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Celal B ayar, Yeni Kabinesini Oç Vekalet· 
te Değişik lik Yaparak Teşkil Etti. 
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Atatürk ün NaaşlanBaşındaÜnif ormahSubaylarihtiramNöbetiBekliyor 
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CUMHURREİSİNİN HEYECANLI NUTKU: 
--------------------·· ......... il ... ··--· --------· ------~--· ---~.__ 

«Milletimiz Mecbur Olarsa, Kenıi, sine Ve Şanlı Ordusuna Geç
miş Kahramanlıkların Hayranlığını Celbedecek Yeni Kahra

manlıklarla Dolu Olan Fedakar Göğsünü En Parlak 
Vazifelerle Süslemeğe Hazırdır.» .. « 1 sm et 1 nönü» 

..... 

Atatürk ün 
Ölümü Acısı 
Karşısında. 

YAZAN: 

Hayrettin Karan 
Baltkesir Mebusul 

Tıb llemlntn henfiz ilacı· 
'-1 balamadıtı «Sho:ı>, g ı bı 
4-,,. kabul etmez btr haata -
~n, fU ve1a bu faninin 
i&Q, tulabılecr ita& düıünme" 
lçı.. eYYeli &lnalyec eğ ımtze 
'-•amamız lazımdır H al buki 
dGQyada Jn.ııı ndığuoız haki 
lt,tı, r•o en baıında ıelen 
blrıey va ne; o da her an, her 
dakıka biz i beklty~n bu lkı
t.etttr Buna rafmen o çelık 
"•dıelt adamı ölQme ıürilk 
~n 1Def6aı haatahlın bat· 
l-eaıı gültdeobert her Tür-

"'" kalbi btrıey ı ç ln çatpi· 
'Ord.t. 

JL.t&tlrk ölml~ecel:! Ata 
tGdc kurtulacak! 

Nı~ın ye neden? Acaba 
llıı.dfye kadar hiçbir kuvveUo 

6ııQode elılmemif, her müı 
ltaıo. dalma l<olayhkla yen 

-•le ahımıı olan onun ra · 
lı'-Ddakl IM110k kudretin bu 
'-••talıfa da ıalebe çalaca
haaeınanmıı oldu§umuz ıçtn 
.... ? 

Hay1r . ! 
Ya neden? Bunun bir tek 

ltbebı •ardı. O da on binde 
bar lcurtaluı ıhtlmalt varsa 
ıl,hl; bu ihtimalin de yine 

.._.\111 büyOk ıanılle karşılaıa 
c'lı Gmıd ve kanaatini ıö 
"tllerlmlze yerleıttrmiı oldu 
l'lbuz tçtn! Ne çare k i, o 
~&,ok ıanı dahi ln1anların 
dettıttrmeie muktedir ola-
1111,dıtı Allabın ezeli hükmü 

"• l•lebe çalamadı 
At•tG,k lytleılyor, dedıter, 

~tatGrlr lyl!eıtl, dedıler, Ata · 
tGrlc kalkıyor, dediler, Ata · 
:Grlc kalktı, dediler. Çok bek-
1.edtk! Fakat hiç birinin al · 

le •ıett ıelmedt. Amaa11z bir 
''•eller lfetl d6nyaya bo · 

)\ala •lmlyen o blly6k ada-
'-'ı d, nıhayet her fani gibi 
"''-lradder olan ikıbete bo 
tıa1a •ldlrdl, AtatOrk öldü! 
g l=',lc,t o bthük lradelı adam, 

1
Jle kolay kolay aefıınl 

,:'•• te•dl etmedJ. Aylarca 
G-.le pençeleıtt. Ôl6m 

,.._ ber ıey yaptı, fakat 

( Soa. lldncl aa1f ada) 

... 

Cumlwrufaimiz lsmt t lnomı 

Auk~n . 11 (A .A .) - Bü- ı temiz. eaerler_ alarak tecea 
yük Mıllet Meclı5tnln bu· aüm etmtı ıorüyoruz. 

günkü toplanhıında Cum· Kadir bilen ye bOJük ev· 
hurreııliflne intihap olunan lat yeıtlttlren milletimizin 

lımet İoöoO, yemin et- yüref iade Kenı'l AtatOrk 
Ukten ıonra Meclisin ıtddet• d t h"" l t , d a ı ıe•ı ve urme çın e 
il ve ıüreklı alkııları ve taa· b di 1 k ı. e e o ara Y•t•J•caııdır. 
•ip 1adalftrı ıle karıılanan Ş" k 1 b l u ran ve taz m lı erini 
aoağıdak ı nutku irad buvur· • 1 v 

1 
ö 1 

aoy emege ça ııan ı z erlltl ln 
muıtur: takdir atzio muha bbet ve 

«Büyük Türk millet ı nın 

muhtere m vekilleri Mka · 
daılarımızla müftehir olan . 
t•refh vazifenizde kendi nef 

duvıularanızı da aluettlrdl 
fıne emlolm. 

Muhterem arkadaılar; dev
let ve mılletlmtzıo 

ıoıaniyet ve med~nıyetln 

uil hedefiertne dolru dur· 
madan yiikıelecellne kati 
loaucım vardır. 

__._ ;.l 

,
0
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B01ük •e kahraman bir 
mllletlo hlzmetlntle bulunu 

hıç~~;k ,:::9:~::0 ~:~~:::ı : Meclisin Yüksek Kararı: 
etmez, hiçbir zor karıı- :;;; 
ıında milli haklarından vaz == Mille ti n kudret ve kuvvet kaynaiı olan Bly6k 
geçmez mahiyeti her za· 1§ Mıllet Mecltı nln U lu Şef i n lıttklil ıa•aıı •e lnkıllp 
mandan ziyade taze ve can- 1 yılla rı lçı nd~ lımd lnönü gtbt m illetin bütün ıe•ıt 
ladır. !55 ve muhabbetini toplamıı güzide bir devlet adamı 

i5i 
Türk mılleU devlet kur. ES üzerinde rf' ylnl tam bir lttlfekla toplamıı bu. 

mak, vatan korumak kud 11 ıunmHt At 11 türk 1nk1lab1nın bundno biyle de hızını 
retiode kendi cevherindeki - ve yarn t ıcılağ ını devam ett i receğini nçık lıyan en bOylk 

kıymet ve f 11zlletlere l ıtinad 
eden yapıcı Ye yaratıcı bir 
mtllettlr. 

Suib ve terakki yoluna 
bütün gayretlerini aall bir 
ıurctte vakfetmtı olan mil· 
letlmlz m~cbur olursa ken 
diılne ve fADlı orduıu geç · 
mit kahramanhkluıo hay· 

( Sonu il.inci sayfada ) 

bir delildir 

3 
içtimaı redvo Vf'! höparlör baıi~randa btly6k bir 

; m~mlektt ıcverllk , ıülaGaet •e d ikkatle takip eden 
5 halkımız ismet lnöo6n0n, Tür)( ün bu azız evlldının 
E 
iE Cunıhurreta ! tfl •az feılol deruhde dmeılnl BOyOk Şe· 

İli f ın ufulünde-n duymakta olduiu ncıları aram1da çok 
İi der in ~·e lçtf'. o gelen bir gönül ferablıiı tle karııladı. 
15 Kararın tebliğ i üzerine 10 J pare top atılmak ıu · 

1 
== ,t-tı le yen i Relıi cumhur ıelam\aomııtır 
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YENİ KABiNE TESEKKOL ETTİ 
----------~---······ ····------------------~-

Dr. Refik Saydam Dahiliye, Şükrü Saraçoğ
lu Hariciye, Hilmi Uran Adliye Vekili Oldu. 

