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Mustafa Kemal Sinopta Karaya Çıktı. Samsuna Kara Ta
rikile Gitmek için Yol, Vasıta Sordu. Aldığı Cevap Şu idi: 
Ne Yol Var, ne de Vasıta .. Bunun Üzerine Mustafa Kemal 
Bir Avuç Karargah Arkadaşlarına «Çocuklar Dedi. Daha 

Bir Gecelik Tehlike Var. Onu da Atlatabiliriz.» 

Gen 

=================================d) 

ca 

Çünkü o büyük aaker baılı 
baıına btr ordu idi. 
Şamda kumandasından alı· 

nan yedlncl ordu da Mer· 
ıınllnin elinde israf olunduk. 
tan ıonra Mustafa Kemal 
Halebe hareket emrini aldı. 
Ooa dajılan 4, 7 , 8 net 
ordulurı Halepte toplama k 
v-' bu kuvvetle düımanı ön· 
lemek vazifesi verildi. 

* 

Dinç O 

Vergilerden Tenzilat 
Ne Şekilde Yapılacak .. 
939 Mali Senesinden 941 Se
nesine Kadar Tenzilata De

vam Edilecek .. 
Ankara, 18 (Huıuıi ) -

Hükumetin, vergllerl hafif 
letmek huıundakt çalıımala-

rı sonunda, Maliye Vekaleti 
tarafından hazırlanmıı olan 

337 maddelak kanun layiha-

Üzerind~ Yükselebilir .. 



SAYEA 2 : 

Büyük Şef 19 Yıl önce Büyük 
Ülküyü Tahakkuk Ettirmek 
Azmi ile Samsuna Bugün 

Ayak Atmıştı .. 
( Raıtaraft birinci sayfada ) 
ordu idi. Mustafa Kemal. düt· 
man ordu1<unu tamamlyle 
m(!ğlüp ederek durdurduktan 
ıonra lKatmadakt) kararga · 
hında bulunuyordu. 

Y ıldmm ordularını kendisine 
has aakeri celadet ve bütün 
milli ıelimeti ıle idareye 
baıladı. 

Bır ıüo fstanbuldaki baı 
kumandanlıktan fU mealde 
bir telgraf aldı: 

"Adanada Maraıal Liman 
Fonııandenten Yıldırım or 
duları kumandanlığ1nı teıel
lüm etmek üzere Adanaya 
hareket ediniz. ft Bu emir 
üzerine Muıtafa Kemal ıe 

ce ıündüz meıafe katede· 
rek otomobille Adanaya gel 
dl. Ve orada Liman fonıar · 

dene mülaki oldu Muıtaf a 
Kemal, Adanaya muvaealat 
ettiii sünün öile yemeği 
sonuna kadar Maraıal U
man Fonıandene mlıaflr kal · 

dı . 

Yemekten ıonra Maraıa 

lın bürosuna ıeçtller . Fon -
sandera yükıek askerliiln 
bütün lzzetlnehi ile maka
mına oturdu. Ve kart11ında 

yer almıı olan Musaf a Ke 
male ıu tölerl ıöyledl : 

"Çok bahtiyarım ki bu mü· 
hım kav\>eUn kumanda11nı 

ılzln gibi Arıburnu ve Ana· 
fartalardan beri yakından 

tanıdığım bir yüksek Türk 
Kumandanına bırakıyorum ,, 

Maraıal bu sözleri ıöyler · 
ken ayağa kalktı gözleri 
yaıarmııtı. 

Muıtafa Kemal bu göz· 
yatlarma lttlrak etmedi O, 
kendfılne tevdi olunan ku 
mandanlığ1D makamım l11ıal 

için aandalyanın boıalmaıı 

na intizar ediyordu. 

Bunun farkına varan Ma
ratal derhal yerini Mu.tara 
Kemale terkettl. 

Şimdi, Mustafa Kemal 
kumandanlık aandalyaaında, 

Liman F onaanden de onun 
k a rı11ında dır . 

Muetafa Kemal Maraıala 
hitaben: "MChlerih olunuz, 
ıtzde hiçbir kuıur ve kaba 
hat düıünmQyorum . Kuıur 

ve kabahatin büyüjü ~zl 

menıup olmadığanız bir mil 

letin orduları batına getiren
lerdedir Şimdi ılz belki fe 
ci akıbetlere düçar olacak· 
ıınız. Belki ben, yalnız ben 

değil bütün Türk milleti ay 
Dl akJhetlere uğrıyacağı'Z . 

Fakat ikimizin de müsterih 
ve müteıelll olabileceğimiz 

bir nokta vardır. O da fela · 
ketlerin müsebbibi siz. veya 

ben olmayıtımızdır . Menıup 

olduğumuz: lmparatorlukla
rm batında ve 'ıdareıinde 
bulunanlardır." Mütaleaaın· 

da bulundu~u zaman Muı· 
tafa Kemal bir yıl evvel 
Sadrazam Talat Paıaya dev· 
let ve milletin felakete yu • 

varlanacağını bıldirdtği ra

porunun tecclliılni ıördü. 
Ve o a ndaıı itıba ı en de mem 
leketın , milletin kurtuluı ça 
relerıne bütün mcvcudtye 

ttyle teve11ül etti 

* Kumandasını eline aldığı 

Kendini koruyan 
neslini korur. 

Bu ıaralarda beklentlmi
yen bir günde Muıtaf a Ke 
mal Sadrazam ve harbiye 
nazırı Ahmet izzet Paıadan 
Y ıldmm ordularınm dağı hl· 
maaı için emir aldı Ve bu 
emre fU cevabı verdi: "Or
duları dağıta lam, fakat ün· 
vam muhafaza edelim Mü· 
uade edin, en ufak bir müf 
reze hahnde dahi olıa bu 
namla ben onun dahi ku
mandanlığı ile iktifa eder 
ve vatanıma hizmet ede
rim.,, 

Muıtaf a Kemal bu tekhft 
ile henüz anlatılması pek 
kolay olmayan hakiki mak· 
aadını anlayıth zannettiği 

aadrazama ima etmek lıtl 

yordu. Fakat sadrazam mak · 
eadı anlıyamamıı veya anla . 
mak tstememlttl . 

