garezli 
hislerin yavaş yavaş ve kendi kt'!ndi-
1le ·ı· sı ınınesi idi. ÇUnkil yanılanlar 
YanıldıkJa.. ... .. .. 1 & ~ goruyor; an ıyamı-
Yanlar gün geçtikçe daha iyi anlı· 
Jor, ve hakikat tam ve kati bir za
fer k k azaanrak yürilyordu. Atatür-
t iin kudretli ıahslyeti karşısında 
a~ssuplar, husumetler ve garezler 

erımetke ve hunlar eridikçe TUrkl· 
Yenin beyn ı ·ı 1 ··r e mı e nu uzu kuvvet-

se en A vrupah aıaharrhier 

Türkiyenin taın bir muazzam devlet 

heybeti ve otoritesini kazanmıs oldu 

hnu anlatmıya başladılar v~ Ata
ttlrk T"" k 0 

ur ıycsi beynelmilel alemde 

hakikaten bu meovkii tutmuştu. O • 
ilan hu mevkii tutmakta devam ede
tetı .. h 

ıup e mi götilrilr7 

A tatOrk TUrkiyesf, bDtOn ıfün
d yanın dostlu!unu aralhğı, 

b "-tlatuna fU\l•ndl!I dostluğunu 
b arat namına, insanlığın refahı 
d ~a büyük bir kasanç tanı
d 1'!1 bir Türkive idi. Ve bu Ttirkiye 
d aıına bu ıahikada kalacak, daima 
aha Yiiksek ıahikalara varacaktır. 
~attırktın ebediyete kavuştuğu bu 
, a dOnyanın her memleketinde 
Yni ses ytlksellyor: 

'111sanlık bftytlk bir devlet adamı-
111 ka1hetti," 

il ::1Uklüflntt hfHlln in1anlıta ta
..:_. aJc 'Ve milleti nazannda. tam 
ı;;;::uı kahramanı tanuımak, bir 
t1..... •aslp olacak en bllyilk bah
.. 7lrbktır. 

ol Oı.h a:n ~in Atatark her fani gibi 
e ili fak • ._ r, at, bütün diinyanın hür-

'- et ettllt en bft1ilk adam ancak bir 
~ere öliir! 

Omer Rıza DOl!RUL 

YAtovADA: ------.__ 
Yeni Mektepler 

l" alova (TAN) - Buradaki bir ilk 
~bin ihtiyaca kafi gelmediğini 
~~İstanbul maarif müdürlüğü, i· 
llılfttr bir mektep inşasına karar ver
fiı · Bu maltsatla Bursa caddesi 
l'ııı~eki büyü~ bir arsa ile clva • 

A. ak! evler istinılAk edilecektir. 
lllaaı Yrl~a bir kay yatılı okulu yapıl· 

duJ(lnülOyor. 
,_ llnıahk tayil batkı, taylerinde 
-tılı bir okul yapılmasını latemiş
~ bu hU11uata bedenen ve nakten 

:~akiannı bildirmişlerdir. 
ıe~ülerln bu isteklerinin yerine 
lae .. "L..&.... esine yakında fiilen ba'lanı-

-~ır. 

ialSıvas (TAN) - Görün belediye re
de ruat Orhanoğlu. ittifiJda yerin

Pka olunm stur. 

• 
VECiZELER Günün Harici 

Haberlerinden 
Kısa Hulasalar Büyük Kemalin Nutuklanndaki Yüksek Fikirler MiUi 

Kudreti Yaratan Umdel erdir Filutin: 

Herkes Gibi .•• 
Ya.zan: B. FELEK 

En bftyük adamımızı, zamanın 

Ttırk nıileltine yalnız bir kere ba • • 
Amali milliye, iradei milliye yal 

nız bir şahsın düşüncesinden değil 
bilumum efradı milletin arzulan· 
nm, emellerinin muhassalasından 
ibarettir. 

Millet işlerinde her ferdin zihni 
başlı başına faaliyette bulunmak 
18zıındır. 

Kendilerine bir milletin talil tev 
di olunan adamlar, milletin kuv· 
vet ve kudretini yalnız ve ancak 
yine milletin hakiki ve kabili istih 
sal menfaatleri yolunda kullanmak 
la mükellef olduklarını biran hatır 
larından çıkarmamalıdırlar. 

Bir heyeti içtinıaiyenin müşte
rek ve umumi hisleri, fikirleri 
vardır. Heyeti lçtlmaiyelerin kıy· 
metleri, mertebei temeddOnlerl ve 
temayülleri ancak bu umumt bil 
ve fikirlerin tecelli ve tebarilzil 
derecesile anlaıılır. 

Nihayetsiz bir hilrrly!t kabili 
tasavvur değildir, hakların en bü
yüğü. olan hakkı hayat bile mut
lak değildir. 

Siyasi, askeri muzafferiyetler 
ne kadar büyük olursa olsunlar ik 
tlsadi muzafferiyetler ile tetviç e
dilmezlerse kazanılan zaferler pa
yidar olamaz. 

Mahdut vesaitle büyük işler gör 
menin tecrübe olunan yegane u
sulü, kuvvetlerimizi dağıtmamak 

vesaiti mevcudenin kısmı azamını 
gayelerimizden en mühim .Jlanlar 
üzerinde teksif etmektir. 

Anadolu Zaferi, tarih arasmda 
bir millet tarafından tamar.1en be
nirmenen bir fikrin ne kadar kadir 
ve ne kadar muhyi bir kuvvet ol
duğunun en güzel bir mi"lali ola
rak kalacaktır. 

Büyük Şefimiz Mustafa Kemal, istiklal harbi yıllannda 
ve inkılap senelerinde &ayııız nutuklar söyledi. Milleti uyan
dırmak ve milli mefküre etrafında toplamak, lnkıllplara ha· 
zırlamak yolunda her biri dAhlyane birer hitabe olan bu nu· 
tuklar bugiinün ve yannın Türk nesillerine hayat ve iman 
umdeleri olacak yükıek fikirlerle doludur. Onlardan ıize 
parçalar veriyoruz. Aziz kariler, bu vecizeleri ıntklayınız. Or· 
taya koca bir millet koyan ve ona ebedi lıtlklilinl ve refahı· 
nı temin eden mübarek Kemalin bu sözleri sizler için daima 
birer kuvvet menbaı olacaktır. 

İngiltere müstemlek&.t nazın Mı- iışladığı en büyük varlığı kaybettik. 
sır, Irak, Suudi Arasibtan, Yemen, Acımızı yazmak için edebiyat yap • 
ve Maverayiprla hükdmetlerlnln iiill* ltlltlm yokr Coı yanan "Ay!,, 
Ftllatin yuvarlak mua konf.amı- dbe Htmr. 
na davet olunacaklarını Frama man Blemlmtd fshar için cıs ya,ıan • 
dası altında bulunan Suriye ve Ltlb- maa kelime oyualanna yer bırakmaz. 
nanm davet olunmamakla beraber S.tahfm. hep t,ttiyorduk. Ara· 
her weyden haberdar edileceklerdir. ma llep'e4llen teblltlerln katı iba -
Fillstin namına davet olunanlar ara· relerinden Umlt maaalan çıkarma • 
anda Filistin bapnilfti11il bulunmı- 1a ~ahfa7ortluk 
yacaktır. Fillstiaden gelen haber'ere Son reeenta nhlm teb11il bile 
göre Araplar, bapnüftü davet ,}un· ba •ayü adaman hayata veda e-

Blr memleketin, bir memleket 11, en hayırh, en fa:ıiletkAr bit' vazı- madıiı takdirde konferansa işt!rak deeell lhtbnallerinl bbe sorlukla an-
halkmm dUımandan zarar görme- feleri de "ıyi valide,, olmaktır. etmlyeceklerdir. Filistinde çarpışma latıyorda. 
ıi acıdır. Fakat kendi ırkından bU.. 1~23 lar de•r m ediyor. Tulkerimde 19 - 8elld' Allah bUyflktilr. Geçen 
yük tanıdılt insanlardan vefum- Bir heyeti tçtimaiyeyi parçala- Arap maktul düpıilftür. Kasaba as- aefer • 1t11le olduvıtu: diye tlmltab-

. lık, felAket görmeef on ian daha a- madan, inhili.l ettirmeden, onların kerler tarafından tahrip olunmuştur. llk peelinde bit setre ıpk arıyor • 
cıdır. Bu, kalp ve vicdanlar için o- kuvvet muhassalasını inhilil ettir Almanya: duk. 
nulmu yaradır. menin tmk,ı~>ı tabiisi yoktur 1921 DUn sabah erkenden okuttui1am 

Harp zaruri ve bayati olmalıdır. Hakinılycti milliye öyle bir nur- Parla sefareti üçüncü kAtibi Fon mektebe rfderken her güııkfl pbi, 
Hayatı millet tehlikeye maruz kal· dur ki cmun karşısında zincirler Rath'm ölümü üzerine bütün Al· Dolmabah~e utayında onun baJft • 
mayınca harp bir cinayettir. erir, tac ve tahtlar yanar, tacidar- manyadaki Yahudilere karp ptldetU tını aradım. Göndere tam toka edll

lar mahvohu Milletlerin esareti hareketler vuku bulmut, ıtnagogtar dilini ıörtlne.- f"rahladım. 
Bir millete ıüzel weyler düf{lnen üzerine kurulmu• müesseseler her öi)e,. kadar. hetkes mnd.P •1r 

l n1ar • k lld ı l L Y taarru:ıa uğramıftır ve yakılmışt•r. 
nsa , .1.ev a e fer yapma11• tarafta yakılma.ı.a mahkfuna·ırl"'r. haberi alamamak ve kork----• ax.. 

k bw etli '--'---- 1 1 b a .. Yahudilere karşı yeni tedbirler alı- ~--- & a y ~ınu1111ft ar .,,, una l- 1924 renma kayıuıa ile birbirine bir -y 
U J.Wn ö ı ki 1 1 b nacaiı anlaşılıyor. Fon Rath'm ce- ..-

r, Y e mse er ya nız •· NetlcP-.l kat'iye daima ' .. arruzla ıoramlJOrdu. 
hl bir la 1 

.ı.... ki - sedi Almanyaya getirilecek ve ken• 
ıma ç feY o maz ar, mea""r alınır. 19'?4 Geçealenle barfs bir uablnt nr-
bi hl i mi ı Lf i d l di şehrinde merasimle gömüleccoktir. r 11 umu n n,"' r ra e u- dı. Söyleneni rUt k.vnyer, llyle4tk· 

mi t --n• if d i . Benlnı 'dn en büyük n~ktai sı- Yahudilerin siliıh taşıınalan meno • mu yen n, aııuu, a es, miımes- lerlal sorlcalda ifade edeblll1orlu • 
sili olsunlar. yanet ve rrıcnbaı şefaat nıilleHmin lunmuştur. Buna karşı gelen he:- Ya-

sinesidir. 19.l·1 hudi yirmi sene hapsolunacaktır dı .. 
Varlığımızı, fstlklMirnizi kutta- Halka yaklaşmak ve halkla kay- Son hadiseler sırasında binlerce Ya- Nasarlannda t'Ddi§8nin derinliği 

ran bütün ef'al ve harekat, milli!- naşmak dcı.ha çok ve dah:ı ziyade hudi tevkif olunmuştur. seziliyordu. 
tin müşterek fikrinin, arzusunun, 'llÜnevv~r_p:·e teveccüh ed•Yl bir Öile•en 10nra aeı haber duyuhm-
azminin yüksek tecelliyatından vazifedir. Gençlerimiz, mı.ine•ıver- lngiltere: ca, ba"8klar yarı~a inince, Tiirkle-
başka bir şey değildir. lerimiz. ne için yürüdüklerini ve rin bltylk naru ~andtiğii anlaşıldı • 

· ı 1. ' d" d. Avam kamarası kralın n11tkunu D k · · ıf · d·:ı;..· Bizim halkımız çok temiz kalpli ne yapac<ı;ı: arını evve a Ken ı ı- ers verme ıcın sın a ~r ııır.nn 
çok asil ruhlu, terakkiye kabili- mağlarında iyice takarrür •:t~irme- müzakereye devam etmektedir. Loyd zaman gözleri kızarmış gençlerin 

li ve onları halle tarafımla'\ l"'i!'c Corr, hükumeti, st"asetini izah etme :.. ...._ - temleri k•-• vetli bir hallttır. Bu hak ener bir " • " sess- ve y9Kp&... e -..- -
" e kabili hazını ft kabili ubul bir mest 1üzünden ptAdetJe tıen.ldt e•-• d .___..__t k ...ıa t tt 
defa muhataplarının samimi--+'• .- __, sın • •-a- pe ... ~ u 11111. 