Ankara, 1 l (Te-lefonla) -
Y eol ka btaeyl teıkil~ memur 
edtlmtı olan Celal layar, 
lf'tkll ettlfl kabineyi Reisi 
cumhur lımet lnöoünün tu 
vtbtne arzetmtıtır. 

Reiılcumhur, lııteyl t anip 

buyurmut ve keyf lyetttrı Bü 
yük Mtllt-t Meclıai Rtyaeeti 

de haberdar edılmlıtır 

Yeni kabinede Şükrü Ka
yanın yerine Doktor Refık 

Saydam, Doktor Tt.vfık Rüttii 
Araıın yerine ŞOkrQ Saraç· Başvekil Celdl Bayar 

oilu, ŞükrO Saraçoflundaa 
lnbllil eden Aıılllyere Hılml 

Uran ıelmtı •• dtler Ve· 
killer de yerlerinde kalmıı· 

lardır. 

Ankara , 11 (A.A.) -
Retticumhur intihabına mil· 

teak•p, B•tHkll Celil Ba . 
yar. TeıkllitaeıHlye kanu· 
nu mucibince bak~metln 

tıtlfuını, Relı~umhur la. 
met loönünet takdim et-
mlı; Relılcumbur, icra Ve-

( Sona ikinci 1ayfada) 
ıl tçla bahttyl\rhk bulan 
bu arkadııuııza devletin 
en yükıek vazife.ini tevdi 

etmek te•eceilhünü ıöıter· 
dinız. ~iz l er e ılmdı dt"o çok 

ıamlml ıOkranımı takd im 
ed~riro.Omuzlarnnda duydu
fum aiır vazl ft-y t tfo eder· 
keo tt: k iat ınadım büyük 
Türk m tlle ttnto itınıııdı ve 

bunun ılzlo yardımınızla ve 
ılzlo dılınlzden lfadeıl ola 
cakt ır. 

Kamutayın Dünkü Şuiirlu Ve 
Heyecan Dolu Hazin Toplantısı .. 

Bu andl\ At., türkün hitı 

"'''· · teeeıl ı bulmaz acılarla 
dolu olan kalbimizin aziz 
ttmıalldir. 

Atat6rkün fevka llde btz 
metlerini buıünkO Tilrk de•· 
letlnln bln1eılnde tam ve 

-------------------------------············--------------------------------
Meclis Reisi; lçtima1, Zaptetmeğe Muyaffak Olamadığı Hıçkır1klar1 Arasında Açtı. 
Bütün Mebuslar, Samiin Nihayetsiz Acı ile Gözyaşlan Döktüler. Aynı Derin lzti
rap Ecnebi Sefirlerine Ayr1lan Localarda da Bariz Bir Şekilde Görünüyordu. 

Ankara, 11 (A .A. ) -
Bü1ük M•Het Mecltıl, mev
c:ut 348 azanın tttlf e kile is
met lnönOna Re•ıtcumhur 
lotllaap etmlftlr. 

Ankara, 11 [A.A.) - Rel· 
ıtcumhur AtatOrkOo b616k 
zlyaı dola,ııtle Teılcllitae1a · 
ılye kaaununu• 34 acO mad· 
deli muclblace J•nl Relll· 

aumhur intihap etmek üze
re lçtlmaa da •et edilen 8ü· 
yQk Mtllet Mecltıl buıGn 
ıaal ll de toplanmııtır . Rel · 
.acumhur Vekili •e 8Qy6k 

Millet Mecllıl Relıl Abdiil
lıaalık Renda rlyaıet maka-
mını ltral etmtı, yekla-
ma 1a1t1lmıı, mlul&!e 

(Soaa Udacl •rf atla) 
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Türk Vatanının Hiçbir Tecavüze Tahammül Etmez, Hiçbir Göz Karşısında Milli Hakla-
rından Vaz Geçmez Mahiyeti 
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~ Dün Büyük Mdlet Mecltıl tarafından müttefikan :;,;; 
5:l§ derin bir ıaygı ve HYll Ue Cumhurrelıhjlne ıeçllen 
~ lımet lnöoü Mecitı huzurunda ıu ıuretle yemin et- == 
~ mtılerdtr: iiE 

«Retılcumlaur 11fattle Camburi7etln kanunlarına ~ 
= ve hakimiyeti milliye eıHlarına riayet Ye bunları mü· ==ı 
~ dafaa, Türk mlllettnin ıaadeUne sadıkane ve bütün :=ır:: 
~ kuvvetimle sarfı mesai, Türk devletine tevcih ede· == 
- i!B 
~ cek her tehlikeyi kemalt ttddetlle men, Türkl1enin = 
55 ıan ve ıereflni vikaye ve ıliye ve deruhde ettiğim :S 
!El = ~ vazifenin fcabatına hasrı neftı etmekten ayralmıyaca -

iıma namuıum üzerine and ederim» ~ 
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Dost Ve Müttefik Dev
i e t 1 e r i n AIAkas1. . 

Ata türkün Cenazesi için Romanya, Yu
n&nistan, Ve Yugoslavyadan birer askeri 

heyet gelecektir. 
Ankara, 1 l (Telefonla) -

Taziye telrraflarına Ye in· 
tthap münaaebettle temenni· 

ler ihtiva eden telgraflara 
karıı Relılcumhur lımet 
lnönü, kendi tee11ür ve 
teıekkürlerlot blldırmeie 

Anadolu ajanıını tavzif bu · 
1urmuılarchr . 

Ankara, 11 (Telefonla)- Ôğ. 
ren dlflmlze ıöre Atatürkün 
cenazeıt lçtn Yugoılava, Ro· 
manya ve Yunanlıtandan 

birer aıkeri kıta geleceil glbt, 
ayrıca birer heyet de aynı 
mera•lme ittlrak edecektir. 
Alınan malt.mat dfier bir 
çok taraflardan da heyet 
izam olunacaiı merkezinde 
dtr. 

Ankara, 11 (Telefonla) -
Dolma bahçe Sarayında 
dün ıabala saat IO dan beri 
AtaUlrkün naaıları baıında 
bü1ük üniformalarını ıtymlı 
ıubaylar ihtiram nöbeti bek· 
lemektedir. 

, •••••••••.••.••••••.•.• ,! Meclis Reiai-
i Cumhurreisi- i . 
: . l , .. : nrn Cevapları. 
: mız Smef .ınO·: Mecliı Relıl Abdülhalik • • : Ü Ç k ·ı : Renda, Valimiz ve Parti : n ne e ı en : Batkanımız tarafından keD· • • : ,,,. l rz : dderlne çekilen telyazmna 
: .l B gTOTj ar. : fU karıılıfı göndermlıler· 

lımet lnön6ye, Cumburrelı· dtr: 
llilne fntihabı müoaaebetlle Balıkeılr V allıt: Etem 
dün Valt Ye Parti Baıkanı, Aykut: 
Belediye Relıl, Halkevl Reiıt Atatürkün öl6münden 
tarafından ıu telgraflar çe • duydujumuz acı dertna ve 
ktlmlıttr: müıterektlr. 

Valimizin telgrafı: 
Refılcumhurluia ıeçtlme 

nt•ln halk muhitinde olduju 
kadar, bütün parti alleıl lçln
de de uyaodırdıiı yükıek 

ıevlncl ancak bajlılık ve 
tzınde elbtrltğlle yürümek 
tla rını dalma göllermekte 
devam edeceklerini arz et
mekle lf ade edebılırız 

Mıllettmizln saadtıt ve ıe
lametlne yegane keftl olan 
ıah11 devletinize karıı ıonıuz 
saygı ve tebrlkletlmtzta ka
bulünü dileriz. 