Sadrazam Muatafa Kema· 
le telıraf makineıl batında 

tU veaayada bulundu: " Siz 
mağlup d;e v~l e: t im ı z t 
bütün ıalip devletlere tekrar 
tahrik ve devletimizin le 

metlerini tahrip mi etmek iı· 

tlyorsunuz?,, Sadrazam bu 
ıözlerl ile Muetafa Kemalin 
yükıek Ye ulvi hizmet ıa1e· 
ıine ıed çekiyordu. 

Fakat hiçbir zaman görü· 
tünde yanılmayan Muıtaf a 
Kemal ıamlmi olarak ıaflet 
gösteren sadrazamı: .. Pat• 

hazretleri ıiz bu zihniyette 
bulundukça korkarım kt çok 
geçmeden sadrazamlık san 
dalyasmdan düıman ıüogü 

teriyle kovulacakımız . ,, Ceva· 
bını verdi Ve bu muhabe · 

reyi kesti 

Mustafa Kemale aücen'lllt 
ve onu itaatsizlikle ve dev · 
lelin baıaoa yeni bir gaile 
çıkaracak hareketlerde bu 
lunmakla itham etmlt olan 
sadrazam bir müddet ıoora 
onu tekrar makine baıma 

çağırarak: .. Zatı devletleri 
bir an evvel lıtanbula t•t 
rlf buyurmalasınız Sizinle 
fıUtareye ihtiyacım var ,, Nı
yazmda bulundu 

Bu emir üzerine latanbula 
gelindi Sadrazam konağında 
'Ziyaret edilen Ahmet İzzet 
Paıanın karı11ıoda, bir cep 

heden yeni gelmit olan Muı · 

tafa Kemal, d iğeri Dahiliye 
Nazırı Alt Fethi Bey bulu 
nuyordu. 

Sadrazam telitlı ve he 
yecanlı gözüküyordu Karıı -

sında oturanlara: "Zatı ıa· 

hane bizi iıkat edip Tevfik 

Pataya sadarete getırmek 

tıtlyor . Buna ıiz ne buyu 

rununuz?" Sualini tras etti. 
Adanada makine baıında 

ııafletten uyandırmak istedi 
ği sadrazama istihfaf etmeğl 

büyükltiğüne 11ğd111•mıyan 

Muıtafa Kemal: "Zlllı ıaha · 

oe kendillfinden ne karar 

alabilir, ne de karar tatbik 
edebilir. Bana kalına ma· 

(Sonu üçüncü ıayfada) 

Sağlam vücutta 
, sağlam kafa. 
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SEHİR HABERLERİ 
G;e n ç 1 i k Bayramı Bugün Büyük 
SporGösterilerile Kutlanacak .. 

Gazetemizin 
Teşekkürü. 

Gazetemizin on üçüncü 
yılına basmaıı dolaylılle ka. 

Dün Bini MiJtecaviz Talebe Jimnastik Pro
vasını Muvaffakıyetle Yaptılar. Bugiin Spor 
Göıterilerinclen önce Cumhuriyet Alanında 

rllerfmlzden tebrik telırafı 
ve mektupları ı•lmektedır. 

Bu arada lıtenbul Kanaat 
Kütüphaneal çelcttil bir tel 
ırafla Türkdlllntn yıldö. 

nümünü kutlamaktadar. Ka
naat Kttüpbanealne Ye ka -
rılerlmlzin tebriklerine te
tekkür eder&z. 

Meraaim Yapılacak .. 
19 May11 ıençltk hayra · 

mı buıün büyük ıpor ıös 

tertl~rlle kutlanacaktır. 

Dün Llıe ve Ôfretmen 
okulundan bin küıur talebe 
ıaat 16,30 da ıtadyumda 

hep bir arada ıon provayı 
yapmıılardır. Prova baıtan 
ıona kadar büyOk bir mft 
kemmeltyet ve beraberlik 
Jçeralnde devam etmlttlr . 

Prığıaı; 
Büyük Şefin Samıuna 

ayak baıtıiının 19 ncu yıl

dönümü münaaebetıle Cum· 
hurlyet alanında yapılacak 

olan meraılme ve onu ta 
kip edecek olan ıpor gölle· 
rllerlne alt proframı yazı· 

yoruz: 
1 -- Ulu Önder Atatürkiln 

Anadoluya ayak ballığı 19 
May11 gunu ıpor ve genç 
ilk bayramıdır. 

2 - 19, Mayıı pertembe 
16nü tehir bayraklarla ve 
ıece ıtıklarla ıüılenecekUr 

3 - Şehirde mevcut bft · 
t6n nakil va11talaranın mü. 
naalp tektld~ ıfiılenmealne 

Heledlye nezaret edecektir . 

yumun V uıf Çınar caddesin · 
deki eıkl kapudan Ye halk 
da Gazi t:iulvar1ndakl yeni 
kapudao sahaya girecekler· 
dir. 

il - Saat (14,30) da Va
li ve Parti Batkanı, yanın· 

da Kolordu Komutanı, Bale· 
diye Keiıl, Halkevl Haıkanı ve 
Kültür Dlretörü olduju hal
de aahada mevkilerini almıı 
bulunan . talebe ve ıporcula . 

rı selamladıktan sonra tören 
deki yerlerini alacaklardır. 

J 2 - Bundan sonra Halk 
evi bandoıunua çalacaia Is · 
tlklll martına bütün talebe, 
ıporcular ve halk ittlrak 
edecek ve bu ıırada - evvel
ce Belediye tarafından ha
zırlanmıı olan dıreje · Kül
tür Dtrektörlüjünce tefrık 

olunan bir talebe~tarafından 
bayrak çekilecektir. 

l J - Belecilye tarafından 
hazırlaomıt olan kürsüden 
V alt ve Parti Batkanı tara. 
hodan bir ıöylev veri lecek 

ve bunu müteakip daha ev· 

Kendine bak 

velce Vali ve Parti Baıkanı 
tarafından ıeçflen bir tale
benin 19 Mayıs aününün ta 

rlhi deferlnl anlatacak kııa 
bir ıöylevl dinlenecektir. 