JV~ hale getirmeli ve ancak ondan son ve hükumetin Sovyet Birliğı" il te"'- v · i f b d h kendilerine hadim olduklarına ka 3 ~ azıyet m ~ ir ..-.·s ane havasına 
ra ortay11 atmalıdır. 1923 riki mesai etınemeainin sebebio.;. IOr· d. bi · d ğır 

ni olursa her türlü hareketi derhal ursun 11• ~ r.ellC'ı erte ça • 
MuhMebe, haimt mücadele ha- nıuştur. f ı 

kabule amadedir. Bunun için genç linde butıınan gayri mer'i ku.vvet· 1 ım 
lerin, her şeyden evvel millete em spanya : .- Mazur görün. hastayım! dedi 

lerin gözıı:- görünür şekil ve snret ve: 
niyet bahşetmesi lazımdır. almasıdır. 1925 Serge mıntakasında cürnhurıyetçi - İçinizde bı1şlta :-tasta var mı! 

Bilelim ki milli benliğini bilml Herkesin, her ferdi millztm ruh lerle Frankistler arasında şıcldetli Sualime· 
yen milletler, başka milletlerin şi ve vicdatnnda ıu kanaat Mttsılınaz ır.uharebeler vuku bulmU§tut' Ild _ Hepimiz' dediler ve hıçkırma -

.... ...,.ı;.,ıWiıij~mııBBir'imrtiM&iiiıız.ii:""~~l~92~.--;su=r~e~tt~e~~e~.r~ıe;ş~m;e;l:id:i~r~k;i~a:rt;ı~k:_...h;u~µ;tr.aı'-.taLDJIWı!:a.tı:&ki.xe:LiıWii&IJJU~!l:..J,ZJl.::J~~dılar 
sünüz ki milleti mahveden, esir e tlruatuu pn ve ..,.ıtnt, o~!'&r ve FrtlltM ı Bb' klpaln kefferfal s6rmek bile 

Biz bir şeyi vicdanen iyi yaptı
ğımıza, sözlerimizin iyi olduğuna 

Dü~ana merhamet aciz ve za
aftır. Bu insaniyet göstermek değil 
insanlık hassasının ıe,·alinl illn 
etmektir. 

Hakiki zafer, muharebe meydan 
larında muvaff~k ... tauık değil, 
asıl zaferdeki mu.,caffaklyetlerJn 
menabiini kuvvetlendirmek mille
ti yükseltmektir. 

Hürriyetin de, m05ıa.r&tın da a
daletin de nokhi ıstir1aJı Hakimi 
yeti milliyedir. 

Felaketler, elemler rnağlrtbiyet 
ler milletler üz~rindeı b'~ takım a
miller vücut bulma.:ıına sebebiyet 
verir. Bu amillerin başı.cuı öyle 
kara gilnlerlnden suare mill•tlerln 
intibah ve vekarını bulma9ı, kendi 
benliğini duyma11dır 

Eaaslı ve kıymetli bır noktal a
zimet bulduktan s.>nt'a ondan 
muazzam gayeye ytlrür1.ıek \7e ona 
vasıl olmak elbette müyeaer 
olacaktır. 

Azamt tasarruf, şıarı millimiz 
olmalıdır. 

Heyeti içtfmaiyemizde Devleti
mizde hürriyet bipayandır. Ancak 
onun hududu onu bipayan yapan 
esasın ınahfuziyetile kaım ve mah 

duttur. 

Meşkuk tedbirlere fe,.•<.!ii mu
kadderat etmekten fevk41lde içti-

nap Jhımdır. 

Millet mukadderatını ke11di ~ 
d. inhisar ve iktidarına almak sa .. 
y~sindedir ki mucizeler halk ve 
ibdaına muvaffak old\&. 

Saltanatı ferdiyeye ve onun tem 
sil ettiği meş'um bir ,e<lf idareye . 

ih dilen bir silAh mukaddes
tevc e 
tir. 

t ik et metanet ve nefisten 
st am ' z· 

f dakarlık zafere isal eder. tta 
e :-anı olana mev 

istikbal, arzu ve lll&8 

uttur. vle 
Vakıf• hakayık olan, kalp ve 

_... mukaddes hu· 
danında manev1. ve insan 
Iardan başka zevk tapıruyan 1 

ka
dar yük.ek olursa o 

1ar için, ne bi bir kq• 
sun maddi makamaUD ç 

meti 7oktur. 

den, harap eden fenalıklar hep din menafiirJ tatmin için detı~ ancak insanı barpalamava ırlfl iken biltiln 
kisvesi altındaki kilfür ve mel'a kendine ait menfaatleri tçtn ken- Frama matbuatı Her Bitlerin son bir küme renciıa bu müşterek elem· 
netten gelmiştir. 

1923 
diline lüzumlu ve faideli göt'd..ığü nutldle meıgul olmakta devam edi~ teri ne hazindi Fakat ne samimi ve 
şeyler için yürüyecek ve bu mıl'et yor. Eko dö Pari nutku tehdit edi- ae ıdvt idi' 

Tatbik eden, icra"eden, karar ve artık anc11k bu zihniyetle ilerliye-
renden daima daha kuvvetlidir. cekttr. 19:!3 c1 mahiyette ı<;rüyor. Diğer Jazete- Onlar ki ht>p Atati.irkO görmUfler, 

ter de ayni fikri ileri sürüyor ve Al- eline dotınutlar. elinde büyiimilt • 
1921 Milletin milfterek arzu V"! -:ema- ırıanyanın milltemleke me1elelerini ]erdi Nbıl atlamarla.tdı? AiladıJar 

Hürriyeti matbuattan mütevel- :vfllüne te.,,u etmek ve unun lca- hal Ue kanmı.yacatuu IÖylüyorlar. ve ajlacbk 
lit mahazirin vasıtai izalesi yine batına hun mevcudiyeti hareket - En büyük ada.mımısı kaybet • 
binnefis hürriyeti matbuattır. dülturu bilmek, ha&ild yoJda ya. Japon711 1 memiz bize vHifemizJ unutturma • 

ıilyebilmek için J91ine ....mr. 1923 J leM malıdır, tavsiyesındeo bulunatak ol • 
Büyük 19Yleri yalım büyük Çin -Japon barbt haldmıda Şang dum,dinleyecek halde deiildiJer. Sus 

mill tl 
rDdrler eebrG flcldetle, top ,. tG- ~dan pln haberlere &6r9 Japon- mamı rica ettil...r. 

e er yapar. 1923 fekle ula 6ldürülemez. a .... bir ~ Çança tak ıancl Yı 
Milletlerin kalbinde hissi tntl· mlllete tarp irtikip edilen zaUma-~ çı:~ uceo'ya Elemlerimizi süki\tun derinlik • 

kam olmalı. Bu, alelade bir lnti- ne muamelelerin onu daha ziyade Çança'yı mod.&.79 --==~7 ~~~ne saldık. Acıdık ailadık, 7an-
kam değil, hayatına, ikbaline, re- takviye ettiği mücerrept\r. .a.G22 haber veriliyor. wa. 

fahma düşman olanların mıımrrat .Ehvenı §er, terlerin en muztn- MtıctaVlan 1 
larını izaleye ınatuf kutsi bir in· dır. 1924 
'.tikamdır. 1923 İlbnbul; bizim tarihimizin ve 

medeniyetimizin bir hulasa~ıdır. 
Saygısızlığın, tecavüzün küeüğiı 1B23 

büyüğü yoktur. 1924 BiziM ılham rnenbaımrr. doğru· 
Bende fazla bir teşebbill görül- dan d;.lğruya büyük Türk milleti-

diH bu, benim dejil, milletin mu• nln Vt"dan' olmuştur ve daima da 
ha•ala1mdan çıkan bir teşebbüa- 6yle o!at:aktır. 1925 

tür. 1923 Erkeklerimizin te§ldl ettiği or-
CQmhurlyet fazileti ahllkiy.,e dunun he.yat menbalarını kadınla-

mnstentt bir idaredir, Cümhuriyet nmız •~!emiştir. Memleketin esbabı 
fazilettir. 1925 mevcudıydtnl hımrlıyan kadınla

rımız olmuş ve kadınlanm1z oluıak• 
Benim için bir taraflık vardır: tadır. Kimse inkar edemeı ki bu 

bir tarafmı. O da Cumhuriyet ıa- harpte ''e ondan evvelki lı11tplerde 
raftarlıjı, fikri, içtimai inkılap ta- milletin kabiliyeti hayatiyesini tu -
raftarlıjı 1924 tan hep kadınlarımızdır. 1923 

Cümhurlyetin liyaseti hariciye- En yüksek askerlik budur: l\luh-
de veçhesi milstakinıane 'Ye halt~ telif ihttmallert çok iyi hE"Sap et-
•ne olarak 1Ulhun, muahedatm meli, en iyi ıörürıeni cür'et ve kat-
muhafuuına müteveccihtir. Mü- iyetle tatbik etmelidir. 1924 
ıı.uebatı tevil ve halisane hukuka Eğer milletimizin ekseriveti azi-
riayet ve hukuka tara riayette mesi çiftçi olmasaydı bfz bugün 
mütekabiliyet hattı hareketimiz - dünya yüzünde bulunmıy~lktlk. 
dlr. 192' 1023 

Her tftrl\\ muvaffaldyettn, lı'l!' 
Su gftne kadar istihsal eylediği- nevi kuvvetin, kudretin membaı 

mtz muvaffaldyetler, bize ancak haldldll milletin kendisi olduğlma 
terakki ve medeniyete doftru bir kanaatim tamdır. J 923 
yol açmıftır. Bize ve ahfadımım Mtldenlyetin bugilnldl veul•tnl, 
düpm vazife, bu yol 0%ertnde te- hatta bUC(lnkü filuiyatım demir • 
reddüdsüı Uertlemekttr. 1923 ,olu hartctnde lntlf81' ettirebilmek 

BUttın bu muvaffaklyetler yal- mGteeutrdlr. Demleyolu refah ve 
nıı: bealm eterhn dejildit ft ola- anıran yoludur. JIM 
mu. Bütün bu muvaffakiye&ler, Mlllettmtztn ~ deball .. 
bütün milletin tevhidi mesaisi ne- bu 1ayede llyık oJdutu mertebel 
t1celklir. 1923 medeniyete 1rt1kuı bittabi Ali m .. 

Kadmta"mızm \fftatfl umumı. tekler erbabım yetlştirmelde ve 
yede uhdeJerıne dUfen ldaı flın'Clen milli harsımızı na ile kAbild•t'. 
...._ ltelldUcrl tçln en ehemmiyet.. Hakikaten slnel m•lftttıt-•• 

Bütün Macaristan buıGn MRcar 
askerlerinin amiral Horti kumandası 
altında Kaşan '8hrine girmesini te
sit edecektir. 