Balıkesir C. H. P. İlyön 
kıırul namına Başkan 

ve Vali: 
Etem Aykut 

•• Belediye Reisinin telgrafı 
Türk mllletlnln hakiki ve 

öz duyguıunun bir tecelltıl 

olarak Büyük Millet Meclt
ılmlzce ittifakla yapılan tn· 
Uhapta Cumhurretıllifne ıe_ 

çllmenizln bütün Balıkeılr 
hlllkmda uyandırdıjı büyük 
ıevtacl ıahai tebrik Ye ta· 
zlmlerlme eklt1erek arzeder 
ve dalma emrinizde, fzl 
alzde •lele vermlı btr kütle 
halinde yftrü7eceflmlzl bu 
yeılle ile de tekrarlar ıon· 

Taslyetlnize teıekkür ve 
ılzeJ baı ıailıiı dilerim. 

Büyük Millet Mecllıl 

Relıl: A. Renda 

ıuz saygı ve baflılıldarımı · 

zın kabulünü tıtırham eyle · 
rim. 

Belediye Reisi: 
Naci Kod.anaz 

•• Halkavi Reisinin telgrafı: 
Bugün Büyük Millet Mec · 

llıl Rtyaaetlntn Relıtcumbur 
ıeçlmlni bildiren ıözlerlnf Hal 
kevlmlz hoparlörleri önünde 
sabırsızlık ve heyecanla din 
ltyen binlerce Balakeılr baL 
kının ıöıterdlği cuıuhuruı, 

çılıınca meıerret avazelerl 
ve emaalılz tezahürat, 1ah11 
devletlerine karıı iÖsterilen 
bağlılıiın ve ıonıuz uyeınıo 
ıitlkir ve candan bir ıfade · 

ılnl teıkıl ediyordu. 
Sizin rıbı yurdun a•ll •e 

kahraman bir evladının Atatür· 
kü lıtthlif etmeıtnt ve yüksek 
Rl1aeettcumiaur mevkitne se 
çllmenlzl candan ve içten 
gelen btr ıe•lnçle kutlar, en 
derfn ıayıılarımla elleriniz· 
den öperim. 

Halkevl B aşktını: 
Fty:i SIJztntr 

(Baıtarafı blrlocl ıayf ada) 
ranlaiını celbedecek yeni 
kahramanlıklarla dolu olan 
fedakar eöğıünü en parlak 
vazifelerle ıüılemeje hazır 

dır 

Türk milletini az zaman . 
• 

da büyük btr medenl'Jet ıe-

ViJealne yükaeltmlf, Türk mil
letine en k11a yoldan temiz 
cemiyet hayahnı, feyizli te 
rakkt yollarını açmıı olan 
lnkıl&plar kalb ve vücudu 
muzun eo aziz varlıklarıdır. 

Arkadaılarım; millet hlz· 
metinde vaztfelerln en tyl 
ifa oluomaımı emel edinmek 
baılıca kaygımızdır. 

Sükun, lıtikrar ve emni· 
yetinde çahımaktao baı· 

ka ar:ıuıu olmıyan malletf
mlzi anartlden ye ct birden 
uzak, bütün vatandaılar için 
müaaYI bir emniyet hava11 
içinde bulundurmayı Cum· 

hurıyetln en kı 1metla nl · 
metl biliyoruz. 

V ataodaılar araıında 

muhabbeti genlıletmek ve 
derlnleıttrmeit en ıereflt 
vazife aayıyoruz. 

Arkadaılar; Türk milletinin 
en feyizli hazinesi Büyük 
Millet Mecllıldfr. Geçmlıte 

büyük zorlukları yenmlt 
olan Türkiye Bü7ük Millet 
Mecllıl , gelecekte de büyük 
aaadetlerln, zafer ve mu -
vaff aktyetlo baılıca kaynaiı 
olacaktır . » 

Y t!ni Kabine 
Teşekkül Etti. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

killerinin vazifelerine ve
klleten devam etmelerine 
rica ederek yenl hükôme· 
tin teıktllni tekrar Celil 
Bay ara tevdi etmlılerd ır . 

KamiJtayın Dünkü Su
Qrlu Ve Heyecan Dolu 

Hazin Toplantısı .. 
( Baıtarafı hlrlncl ıayfada) 
renin açılmasını müte · 
akip aıafıdakl tezkere okun
muıtur: 

BüyOk Mtlle t Mecllıl 
yükıek huzurlarına; 

Aakara mebuıu Relıtcum -
bur Atatürkün müdavi ve mü . 
ıavlr tabiplerinin verdikleri 
raporda ıösterlldiği veçhtle 
ıonteırtntn 1 O ncu perıembe 
rünü aaat 9 s de terlet ha· 
yat ettiklerini umulmaz acı 
ve tee11ürlerle arz ederim. 

Baıvektl Celi.I Bayar hü· 

kamettnln tezkereal ile rapor 

okunduktan ıonra Relı Abdül 

halik Renda ayaea kalka

rak aaklamafa muktedir o\a

madıfı büy6k bir tee11ür ve 

heyecan içinde ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

Çok sayın arkadaıtarım; 

Büyük Haliskiırımızın ölü · 

mündeo hepinizin ve bütün 

milletin duyduğu elemin ne 

kadar büyük ve detin oldu 

ğunu dündenberi gerek ken

dimizde ve gerekıc millette 

ıördüğümüz büyük acılarla 

anlıyoruz öuıün burada bu· 

nun lçio çok ıöz ıöylemek 

imkanı, Teıkıli.tıeaaı l ye ka · 

nununuo bize emrettlil btr 
vazife dolayldyle yoktur. 

Bunun batka bir güne taltkl 

ne müıadenlzt rica ederim. 

Teıkt l atıtsaatyeoio emrettiği 

vazifeyi tf a etmek O 

da bizim için büyük bir ve · 

el bedir. Bu vazifeyi ifa et 

medeo evvel çok az iz ve 
bQyQk ölünün hatırasına 

tebcılen ayakta beı dakika 

ıükiitla kalmanızı istirham 
ederim 

Bu heyecanlı tazim daki
kalarından ıonra Baıkan 

A. Renda, TeıkılatıeaHlye 

kanununun 34 ncü madde~ 
mucibince Relıicumhur lnU
babıaa baılanacajını blldlr
mlı Te reylerin toplanmaaım 
müteakip Mechı huzurunda 
yapılan taaolfler neticesinde 

Abdülhalik Renda, Bütün Mtc · 
ltılo ve haznonun ıtddeth 
ve ı6reklt alkııları araaında 

Malatya mebuıu lımet İnö· 
nünün 348 reyle Ye mevcu-

dun lttlf akllt- Reisicumhur 
intihap olunduiunu bildire· 

rek, yeol Relılcumhuru ye

min etmeie davet eyle•ek 

üzere celıeyı yirmi dakika 

tatıl etnılı ve müteakiben 

Abdülhalik Renda, lımet 

in önünün Çankaya da ki 

köıklerine eiderek lntt 

bap neticesini kendıle 

rloe arzetmlt ve bunun üze· 

rlne Relıtcumhur lımet 

İnönü, ~ refakatıoda Ka 
mutay Baıkanı A. Ren -

da olduiu halde Kamuta 
ya ıelmlı ve aaat on iki 

beıte A . Renda celıeyt açmıı 
ve yeni Relılcumbur lamel 

İnönü riyaaet mevkline iel · 
mtıttr . Bu dakikada Mec -

llıln arzeltlğl manzara tarif 

edılemiyecek derecede ıdt 

Mebuslar, içtimada hır.z ı r bu-

lunmakta o lao ılvıl, 81 

kert erkanlie, aamlln •e 

kordtplomaUk yeni Relsicum 

huru ayakta ve ıürckll al· 

kııiarla karııladıklorı gtbl 

lımet lnöoüoün yemin etme 

sini müteakip lrad ettikleri 

nutku da aynı ıuretle ayak

ta dınlemtılerJlr . İsmet lnö· 

nü aynı ıuretle ı ev ıoç teza· 
hürlert ara11nda ıalonu t erk 

ettikten sonra bir müddet 

Mecllıtekt Klyaıettcumhur 
makamında lıtlrahat etmtı· 

lerdtr. Müteakiben Çankaya· 

dakl köıklerlne avdet bu 

yurmuılardır. 