14 - Söylevlerden ıonra 
okul talebeleri ve ıporcular ' 

bando ile geçltreımloe bat 
layacaklar , Vail ve Parti 

Batkananın ônünden geçe 
ceklerdtr 

15 - Geçltreamlnden ıon · 

ra sahayı lıgal etmlt olan 
kız talebelerin jlmnaatlk ha· 
rekatı batlıyacaktır. 

l 6 - Kız talebenin hare· 
katından ıonra Liıe ve ô;
retmen okulu erkek talebesi· 
nln jlmnaaUk harekltı batla· 
yacakhr. 

17 - Bunlardan sonra 
sporcuların kazanılmıı kupa 

ve madalyal.uı Vala ve Par

ti Baıkanı tarafıDdan kendl
ler,ne meraılmle verilecektir. 

18 - Sporcular taraf m 
dan yapılacak ıöıteri ve 

maçlar ıeyred•lecekUr . 

Her yaşta hareket 

Lisı va Oiratman okuluı~a 
tıftiılır 

Bır hafta kadar önce teh · 
rlmlze ıelen Orta Tedrtaat 
Umumi Müfettltlerlnden B. 
Beılm ile 8. Necmi Ça-
nakkale1e ıttmiılerdlr . 

Sıhhat Müfettttlerlndeu 
8. Celil Ankaradan ıelmtı 
ve Ltıe tle Ôiretmen okulun· 
da tefUtlerlne baılamıthr. 

Bir tıyiı 
Şehrimiz aıkerl mabke· 

meıl hlkimt B. Şllhap Omrlt 
150 lira ücretle Gaziantep 
askeri thtlıaı mahkemesi 
ıorau hiklmlljtne tayin edll
mlttlr. 

Olüm 
Salya aekerlik tubeal relıl 

Bınbaıı B. Suphi ıala ıOnü 
kalb durmaaından ölmOıtür. 
Merhumun aUeıtne batıallıiı 
dlJerlz. 

Altın alanlar . 
4 - Vecizelerden kif 1 

miktarda yazılacak Spor 
Bölgeal tarafandan atadın 

münasip yerlerine asılacak· 

tar. 
5 - Halkevl, hoparlörleri 

ıle ıpor aahasında tertibat 
alacaktar. 

Otomobil Kazası T ah
kikatı Neticelendi .. 

beraat etti. 
Naipli köyünden Rama

zan kızı Rahimeden kaçak 
altm ıatın aldıkları lddiaetle 
yakalanan aarraf Ahmetle, 
Galip oğlu izzetin dün aıll Kızınm, yıprınmıı otomDblf listiiinin patlımısmdan ye ceza mahkemeıinde 

6 - Saat () 3,30) da tö 
rene lttlrak edecek olan Lt 
ıe ve Ô;retmen okulu tale 
beleri He bütün sporcular 

ileri geldiöi taıbit adildi. durutma lara yapılmııtar. 
Mahk emece, Hrraf Ahme 

din bir ıuçu bulunmadığı, 

izzetin de altanı ticaret mak · 
sadıle almadıfı anlaııldıfın 

dan beraatlerine karar ve · 
rllmlttlr . 

önlerinde muzıkalar olduju 
halde martlar ıö1llyerek 
Anafartalar ve MllUkuvvet-
ler caddealnden ıeçerek Cum 
hurtyet alanına ıelecekler 
ve orada kendilerine ayralan 
yerleri ltaal etmlt bu · 
lunacaklardar. 

7 - Memurlar, teıekkül 

ler ve bütün halk da aynı 

ıaatte Cumhuriyet alanında 

kendilerane ayralan yerleri 
ı11ral etmiı ~bulunacaklardar. 

lvrlndlden hareket eden 
bir otomobilin Edremit şo 
ıaeında ıebre bir saat kadar 
meıaf ede bulunan Kanlı

kavak mevkiinde devrildiğini 
ve bu yüzden btr kııtnin 
ölümü, on kitinin de yara
lanması ile neticelenen bir 
otomobil kazaıı olduğunu 
dün yazmıttık 

Müddeiumumi Muavin -
lerinden 8. Azmi Altan ka· 

Güzel Bir Eser: 

ALKIM 
Şehrimiz Llıeıt tarafından 

ayda bir çıkara lan A lkım 

8 - Talebenin, sporcu · 
ların, memurların, tetekkül· 
lerin ve halkın gerek Cumhu -
riyet alananda ve ıerek ıa · mecmua11DlD ıon aayı11 . dera 
hada ltgal edeceği yerler; yılı sonu o l ma11 dola yııile 
Emnıyet ve Kültür Direktör· üç renkli, çok nefll bir ka 
tükleri ıle Belediye ve Spor pak lçınde zengin mündere-
Bölıeılnden ayrılacak me catla !16 ıahife olarak neı 
murlar tarafmdan g&ter&le redllmlttir 
cekttr . Temiz bir halde htanbul 

9 - Cumhuriyet meyda. da buılan mecmuanın bu 
nanda tam ıaat ( 13,30) da ıaymnda büyüklerimizin Ku 
Atatürk Anıhna Baıta Cub- ıe kağıdına b.asılmış güzel 
muriyet Halk Partııl olmak resimleri ve mektep faaliye · 
üzere bütün teıekküller ve tine ait yüz kadar kıİlte var 
müe11eseler tarafından ha dır . içinde öğretmenlr.rtn ve 
zar1anan çelenkler meruım · talebenin birçok kıymetli 
le konulacaktır. yazılara da bulunan Alkımın 

10 Çelenk koyma me bu sav11ını bütün oku\·ucu-
rul ır inden ıonra okul tale 1 larımıza tavsiye ederiz De 
belerı ve sporcula r ııtad - ı 

ieri 50 kuruflur. 

Özü sözü doğru oı. Şen ol, çevik ol. 

Zft hakkında yaptİğı tahkı. 
kah tamamlamıı ve evrakı 

dün ıorgu hakimliğine ver 
mittir . Fen heyeti de raporu
nu hazırlamıttır. 