~ir fert olmak kadar dünyada Dllh
üyarhk yoktur. . 1923 

Bizim milletimiz yekdi~rlnden 
çok farkb menafi takip eder.ett ve 
bu itibarla ;yekdijerile müaadele 
halinde bulunagelen muhtelif sunu 
fa malik delildir. Mevcut sınıflar 
)'ekdflerlrıln lazım ve mehumu 
mahlyetfndedtrler. 1921 

Milletimizin bütün hatay1ki 84_ 
lanıakta glSsterdiğt rüşt \'e kabil~ 
:ret §ayanı lftihan:lır. 1923 

Bütün dünyanın mllletlt!rini ti· 
nınm ve bu muarefem hat'p .:aııa
lannda olmuştur, ateı altL""tda ol
muştur, ölüm karşısında olm 1,~•.d' 
yemin ne temin ederim d bwm 
milletimizin kuvvei maneviyesi bü
tün mlllo!tlerin kuvvet maneviv.,, 
•inin pek çok fevldndedlr. iÖ20 

Benim için dünyada en b6yük 
müklfat, milletimin lll .ıu bir 
takdir ve iltifatıdır. 1920 

Bilelim. ki vlsıl oldulumua mu
vaffakıyet milletin tevhldl la&va ~ı. 
meatnden, tepiki faall19l at...ın
dn ileri plmlftlr. m,_. 'l,m mta
vaffaldyatı, muafterlJata atJcle ele 
kazanmak llttyonQ a,,u ... ı. 
tlnat edelim .. .,... l1iretle .r*b· 
,.Um. 1813 

Hiçbir medeni devlet yoktur k5 
ordu ve donanmamndan evvel iktl-

* Asnn en bUyHk adamını kaybet • 
tliimiz için Yıthılanan yilreiimiz ko
lay kolay kapanmaı. 

BUtUn hay'ltında lrimseye ben• • 
ıneyen o alelade faniler seviyesinin 
çok üstünden baktıtı dftnyaya gld
nfl herkes ıthl kapadı ve herkese 
henıeyen vegAne tar~fı bu oldu. 
Sağbfında onun -peylndeıı gitmeyi 

kendine nimet btlen Tflrk milleti 
ken4i yaptılı tarihe o intikal ettikten 
sonra da oııun yolunda yttrilyeeek • 
tir 

Banu f"D( ne9lin ona karşı olaa 
se•glılnde11 ıençlerln onun arka • 
sından döktükleri ıvasıız gaz 1qla
nnda apaçık ,ardUJD. 

Bayat fanidir He• bu yolan yol • 
euuyua. Tabiat kanlllllan delişmes.. 
Falan, falan .. 

Hepsi dofm' Ukin yazık oldu. 
Çok ama tok yuık oldu. 

Eenebi rnlirnatlllerin 
matem kararlan 

Ankara 10 tA. A.) - Haber alm • 
dıltna gör. Duayen bulunan Afgan 
büyük elçisi ewlln! Sultan Ahrnet 
Hanın riyasetinde toplanan ecnebi 
devlet milmeuilleri bugünden iti -
baren cenaae merastminln hitamına 
kadar ayafet vermemeyi. kabul re
•ıert yapmamayı, elçiliklere yan 
bayrak çekmeyi ve teessürlerine bir 
nifAM olmak üzere, bu akfam lstan
buldan avdet etmekte olan Başvekil 
Celil Bayan tatasyonda heyet halin
de karplam~ n B M. Meclisinin 
7aruald tapluatuındıa da bulunmayı 
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URK 'MiLLETi. MATEM c·NDE 
Halk, Dün Ebediyete Kavuşan Büyük Ölünün Nişı Önünde 

3 Gün Hürmet Ve Tazimle Son Selim Vazifesini Yapacak 

Dün, Büyük ŞJin ölüm haberini okuyan her genç hıçkıra hıçkıra ağlıyordu 

ATAMIZIN SON GUNLERI 
Büyük Şef, Uzun Günler, Harikulade 

Bir Eneriiyle, Ölümle Pençeleşti 
CelCil Bayar, Aziz Kurtarıcının Manevi Huzurunda Son Bir Defa 

ilüyük Bir ihtiramla Eğildi ve Ağbya Ağhya Yanından Çıktı 

Bir senedir Karaciğerlerinden 

muztarip bulunan Ulu Önderimi.% 
Atatürkün rahatsızlığı normal 
seyrini takip ederken, 16 Teşrini
evvelde, resmi tebliğlerle bildiri
len ilk kriz görüldü. Bu esnada 
hastanın vaziyeti ciddi ve endişe
li bir hal iktisap etmişti. Fakat, 
Atatürk, kendisini hiç kaybetme
mış ve büyük bir enerji hamlesi
le buhranı yenmişti. 

Hastalık tamamiyle normal sey
rine avdet etmiş vaziyetteydi. 
Müteakıp günlerde birçok ziya

retleri kabul etti, dostları ve ya
kınlan ve doktorlan ile görüştü, 
umumi vaziyetinde iyi bir salah 
müşahede ediliyordu. 

Bu arada, orduya hitap eden 
mesajı ve Başvekil Celal Bayann 
Meclisin aç1lış gününde okuduğu 
yıllık nutku da bizzat dıkte ede
rek hıwrlatm~ 

Atatürk, bundan sonra, Cüınhu
riyet Bayramınd& 16 saat .süren 
:ikinci bir kriz daha geçirdi; bay
ram münasebetiyle, Dolmabahçe ö
nünde dolaşan vapurlardan yük
l!elen marş sesler.inden ve Büyük 
Şef için yapılan büyük te:aahürat
tan fevkalade mütehassis olmu~ 
lardı. Bunu takip eden kriz de ha
fifçe geçiştirilmişti. 

Bu buhrandan sonra, geçen Sa
h gününe kadar, kendisini hiç kay 
bctmeden, Başvekil ve doktorlan 
ile görüştü. Atamızın umum! ah
vali, o güne kadar, yakın bir teh
likeyi işaret etmiyordu. Hatt!, Pa
zartesi günü Ankaraya dönen Baş
vekil Celfıl Bayar, umum! vazi
yette görülen bu salAh dolayısivle 
çok ferahlı ve sevinçli ki..i. • 

Atamız, geçen Salı günü akp
mı bir buhran diıha geçirdi. Bu se
fer, çok ağır rahatsız olmalanna 
rağmen, son dakikaya kadar ken
dini kaybetmedi. T&In manasiyle, 
ve kadir bir Başkumandana yakışan 
bir deha cnerjisile ve bir kahraman 
gfbi, ölümle pençeleşiyordu. Ya
nında bulunanlar, ondaki yaşama 
ceht ve kudretinin fevkalbeşer a
zametine hayran olmuşlardır. 
Çarşamba gününden itibaren, 

umumi ahvaldeki ağırlık ve vaha
met artmıştı. Evvelki ~Ü w 

Ula Onderin, geçen •ene, faal uıatlerinde alrnmlf bir renni 

geceyi dalgın bir vaziyette geçir
diler. Bu defaki buhran, dün saba
ha kadar devam etti. Ve Büyük 
Atamız, sabah saat 9 u 5 geçe ha
yata gözlerini yumdu. 

Müdavi ve müşavir tabipler, sa-

rayda bulunan Başvekili feci ne
ticeden haberdar ettiler. Celal Ba
yar, aziz kurtancmın manevi hu
zurlannda son defa büyük bir ih
tiramla eğildi ve ağlıya ağlıya ya
nından çıktı. 

Atatürk 
'öyle bir meı'ale yaktın ki blıe ey Atatürli 
Senin evlôdın olan artık izinden dönmez; 
Ölümün başka ateş yak+. gönüllerde fakat 
Güneşin nuru söner de o ateşler sönmez ! 

Hüseyin Rifat 

Dün aokaklarda kadın, erkek, çoluk çocuk, 
biiYük küçük lıerka ağlıyordu 

~talanmn büyük kayıbını duyarak, Oniver.iteyi ağlıya ağlıya terkeden Atatürk ÇOca]dan 

Bütün Türklüğün babası, Türkiye
nin halaskan ve dünyanın en büyük 
adamı, en kudretli Türk, en kahra
man kumandanı Büyük Şef Atatürk 
bütün çocuklarını öksüz bıraktı. 

Mukaddes emanetini, muazzam ese 
rini ordunun kudretli ellerine, çok 
güvendiği gençliğe ve bütün Türk 
milletine bırakarak ebediyete giıtti. 

Bu kara haber duyulur duyulmaz, 
yalnız Türkiyede değil, bütün dün
yada çarpan bütün yürekler sızladı 
ve hiç mübalağasız bütün gözler yaş.
la doldu. 

Bu umulmaz ,hadiseyi ilk haber 
veren işaret hala Doimabah~e dal
galanan rıyaseLıcumnur ıoı~unun, ya 
nya indirilmesi oldu. 

Büyük Şef, dün saat dokuzu beş 
dakiıka geçerken şerefli ve kahraman 

hayatına gözlerini yum.muş bulunu -
nuyordu. 

Büyük matem havcuı 
Saraydaki torsun yarıya in -

dirildiğini gorenler ani bir he -
yecanla sarsıldılAr. Zaptedemedik -
leri hıçkırıkları ve göz yaşlan ile 
ağlamaya başlad?lar. Bu anda Dol -
mabahçe sarayının içinden hıçkırık
lar sokaklara ta~ış gibiydi. 

Telaşlş gidiş ~elişler, göz yuva
larında toplanan ve zaptına mukte
dir olunamıyan yaş birikintileri bu 
kara haberin ve acısı yüreklerde dü
ğümlenip kalan elim akıbetin en ve
ciz üadesi oluyordu. 

Çok kısa bir zamanda haber şeh
re yayılmış, resmi daireler, müesse
seler, sefarethaneler bayraklanm ya
rıya indirmişlerdl 

lstanbulda bulunan sefirler, resmi 
kıyafetle 5araya gitmeğe ve açılan 
defteri mahsusu imzalamaya başla
m~lardı. Saat on ikiye doğru sara
yın Dolmabahçe tramvay caddesine 
bakan büyük merasim kapısı ka-
pandı. Bundan aonra gelen se -
firler, İstanbulda bulunan saylav
lar ve diğer zevat sarayın hizmet 
kapısından girerek açılan defteri 
mahsusu imzalamaya ve taziyetleri
ni bildirmeye başlamışlardı. 

Saat bire doğru devletin resmİ 

tebliği ile müdavi ve müşavir dok· 
torların raporları öğrenilince şehir

deki matem havası büsbütün hazin 
bir şekil almış ve bütün dükkinlar, 
müesseseler bayraklarını yarıya in
direrek asmak suretile büyük ma
temlerini iliı.n etmek istemişlerdi 

Fakat bu şekil mevzuata aykın 
olduğu ve yalnız resmi günlerde bay 
rak çeken resmi ve nimresmi mües
seselerin bayraklarını yarıya indire
rek asmaları icap ettiği cihetle diilt
kanlar ve hususi bino.lar bir müddet 
sonra bayraklarını kaldırdılar. 

Eğlence yerleri kapandı 
Bütün eğlence yerleri, içkili lo

kantalar hattA bir kısım mağazalar 
bu kara haberi duyar duymaz ke
penklerini indirmişler, bir kısmı da 
büsbütün kapamışlardır. 