Relılcumhur lımet lnö 
nüyü Mecllıe ıelıılerlnde 

Mecllı önünde bir aa"eri lu· 
ta ıelimlamıı, muz ıka lıtlk 

lal mıuıını çalmıı ve Mec
ltı önünde toplanan kealf 
halk sevıl tezalaürlerl gös
termlttlr . 

Batvekll Celil 5ayar 

«ismet lnönü» 

Atatürkün Ölümü Acısı 
Karşısında . 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
bir teY yapamadı . Ôlüm 
onun ceıedtni yedi, bitirdi. 
Fakat ruhundaki ateıl sön 

düremedt O ruh. timdi Hpa

aağlam" ebediyete intikal et· 

ti . lıte ölüm kar1111nda mağ· 

lup bir ceıet! Fakat ö lümü 

de mağlup , eden kahir, mai· 
rur bir ruh! Bu ruh timdi 

onun kalıbından çıktı, Türk 

milletinin bünyeıln e geçtı. 

Onun ceıedl toprağa, ruhu 

Türk milletinin layemut ıl · 

nesine gömüldü. Türk mil 

le ti dünyada var oldukça 

Atatürküo ruhu da aynı hız 

ve 1tynı tlddet l,. oauo sine

sinde parlıyacak ve ebedi· 
yen •6nmlyecektlr. lıte ebe· 

dl hayat, tıte yaııyan ölü .. 

Bu haberi aldığım zaman 
«Eceabat» yarımadasınm 

«Yalova» köyünde bulunu
yordum. Biraz ötede onun 
yarattıiı büyük kahraman 
lıklardan blrlne Hhne ve 
alem olan büyük Anafarta 

köyü bulunuyordu Kara ha
ber geldiği zaman akıam 
saat dokuz buçulctu. Bu acı 

haber köyde duyulur duyu\· 
maz beı yaıındakt çocuklar 

.lan tutunuz da dokaan yatın· 
dakl thtlvarlar, kadın, erk•k 

bütün köy halkı bir arada 

hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı 

Boıanan göz yaı\an ara11n· 

da halkan ıçlne daldım, on

ları teeellı etmek lıtedlm 

Kim kimi teaelll edecel\? 
Ben halkı teıellt ederken 

kendim teıellt edilecek hale 

ıeldlm. İhtiyar nineler dö

ğündükçe küçük yatdakl ço· 

cuklar Atamız!. . Atamız! . Di
ye feryat ettıkçe perlıan bir 

hale geldim Bu manzaraya 
dayanabilmek için çok k~tı 

bir yürek lizımdı! Onlar 

ağladı, ben afladım. Eğer 
o anda Anafarta köyünde 

bu unıaydım kimbılır ora 
da naııl bir manzara ktı.rıı 

111nda bulunacaktım . Aca
ba Anafartahlar Aoafarta 
kahraman• nıo ö düılünü Jıtt · 

Ulderi Zllman ne hale gel 
dıler? Artık köyde durama · 

dım Gece yar111 çift atlı bir 
araba bularak hemen ken 
dlmıMaydosa attım . Oradan 
bir kayıja at lıyarak karıı 
ya geçl1ordum. Kayıkçının 

btr elinde dümen, hır elinde 

lar içine giriyordum. 

Bız onu ne kad•' 
ıevmltlz ve ne kad•' 

ıevlyormuıuz? Bu acıoıo 
teıtrlle dillerimiz tutul111•t 

oldujundan, duydufudloJ 
lztirabı lf ade edebilmek ıçlO 
tek bir kelime ı6yllyectk 
kudrette deilltz. Fakat b• 

uı 
acayı tahfif edecek te•• 
noktamız da yok deiıtdlt· 
Evet bu bir kayıptır. f ,k•t 
Türk milleti için tellflıl idi· 

kıinıız bir kayıp deilldlt· 

Dünyada mtıll meo••cll 
ii olmıyan bir dılber dGıl0 · 

nüz ki; güzellikte bir et •' 
e· naziri olmasın. lıte bu 1 
•• zelltk Türk varlıjıdır. O 1 
i\ . 

zelln parmafında bir de 1 
zük tasavvur edtntz ki; pır · 
laotaaıoın kıymetine b•b' 
olma•ın . lıte bu pırlanta d• 
Atatürktür. Bır an lçlO 

0 

. a 
güzelin parmaiındakt y6S · 

iü ka ybettlilnl düıüoıUdl· 
o 

Bu yüzük kaybolmakla 
dilberin ıüzelltk ve ıhtlı•· 

1 ' mından blrte:v ekılllr Ol • 

b•' Türk mtlleu kendtıt hlr d 
zlnedlr: O hazinenin lçlO 

1 

f" ktmblltr ne k17metll ce 

herler var? Onlardan blr101 

alıp parmalına ıeçlruaeıl ,o~ 
bir ıey ınfdlr? 

Kemal Atatürk öldlıt arı.~ 
rahmindeki Atatürküf11lJ" 

var. Beşikteki Atatürkü~ıi~: 
var Emekliyen AlatürktJ~,, 
var. riirüyen Atatürkıif11ll" 
var. Mektep sıralarında Ato-
türkümüz var. Ordu ıaflO' 
rında Atatürkıimüı vQr. Dev· 

ı,ıJ· 
let kadrolarında Atatıir" 
miiz var. Atatürkleri donıı· 
ran analar var. Kem'dl Ata; 
Uirkün yaptığı büyük Lıle 
var. Gelen Atatürklerin ya; 
pacakları daha büyük tıle 

~ e· 
var. Velhasıl nefsine gav 
nen Türk milleti var. 

d l· Var olıun o mtllet.. Ş• 0 

sun Kemal AtatürkOn ,sı• 
ruhu 

t•• Kalblerlmlz Kemal A 
ır· 

türkün matemlle parçalaO 
bl' 

ken bize düıen difer 0 
vazife vardır. O da 0°

0 

kurduğu rejimin en ıadılı .... 
bir emektarı otan yeni Cu 
hurrelılmtz lımet ln6ni1°

0
" 

fi 
muvaffaluyetlne yar.lıoı 

dua ·etmektir. 

YAZAN: 

mend ıı, ö da hıçkıra h ı çkıra Hayrettin Karar1 
ağlıvordu . Velhasıl ağlıyan L1 
lısr ı çınden çıkıyor , ğlıy•n Bal!kesir MebUS 

---------------------------------------~~ 
olduğu halde Mccliı Rtyaset 
divanı azaları kendilerini 

Mecltı kapısında karııla -

mıılardır . 

Relıtcumhur Isınet loö 

nü saat 15 de Kamutayda 
merasim ıalonunda tebrlki 

h kabul etmlı ve Meclhe 
teırlflerlnde olduğu ııbt, av· 

detlertnde de askeri mera· 
ılmle karıılanmıı ve uğurlao. 

mııtar . 

_.4 

ır---;o;ııJ- ı, 
1 k h-l Pazarteıinden baı a 1 
1 ıün çıkar. Styaıal gazel"" 

1 Y ıllıiı: 800 K.uruı ı 
1 Altı A1hiı:400 • 1 
1 Sayısı: 3 .. 251 
1 Günü geçmlı ıayılar 1 1 kuruıtur. 
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Biz Türkler, bütün tarihi hayatı.mızca hürriyet ve 
istikl~le tims 1 olmuş bir milletiz. «Atatürk)) 

Milli Kahraman; Milleti Nası Kurtadı, Ebedi Ve Ezeli Türk Cumhuriyetini Nasıl Kurdu. 