Otomobllin tekerleklerin
den birinin lastiğinin , yüküo 
fazla olmuından değıl eıkl 

iL± E±~~E±tE!ES~, 
1 Ro!o~!,~1 ~!~mız111 il 

mit bulunmasından patladı· 

ğı ve- kazanın bu yü"Zden 
ileri geldiği teshil edtlmtıtir. 

il çokluğundan bllgiin gire J 
1 !!}_edi. . 1 

r ... ;v ... :ad:;:~-, 
i Türkiye. §eker/ en ucıı::. l 
~ yiyen memlekelludcn bi '
i rl oldu. Türkiye aym za 
~ manda çt:ıilll yemi:ı mem : 
~ Lckdf dlr . ' 
j Şeker vt yemişin i ::.di· i 
' uacından reçel ve şurup ~ 
i do§ar. i I 'J au· U<'mf~ mevsimini : 
ı Jwçırmayımz . '-

l E~ kadınlan! ~ 

~ 
f 1 

i 
~ 
i 
f 

Tcı:e yemi~ mevsimin i 
de rt•çel ve ~urup lıaztr · ' 
lamak için kollarınızı sı - İ 
uaywı:.. : 

Ulusal Ekonomi ve ~ı 
Arttırma Kurumu İ 

l(oE-~.,,_ ..,,..~ ~ti 

_________ _.._ 

Vergilerde 
Tenzilat 

( Baıtarafı birinci sayfada ) 
ı e n e s i n .d e y ü z d e 
20, 940 da yüzde 18, 941 de 
yüzde 16, ve 942 de yüzde 
J 4 nlıbettnde verııiye tabi 
olacaklardır. 94 2 den ıonra 
alınacak verııi mıktarı yüz 
de 14 üzerinden heaap edl · 
cektlr 

Maaıları 200 liradan 400 
liraya kadar olanlar 939 da 
yüzde 20, 941 de yGzde 18 
ye 942 den ıoora yüzde 16. 

Maaıları 400 den yukarı 
olanlar 939 da yüzde 24. 
940 da yüzde 22 . 941 de 
yüzde 20 ve bundan 
yüzde l 8 nfıbetmde 

ö Hveceklerdfr . 

ıonr• 

vergi 

~i_k otur. doğru koGüzelliğin 
ı sağhkt1r. , l)UŞ· 
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(llcınct sayfanın devamı) 
kamınızda oturunuz. Bunu 
ılzden çok rica ederim. Sız 
buna karar v.,rdlilnlz dakl· 
kada zatı ıahane kararsız 
kalacakllr.,. Cevabını verdi . 

Bunun nasıl ve &dmln ta -
rafından temin edllecejlnl 
ıoran sadrazama Muıtafa 

Kemal: •Bunu evveli sizin 
kararınız te~ln eder. Ve 
müıaade buyurureanız ben 
de çalııırım ,. Vedi. Sadrazam 
lzaet Paıa bu vaziyet kar 
flllnda yeni bir kabine he
yeti dütündfi ve bu kabine· 
de harbiye nazaretlnl kabul 
~lmeılni Muıtaf a Kemalden 
rica etti. 

Muhatabını anlamaktan 
pek u&ak olan eadrazama 
Muıtafa Kemal: "Paıam mü 
ıaadenlzle ıize ıeçmtı bir 
•akayı hihrlatayım . Mukad· 
dema ben Halepte ordu ku 
mandanı iken padltaha doğ 
rudan dojruya Itır mektup 
Yazarak zah devletinizi ıa 
darete, bazı lıtmlerlnt verdi· 
aım arkadaıları muhtelif 
nazırlak makamlarma, bent 
de harbiye nazaretlne ıetır · 
meılnl teklif etmııttm Pa 
ditah benim bu tekltflm 
Gzerlue mi , yokıa kendi tlha· 
mı ile mi her nedense ıizl ıa · 

darete, dıter arludaıları da 
tavıiye ettlilm nezaretlere 
ıettrdl. Fakat bent harbiye 
nazm yapmadı. Sız o müoa 
ıebetle bana yazdıiınız tel· 
ırafta '"Attde bade11ulh itti · 
rald meaaime ltUraklnlz eltafı 
•tlphaolyeden mamüldür, de · 
llllftlnlz.,. Ben de ılze ıu ce 
vahı vermlttim; Ben bugü 
ne kadar kimseden bir va 

ztf e dilenmedim. Bu defa 
harbiye nazarelini lıte1ltlm 
bu makamda tarihi vazife 
ler ıöreblleceğımi tahmhı 
ettıtım lçlodtr Yokta atide 
h a r b 1 y e nazarellnde 
zatı devletinizle tetrllc t 
rneeat etmek için el . 
tafı ıüphantyl dıltyecek 
adamlardan deilldtm . Ve 
ben tüphe etmem kt bu gün 
lr& badireler geçtikten sonra 
harbiye nazaretı makamına 
ltıale benden daha çok müı · 
tahak zevat memleketimız 
de mebzuldur. Ren yalnız ve 
•ncalc. tarihi bfr vazife ya· 
Pabllme anında bu mevklla 

•alahlyetint bana vermeıtnl 
laU ıahaoeden rica etmlı 

tılb. lıte bu zatı ıahane bu
IGn tizi hgat ediyor .. 

Sadrazam çok mt\tevazl 
btr eda ile aldanmııım, deC:lı 
ve aldatılmıı olduiunu an· 
lattı. Yalnız aldatanların 
lılrnlerini vermemi9ti. 

* Aynı ıünde Muıtaf a Ke 
tnal ömründe bir defa olsun 
•Yak bumadığı Mecltıl Me
buıanın kap111ndan içeri gi
riyordu, etrafı aaran t:itrçok 
mebuı arkadaıları ondan. ne 
haber Kemal diye ıordulıça 
Muıtafa K~mal bunların her 
birine ayrı ayrı tzahat vere 

bl11nek lmkinaızlıtı karııım . 
da ve kendisi, teklıfı ıle 
büyük bir encümen oda11r.a 
RÖtürüldü . Orada bütün dik 
katla dinleyicilere ıu ıözleri 
söylüyordu: 

"Arkadaılar ılz memleke 
Un güzide loeanları11nız. Fa · 
kat alemde cereyan eden 
hidiıelerle temaımız ne de· 

Yürü, koş, atla, 
güreş, pinekleme! 