(Arkası 4 üııcilda) 
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Cenaze, Ankaraya 
Büyük Merasimle 

Naklolunacak 

Asıl Merasim, Nakilden 10 Gün Sonra 
Y apalacak. Atamızm Nereye Defnedileceği 

Henü-1 Rofl; oöil 
Ankara 10 (TAN Muhabirin

den) Ebediyete intikal eden ı.ı.la 

şefimizin cenazesi tahnit edile
rek bütün halk ve ~ençlik bü
yük ölü önünde son yüksek ih
tiram., vazifesini ifa ettikten 

sonra muazzam merasimle An
karaya naklolunacaktır. 

Ank:ırada yapılacak cenaze 
merasiminin proğramını teslıit 

etmek ve icap eden tertibatı al
mak {bere deThal, Hariciye ~ 
kaleti umumi katibi Mcnemen

cioğlunun başkanlığı altında ilci 
komisyon kurulmuştur. Komis
yonla1'dan biri Protokol işlerile 
meşgul olacnktır. 

Ankarada yapılacak cena-ı:e 

merasimi, cenazenin Ankaraya 
naklinden on ırfin sonra yapıla- ' 

Caktır. Atntürktln nereye g3m6-
leceği henüz belli değildir. Kea 
disinin bu hususta bir nsiyeti 
olup olmadığı tetkik edilmekte
dir. Bu husustaki umumi arza 
muhteliftir. Mezann1n Çankaya 
köşkünün yanında, Ankara kale
sinin ortasında. eski meclis bl
na5t bahçesinde yahut ormaa 

çif tıiğinde yapılma~ fikirleri i
leri rriirillmcktedir. Biltfin ba q 
ler için millet meclisinin karar 
Yermesi n millt yas baldoııda 

da mukarrerat ittihu edilmesi 
beklenmektedir. 

Reisicllmhur vckiltnfıt nin

de de bir tadye defteri açılnı\f" 
tır. Bu,.Un saat ona kadar tad
yeler buraya yazılacaktır. 

.~-.... • ._. ..... r ........ ..._ u _.. •• 

EcnebiDevletler Dün 
Taziyelerini Bildirdi 

Büyük Dünya Şunu Arzetmek isteriz ki Bu 

Adamımn Ziyaı Sizin Gibi Herbirimizin 

Derece Müteessir Etti Milletlerini de Son 

Ankara, 10 (A.A.) - Bugün bü
tün ecnebi devlet mümessilleri Reisi
cümhur vekili ve B. M. M. Reisi Ab
dülhalik: Rendayı ziyaret ederek def
teri mahsusu imzalamışlardır. 

Ankara, 10 (A.A.) - Bugün saat 
17 de Hariciye Vekili Doktor Aras 
Ankaradaki ecnebi diplomatlarım 
heyet halinde kabul etmiştir. 

Duayen bulunan .Afgan büyük el
çisi ekselans Sultan Ahmet Han dip
lomatlar heyeti namına atideki be
yanatta bulunmuştur: 

Bay Vekil, 
"Gerek kendi namıma, gerekse du

ayeni bulunduğum diplomatlar heye
ti ve temsil ettiğimiz memleketler 
namına zatı devletinize bu büyük 
mateminizden dolayı derin tees
sürlerimizle samimi taziyetleri
mizi arzederim. 

Sunu da zati devletinize arzet-

mek isterim ki, bu büyük dünya 
adamının ziyaı sizin milletiniz gi
bi her birimizin milletini de son 
derece müteessir etmiF. Bütün 
kalbimizle bu po.yansız kederinlle 

iştirak ediyoruz.,, 

Hariciye Vekili doktor Aru ce

vap olarak demiştir ki: 
"Bay Duayen, büyük elçiler, or

ta elçiler, maslahatgüzarlar, 

Mümtaz mümessilleri bulun -
duğunuz dost memleketler namı
na gerek kaybettiğimiz ulu şefim.iz 
gerek onun ölmez eseri olan Tür
kiye cümhuriyeti hakkında gös -
terdiğiniz derin ve müessir sem • 
pati tezahürü Türk milletinin ve 
cümhurlyet hükıimetinın ruhun-

da menkuş kalacaktır. 

Samimi taziyetlerinizden dolayı 
bütün kalbimle tesekkür ederim-
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GENCLIK HEM AGIR BiR MATEM ICINDE. 
HEM. KAVI BiR iMANLA DOLU 
Üniversitede Hazin Bir Manzara 

Güftesiz ve Bestesiz Bir lztırap Marşı Gibi Hıçkıran 
Yüzlerce Genç "Ölen Atatürk, Bizim 

idealimiz Olan Atatürk Değildir. O, Ölemez,, Diyordu 

Keaut inkılaplann I mesut çocuklan; mfinevver Atatnrk kızlan, dfin ilzerlerine dünyalar )'lkılmq kadar 
müteessir ve &özleri 1qhydı 

G ençnğı koynunda toplıyan n-
niversite konferans sa-

lonunun havuı, taştan bir yü -
reğl bile ıızlatabilecek ka -
dar heyecanlı tdi. Üniversite 
gençleri, kendilerini, atalarının ha 
hrasına hürmeten bir dakika süku 
ta çağıran bir arkadaşlannın dave
tine bile çok güçlükle itaat ede-

• ÇUDK"U yun!K"tell ll'OpaD 

hıçkınk, söz gibi iradeyle zaptolu 
namıyordu! 

_Bu ruku ttan sonra, kürsüye söz 
!o~lemek ihtiyacile çıkan genç bir 
unıversitelinin hançeresi de hıçkı
rıkların istilasile tıkandı: 

.. _ Boğuluyorum. Dedi... Eğer 
göz yaşlanın size anlatmak istedik 
lerini anlatabilirlerse ne mutlu ba
lla ... Ne mutlu bize: 

Olen Atatürk. bizim tdealtmlz 
olan Atatürk değildir. O ölemez. 
Ve o Atatürk, her zaman, emanet
lerile birlikte, her Türk gencinin 
kalbinde yaşıyacaktır.!,, 

Bu gençten sonra kürsüde yer a 
lan rektör bile metanetinin bu yı
kıcı ıstıraba yenilmesine mani o
lamadı. Ve· 

- O ... Dedi, bir yıldanberl ısb
l'ap çekiyordu. Ve sanki ölümle; 
ınilletini kendi acısına alıştırmak 
için çarpışıyordu. 

Onu kurtarmak için, yapılma
ınış hiçbir şey kalmadı. Eğer kabil 
olsaydı, on sekiz milyon insan, 
ömürlerinin yansım, Atatürke terk 
ederdi. Buna rağmen onu kurta~ 
ramadık. Fakat onun bugtin ema
netlerini, her devirde her tehlike
den kurtaracağız!._ 

Rektör ırusunca, cfldtmin n tçi
nıin her tara.tını ıesten bir alev ya 
ladL 

Yüzlerce gencin, gO..ftestz, bes
tesiz bir ıstırap marşı okur gibi 
hınçkınşı, insanı içine gömüldüğü 
ınüz matemin azame~inden ürper
tiyordu! 

Eğer tam o sırada Vali Muhid
din Ostündağ:ın, rektöre gönderdi 
#i telgrafın ihtiva ettiği şu vaad 
okunmasaydı, üniversite gençleri, 
atalarını bir defa daha görmek ar
zusunun heyecanını çok güç yene 
bileceklerdi: 

.. _ Devlet. Atattirke ait büylik 
nıatem proğramını tanzim ederken 
Türk gençliğine icap eden en bü
yük yeri ve hakkı verecektir!,. 

* tstanbulun her köşesine bir an-
da koyu ve boğucu bir ses gibi ya
Yilan dünkü haber, zehirleyici ha· 
Vasile büti.in mektep dershaneie
rini sarmakta da gecikmedi: Göz 
lerini Atatür"'ün varattığı dünya
da açmış olan küçücük yavrular 
doğumlarından beri ilk kara gün
lerini daha dün gördüler: Kendile 
rine kara ·· n österme en ~· 

reklerini de canlı birer zindana 
çevirmişti. 

Muallimler ders verecek, ve ta
lebeler ders alacak halde değiller
di. Fakat çocuklar dün, körpe ve 
mes'ut hayatlannın en müessir 
dersini, ıstırap denilen hocadan al 
dılar: Çünkü dün, ıstırap çekme.rl 
ni o kadar gün görmemiş nesil bi
le ö2rendi!~-~~~~ 

D iln, 6fleden biraz 90nra: 
- İkinci tab1! feryattan i

le İstanbul sokaklarını dolduran 
küçük gazete müvezzilerinden bir 
çoklan, incecik sesleriyle hangi 
yarayı deştiklerinin henüz nasır 

bağlamaya başlamış çıplak taban
lariy le hangi yaraya bastıklannın 
farkında bile değillerdi. 

Onlardan Ud tant>si, Beşfktaştan 
Dolmabahçeyt" doğru ilerleyen bir 
tramvayın arko sahanlığında be -
nim yanıma düşmiı~tü. Birisi 9. 6-
teki on og bir yaşında görünüyor
du. Bugün, bir mukavemet ~mpi
yonundan fazla mesafe katettikle
ri, yırtık gömleklerinden bAll ı... 
laklıklan gitmemiş olan terden 
belliydi. Fakat. buna rağmen. iki
si de, bir bııyram günündeymiş gi
bi neşeliydiler. 

Kazandıklar çeyrekleri, kurut • 
lan, saya sayı bir ceplerinden 6-
bür ceplerine naklediyorlar, ve bu 
arada birbirlerine sualler ıt0rarak, 
bu ummadıklan 1erveti kendileri
ne kazandıran meçhul sebebi ka'V'
ramaya cabahyorlardı: 

- Neden bu kadar çok satıldı 

dersin? 
- Bilmem Ben böyle ~ gör -

medim. 
- Ben gidip yilz tane daha ala-

cağım! 
öteki tiinltstz. dudak bükta! 
- Kalmamıştır ki! 
Küçüğü merakla sordu: 

- İçinde neler yazılıydı aca • 

ba? 
Büyüğü alt dudağını .sarkıttı, 

boynunu çrapıttı: 
- Bllmme' dedi. 
Konuşmalımr.ın ~kilnden. bel -

ki yüzlerce inııana duyurduklan 
haberin mahiyetinj öğrenmek fır
satını ve imkAmnı henüz bulama
mış olduklan ışiklrdı. 

Bu ha berin mahiyetini, ft ma -
nu•nı ötı'enmtenln pnlann, .ki1db 
dllı: ,.Ozlertndtt uyandıracatı tee.
sürü okumak ihtiyacını yeneme -
dim Tramvay sahanlığında yalnız 
bulunmamızı fırsat sayarak:: 

- Çocuklar, dedim, Atatürk öl
dü' 

İkisinin c.ie kt1çilcük avuclannda
ki çil kuruşlar, çil onluklar, çil 
yirmilikler. bronz ve nikel para -
lar sahanlığın döşemesine ııerpil
di. İkisinin de küçük elleri. omuz 
ma!sallan kınlmıı gibi yana sark
tı. 

Gözlerime dikilen gözleri ıslan
dı. Sonra ikist de başlanm önleri
ne eğdiler. Solnk küçük yüzleri 
muum bir hicapla kızardı: 'Biraz 
evvelki neşeleri. h~aplan, gaflet
leri ve niyetleri onlan büyük bir 
ıuç gt"'>l utandırm1ştı Büyüğü: 

- Amuca.. dedi. bilseydik, sa -
tar mıydık o gazet<?leri biz!. 

Ben on tarı bu vazilenin bir suç 
olmadığına fknaa çalışırken, iki 
çocuk. tıpkı ikı büyük adam gibi 
ağlıyorlardı! 