MustafaKemillin Bütün Yaphkları ı laİm, k Çok Müskül .. Onun Yarat-
• v 

Harp ıonundakt lıtanbul, 
Oı111anh devletinin dOıman 
dlrbelerile yıkılıp daiılmak· 
t, oldufun• göıterlyordu 
n,,mao ıemllerl lıtanbul 
hrnanına glrmefe baıla -
lbıılardı. M~mlekette ılya 
•etle ufraıan içtimai taba
lc,larda herkeı ıoktaara uğ· 
'•tnıı, ümltalzlfğe düımüıtü . 
Memleket için kurtuluı üml 
eh ... kalmadığını ıanan ve 
idare batında bulunan kim
ttıler yalnız ıabıi menfaatle
tfnı ve hayatlarını korumak 
~'Yauıunda idiler . Fırka ve 
l>ohulca kavıaları artmııtı. 
l)Gtmanların açık ve gizli 
ltıe111urlara propafanda v ı. 
ile herkeal ümltılzltie düıGp 
hır tarafa çekllmefe veya 
bırbırlerde uğraımaia teıvık 
İdlJorlardı . Muıtafa Kemal 
•taobulda kaldığı müddet 

lçtade vaziyeti iyice tedklk 
tttt Bu tedkıklerf netfculn 

~' lıtanbulda birıey yapı 
'rnıyacağına kanaat getlt-
~1· Bu felaketler karıııında 
t11Gk Türk kütlesinin, aaıl 

._illet ekıerlyetlnln ne kadar 
lteııür ve elem duymakta 
01dufunu biliyordu. Türk 
~tllettnln içinde ve onunla 
~ltlU,te çalaıarak bütün mu· 
k ''rer ve muhtemel tehlı-
tlertn anüne geçmeğe ka

t, .. •erdi. 

1 
Muıtafa Kemli ıerefle do · 

~ hır hayat ldt. Muıtaf a 

ernu, alnı dalma açık bir 
''b•tyet idi. Muıtaf • Kemal, 
ti6z kamaıtıran bir deha idi. 
'lllanlı lmparatorluğuou en 

~1•kın, en sefil kölevari 
it zthnlyetle ıaltp devlet - 1 

lttı 
d 11 lradeılne bailı bulun-
l~~~lllak lıt11en ve bunun 
• a.ıemlekette btr esir te-

t:klcülu yaıatmak arzusunu 
lf deıı Babıali kodamanlara 
~ lı•tafa Kemalin varlığından 
ı,lıtlcuıllıuyorlardı. Ya banca· 

d:ı'ta hlklm ve miltehakklm 
~,lc7•blld1klerl lıtanbul ıo · 
d •tında onun ıerefll en -
,:tb•wıı bir telallke ltaretl 
'-l )l)orlardı. Kendlılne lltıe · 
ı,::lerdı. Çünkü korkuyor
~, 1

• Fakat lıtanbulda kal· 
''h••nı da kendi kı1metalı: 
~~ '1Jetlerı t~lo dofru bul
l~t torlardı. Bu sebeple ıü · 
~:•ı ıöıtererek, yaltakla-
lll,t'lt Ve onun Yatana hlz· 
'hır11aı ııcıklayarak ken 

1 lıtanbuldan uzaklaıhr· 

tığı lııkılaplıırııı Her a·ri Cildlcı~ Doldıırabilir. 
mağa çalıııyorlardı. Bu su
retle Muıtafa Kemalin yük· 

sek ve necip düfüncesi ile 
uıak ruhlu Ba bıill ricahntn 
kayguları aym noktada btr 
leıiyordu. 

Böyleltkle kendlıi ilk f ,~
rlt Paıa kabinesi zamanında 
Karadeniz aabtlterlnde Pou. 
toı eıktya hareketlerinin de 
tedibi vaztf eaile Orta ve Şar
ki Aoadoluda üçüncü ordu 
müfetttıhğlne tayin edilmtı 
ti. 

Mullafa Kemal 15 Mayıs 
1919 da İıtanbuldan Anado· 
luya hueket etU. O gün 
Yuna1ılı lar iz miri tıgal et
mitlerdi. Bu IHalin vadetti· 
il ve geUrdlğt hüUin f eca
atleri, felaketleri giderecek, 
ıllecek ve o gün kara kap. 
kara btr fütur içinde kalan 
mılletl ıüldürecek adamın da 
aynı gün lıtanbuldan yola çık· 
maaı tarihin garip cılvelerio · 

dendir. J 5 May11 1919 da Tür· 
kün tıttklallnl stlt cek bir 
ordu Jzmlre çıkıyordu. Tür· 
kün ebedi tıtıklalıni kura 
cak ve o ordu ıle arka11n· 
da bulunan daha büyük or · 
duları yenecek olan büyük 
adam da yine o ıün latan
buldan uzaklawıp bir halaı· 
kir bekltyeo mtlletto kuca
ğına giriyordu. Babıali mıem· 
nundu Mustafa Kemal de 
memnundu. Fakat tarih en 
büyük memnuniyeti Türk 
milleti için ıakhyordu . 

Muıtafa Kemal bu büyük 
yolculuia çıktıiı ve millet 
için kendlai feda etmefe 
hazırlandığı gün henüz (38) 
yaıında idi. 

Muıtaf a Kemalin Samıu 

na adım attığı gün {19 Ma· 
y11 1919) memleketin umu· 
mi vaztyetl fU ıekılde tdt: 

Osmanlı devletinin dahil 
bulunduğu grup hftrpten 
mağlup çıkmtfh. Şartları 

ağır bir müte.rekename lm

zalamıth· Mıll et yorgun ve 
fakir idi. Bu harbi lıtlyen

ler ve idare edenler kendi 
canlarını kurtarmak için 
memleketten kaçmıı bulu · 
nuyorlardı. Saltanat ve hl· 
lifet mevkıtol ftıal eden 
Vahldettln mütereddi ıah11· 
nı ve yalnız tahtını koruya· 
bilecek tedbirler arattırmak· 
ta .. Damat Feridtn batında 
bulunduğu ictz, hayıiyetalz, 
korkak kabine yaluız padı . 

ıahın iradesine tibl ve 

onunla beraber ıahıslarını 

ayakta tutacak herhangi bir 
vaziyete razı... Ordunun 
elinden sllih ve cephanesi 
alıomıt ve alınmakta... lu 
llf devletleri birer veatle ile 
donanmalarını ve aakerlerlnl 
Türk limanlarına ve top
raklerına ıokmakta ve mül· 
kü lıtılaya çahımakta .. Ada· 
na vtlayetl Fransızlar, Urfa, 
Mara§, Antep İngilizler ta 
rafından lıgal edilmtı An 
talya ve Konya da İtalyan 
askerleri, Merzifon ve Sam 
sunda lnglltz müfrezeler bu· 
lunuyor ... Her tarafta ecne· 
bl zabit ve memurlara ve 
huıuıi adamlan faaliyette ... 
Bütün bu vaziyeti ağırlaıh· 
ran f acla da lzmlrdekl Yu · 

nan orduıu ... 
Bundan baıka memleke 

tin her tarafında huistlyan 
unıurlar huıuıi emel ve 

maksatlarını elde edebilmek 
için gizli ve açık çalıııyor 

lardı. lstanbu1dakt merkeze 
merbut olarak ve bütün 
Kar deniz se.hlllnde ıubeler 
açarak tcıckkül etmlı oJan 
Pontoıı cemiyeti de f aallye. 

tine devam ediyordu. Bir kıaım 
Türkler memleketi felaket· 
ten kurtarmak için birşeyler 
düşünüyorlar ve biroeyler 
yapmak istiyorlardı. Fakat 
bu düşünceler ve bu mü la· 
hazıılar müıbet bir netice 
vermek imkanından tama 
mtle uzak bulunduğu gibi, 
hakikatte fikri, hl11i bir te · 
ıettüt ve bir dtığanıklık da 
gösteri yordu. 