• 

Büyük Şef 19 Yıl önce Büyük Ülküyü Tahakkuk 
Ettirmek AzmileSamsuna Bugün Ayak Atmıştı 
recedtr Buou bilmem, ben 
cepheden gelmit bir kuman
denım itiltlğlme göre padt 
ıah kablneJI deilıttrip yeri 
ne Tevfık Paıanın riyasetin 
de yeni btr kabine ıettrmek , 
lıtlyormuı, bu doiru değil 
dtr. Böyle bir tebeddül yal 
nız Harbi Umuminin askeri 
mailübiyeU ile kalmaz fdZ 
la olarft k galip devletlerin 
emirlerine körü körüne in 
kiyadımızı da göıterlr ki, bu 
devletin kökünden ıtlınme 

ıine razı olmak denıelr olur. 
Sizden rica ve Jıtırhamım 

buna muvafakat etmeme· 
nlzdlr. Kabine tebeddülü ya 
ılzln rey vermenizle, yahut 
reylerlnizln çalınmaalyle müm 
kün olabillr Şüphesiz ki ıl· 

zln gibi hamiyetli ve vatan . 
perver mebuılardan .böyle 
bir hareket sadır olamaz. 
Bu huıuıtaki celadetlnlzle 
mllletın kuvvet ve kudretini 
tecelli ettlrmtı olureunuz. Size 
blrıey yapamazlar, zatı ıaha · I 
ne de derhal ılze iltihak eder .. 

* ! 
Mustafa Kemalin ıözlerl ı 

salonu çınlatan alkıılarla ve: 1 
"Evet böyle yapacaiız ))Sesle

riyle karıılandı. 
Birkaç dakika ıoora Muı· 

lafa Kemal encümen oda 
ımda verilen kararın miiıbet 
neticeıloi gözleriyle ıörmek 
ve kulaklarlyle itilmek için 
içtima salonunun bir lo· 
caeına götürüldü . 

Mecliı relıl riyaset maka· 
mını t11al etmtı tdt. Mebuı
lar yerlerinde, nazırlar un 

dalyalarında Tevfik Paıa ud 
razam koltuğunda, celıe açıl · 

dı. Müzakere baılamadan 

Tevfik Paıa cebinden çıkar · 

dığı bir ki~ıdı dahiliye nazı -
rma uzattı. Bu zat '4üraüye 
çıkarak kağıdı okudu . Bu 
kafıt, mecliıln f eıhedıldtğine 
dair olan lradeııenıye idi. 

Yarım aaat evvel Mustafa 
Kemale heyecanlar ve alkıı · 

lula ıöz vermlf olan meb 
uılar hıçbir kelime bile 
ı6ylemeden ıalonu terk ede
rek çıktılar . Gidiyorlardı, nere

ye. Bunu o günleri takip eden 
zaman ve hidiıeler göster · 

mittir. 

Artık Mustafa Kemal için 
bir kabine meıeleai ve bu 
kabinede müessir olmak dü 
ıüoceıl kalmamıttı . 

Şiılldeki evine çekılerck 

birgün tahakkuk edecek olan 
derin ıörüılerlnin planlarının 
düıüncesly le meJguldü. ~ek 

yllveri kalmıt olmak ı~re 
ftyle müftehir olan ben, gün
düz yanında idim . Bırgün 
bana Cevat dedi . "Hahriye 
Nazırı Avni Paıayı görme 
hytm Runun için lazım ge 
len tetebbüıtc bulun . .. 

Muıtaf a Kemalin bu mü
lakattan maksadı ıu idı: Da· 
met F~rit Pata kftblneıine 

bahriye nazırı olarak glrmiı 
bulunan Avni Paıa; Muıtafa 
Kemalin Yıldırım orduıunda 
menzıt müfettlı idi. Muıtaf a 
Kemal bu adamı aczinden 

Her yaşta spor ya
panın başı vücudu
na yük olmaz. 

dolayı vazlfeılnden affetmit· 
ti. Şımdi böyle lclz bir ktm 
senin na11l olupta nezaret 
makamına gellrtldığınl göz 
leriyle görmek istiyordu. 

Temin edilen günde Muı· 
tafa Kemal yaveri Cevat 
A bbaala bahriye nezaretine 
gitti . Nazır paıa ile konu 
turken bir aralık bir ıefer· 

taıı getirdi. Bu, nazır P•t"• 
nan evfnden ıönderilen öfle 
yemeği tdı 

Nazır Pa ıa : "Afft'derafniz, 
hem konuıalım, hem ben 
yemeğimi y!yeytm ., Dedi 
ve yemefe oturdu. Nazır 
yemeği na yerken Muıtaf a 
Kemal kendlıloe tu sözleri 
ıöyledt: "Sizi tebrik ederim. 
Devleten en büyük makam · 
larından birini ı11al etmıt 
bulunuyoraunuz. Sızın gibi 
yüksek adamlar , kıymetleri 
nl göaterebilmek için ancak 
böyle yüksek mnkiler ıh · 
raz etmek fıreatına nail ola 
bilmelidirler Gerçi ben zatı 
devlettnlzl baıka vazifeler· 
de görüp tanımııtım; fakat 
ıtmdı anlıyorum ki kıymetl· 
nlzl ölçebilmek için ılzl bu 
makamda görmek lazım 

mıı . .. 
Bahriye nazmnın koltuk 

ları kabarmııtı. Bu ıözler · 
den pek hoılandı , Muttafa 
Kemale teıekkür etti. Avni 
Paıa bu ziyareti çok geç · 
meden Muıtaf a Kemale Ştı 
ildeki evinde ıade etti. O 
gün her vakıt olduiu ıtbl 

Mustafa Kemal benimle bir· 
ilkte yemek yiyordu. Avni 
Paıanın geldlğinı haber ver 
dıler Kalkıp Paıayı karıı

ladım ve çatııma odaeına 

ıötürdüm . Biraz ıonra Muı
tafa Kemal misafirine mü 
lakı oldu, Avni Paıa çok te
litlı görünüyordu: 