U unlan anlatışım. sadece, ben
U d~ çok derin bir teessür ya

ratmıt olmasından mı! Hayır_ Bi
l!ld~ tramvay sahanlıtında phlt 
olduğum bu basit sahneyi anlab
pm, dQn 1.t!nbulun her köfelrlnde 
karpma dikilen canlı iztırap ta~ 
lolanndan hangisinı tuvir edece
fimi faprtfl?ndandır. 
Tasvir diyorum. Fakat bunu ya. 
urken, "tasvir,, kelimesinin ilade 
ettiği fiili becermekten lıcb kala
cağımdan da emini!!ı: 

Çünkü dün, bütün lsıanbulda, 

Türk Genci! 
Cümhuriyet 

Sana Emanettir! 

Atamızın Gençliğe 

Hitabesi 
Buciln vasıl olduğumuz neti

ce, uırlardanberi çekilen mil
U musibetlerin intibahı ve bu a· 
ziz vatanın her köşesini sulayan 
kanlann bedelidir. 

Bu neticeyi, Türk gençliği- ~ 

ne emanet ediyorum. 
Ey Türk gençliği! Birinci va· 

zifen Türk istiklalini, Tü!'k 
Cümhuriyetini, ilelebet mu -
hafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikba • 
linin yeeane temeli budur. Bu 
temel, senin, en kıymetli hazi
nendir. İstikbalde dahi, seni, bu 
hazinenden mahrum etmek 1Sti-
7ecek dahili ve harici bethahla· 
ruı olacaktır. Bir &iln istiklal 
Ye Cilmhuriyeti müdafaa mec -
buriyet ine dü~rsen vazifeye a
tılmak için, içinde bulunacağın ' 
vaziyetin imkan ve ıeraitini dü
şilnmiyeceksin! Bu imkan ve ~e
rait, çok namüsait bir mahiyet-
te tezahür ~debilir. İstiklal ve 
Cümhuriyetine kastedecek düş· 
mantar bütün dünyada emsali 
ıörillmemit bir ralibiyetin mil-

.... 111 •- Su' a .. 
hile ile ads Tiıtanın, hDtfin ka-
leleri zaptedilmiş, bfitün ters" • 
nelerine ıirilmiş, bütün ordula
n dağıtılmış ve memleketin her 
köşesi bilfiil işral edilmiş olabi
lir. 

Bfitiln bu teraittcn daha e
lim ve daha vahim olmak üze
re memleketin dahilinde ildi . 
dara a&hip olanlar gaflet, dala· 
Jet ve hattl hiyanet içinde bu
lunabilirler. Hatta bu iktid.u 

Ahipleri phsl menfaatlerinL 
müstevlilerin siyasi emellerile 
tevhit edebilirler. Millet. falrru 
zaruret içinde harap ve bitap 
dütmfiı olabilir. 

Ey Türk istikbelinln evlAdı. 
işte, bu ahval ve şerait içinde 
dahi vazifen, Türk istiklal n 
Cilmhuriyetini kurtarmakhr. 
Muhtaç olduğun kudret, damar 
lanndaki asil kanda mevcut • 
tur. 

[11 ~!i.!!!!!!i!i!G!!a!!zi!!i!!!!M!i!!!!ust!!!!!!a!!fa~K~e!!!miıı!!a!!"!1~ 
bütün memlekette büyük adamlar 
çocuk gibi. ve küçük çocuklar, bü
yük adam gibi ağladılar. Çünkü 
bu ıztırap, çocuklann idraklerini 
büyütmiif, ve büyüklerin metanet
lerini küçültmüştü! 

Bayraksa kalan Dolmabahçe 
arayı, koskoca bir türbeye dön
müştü! Ve halk, bu türbenin etra
fını. canlı, fakat sessiz bir ıztırap 
parmaklığı Jribi kuşatmıştı. 

Polla, bu kuşağı. koparmaya, 
incitmeye, örselemeye kıyamıya

ralt gev~tmeye çalışırken ağlı-
7ordu! 

Ve tıpkı babuınni mezannı zi
yarete gelmiş binlerce ~lat gibi 
biribirini teselli eden halkın göz
yaşile uılanmış dudaklan, Atatür
kün tabutunu öpmek ihtiyacile tit
riyordu! 

* İman. tramvaya binince, otomo-
bile binince. her mahallenin her 
10kağına girince, her rastladığı in-
11anın bQkülmü, bt>ynuna, ve göz.. 
yaşı tuzile kavrulup kızarmış göy 
lerine bakınca, ve bütün bunlan 
yaptıktan sonra gözlerini yum~ 
ca, ağlayan bütün bir millet görü
yor. Kendiliğinden, ve kendi ken
dine ağlıyan bir millet. Yani dün
,. tarihin.in benilz görmediği yu
wwhll btr mflletl 
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TORK MiLLETi, 
MATEM iÇiNDE 

Halle, Dün Ebediyete Kavuıan Büyük Ölünün 

Naşı Önünde 3 Gün Hürmet ve Tazimle Son 

Selam Vazifesini Yapacak 

Ula OnJerin .on portrelerinden 

(BQ.f\ 3 üncüde) 
Büsbütün kapananlar sinemAlar, 

tiyatrolar ve içkili, sazlı lokantalar
dır. Sinemalar ve tiyatrolar yalnız 

kapamakla kalmamlJlar, resimlerini, 
ilanlarını, tenviratlı rekllmlarmı da 
kaldırml§lardır. 

Bütün sazlı ve çalgılı yerler saz
larını ve çalgılarını tatil etmiJJ.erdir. 
Bu gibi yerlerden hiç biri ışıklı ve 

renkli reklamlannı kullan.mamıı -
!ardır. 

saat tahnit edilmiş olarak kaldıktma 
sonra teçhiz ve tekfin olunarak bal
kın sellmlıyabileceği geniı bir yerct. 
ihtiram mevkiine konulacak, biri bü
yük, diğeri orta ve üçüncüsü kilçdk 
rütbeli üç asker! erki.n ve subaym 
nöbetçiliği altında bırakılacaktır. 

Bu yerin Sarayın muayede ..ı. 
nu olması muhtemeldir. Diğer bir ih
timalle de Atatürkün kıymettar n~ 
lan sarayın merasiDı kapısı önün
deki meydanlığa konulacak Te halk 
üç gün caddeden geçerek büyük (>. 

lünün huzurunda eğilmek suretile 
selim ve ihtiram vazif esi.ni yaı-bi -

Dün akşamdan itibaren de hiç bir 
içkili lokanta içki satmamıı ve hep
si de saat dokuzda kaP:8JlllŞlardır. Bu 
dükklnlar, içki atmamak 19r -
tile her gece saat yirmi bire kadar Yine ayni mevkide lstanbalda 
açık kalacaklardır. büyük bir asker! geçit resmi yapıla-
Şehirde kahveler ve bakkallar da rak İstanbuldaki askerl kıtalann bq 

dahil olduğu halde bütün dükkAn- kumandanlarının büyük huzu.rlaı;m
lar gece saat 21 de kapanacaltlardır. dan geçerek son rasimei selim ve lh-

Şehrimizdeki ecnebiler matemi _ tiramı ifa edeceklerdir. 
mize büyük bir .samimiyetle iştirak Tahnitten evvel Atatürküıı moJa.. 
etmişler, bütün ecnebi ticaret mü _ jı da alınmıf bulunacaktır. 
esseseleri kepenklerini yanya indir- Askerl merasimi müteakip cenam 
mişler, vitrinlerine siyah tüllerle n1n Anltaraya nakli merasimi yapa -
sarılmış siyah çerçlveler içerisinde lacalrtır. Defin meruiml Ankarada 
b'üyük hal&skArm resimlerini koy _ on gün 90nra yapılacaktır. 
mu§ladır. Cenaze maarimi laazırllfı 

Bcyoğlundald büyük fotografha- Büyük ölünün ebediyete tevdi • 
neler vitrinlerini aiyah renkle boya- diJeceği nokta henüz tesbit .e tayba 
mışlar, siyah tüllerle dekorlamıılar edilmiş değildir. Atatürkün btr ft -

ve Atatürkün portreleri ile hayatla- ıriyeti olduğu tahmin edilmekle ı,. 
nna ait muhtelif fotograllarını si • raber defnedileceği noktayı tayin -.. 
yah çerçeveler içerisinde teşhir et - mediğine ihtimal verilmektedir. 
mişlerdir. Bunun için bu nokta et.rafında 
Şehrimizde bulunan ecnebi komo- muhtelif rivayetler vardır. Dün feb

loslar saat 16 dan ıt0nra vilayete gi- rimizde ağızlarda gezen rivayetls 
derek valiyi ziyaret etmişler ve tazı. arasında millt kahramanın Ankara 
yette bulunmuşlardır. kalesinin ortuında hazırlanacak çok 

N Ôf tahnit edilecelı. 

Dün akşam bu satırların yuıldı
ğı dakikaya kadar İstanbulda cena
ze merasimi lıakkmda hiçbir malQ -
mat yoktu. Yalnız Ankara muhabi -
rimizin verdiği malômata göre, ls
-ı8An ZJSJVAaz aJ[.rnıeıv .reynunqaeı 
lannı 3 gün huzuruna yüz sürebil -
mek suretile göstermeğe bir kere da
ha fırsat bulacaklardır. 

Büyü ölünün çok kıymetli nAŞ1 

bugün mütehassıslar tarafından tah -
nit edilecek ve bu kıymettar niş 24 

yüksek bir noktada ebediyete ~ 
olunacağı. Büyük Millet Mttlisf bah 
çesine, Atatürk parkına., Çanka,... 
ki köşkünün yanına. Orman çiftlll'
ne defnedileceli rivayetleri de ~ 
dL Bu noktayı da Büyük Millet Meo
llsinin tayin edeceği muhtemel 16 • 
rülmektedir. 

Şehrimizde bulunan bir kısım eo
nebi devletler elçileri cenaze ~ 
siminde bulunmak ve Haridye Ve
kAletine taziyetlerini bildirmek üze.. 
re dünden itibaren Ankaraya gitmi
ye başlaıpışlardır. 

Büyülı. Şelimd, Ciimlarıriyetin 10 1111e11 yılJöniimüncle 
luılaraman onlrmrm ~~ini ~hn 
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DEHANIN TARiHi 
Bir "Cihanı Husumet,, Elinden Kurtardığı Harap Vatanı 

Bir M mure ve Türklüğü Dünyanın En Kudretli 
Milleti Haline Getirerek Ebediyete Çekildi 

. 

Solda kahraman Türk On/ulan BQfkumandanı Müşir Gazi Mus

tala Kemal, uığda geçen •eneki manevra/an, ismet lnönü ile be

Taber takip ederlerken canlı bir salha, ortada Ulu Şef Atatürk 
ve arkasında da Ankara aüueti 

A tattirk•fin hayatını yamıaya 
kalluşmak. her devirde, 

her kalem sahibini utandırabile
cek bir cürettir. Fakat bu cüreti, 
hele böyle bir günde göstermeye 
mecbur kalmak, bu meslekte 
yüklendiğim ve yükleneceğim va
zifelerin en ağırıdır. 

V aktile, bu vazifeyi çok daha 
müsait prtlar, lmkônlar ve duy
gular içinde başarmaya kalkışınış 
olan bir meslekdaş bile: 
•- Mustafa Kemali :-azmak, 

tarihten bir sayfa kaleme almak 
değil. bizzat koca, ve yüce bir ta
rihi sayfalar haline koymaktır_ 

diyor ve sonra, koca bir sayfayı, 
sa.de bu vazifeyi başarmanın bü
yük güçlüğünü tarife tahsis em. 
yordu! 