Düımaoların planlarına ve 
kararlarına memleketini ıe· 

ven Türklerin dağınık düşü · 

nüılerlle verimsiz çırpınışla 
rıoa Türk olmıyan Oıman 
1ı unıurların hummalı suret-

te kazan kaynatmalarma, 
Anadoluya ordular çıkarıl· 

mı§ bulunmaıma, padiıah ıle 

adomlaranıo eaaretl kabule 
hazırlanmıı olmalarına kar· 
ıı Muatafa Kemal tek batı· 

n" şöyle düvünüyordu: 
« Miilt haktmlyete müı· 

tenıd, kayıbız ve ıartaız 

müıtaktl yeni bir Türk dev· 
lett kurmak .. » 

Düıünc~ler•n Türk milleti
nin duyguluma ve tbttyaç 
larıııa ıstlnad ettiren Muıta · 
fa Kemal, bu düıünceıtot ıu 
muhakeme üzerinde bina 
edıyordu: 

« Eaoı. Türk mllletlnlo 
hayslvetlt ve ıerefü bir mıl 
let o\ııra.k yaıaf!la11dar. Bu 
esas taru fal klile maliklyet . 
le Ancak temin olunabiUr. 
Neluıdar zeoeln ve müref. 
f eh olursa olıun tatıklalden 

mahrum bir millet mütemed 
dfo beoerlyet müvacebeııode 
uıak olmı.k mevkllnden yük

sek bir muameleye l•yakat 
kazı.namaz Ecnebi bir dev 
letm hımtıye i'e uhabetıol 

kabul etmek lmanhk evaa 
fından mahrumiyeti, aczi ve 
meskeneti itiraftan baıka 

btr ıey d~ğıldlr. F1lh1.tktka bu 
derekeye düımemlf olanlaran 
iıtiy~rck baılanoa hlr ecne 
bl ef endı getirmelerine asla 
ihtimal verilmez halbuki 
Türkün haysiyet, izzetlnef· 
ıl, kabiliyeti çok yükıek 
ve çok büyülitür. Höyle bir 
mtllet, Hlr yaıamaktanıa 

mabvolıun, evladar. Bınae· 

nalEyh ya lıtlklll, ya ölftm. » 
Muıtafa Kemal itle bu ka 

rar ile harekete geçti . Ôoün· 

de ıay111z müıküller var
dı. O, yorulmadan, yorulma· 
yı hatırana getirmeden çfz. 
diğl yoldft yürüdü. ilkin bQ. 
tün temiz, yurd için derin 
bir muhabbetle müsehuslı 
Türk1erlo yüreklerine ümld 
verdi, ruhlarına, baliı bul 
mak, hür Y•t mak imanını 
aşılftdı . Onun her sözü vıc
daolarıoda heyecan uyaad1ran 
kuvvetli Ye kudretli bir nida 
oluyordu. İzmir önlerinde, 
Urfa, Marat, Antep taraf 
larında yabancı kuvYetlere 
kartı vücut bulmuı teıek .. 
küller Yardı. Bunlar kurak 
bir 1erde bellrmtı berrak, 
fakat zayıf ıuları andırıyordu. 
Muataf a Kemal milletin var · 
lıiı üstüne yıfılan maddi 
Ye manevi afırhkları, ç6r · 

çöpleri ıllfp ıüpürmek tçtn 
tıte o kurak yerde coıkun 

taıkın bir nehir ve battl 
bir tufan yaratmaia HYatı
yordu. Bunun için kuman. 
danlara, valilere. bütün idare 
amirlerine, halle kütlelerine 
ne yapılmak Jizım geleceği
ni mütemadiyen telkin •e 
tebliğ etti Saray, Babıllt, 

İtllaf devletlut onun ne 
yaptıeını. ne yapmak ille · 
d ı ğlnt eızltden gızllye taraı

ıuda çalıtıyorlardı O, daha 
ilk adımda pervuız danandı . 

Mtlll lttkflat.- ilrıttl· Tamim 
ettlil esu proğramıo ana 
hatları ıunlnrdır: 

1 - Vatanın tamamlyeU, 
mllletln lıtlklali t~hltkede

dfr. 
2 -

üstftoe 
icabını 

Bu bal 

Merkezi bQkQmet 

aldıiı meıullyetin 

lf a edememektedtr. 
mllletımlz lo htçe ıa -

yılmaaı netlceıtne varıyor. 

3 - Milletin lıtıklllıal 

yine mHletın azmi ve kara· 
rı kurtaracaktır. 

4 - Vazi)•ete çare bul 
mak, mtlletln bak lıtlyen 

ıeılnl cihana ltlttlrmek için 
her türlü tesir ve müraka· 
beden azade bir milli heye. 
tin vficudu elzemdir. 

5 - Anadoluoun her ıu

retle en emin yeri olan sı
vaıta milli btr konırealn 

toplanmaaı takarr6r etmıı

tlr. 
6 - Bunun için tekmil 

vlliyetlerln her lıvaaından 

milletin itimadına mazhar 
üç murabhu110 mftmkün 
olan ıGratle yetlımek lzere 
hemen yola çıkarılma11 icap 

eder. 
7 - Her lbtlmale kartı 

keyft1etln mllli bir aır balın
de tutulm .. ı ve murahhu· 
ların lüzum görülen mehal. 
lerden aeyabatlarının müte· 
nekklren lcraıı lazımdır. 

8 - Şark vlllyetlerl na· 
mına 10 Temmuzda Erzu · 
rumda bir kongre toplana· 
caktır. Bu tarihe kadar dl· 
ier vlllyetler murahha1ları 

da Sivaaa vuıl olabllirler1e 
Erzurum kongreılnln aza11 
da Slvaı umumi lçtlmıuna 

dahil elmak ilzere hareket 
eder.» 

Bu taml•e, yani Muıtafa 
Kemllln davetine bGUin mil
let •c~bet ediyordu. Demek 
ki: lıtanbul (Anadoluya ar· 

( Sonu dlrdflncfl Nyfada ) 
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Biz Tü kle 
' 

Bü ü Tarihi Hayatımızca Hü riyet Ve istiklale 
Timsal Olmuş Bir Milletiz. 

<Battaraf ı üçüncü aayf ada) 
tık hakim değil, tabl olmak 
mecburiyetine dütüyordu. ) 
Ve Türk milleti yeni bir 
devlet kurmak için Mustafa 
Kemi.hu etrafına toplanıyor · 
du Millete Ulu Türkün el 
ve g6o6l birliği yt1phğımn 

ı~zllmeıl tizerlne lıtaobul 

telit• dü,Ul. Keodtılnl l· 
datarak latanbula getirmek, 
yabancı devletlere v~rmek 

h6lyıuına kıapıldı. Buou be 

ceremeylnce keodlılnt tevl<ıf 

etUrmefe yeltendi Bazı va· 

lllerloe bu makaadı temin 

için çeteler tetkll etmelerini 
emredecek kadar küçüklük 
gösterdi . 

Muıtof a Kemii o sırada 

Amaayada bulunuvordu ls 
tanbuluo hain tetebbüılerlne 
ehemmıyet VHrnedl. Erzu ı u 

ma dojru vola çıkta. Her 
uiradığı yerde hfllkın, ufok 
Te büyük memurlerın, "' 

kerlerlo caodao kopup re
len alkııları ile karıılandı. 