.. - Paıam, dedi bizim 
kabinede Dahıhye Nazırı ol 
an Mehmet Alı Bey gayet 
kıymetli btr arkadaıımızdır. 
Ona ıizden bahıetmtıttm, 

kendıel ıızln teıerrüf etmeıl· 
ot arzu edlyor, , müıaade bu· 
yuruuanız hemen ıettre 

ylm " 
Mustafa Kemalin muva 

fakah üzerine Avni Paıa 

çıkıp gtttt ve biraz ıpnra 

Mehmet Ah Hey ile beraber 

geldiler. 
Genç gıbi görünen fakat 

hakıkatte o kadar genç ol 
maması lazım gel~o bu Meb · 
met Ali Beyin kendııtne 

mahıuı bir bilgiçliği var
dı. Mehmet A h Hey Muı · 

ta fa Kemale sordu: w Sız İt 
ti hat ve T erftkkıdemıııınız ? ,, 

Muıtafa Kemal: "Ben it
tihat ve Terakkici deği lim; 

fakat İttıhat ve Tera&ckınin 
kuruluıunda ve gayt>ıinde 

onunla beraberim.,. Dedi. 

Mehmet Al ı o halde ne 
den lttıhat ve T~rakklde be 
raber çalıtmakta olduğunu 

ıordu 

Mustafa Kemale Enver pa 

ıadan memnun olup olmadı 
fı hakkında ne diyeceğini 

ıöyledi 

Gençliğinde dik 
duranın ihtiyarlıkta 
beli bükülmez. 

Muıtafa K-emal Enver Pa· 
ıadan memnun olup olma· 
dığı hakkında Mehmet Al. 
nlo ıorduğu ıuele ıu cevabı 
Yerdi: 

.. - Enver Paıa herhal 
de zamanın en kuv•etll bir 
adamı olmak lizım ıellr 

Bunun akıinl tebat edecek 
elimizde hiçbir veılka yok -
tur. Bilikiı kuvvetine deli -
let edecek bir veılka vardır 
ki; o da Enver paıaya mev 
kide iken klmıenln karıı 

gelememlt ve ancak o mem· 
lekett terk ettikten sonra 
bir takım inıanların baıla· 

rını kald.,abllmlt olmaaıdır. 
Böyle bir tahaın kuvvetli 
olmadığıoı ıöylemek mani · 
sız ve lüzumıuz bir iddia ıa 
yılmaz mı?. 

Mehmet Alt tekraraordu: 
"Pata hazretleri bugün Enver 
paıa tle tekrar teıriklmeıal 
eder misiniz?., 

Muatafa Kemal "He .. De· 
df Buna sarih cevap ver 
meliylm. Ben ömrümde ve 
aıkerlik hayatımda hıçblr 

zaman Enver Paıa tle yakın
dan teırtklmeıat etmedim ki 
bundan ıonra böyle btr tıU· 

rak peıtnde dolaıayım . ,, 
"Peki pata hazretleri , bl · 

zlmle teırtklmeıal eder mi · 
siniz?,, 

"Niçin etmlyeylm .. Eğer 
ılz memlekeU bugün içine 

. dütmüı oldufu badire-
den kurtarmeğa azmetmlt 
loHolar iıeniz . ,. 

Mehmet Ali ay11lmak üze · 
re kalktı ve ertat gün için 
Muıtafa Kemali Serkldor
yanda öğle yemejlne davet 

etti. 

* Muıtaf a Kamal; Bahriye 
Nazm Avnt Paıadan baıka 
blrınln yemekte bulunmama
ıını rica ederek da vetl ka 
bul ettı . 

line karar verdik . Kabineye 
Ferit Bey de (V arıova ıeflrl) 
dahildir. Bana harbiye na· 
zaretınl verdiler A rkadaılar· 

dan Ferit Bey b ir Muıtafa 

Kemal Paıa varm ıı onu da 
aramıza alamaz mıyız? Diye 
sordu Beo de derhal ferafah 
ncflıle evet vardır ve benim 
yerime onu harbiye naza
retine ıetırmek muvafık olur 
cevabım verdim . İtte • ize 
bunu tepıire geldim ,, Dedi. 

Mustafa Kemal "Çok ener 
jtk t~ıebbüı . . Sizi tebrik 
ederim. Ancak ben nazır 

olmak istemem. Sızto için mu 
karrer olan nazareti mu haf aza 
etmenizi temenni ederim., le 
mukabelede bulundular. 

* Buıönlerden birinde Muı · 
tafa Kemal çok evvelden 
tanıyıp takdir ettlil Erkanı 
harp Mıralayı lımet Beyi 
( 1 ı m e t lnönü} e v I · 
ne davet etti . Önlerine aç 
tıkları bir Anadolu harltaıı 

üzerinde onunl& beraber bir 
takım meseleleri 16rüıüyor 
lardı. Ona hiç çeklnmlyerek 

ve hiçbir ıey glzlemiyerek 
bütün düıOncelerint açtı . 

lımet, Muıtafa Kemalin 
tasavvurlarını tamamlyle taı· 
vlp ediyordu. Bunu, baıla • 
nabilır bir it buluyordu. 

Bu mülakat iki arkadatın 
anlaıma11 fçln kifı gelmitti. 
Muıtafa Kemal lımete "Ha 

zır ol ,, Dedi. ismet Muıtaf a 
Kem•le "Emret beyim, da ki· 
kada hazmm paıam . ., Ceva · 
bmı verdi bu bir namuı ıö· 
zü idi. Ve tarih onun na· 
111 tutuldujunu ııbat eden 
bin bir hadlıe ile doludur. 