Mustafa Kemalln tarlht rolQ; 
bir "cihanı husumet,, elinden kur
tardığı harap vatanı, 20 sene gi
bi kısa bir zam.an içinde mamur, 
mesut bir memleket ve Türklüğü 
dünyanın en ileri, en kudretli bir 
ın.i.lleti haline getirmiı olmasile 
belki hulasa edilebilir. 
Güçlüğünün büyüklüğü bile 

koloy kolay tarif edilemiyen bu 
nzifeyi. dünya tarihinin en nan
kör, en hain, ve eıı insafsu gece
sinde, ,uıcı bir ıztırabın kurut
tuğu bir dimağla başarmaya 

mahk!1m olmak, ömrümün sonu
aa kadar acısını duyacağım bir 
cezadır. Ve mesleğimin bana tak
dir eWğl bu ce.za; kalemimin uğ
rayacağı aat., en Jnsafsu: gözlere 
bile DUl%W' gösterebilecek kadar 
büyüktCırl 

Zaten bu btlyiJk ·~ gfri~ek 1-
~ içimde bir mecal ve cesaret 
kırmtw bulabilirsem, onu, mazur 
cöcüimek ümidinden alıyorum! 

1881 de Seltınıkte doğan A
tatürk, çocukluk günlerini 

btu.at n §U cümlelerle anlaU
J"Or. 

•- Çocukluğuma dnir Dk ha
tırladığım şey, mektebe gitmek 
meselesine aittir. Bundan dolayı, 
anamla babam arasında şiddetli 

bir mücadele vardı. Annem, ill
hilerle mektebe başlamamı ve 
mahalle mektebine gitmemi isti
~ordu. Rüsumntta memur olan 
babam, o :zaman yeni açılan Şem
si efendinin mckt bin d vam 
etmeme, ve yeni usul üzerine o
kumama taraftardL Nihayet ba
bam işi mahirane bir surette hal
letti. Evvel&. merasimi mutade ile 
mahalle mektebine başladım. Bu 
suretle annemin gönlü yapılmış 

oldu. Bir müddet sonra da mahal
le mektebinden çıktım. Şemsi e
fendinin mektebine kaydedildim. 
Az. mnıan sonra babam vefnt et
ti. Annemle beraber dayımın ya
nına yerleştik. Dayım köy haya
tı geçiriyordu. Ben de bu hayata 
karıştım. Bana vazifeler veriyor, 
ben de bunlan yapıyordum. Kar
deşimle birlikte, bakla tarlasının 
ortasında bir kulübede oturduğu
muzu ve kargaları kovmakla uğ
raştığımızı unutmam. Çiftlik ha
yatının diğer işlerine de kanşı

yordum. Böylece biraz vakit ge-

çince, annem, ben mektepsiz kal

dığım için, endişe etmeğe ba§ladı. 

N""ıhayet, Seltmlkte bulunan tey

zemin evine gitmeme, n mekte

be devam etmeme karar verildi 

St?lAnik mülkiye rüştiyesine kay
dolundum!,. 

B iiyük askeri ikbaline do~ 
ilk adımı bu suretle atan 

Mustafa, hitabette.ki, riyaziyed&
ki ve edebiyattaki üstünlüğünü 
sınıf arkadaşlarına kabul ettir
mekte gecikmiyor. Derhal teba
rüz eden hu üstünlükleri sayesin
de, arkadaşlarından bir hoca hür
meti, ve hocalarından bir arka
da§ muamelesi gonneğe baı;lıyor. 

Atatürk, Balkan clevletleri Erkanıharbiye Reislerile birarada 

HattA bu yüzden, bir gün riyazi
ye hocası ona: 

"- Mustafa... diyor, islmlerl
mlz yüzünden, bizi birbirimize 
karıştınyorlar. Bu böyle olmaya
cak. Arada bir fark bulunmah. 
Bundan sonra senin adın "Musta
fa Kemal,, olsun bari!,. 

Kemalini olduğu gibi. bu ismi

ni de hocasından alan "Mustafa 
Kema~, , boş vakit buldukça, kü
çült sınıflara riyaziye dersleri 
vermeğe bile başlıyor. Ve netice
de, dört senelik rüştiye tahsilini 
parlak bir muvaffakıyetle bitiri
yor. Ve idadi tahsilini yapmak ü
zere de Manastıra geçiyor. 

Bu hatıralarından, bütün yük
sek seciyelerinin daha çocukluk
ğunda tebarüz etiğini anladığımu: 
Mustafa Kemal, 1901 de, yüksek 
tahsilin o mektepte görülen kıs

mını bitirerek erkanıharblye sını
fına ayrılıyor 11 kannusani 1905 
de de erkanıhnrbiyeden mezun 
oluyor. Bugünlerinden bahseden 
hatıralarında: 

.. _ Ben. diyor, erkAnıharbiye
de, mutad olan derslere iyi çalışı-

• yordum. Bunlann fevkinde ola
rak, bende ve bazı arkadaşlarda 
yeni fikirler peyda oldu. 

Memleketin idaresinde ve r;iya. 
setinde fenalıklar olduğunu k~ 
fetmeye bqladık. Binlerce kişi

den ibaret olan harbiye talebesi-

ne, bu keşfimizi anlatmak hevesi
ne düştük. Mektep talebesi ara
sında okunmak üzere de mektep
te el yaz.ısı ile bir gazete tesis et
tik. Sıiılf halinde ufak teşkilatı

mız va..-dı.. Ben heyeti idareye da
hildim. Gazetenin yazılarını ekse
riyetle iben yazıyordum. O zaman 
mektep müfcttiŞ lsmail pa~ var
dı. Bu harekatımızı keşfetm.i§ ta
lı:lp ettiriyormuş. Bir gün, gaze
tenin icap eden yazılarından biri
ni yazmakla meşguldük. Baytar 
dershanelerinden birine girmif, 
kapıyı kapamıştık. Kapı arka-

sında bir kaç nöbetçi duruyordu. 

Mektep müdürü Rana Paşaya 

haber ~ler. O, sınıfı bastı. 

Yazılar, masa üstünde, ve ön ~ 

rafta duruyordu. Görmemezliğe 

ge1di. Ancak dersten . ba.,.~a şey

lerle iştigal vesilesile tevkifim.izi 

emretü. Çıkarken: 
•- Yalnız izinsizle iktifa ol~ 

nablllr!" dedi 
Sonra, hiç bir ceza tatbikine 

lüzum olmadığını .öylemif. Böyle 
hareket etmesinde kendisine at.. 
fedilen kusuru meydana çıkarma
mak gayretinin dahli olmakla be
raber, hüsnüniyeti de inkar edi
lemezdi •. 
Erkanıharbiye sınıflarının niha

yetine kadar bu işlere devam et
tik!. 

E rkAnıharbfyeden mezun ol
duktan sonra da faaliyeti

ne devam eden Mustafa Kemalin 
harekatı dikkatle takip olunuyor
du. Hatta o günlerde tevkif edile
rek. Abdülhamidin karşısına çı

karıldı. Ve müstebit hükümdar, 
kendini emniyet altında tutmak 
endişesinden sıyrılmadığı için 
Mustafa Kemali Şama ıürdil! 

Bu ilk darbe, Mustafa Kemalln 
mücadeleci dimağında daha tah
rikkar bir tesir yaptı. 

Ve o, kuvvetli, devamlı. müe.
sir, ve cüretli telkinlerile olduk
ça müsait bir zemin hazırladık
tan sonra teşkilata girişti. 1906 

yılının blrinc. teşrininde (Vatan 
ve hürriyet cemiyeti) n: kurdu. 
lhtiliı.lcilik gayesini güden bu giz
li cemiyet, "Yala,, da ilk şubesini 
açmakta gecikmedi. Bunu kiıfl 

bulmaya n Mustafa Kemal, teşki-

latı genişletmek maks11dile ansı- , 
zm Mısıra ve oradan Yunanista.
na geçti. Gizlice Selaniğe geldL 
Ve, vatan ve hürriyet cemiyeti 
nin bir şubesini de orada açtı. 

Mustafa Kemalin Suriyeden D

z.ık.laşması, onun keskin zekAsın
dan ve engin talakatinden kor
kan sarayı telaşa düşürmüştü. 

Fakat Mustafa Kemal, peşinden 
bu endişeyle yağdırılan telgraf
lann yarattığı • büyük tehlikeyi, 
yüksek şahsiyetine meftun olan
ları,.. hazırladıkları bir pli.n saye
sinde atlattı. 1907 senesinde, kol 
ağalığa ter.fi edince, kendisini 
Makedonyadaki üçüncü orduya 
göndertmeye muvaffak oldu. 0-
çüncü ordu kumandanın•, %ekAn-

m n lktidnnru takdir ettiren 
Mustafa Kemal. ordu erltllnıbar
biyesine yerleşti. Bir yandan da 
"Vatan ve hürriyet;, eemı 

de içine almış bulunduğunu öğ
rendiği ( İttihat ve ternkld)) cemi
yetile çalışmaya başladı. 

Çok geçmeden meşrutiyet 11h 

edildi. <" Temmuz 1908). F"akat 

meşrutiyet, Mustafa Kemali tai

mtn edebilmiş değildi. Ta,ıdığı 

tukü, nqrud bir idare meflm.. 

mundan çok gen.işti. Nitekim. 31 

mart isyanile., ittihat ve terakki 

fırkası da. meşrutiyet rejimi de 

tehlikeye düştü. Bunu gören Mu. 
tafa Kem.al. Rumelide bır ordu 
hazırlamak, ve bu ordu ile hemen 
İstanbul üzerine yürümek, ası.e
ri, mürtecileri ve sarayı tedip et
mek fikrini l.fızımgelenlere telkin 
etti. 

Atatürk, hazırladığı bn orduya 
~et ordusu., adını bizzat ye

ri§inin sebebini, hatıralarında 

piyle anlatıyor: 
"İstanbula hitaben btr beyan

name yazmak lizım geldi Bun11 
ben yazdım. Sonra sefirlere hita
ben ikinci bir beyanname yazıdlk. 
Buna .ne imza konulması mfinaslp 
olduğunu düşündük. Bazı arka
daşlar (Hürriyet ordusu) dediler. 
Halbuki bütün ordu hürriyet or
dusu vaziyetindeydi Hareket ha
linde bulunan kuvvetlerin n.z:iye
tini göstermek için (Hüniyet t)llo

dusunun operasyon kuvvetleri) 
denildi. Ben, bu operasyon keli
mesinin türkçeye tercümesini 

Q..fltf e.n aalıife.ri ceviıiııW 
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BiR DEHANl-N TAR, i H 1 
danlığına tayin buyunıldunuz. 

Hemen İstanbula hareket ediniz!" 

M ustafa Kemal, bir müddet 
sonra, "Seddilbahir,, 1 "A

nburnu,, nu, "Anafartalar,, ı, ve 
"Ece,, limanını ihtiva eden May
dos mmtakası kumandanlığına ge
tirildi. 

Miralaylığa terfiinden 1~ 
1331 tarihine kadar, Bigalı koyüıı
de kaldı. Fakat Anburnuna düş
man kuvvet ihracına başlar baş
lamaz, Mustafa Kemal, kendi te
şebbüsüyle derhal yetişerek düt
manı sahile tesbit ettL Türk cep
hesini, Anafartalardan çevirmek 
için çıkan Kiçner ordusu, karşı
sında yine, kendisine Anburnu
nun yalçın kayalarında tek .adım 
attırmayan Mustafa Kemali bul
du: Destanmı, heyecanını hill 
yüreklerimizde taşıdığımız büyük 
Anafartalar zaferi, yalnız ordu
muzu değil, merkezi, ve dolayısi
le bütün vatanı feliketten kur
tardı. 