Millet onun ıahıında kendi 
lııUkbaUnı ve kendi iıttkla i ı
nl görllyordu. 

Mustafa Kemal 3 Tem· 
muzda Erzuruma geldi Kon 

gre hazırhiı ile lttlıale ko · 
yuldu. lıtanbulun kendi-

sini resmi vazifeden ayır 

mak isti eceflnl anlıyordu 
Bundan dolayı padftabB bir 
tel1rraf çekti. Aıkerllkten il· 
Ufa ettiğini bıldırdl. Arhk 
o: 

(( Reımi 11f at •e Hl ahi · 
yelten mücerret olarak, y l 
DiZ milletin ıefkat ve civan
mertliğine gü•ener•k ve onun 
bitmez, tükenmez f~yiz ve 
ı,udret membıundon ilham 
ve kuvvet alın k vazifesine 
devam edecekti.» 

Erzurua:dakt vıl6yah tarkl· 
. ye koogreıı 23 Temmuz 1919 

da toplondı Riyasete tabi 
reis olar k Muataf a Kemal 
ıeçlldı . Oo dört güu devam 
eden müz kereden sonrA 
teıbıt edılen preneiplerın en 
mühimleri ıuolar olup t 
mamcn Mustafa Kemllln 

j 
1 tafa Kemal, ftte bu pek buh 

rırn!ı 11tıda ılyuette, askerlik 
kilerini de ıaıarth lıtanbul, 
Slvaı konırealntn meıruUye

tlni tan•mamakta ve mllll 

mecllı tçin lottbap yapalmaaını 
k bul etmemekte fsrar edi· 
yordu. Mılletın lradealne kar· 
ıı aelmek ve mlH4'tin gözbe
beğl olan Mustafa Kemale 
sülkaıtte bulunmak ııUyeo 

DAmat Ferit kablneıl millet · 
çe artık mülkü parça · 
lcmak .. tıven yabancılardan 
farksız görülü ) ordu Millet 
düıınanı o dukl 11rı tahakkuk 
eden Lu adamlara blzzöt 
Muıtafa Kemal ıu telgrafı 
çekti: 

dütüncelerloı temıtl ediyor 
du: 

« 1 - Milli hudut dahl lın

de vatan bir küldür. Onun 
muhtelif k111mları blrblrln· 
den ayrılamaz. 

2 - Her türlü ecnebi •ı 
gal ve müdehaleıtoe kartı 

ve Osmanla hükumetınlo ıh 
ulal• halinde millet müttehl· 
den mCidafaa ve muk<ne 
met edecektir 

3 Vatanın ve iıtlkli· 

ltn mu haf 3Ztt ve tem•ntne 
merkezi hüktlmet muktedir 
olamadıiı takdirde makıadın 
temini tçln muvakkat btr 
hükumet teıekkül edecektir. 
Bu hükumd he· veıt ~nılli 

konııece fntihap o lunacak 
tır Koogre münakıt değılse 

bu intihabı heyeti temıllj)e 

yapacaktır. 

4 - Kuvayı mtl!iycyi amıl 
ve milli ırade~l hakim ~ ıl 

mak eaıuhr. 

5 -,' Hırlıtly11n unıurlara 

ılyad hiklmtyetimtzl ve iç· 
tlmtıl muvazerıem&zı ihlal 
edici imtiyazlar verilemez. 

6 - Manda ve himaye 
kabul olunamaz. 

7 - Milli mecltatn der· 
hal içtfmaını ve hük<imet tc
rahoın mecllıln mür&kabeılne 

L:onulmuını temin için çalıtı 
lacaktır. 

Erzurum kongreıl btr tem· 
el l he,eU tntthap ve teıkll 

ederek dnijıldı, Mustafa Ke 
mil Erzurumdan Sl•aaa 
döndü, -4 Evlul 1919 dtı Si
vas kocRrcstnl 8Çtı. Bu k\lD 

gre yeni Türk devlct'nln 
tcıekkülü tar1 hlnde mühim 
y~r tutar. Kongreyi idare 

edeu •e aynızn anda bu 
kongre vıuıtıuıle bütün 
memleketin u•vetlerlnl b ir 
merkeze bağlıyerAk muny· 
yen hedefe doğru muntıızam 
bir ıurette yürütmefe çalı· 
ıan Muıtafa Kemalin vınl 
fesi çolt ağırdı. Her tarartnn, 
harici ve dalııll mtllet düı
manlarmın çıkarmak istedik. 

lerl mü~kllat sııymz denile
cek kadar ziyade idi. Muı · 

le ve idare fılerande en yük
sek bir d,ha sahibi olduğu· 

nu gösterdi. Kongreyi harı 

küladc bır mnbaretle iiiare 

ederek Erzurumda teıbıt 

edilen umdelere müstenld 

ve bütün memlekete ıamıl 

b r C'"'mly~t teıktl ve o ce· 
mıyetln otzamnamestol tan· 
zım c:tttrd.. t u nizamname 
ııc tetdıkül e den cemiyete 
[Anlldolu ve Rumeli Müda
foai Hukuk Ceml;-etı] adını 

verdi Koogrenlo intihap et· 
Uğl heyeti temsiliye cemlye 
ti temı•l ed•p cemlvet na
mına hareket edecekti. Bu 

«Alçaklar, caniler, ciüt 
maolarla mılıe~ :\leyhtnde 
tertabatı haloanede buluou
yorauouz. Mılletto kudret ve 
ıradealnl takdirden lclz ol
dufuouza 16phe etmiyorum. 
Fakat vatana ve millete kar
tı baloane ve mezbuhane 
harekette bulunacafınıza 
inanmak lttemiyorum Aklı 

oızı batınıza tonlayan. Ga
lip bey ve hempaları glbl 

bülehaoın ahmakça olan 
, mevhum valtlerlne kapıla

rak, millettmlz ve vatanımız 
için muzır ecnebilere vicda
nınızı slltarak irtikap ettlil 
nlz denaatlertn milletçe tatbik 
olunacak mHuhyetleri na 

heyt'ti tem•lllyenln dimağı 

kalbı ve ruhu Mustafa Ke
mali ıdt. Ernıalı.tz reıı kon · 
gre sıraııoda bütün vl1ayet 

!erle muhRbrrelerde buluna 
ral< hı-yeli lf"flllll!ıye tArafın· 

dııu ~erılecek ~mtrlerln har. 

fi harfine icra oluomaaını 
t emin eyledi. Bu ıuretle Türk 
vatanının parçalanmıuıoa ıe· 

btp olabilecek cereyanların 

fikri teıekkllerio önüne geç 
mit oldu. SIYH kooareılnlo 

açılacağı ıaralarda lıtenbul 
hükumell hain bir teteb 
büste doha bulundu. Har· 
kut Yallıt, Ali Galip adlı 
adama kuvvetli bir çete ku 
rarak Slvota baskın yapma· 
11nı •e Muıtafa Kemal ıle 

toplananları lıtanbula yol· 
lamasını emretti lıtanbul 
hala gaflet içinde idi. Muı 
taf emal ile milletin bir· 
le§mlt •e tamamen kay 
namıı olduğunu anlıyaroı

yordu. Mustef a Kemali Ana 
doluda Tür mllletlnlrı kal-
bıot koparm k kad r afır 

ve imkansız bir teydl. itte 
la•anhul hfikümetl bu yapıl · 
mez l§e glrlılyordu. Muata
Kemil, ile bütün Anadolu 
bu ıefıl teıebbüetl haber al
dı. U mumi bir heyecan bat· 
gôaterdt. Mustafe Kemllıa 

kıymetli varlaiı için gönül 
lerde yQzgöıteren bu heye. 
canın ndemeıt AH Galibi 
ve yardaklerını plı hlr yap· 
rnk kümesi ılbl darmada
ğın etti Türk hududuoan 
haricine kaçırttı lataobulda 

nazarı dikkatte tutunuz. 
Güvendiğiniz ethn ve k ..1 v 

velin ikıbetın\ öğrendiğiniz 

zaman kendi ôkıbetln ı zle 

ınukayeseyı unutmayınız . » 