Devam eden ıünler ara · 
aında Raf et Paıa Muıtaf a 
Kemalin Şıılıdekt evine tek 
rar ıeldı, aynı haritanın 

önQnde koouımaia baıladı · 
lar . Muıtafa Kemal Rafet 

Ertesi gün Serktldoryanın Paıaya ıordu?: .. Sen ata bin· 
yemek aaloounda dört kiti · meie meraklı mısın? Birçok 
lık bir masa etrafmda Muı· atların da var. Ne düıünüyor· 

tafa Kemalin sağında Meh ıun?,, Rafet Paıa : Hatmma 
met Ali ve ıolunda Avni öyle geliyor ki. Üıküdarda 
Pata oturdular, Muıtafa Ke atama bineyim ve hep tlerl· 
malın kart111ndakı yer boıtu, ye gideyim mutaleasında 

Mehmet Alt salonun ka • bulundu. Mustafa Kemal ıu 
pmnın solunda oturmakta Cevabı verdi: .. Sözlerınden 
olan bir adamı göstererek: memnun o ldum Eğer atına 

w Bu zat, Poıta ve T~lgraf binip Anadolu içlerine gır 

Müdürü Umumfal Refık mek lıtlyorsan ben bir gün 
Halit Beydir Gayet kıymet. ıenio bu arzunu tatmin ede 
it blr arkaJatımızdır. Masa rlm . ,, Gene o güolerde idi kı 

mızda ıhtlyat onun için bır cephede ve kolordusunun 
yer hazarlamııtık. Müsaade batında bulunan kıymetli 
buvurunanınz gelıln ,, dedi kumandanlarımızdan ve Muı · 

MuatafaKemal:" Henüz ken· lafa Kemalin ıınıf arkadaı 
diılnı tanımadım ıımdılık !arından Alı Fuat Pata fır -
b tz bize kalalım . ., Mukabele- sat bularak İıtanbula geld i 
ıiode bulundu. Ve bu ıuret Ve Muıtafa Ke mali z ı yaret 
le Refık Halit ıofraya çagı etti. 
rılmadı Muıtaf a· Kemal ona bü . * tün dütüodüklerlni açtı Ali 

Bir gün Muıtafa Kemal in Fuat Paıa bunları olduğu 
Şltlıdekı evıne Lir zat gel gıbi kabul etti. Ve Muıtafa 
dı.. Bu Umum Jandarma Ku Kemalle münasebetini tda 
mandt1nı Rafet Pata ( lıtan· me için İıtanbulda ve onun 
bul bitaraf aoy l avı) dır . Ko· emrinde bir emlr zabıti bı 
nuıuyorlardı . Rafet Paıa bir rakarak vazlfeıl baıına iman 
aralık solonel bir ifade ile dolu kanaatlarla döndü 

Muıtafa Kemale: "Btz lıtan- Btr aral ık Tekirdağ Ko 
bulda yenl b ir kftblne teıki- lorduıu Kumandanı Kazım 

Göze güzel gö-
rünmiyeni gönül 
çekmez. 

Gövde kafayı ya
şat1r, kafa gövdeyi 
işletir. 

• 

SAtfA: 3 

Karabek lr Paıaoın geldiil 
haberi verildi Derhal kabul 
olundu. Kazım Karabeklr 
Paıa yatağının baııoda Muı· 
lafa Kemalle konuımağa 

baıladı. 

Erzurum kolordu kuman
danlığına tayin edlldlilni, 
bundan hiç memnun olma· 
dağını bu tebdılde hakaızlık 

görüldüğünü ve Erztııruma 
g itmek hevesinde bulunma· 
dığını , ıöyliyerek Muıtaf a 
Kemalin mutaleaaını ıoruyor 
ve sözlerine ıu cümleyi de 
ilave ediyordu: .. Eıaaen Er· 
zurumda kolordu diye bir 
kuvvet de yoktur.,, 

Y atajıada doğrulan Muıta· 

fa Kemal , K.arabeldre: "Er
zurumda organize bir kol
ordu bıralulmamıı olabilir, 
Fakat bizim bundan ıonra 

it görmemiz için lazım o lan 
asıl unıur millettir, halktır . 

Ben ılze , Erzuruma aitmeyi 
bilha11a tavılye ederim. Gt
dinlz ve orada halk teıktla-
h yapınız. Yakında be-
nim ı ize mülaki ol -
mam muhakkaktır.,, Ceva. 
hında bulundu Kazım Kara· 
bektr Paıa ayağa kalkarak 
eelam verdi ve: .. Baıfiıtüoe 
efendim emrinizi lf a edece· 
ilm.,, Dedi. Ayrıldı ve vazl · 
fesine yollandı lıttraten ar
zedeylm ki, o gtttıkten ıonra 
Rüıen Eıref Mustafa Kema· 
le ıoruyordu, bu ktmdt? Muı· 
taf a Kemal: "Görmedin mı? 
Bana itaat eden ve daima 
emrime amade olduiunu 
ıöyltyen bir arkadaı . ,. Dedi. 
Ve bu suretle ROıen Eıref e 
Kazım Karabektr Paıayı pek 

aamf mi bir arkadaı tanıttı . 

* Yükıek aalibetll ahlakiyle 
metin karekterlyle dGıman · 
larına bile emniyet ve ita

at te lkin eden Muıtafa 

Kemal makıat ve gayeaine 
kavuıuyordu; o zaman ıark 
vilayetleri aayılan ve Sam
ıundan baılayıp ıark ve 
cenubi ıarki hudutlarında 

nihayet bulan ve memleke

tin dörtte birini teıktl eden 
vilayetlerin üzerinde halk, 
memur, aıker kttlelerlnln 
batına hı laf devletlerinin 
tamamtyle tnktyadma glrmtı 
bir devletin ileti olur zan
nlyle Umumi Müfettlt ola. 
rak gönderiliyordu . 

* Muıtafa Kemal Somıuna 
hareket edeceği gOn Yıldız· 
dan evine döndüiü aırada 
eabık Bahriye Nazırı Hüıe. 
yln Rauf Beyi kap111 önün· 
de buldu . Rauf bey ilk ıöz 
olarak ıunları ıöyledl: "Glt· 
me Kemal. Aldığım malu· 
mata göre bioeccjin vapu· 
ru Karadenizde batıracak· 

lar . ,. Büıey ln Rauf Beyin 
malümatı mevıuk ve ıf ade · 
ıl aamimi ıdi . Muıtafa Ke· 
malin kafaıından o anda fU 

düıünceler ıeçtl: Gldereem 
tutacaklar, gitmezsem ne 
olacak? Gene tutacaklar; 
hem daha kolaylıkla ve 
hapıedecekler, ldmbilir ne 
ler yapacaklar ve fak at 
memleket millet ne olacak? 