Conk bayır muharebesinde, bir 
mermi parçası, ha)' tını vatanı i
çin her gün tehlikeye koyan Mus
tafa Kemalin tam kalbinin üze~ 
ne ge'miş, fakat cebindeki saatin 
parçalanmasile hayatı kurtulmuş
tu! 

Mustafa Kemal, düpanm Ça
nakkaleden çekilişinden sonra on 
altıncı kolorduyla bir müddet E
dirnede bulun(iu. Kafkas cephe
sinde bulundu. Diyarbakırda mir
livalığa yükseldi. Tekrar Trablus
ta bulunduktan sonra Yıldırım or
dusu kumandanlığına tayin olun
du. Falkenhayn vatanı felikete sü
rükleyen projeleri, Mustafa Kema
li altedemedi. İstanbula dönen 
Mustafa Kemal, veliaht Vahdettin
le Almanyaya gitti. Bu seyahatte 
Kayser Vilhelmle, Hindenburgla, 
Lüdendorfla yaptılY• konuşmalar, 

Mustafa Kemalin I asını ve cesa
retini tebarüz ve teyit ettiren sa
yısız misaller arasındadır. Ondan 
sonra, tekrar Yedinci ordu kuman
danlığına geçen, ve Umumi Harp 
sonuna kadar Yıldırım ordulan 
... • 1 ... J. 1 Is 1 

Mustafa Kemal, mütarekede fsıa. 
bula çağırıldL 

Mütareke gayet ağırdı. Musta
fa Kemal bu mütarekeye is

yan etti. İstanbul hükumetine bu 
şeraitin kabulünden mütevellit bü
tün tehlikeleri, bütün feliketleri 
izah etmeğe çalıştı. Fakat hiç bir 
şey anlamıyan Babıc.fi, bunu da 
idrak edemiyordu. 

Mustafa Kemal, artık, ŞişliCleki 
tarihi evinde vatanı k.urtannak 
çarelerini anyordu. 
Nihayet Mustafa Kemali üçüncü 

ordu müfettişi sıfatile 19 Mayıs 
1919 da Samsuna çıkmış görüyo
ruz, bu tarih Türk tarihinin mü
him bir dönüm noktasıdır. Samsu
na çıkan Mustafa Kemalin emirle
rinde Slvastakl üçüncü ve Erzu
rumdald on beşinci ordular vardı. 
Bundan başka Diyarbakır ve An
karadaki mücavir kolordulara ve 
mülk! makamlara emir vermeğe 
ve daha µzaktaJd kumanda ma
kamlarile irtibatta bulunmaja sa
Wıiyettar bulunuyordu. 

Fakat, bu ümitsiz vaziyet karp
mıda Mustafa Kemal Papnuı fik
ri vatandaşlannkinden büsbütün 
başka idi. O, anlamıştı ki şimdiye 
kadar olan Osmanlı imparatorlu
ğu, saltanat, hilafet ve istiklal ar
tık manasız birer mefhum halin
de kalmışlardır. Ancak bir şey 
mümkündü. Haricen tamamen 

Sel&nilıte, Büyük Atamızın 4of4rıfa n Onllml• 
ıneradm 7Gllllıyor 

BiJ.7Blc Bapbafıın "°" ilaJeli bir pom: Tanar• 
lilolarının manevralaruu •eyrediyor 

Ölümü "O.. da Yenemedi ! 

Fakat Mustafa Kemalin yenmlye tenezzül etmediği 
ölüm, Kemalizme ebecliyyen mağlGp olmuıtur 

ve olacalkhr. 

--------------------------------------------~---Olümü o da yenemedi fakat ölüm Atatürkün ömrünü dolduran .ber 
bile onun huzuruna, tıpkı bir upk zafer, bize bir bayram halinde ınırM 
gibi divan durarak girdi. Ve herkes taldı. Atatürk, bayramlarla doldur
emindir ki, son otuz yıllık dun7a ta- dulu bu tarihin temeli değil, Jllima. 
rihinin hiç bir uil kavgasından A- nydı. lfiçbir lktiaadl furtuna, hiçbiı 
kınmıyan gazi Mustafa Kemal, ölüm içtima! kamp, veya hlçbir siyasi 
kadar sefil bir düpnanla döjüpneye zelzeJe, bu mukadd• binadan tek 
tenezzül etmediği için öldü ve bu tq dÜfÜJ'meie muktedir olamıya
yümendir ki, dolına bahçe sarayın- caktır. Çünkü, buna göğüs germek 
dan kazandıjı şerefsiz zaferin guru- için, icabında, kanını, ve etini but 
rile değil, uğradığı ajır hakaretin hi yerine harcamaya azmetlDİ§ tam oa 
cahile çıkan ölüm; asırlann kirltıi yedi milyon, genç, dinç amele var. 

mOstakil, büsbütün yeni bir Türk tin her tarafından gelen azalar taşıyan hırpani entariaile kör ve pu Bu yüzdendir ki, fU anda yürekte. 
devleti tesis etmek. Bu programı müfkülatla iltihak ettiler. Musta- h tırpanile aramw:la, .:ır.tına bile rimizi korkunç zindanma hapeedea 
tatbik karamı Mustafa Kemal, İs- fa Kemal yine reis intihap olundu. tükürülmiyecek dereeede biçare ve ııonsuz ıstırabın mayuı, hiçbir ~ 
tanbuldan hareketinden evvel ver- Şark villyetleri için Erzurumda a- meczup bir dilenci yüzsüzliiile sürü- ,eyle, hiçbir korkuyla, hiçbir fÜpbıl 
miş ve Samslında karaya çıkar çık- lınan kararlan bütün memleket necek! ile ldrlenmiı dejild.lr: 
maz tatbikine başlllllllftı. Vazife için kabul etti. Bununla, itillf dev- Ölümü o da yenemedi. Fakat 6- lstırab:mıız, tarihimiz kadar tema. 
pek mühimdi. Mustafa Kemal he- letlerine karşı da bir vaziyet alın - lüm, onun büyük huzurunda o kadar ":b:''~";;~ kadar ~er· Ja. 
defe do,,.._• ilerlerlem1a ve kendisi- 1 du Bir kaı:ı. gün sonra k .. ilk d;;.,.- k' arı·ı.. --..ıı-- ı.. .... erını unyaya mus 0 

5•,. "'i JlllŞ• 0 uyor .. • ·ı } h'" UÇ >4Y"U 1, I& UUUCIU &Gra• raJc kaptyan adam, gözlerimizi, lllelo 
ni anlamıyan arkadaşlan bazı dö- yanı 12 eylul 1919 da stanbu u- muyoruz. ut bir dünyaya açmış olan adamdır. 
nüm noktalannda onu_ takip ede- kumetile her nevi muhaberat ve Evet, ölümden korkmuyoruz. HM- Şlmdl gözlerimiz y.,ıı, fakat çı. 
miyerek terketmişlerdL alika kesilmiştL Bundan sonra ti bizi, atamızı e1imizle tutmak fimlo brf Yüreklerlmbl Tiran, fakat J1ll" 

M 
ustafa Kemalin ilk vazifesi Mustafa Kemal Mecllai Mebusa- dinden ebediyen mahrum bıraktıil dumuz mamurdur. ltalplertmb a. 

nın toplanması için hazırlıklar ya- halde, ölüme karp duyduğumuz hJs. ranhk, fakat c:lhml1anma a~ 
ordu ile irtibat tesis etmek- L • da k k ~ kalma pıyordu. erııı arasın or unun 3 ..-u b.r. 

tl Şarki ve orta Anadoluda ve Diğer taraftan milıt hareketler mıştır. Biz, ölümü, Atatürkün kendJ Atattırltten plılemnnnn .,,.,,. 
Trakyaya kadar olan bütün ku- gittikçe genişliyor ve kuvvet bu- kararile ihtiyar ettiği uzun bir biti- bel' çept kavgada bnnm;,,,n te. 
mandanlara vaziyet izah olunarak 1s- rahat sayıyoruz. Ve biç fiiphemil bmda yapmasını, " pı,mda' mm. 
ikaz edildiler, İzmir önünde yu- luyordu. Eylülün yirmi beşinde yok ki o, bu uzun istirahati, müste- llnl bilmenin bütan mlanm ~ 
nan kıtaatı karşısındaki kıtalarla tanbul bükiimeti Sivasla uz1af - rih geçireceğinden emin olduğu i;ÜI etik. 
yirminci kolordu vasıtasile temas mak: mecburiyetini hissetmiştir. ihtiyar etmiştir! l'lıkat o. ba on dokm: J11 lçtna., 
olundu. İtilaf planları aleyhinde Fakat, bu uzlaşma tefebüsü akim Ve eminiz ki Atatürk, Büyiik Jte. bhııe yalım bir tek ff!r ötretmecft: 
ve İzmirden karaya çıkan Yunan- kalmı§tır. mali, hafatın bu llODSUZ kavgasmclu .tlrap çekmek! .. 

2'1 IWıunuevvelde yollarda aba- kendi iradesile ter1ıi11 ederken. Jt. Ve bmm atıeamem'f bahmdala-
Wara karşı bir mukavemet teşkil linin Amiml tezahüratile heyeti malizrnin ebedi payürhlma IÜftDo mm lçtndtr Jd, onun --. ~ 
ve tanzim için millet ikaz olundu. temsiliye Ankaraya naldolundu. menin, tnanmanm hmunm1I d~· mbl, hiç ehpwhpn bir .ııtr 1f111 
Mustafa Kemal Trakyada birinci + ...... _ ........ Anadoludan uwnbula giclecek me- M'-9...... ~ 
kolordu kumandanlıjına hususatı buslar 29 kAnunuenelde Ankara- OIOmfl o ela ,......... t.bt Atatllk- - _.. .., ........ 
saire meyan•nda: "Feragati kimile da mQzakerqe davet olundu. Mustafa Kemalfn ,_,. -... ~ ,......... tmn • ,.eli mn,_ 
ile milletle beraber İstiklali tamı- Bu tarlbl milteaktp geçen bir dl etmecl1ll ölüm, K....._ .... ...w.ılm; ........ hlıbams bJma. 
m1zı istihsal edinceye kadar çalı- kaç ayda çok karıfık n tehlikeli diyen matlup obnuftur 'ft olacalD- am Mt8ıa abtld6lf1e ellıJıuru! 
şacağıma yemin ettim. Anadoluyu hidiseler oldu. Ankarada Büyiik ı br. Nael SADULLAH 
terketmemek azmi katisindeyim.,, Millet Meclisinin açılması ve ka- -

diyordu. rarlar alması, Ankaradaki iıeyeU 
Mukavemet teşkili için ilk te- temsiliyenin, Büyük Millet Mecl~ 