Bu baılaneıcın ıonu mil 
letçe lıtanbu'• karıı yapılan 
büyüle hır nümayıı o ıdu. lı · 
tırnLul ile tı•ımi Vt: hattfl 
buımi muhaht're kt s.ldl. Ken 
dınl mtllt'.te hakim sayan aa 
ra~ln Babıil.nln s11ı boğa 

zın ıleriaine geçemez oldu. 
Mıllet, hükmün ve tradeoıo 
kendinde olduğunu ve mltl~t 

nammn yalnız Mu•tllfa Ke 
milin konut bı1eceğlol göı
ter dı. lstıınbul tel it lçtnde 

idı. Muıtafa Kemal, hdlD 

kabln~nfo hemen çektlanesl-

nl Te mehuı inhhl\bına der 
bal glrlıtlmeılnl istedi. Mil 

l~tan arzuıunu temsil eden 
bu dtlek önünde aaray eğıl· 

dl. Padiıahm ıeYgtlı damedı 
it batından çekıldı. Yeni bir 

kabine teıekkül elti . Bu ka
bine, kendt erkanından biri· 

ol Muıtaf a Kemalin yanına 

göndererek millet namına 

verf!ceii emirleri dinlemek 
mecburiyetini hl11ettl. Millet 

Ye onu temıll eden Muıtafa 
Kemil, Osmanh imparator-

luğu fevkinde bir kuvvetin 
var olduğunu ılktn bu mu· 

vaffaklyet&e lıbat etmit ol· 
du 

Muıtafa K.emi.l, yeni tt!· 

ıekk61 eden lıtanbul kabl 

nestne mllietln IUmat ede 
bllmeıl için Meclisi Mebu · 

ıanın hemen toplanması la 
zım geleceğini e.nlamııtı Bu 
mecllı için tntlhap yapıldı 

Bizzat Muıtafa Kemli Er 
zurumda mebuı ıeçtldi IJl
hl önder lıtanbulda topla 
oıııcak bir mecllıln vatani 

vazifelerini bakklle ifa ~de 
mlvecejlnl anlıyordu, bu 
meclla baıka lir yerde top· 
lanmaaını lüzumlu buluyor -
du. Fakat fikrini bir arzu 

r~~---·-~ 

teklinde ~baas etmekten ıae 
aeçllen mebusların reytni lı 

Umzaç etmeil terc ıh etU. 
HültQmeUo Ye Avao mecll· 
ıln:n latanbulda bulunmaaı 
ve Oımaoh Kanunu Eıaıl

ılnde Meclfıi Mr.buaanm beı· 
ka btr yerde top lanbılmesl

oe dair bir ıarabat görül
memesi gıbt ıebepl erle ve 
daha doğruıu Mustafa Ke· 
malın lfÖrÜp ıezdlklerl haka
katln mebuılaıca ceçllme· 
meal yüzünden mecliıln lı 
tanbulda toplanmuı fıkrl 

aalebe etti Muıtaf a Kenıil 

mebuı intihabı bittikten ıon· 
ra heyeti tem11llyenln fa il 

yet merkezini Aaıkaraya 

oaklettt . Kendııl lıtanbuida 
taplaoan meclııe ltt!rak c:t 
mıJerek yiil.ıek müralıllp 

sıaatıle Ankaradft kaldı 
iıtanbuldakı yenı hülı.ü

met de Türk vatanının ta · 
mamıycHol, Türk lıtık l ah- , 

,. , ;µ 

b•' Damat F eridi tekrar it 
ıınfl getirmek lıtlyeo ıar-1' . ,,,ı 
la ecnebi lt1al kuY•et 
araaıoda •ukubulan bir ••; 

latma netlcealode bıtk•'' 
uğradı. 

filhakika f!cnebl ku•f'ıt· ,. 
ler ( J 6 Mart 1920) de 
tanbul Mebuıan Mecll•
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baamıılar, btr takım raeb0
' 
e· 

lan MaltAya ıürü,mek 4ı: 
1)0 

re tevkif etmltler, aynı I 
fj• 

lıtanhulun da reımeo •e dl 
leo ecnebi ltga ıı altıt1 

lf 
bulunduğunu ilan eyltrf1 
lerdL 
Muıhf a Kemal. baoltt'' 

fel 
bu foctaları beı tıY ef 

lıJ' 
ıörmüt, hca!'lp etmff b\JI 
nuyordu. lıtaobu\ had••e ',. 
rlni haber alır almaı;, ecO~ 
bllerlo tevkif edip götürcl6 

1 ,e 
lerı mebuı'ara muk.abl lı.J ' 
hine olmak üzere Anad0 

1 
dakı bazı ecnebi zabnferl" 

Atatürkün şelırimi:i ltşrifluinden bir intiba ,ı,ı 

nln mubafaza11nı hala ecne- tevkif ettirdi. Artık ecO .-'' 

bı kumandanlarının ewlrle. boyunduruiu altına ı•:,_,-
rlne itaatle ve fdi kuvvet olan latanbul hükü1J1' ,,ı 
ıöaterlp düımanları bürme- 0 va:dyette mtllet h•~f, 
te icbar etmelulzln mümkün ı 
olacaiıoı zannedı:yordu . Hal · müdafaa edemiyeceilO ~ 
bukl Muıtafa Kemal bütün za.ten etmek nlretiode ,fi' 
Türklerin hatırından çıkma· lunmadığını 16a6nft11e ,J
ma11 lazım gelen tU vecize rak en geoit aalahlyeU ~-· 
ile en dojru olan ıeklt tes· bil' Mıllet Mecllıı topl•11ıı· 
bit etmlttl: ğa karar verdi BütüD ,-

«N11fet •e merhamet nl. yellere ve kolordu 1ıuııı' 1• 

yaz «:tmekle millet itleri danlarına bu lıa betli 11'' ,ı 
devlet itleri görülemez. Mıl rını bildirdi. Jntthabal iC~' 
let ve devll!ttn ıerd ve 1A I •tt 
tıklltt temin edilemez. Nıt- Cçtn lazım gelen ta tırı fıl 
fet ve merhamet dilenmek vermlttl - On bet gün ı:•~ll' 
aıbı bir prenııp yoktur. Türk da bu yeot v~ milli ıSJ ,,. 

milleti , Türklytnln mülltakbel sin içtima edebilmeıtolO Jfl' 

çocuk! rı bunu hır 80 ha· mlolol de teblii etti· "'~! 
hrdan çıkarmamalı )) bütün memleketin il• eo· 

Hadiseler, Muıhfa Kemi. mümeuatlı oian Tiirk11" ,-
hn ıe-zlılerlodekl doğruluğu yü~ Mıl!et Mecliıl bıJ 1gzO 
gôıterdı lıtanbuldaki Mebu retle teıelclıü etti Ve.. ,__ 

aao Meclisi, Muıtefn Kemal Nısanın 2~u~ocü güsııJ ../ 
tarafından iıkat edı mit olen karada nç~ 

Sahtbl ve Baınnıharrirl: Balıkeatr Mebuıu ti . KA~ 
Çıkarım Genel Oirektörii: FUAT BİL ... 'AL 

BuımJ'erf: Vilayet Mat
1
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