Pek k11a bir an l~lnde 
kapı eılftnde kararını ver· 
dt. Gidecekti ve Rauf Beye 
dönerek: "Rauf, ben gidece
ğim. Senin de batın sıkıııoca 
(Lütfen sayfayı çeviriniz ) 

Temiz yüre~ doğ
ru söz, güzel vücut. 
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Radyolar 
19 Mayıs bayramı müna
sebetile musterek neşriyat 

yapacaklar. 
Ankara, 18 <A A )- Yarın 

{bugiln) ıaat 14 den itibaren 
Ankara ve lıtanbul radyo · 
lara 19 Mayıı bayramı mü · 
naaebetlle yapılacak mera. 
alnı ve tezahürata memleket 
içine yayacaklardır. 

Filistin de 
Ya~u~ilere karşı tazrık 

artıyor. 
Londra, 18 <A.A. ) - Faltı-

Uode Y ahudl kolonllerJne kartı 
yeniden taarruzlar yapalmak· 
la olduiu KudQeten bildi · 
rllmektedtr . ............. .. . 

* Bandırma vapuru ltıllf 
devletlerinin koyduju r~jım 
icabı olarak Kızkulesı önün 
de muayene olmak (lzere 
tevkif edllmlttl 

Vapura bir takım ecnebi 
zabit ve neferleri girip çık 
tı Mustafa Kemal vapurun 
hareketinden alakonulaca· 
iını sezerek kaptana ıu em 
rl verdi: 

"BütQn ıüratlnle Kara · 
denize." 

Vapur kalktı, Boğaz ge · 
çllciı, Karadenlzln yükıek ve 
azgın dalgaları arasında Jler · 
lem efe baıladı. 

Vapur Karadenfze açıl 

dıktan ıonra Mustafa Ke · 
mal bir aralık kaptanın ya · 
aına çıktı. Ve V&P,urun ta 
kip ettiği yolu ıordu 

Tam efendi baba deryadil 
bir kaptan, takip edecejl 
yolu tamtnle kararlamadan 
teablt edeceflni ıöyledl . Çün 
kü yeni memur oldufu va 
parun puıla11 bozuk, parak· 
deıi yoktu 

• Y ak1n bir rota çiz ve hep 
buna göre vapuru yürüt.» Bu 

nota üzerinde hep ıahıl ho 
yunca yol alan Bandarma 

vapuru btn müıklllt ile ve 
bata çıka üç ıGode Stnoba 
varablldı . 

Mustafa Kemal Sfnopta 
karaya çıktı. Samıuoa kara 
tarlklle gitmek için yol, va. 
ııta ıordu. Aldıiı cevap ıu 

lc:k: «Ne yol var, ne de vasıta» 
Bunun Ozerlne Muataf a Ke· 
mal bir avuç karargah ar 
kadaılarına •Çocuklar dedi, 
daha bir ecelik tebltke var 

~~~~---....... ;.o;;._=.;.... 

Rus yada 
Yeniden bir çok f eıkiflar 

yapıldı. 

arasında hür vatan parçası· 

nın bu hür çocukları ara11n 
da o tarihlerde İllllf asker-
lerl ve milme11lllert vardı . 

Buna rağmen Mustafa Ke · 
malin tik planının tecelltgihı 
Samsun oldu. Çünlcü daha 
fazla bekliyemeızdı, vakit ge 
çlyordu . lzmirde, Aydmda, 
Ayvahkta ve havalisfnde 
Tilrlder bofazlanıyordu Tari
hi hakikat ile beraber baı · 
hyao ve aktlyle dünyanın 

dört bucağına medeniyet eö · 
t6reo aıil bir milletin mah. 
vana yürüyorlardı . 

Güoeı zeoıln ıualarlyle 
vatan ıema11ndakı karan · 

hkları yırtarken aahlle ilk 
adımını atan Mustafa Ke

mal kendi tdareal ve ıelht 
yeti hududunu aıarak bü · 

ledlye relılertne, ordu ve 

kolordu kumandanlarına, 

birkaç gün evvel Damat 
lterit Paıanın ziyafetinden 
birlikte ay11lan 'Cevat Pa· 
ıamn "Birıey yapacak m11ın 
Kemal., ıuallne kartı "Evet 
yapacağım ., Sözünü ye,ioe 
getiriyor ve bugünkü yOk· 
ıek Türk varlıfının ilk te · 
mel taılannı atmıı oluyor· 
du. 

Sevgili Atatürküo büyük 
ve zengin tarihinin ancak 
bir yapraeını teıktl eden 
ıözlerlm burada bitti. 

Bu sözlerime ıon verirken 
Büyük Dahi Haliıklra uzun 
aailıklar ve bltmlyen mu· 
vaff aklyetlertni candan di
lerim. 

TORKDILI 

Balıkesir sulh hukuk 
hakimliğinden: 

sinde yapılmakta olan mu · 
hakemeleri ıonunda, müdde

aaleyh Fahriye çıkar1lan da 
vetiyede keodlılnlo buluna
madığı. her ne kadar eıkl ad · 
resinde bulunmuı lıe de ora 
dan ayrılmıı ve balen nere 
rede bulunduğu belli olma · 
dıia mu bat lr meıruha · 
tile geri çevrllmlı oldufun· 
dan hakkındaki davetiyenin 
ilinat ıurettle teblljlne ka· 
rar verlltp 28-ntıan 938.tarihlı 
Türkdlli azeteıJnde • ı-

19 MAYJS 1931 

Komisyonundan: 
Bal.kesir merkez haıtahaneıl için günlük ihtiyaç nlı· 

betinde alınmak üzere senelik 15.000 ktlo ıOt ve 8000 ki · 
lo yoiurt &çık elulltmeye konulmuıtur. ihalesi 21.5 938 
cumartesi günü saat 10 da Kor Salln Alma Komlıyonu 
btna11nda yapılacaktJr. Sütün muvakkat ttmlnah 124 lira 
ve yoğurdunkt 78 liradır . Süt ve yoğurt birlikte ihale 
edtlecejt gibi, ayrı ayrı da ihale edilir Şartname komla· 
yonda her ıiio görilebilir. Taliplerin muayyen ıün •• ıa· 
atte muvakkat teminatlara lle birlikte komlıyona miraca· 
atları . 4 - 1- 134 

Sahibi ve Baımubarrlrl : Balıkesir Mebuıu H . KARAN 
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