şebbüsler yapıldı. Bu arada, der- sine dayanan bir icra heyeti halin-

~~~~'& . !f~Llt''?W''W\1r!r .. 
biliyordu. Bunun için nilUt hare- 1920 de Büyük Millet Mecll'ri An-
ketin neft namıııa harekitı milli- karada açıldı. Mustafa Kemal Mec 
yeyi münferit bir ukeri kuman- lis riyasetine ve dolayısile hiikd -
dan sıfatile idare etmeyip bilikis metin de riyasetine intihap edil-
bu idareyi bir kuvvei temsiliye ile di. 
teyit etmeli münasip buldu. Bu- 1920 yılı haziraııuıda YunanJı. 

nun için Mustafa Kemal 20-21 ha- 1ar garbi ılmallye, garp ve garbi 
ziran 1919 gecesi Amasyada, 10 cenublye dolru altı fırka ne iler-
temmuzda Erzurumda bir VilAya- lemete baf)•m1f1ardır. Mustafa 
tı Şarkiye kongreainfn içtimaı ve Kemal derhal c:epbeye gidmtk ye-
mtlteOtben her vlllyetin üç aza nt bir cephe kurdu. 
göndereceii Sivasta bir umumi 
kongrenin akdi için bir beyamıa
me nep'etti. Bu be7anamede mil
letin yüksek vazifeleri va İstanbul 
hükdmetinin kifayetlizllli izah o
lundu. 

MustdaKemal3temmuzdahal 
km tezah6ratı arasında Erzuruma 
geldi. 8-9 temmuz gecesi Mustafa 
Kemal, İstanbul hüktimetinin ta
kipleri karşısında latifasını verdı. 
Bundan sonra büsbütün serbest 
kalmıştı. Yalnız kendisine ve vic
danına karşı mesuldü. 23 eylülde 
Erzurum kongrem açıldı ve Musta
fa Kemal kongrenin riyasetine in
tihap edildi. Kongre on dört gün 
devam etti ve esaslar tesblt etti. 
Bu esaslara göre bilcümle abamı 
vatan bir küldflr. Herhangi ecne
bi iwgal ve hAkhniyeti reel ve bun
lara mukavemet ve müdafaa fikri 
Jzhar eclflmekte ldL Oamanh hü
kAmetinin ihaneti halinde bir hü
ktl.meti muvakkatenin ifler1 cle
ruhde etmeal konırenin kararlan 
arasında ldl. Toplanacak olan Mec
lisi Mllll hük6meti mürakabe ede
cekti. 

8 u kararlarla mi1hbn bir adım 
atılmıftı. !'atat, vaziyet he-

nh temin edilmemlftL Mustafa 
" Kemalin tevkifini emreden İstan

bul hük&netinden bafka diler teh
likeler de ~· Bir çolt
ları Mustafa JtemeHn mOmtu va

., ayetini çekemlJ'Gl'da. 
Brzurum. ..... kararları btl

tb memlekette tamim w ecnebi 
devletler mam..u.tne ele 1ıeblil 
edildi. Bn ima .... nda Meclisl 
MebuAnm top1an"'N' JA:ınmdı. 

Bir p miifldillt ve tehlikeden 
•nra Mustafa Kemal 1 eylül 1919 
da sıvasa avdet .w. ' eylill 1911 
da Sift8 ~ MemleJm. 

28 81'11Ude prk ceıplldlndekl 
btalannm ileri harekete 

baflamı1ı 18 tepinlenelde K.an 
zaptecHJmiı, 8 tefrinlaanlde Erme
niler mütareke latemiflerdir. 2--3 
kanunuevvel gecesi Gümril mua
hedeal ile Ermeni tehlikesi berta
raf edilmiftlr. 16 mart 921 tarihli 
Moskova, 18 tefrinievvel 921 Kan 
muahedeleri Gümrü muahedena
mesi yerine kaim oldu. 

22 haziran 1920 de Yunanhlar 
Trakyaya da hücum etmişlerdir. 

1921 •nesi klnunusanisinin altı
smda Yunanlılar 1mik - Gedi9 
hattında ller~te başladılar. 

Bu sırada ilk Türk zaferi BJrin
el İnönil mubarebesl idi. İsmet Pa
ta bmanduındaıtl Garp Cephesi 
Jatalannm Yunan kuvvetlerini ı .. 
nönünde mağlup etti. İsmet Paşa
nın garp cephesi ordusu ikinci de
fa Yunan ordusunu hıöniinde mal
ltp etti. Sonra Sakarya JDeJdan 
Jllldaanbeai J&pll.dı. Yunan orclu-
111 bir daba matldp edildi. Bu mu
harebeden IODra Mustafa J[ermıJe 

Biiyük Millet llecllal lllfitirlük 
riltbeslle beraber Gui ÜDftDJDI 

ftll'dl. 20 tefrinievvel 1921 de l'nn 
mlarla Anbrada bir JtillıfnMne 
aktedl1dl. 

Rlha19t 28 almtosta bqhJan b6-
Jtlk turru., düpnan ordumun 
mıemlekettea tamamen p8skürt61-
IWI llbl muamm bir aetlee ftlla 

dl. 30 atuto. Blıflnunendanl* 
..,.. mubarebell tulllln lrq-
cleb wH 11 bl)Ok bir -.t Dfer
dir. iki .ı.tn w 10 a1mtm Dfe.. 
rlıdn ,aratlcm Mllltafa ICemaldir. 

As IODn, Trakya da düpnan 
lmnetlerinclen temizlendi. 11 tet
rlnlenielde Mudanya miltarekesl 
tmjreJeDCb. M ~ Lo-
1811 baferalma daftt 

!:.ozan sulbünden çok parlak bir 
netice ile, yani müstakil Türk dn
letinin bütün dünya71 ilAn edi1ıne. 

ıUc sı&UL w *;ar:.& 
AtatGrldln, 

IAsuıdan ~ onun en bl
yük hizmetidir. Atatürk, Türk 
yurdunu lstikWe kavuşturduktan, 
büyük, müstakil bir devlet kur
duktan sonra, inkılap savaşına gi
rifti, medeni ve mMDur JUrt, ım
denl bir Türk cemt,.u kurmala 
savqtı. Sayms lnJallplar ,...,U. 
AtatiirJdln Samluna a,.U batılı 
lfinden bugüne bdar,.. ı.a.. 
,.. ettili inkıllp buıeketlerl ..,.. 
mıdır. Bunlar, ciltlel' doldaNr. 

8 ır t.epinllmü ım • ..... 
nat bldınJdı, • .,...... 

1923 te Halk Partkt kuruldu. u 
tefrinlevvelde Ankara devlet ..,. 
kezi oldu. 29 birlndtefrla 1923 tı9 
Cümburtyet ilAn eclildl. Bir kAnu
nusanl 1924 te hafta tatlll kanuna 
bbu1 edildi. 14 klnwıuunt 1124 
te askerlik müddeti ua1tıJdL 1 
mart 1924 te devlet tarafından de
miryolu inpsuıa baflan1'dı. 2 mut 
1924 te Parti Grupu hlWettn, ... 
riye ... evkaf nklletlerbdn kal
dınlmuını kabul etti. 1 mart 1924 
te medıweler kalAınJdı. 3 mert 
1924 te Tfirkl79 B~ lıOllet 
Meclisi hlWetin ilgam. tec1rtatm 
tevhidi, teri79 ... e9bf wıkAletle
ıinin ka1dınlmuı bnummu J&P
tı. 3 mart 1924 te Osmanlı hane
danı hudut haricine çıkanldı. 8 
nisan 1924 te f8l'iJe ....... eJ.t 
kaldırıldı. 20 nllui ım tıe CQm.. 

lmiJetin Tefkllat11111l'9 bDllM 
,apı1dı. n fllhat 1m tıe llilr 1ra1-
dınlclı. 24 atuatc- 1m te ..,.. 
ıtJlldl. 30 tep kW+at 1925 te tllk
bler, tarbeJer, •vt,eıer bpatd
cb. • kAnunuenel 1925 te be1....ı. 
milel tüvlm w ... bba1 eda.. 
... 1'1 fUbat 1928 da T6* ....... 
nl kanunu kabul edildi. Bu bmm
la kadın bir çok medeni UJdM' 
kazandı. 11 nlAn 1928 da b\o
taj kanunu lrabul edl1dt. 28 tıepint 
ene! 1927 ele yurdun blr1nal d-

fua •JDDI J&Pl1dı. 1 -- 1111 
de c. B. P..u.l ll"IPUDda llflrJQr 

- ... Tep:uau...t.Je bnumt
llWl dine ~ hiHdlmlmiıda pbnl-

- lrabul edildL 
24 mayıs 1928 de beynelmDel 

nbmler b.bal edllcli. 1 t.epinl
anl 1928 de 19111 Terk lmflert ... .... 

bal edildi. Bir tıeptnlmd um da 
millet mekteplmi llÇl1dı. ıs mut 
1131 de TOrk paklarmm ilk tab
.ulerbd Ti*~,.. , ... 
anını•~ metre ... 
kilo llsteml bbıl edDdl. 11 .... 
1131 ele Tirit Tarlı 1tanm n. 
nıldu. 19 şu.bat 1932 de Halkevle
ri açıldı. 12 temuz 1932 de Tüm 
Dil Kurwnu lmıııld1I. 

21 ..,. 1111 • lmW.,..,. 
- .... 'MDedlJc'l 1 .. 

..... 1m • lllkt t-nhal -. 
llHI_.. ,.m. Ti* 'Oaıbwa. 
tlll Jmnaldu. • WllDelleplnde 
Clllıllıarl)etln 11 -- ,. Ml1lk 
... 'ı ... btlandL 1 kin...-.t 
UM te Tiirk 1n1n1aı. denlerl bi
tin ,...... taJwOde befladı. .... 
bat 1934 .. Ba1lran Anla.,.,.. ... 

lllEı -- edildi. 
lllaulralntt..,,.ı. ..... 

- MecU.. bbal edlhlL • ~ 
rtnlunt 1IM te .,. om.. 
AtatGrk 80Jadı ftl'llmMl b,.... 
........ bbul ecllldL :n tepJııd.. 
... 1tM te Ubp ... lnwn1ara 
bldmlmMa lrammu Çlkb. • ktmt
wıttel 1931 da Tlrk ır..maı... 
.._ _,.. ... pıçtıme heldnee 
.,..... TepflMzır dy kanuna t. 
dilltaJllpl]dL 

21 Wnnnn 1138 da Montı&le 

boğazlar mukavelesi iıma edildi. 
30 mayıs 1937 de Hatayın istildi-

ll Cwtıede tMd1 bdi1dL 24 -
.... 1131 ele puarldma ... ta
... bbal edlldl. 

Matl:dıla ,..ttıla - mft1dm 
... ~ aenç. nvvetll ... 
mlreffeh Türkiyedir. Ymdma her 
tuafmda ımmmt bir imar w bl

kmma llanUtl ftrdır. 11 J1l .... 
ftlkt J1Ut toprak1armı. mn>leJre.. 
tin 11nnwt YUiyetini, ınilletin .. 
YlJe ... kudretini p önilne getl
....... Atatflrldhı, bu memleketin 
f8hnl1nde - nuıazzam bir dell
flkllk ~ anWme'Jrta ~
....ı.. Bitin Yatan topraldarmm 
ı.. .......tııde AtatOıidln J8PJC1 • 
llnıba Jz1eri ftl'dır. 

Atatürkiin ha;yata, Jdç durma
dan Türk J111'duna lüzmıetle geç
mlft ve J"irpıl 7ıl lçlnde, mnmwhil 
bir ..... pUpsmdan kuvvetli, 
............ -*koca bir vatan 
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üyük Kem~lin Hayatından Hatıralar 

Gaz.i Başkumandan, orduyu teftiş ediyor • 

Ulu Şef, Cumhuriyetiıı 10 uncu yılında ıev&ili milletine hitap ediyor 

Demokrnt Büyük Şef ismet İnönft ile beraber, Gülhane Parkında bir "" 
istirahat dakikası esna.smda Atattlrk bir rezinti esnasında 

Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal, bir köylü çocu~ ile konuşuyor. 

Başkumandan, Büyük taarruz günlerinde hareknb takip ediyor 

Başkumandan n Garp cephesi ku
mandanı İsmet .P.şa bir arada 

\ 

Gazi Mustafa Kemal Büyük taarruzu idare ettiği Kocr.tepeye çık.um 

Erkanıharbiye yfü:ba!jısı Mustafa 
Kemal Bey Muzaffer Başkumandan; Mareşal Fevzi Çakmakla beraber İmılre giriyor 


