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l\Jlardin Dün Alatür e S on 
hti ram Vazifesini Yaptı 

i .. ·in işi h_ıçkı rı !ar Eski Gazianteb mebu
?•n e Ulu Şefı~_fo~ogra- su Yasin Kutluğun dün 
1 arşısın_da egıldı ~uşu 1 verdigi söylev 

ve tazım le geçtı. 
llu\ ... 

~U.<J~: Uk Şefin bavata 
Q tın· • 
"ıı fı ~ Ytıuıchı~u gün-
~ ı,,:rı derirı lıir mate-
c 1ıru , 

1 
llıııü..:: olan M ar

ı ( .. "'( 
~ tıu '~rı daha matemli 
1 ttırıı" . ' ı. u hır gün y:ı-

"· Uıııır. 
'~~·or ·• daha yeni rlo-
tı el , 0 kak ve ca<ldele
"1 tJlılu . 
fı ~da ,11

1
.ii.n ~inlerce. i~· 

ll~Uı -rııı bır ses~ızlık 
~ı rı ti .. 

'ık llriıyo r benzler 
I~ ' gi' ' ' r:tf k~ ''· er ~ aşi ı, lH·r 1 
ıttıya (.l.dı, bayraklar 

l'tıik. 

llirb· 
ırine 

' a Aııka 
~lıs 0 ra töreni ka~.ra 
~ r. C. ı 
~'tıua llıııburiy<'t rııey- 1 

·~biı .. liopPrlörle din-
ıt ~Cr~k • . 

ilııl ır. ııııyıı? ~üalini 

.. b' 
•·,\' .J\ ·ı 9 :-

• (ır. 
1 

• ,o ta ce va bmı 
"ı . ~lıı 1 

' ' 
1 ıl eı c .. iııı.·rn IJir 

\;~ı gıbi ,ı, - u 

lılıu . u tıl:.?:ala ı ıarak 
l~t 'IVf't • tıı,, İ · ıııeyılanında 
cıfır loııı·1·1 ·· ı 1•1 t (ff eıiıı Pt 

tıııJaııivo lJ w • 

:r 1 "y lan d ı . 
lı~k a Hrd.·nhire 

t· ı r ık b 1 
ctctt '!"· .. ş aılı. An-
~· Oreıı başlamıştı. 

l k 111ik,.,.· 
·ısı., l•ı a~lcıyan se-

l·ır . Or ·• ı 
1 · ııı 1 , ~·u '~Plivor 
t'tı.ı ı ı ö u ·· l w ' ctı ıı ltıu en g'l'<;"n a.,. ı fl\'•ıi 
~ :1r '111, uı· • \ seslerine 
'"t · 11 Vor V · •\ liı . . · · c nı • ·~ J •• 
.ı.,, ı '•ll•ın matem 

hı.. lıı.;kırıkl:ı rı arttı . 

at on biri kırk l><!~e ka
dar sürdü. Hu saatten 
sonra. binlerce :nsan Ifal
keYine aktı. 

Hiç bir taraft:ı ses 
yok. Her ke~in baı;-ı önün
de <·gili, güzleri yaı;;lı ... 

Saat 11 rı kırk be~te 

Halkedn<le B<ıllllonun <::ıl· 
dığı istik1fll marşile 'Tören 
ba;;lıyoi. Gençlerden Ke 
mal Turgayın okud 11ğ"u 
Nutuk, sabahtan beri du
yulan iztiraln arttırıyor. 

Biiyük ~efin gençlige hi
tabesi okunarak an<l içi
liyor. 

* 
S:-1at on dörde doğ"ru 

bu mahşeri galebelik 
yin~ Cümhuriyet mey
d;rnına akıyor. 

Ci.imhuriyet meydanı
nın ortasında Büyük Şe
fin Bü~·ü k bir Fotoğrafı 
Türk Parti b~yraklarına 
sarılmış, üstü yine lıi r 
b<lyr:tkla örtülmüştü. 

Ön tarafta altı oku 
tP!ıısilen duran altı meş-

alcnin etrafına konmuş 
ol:rn çiçt·klcr ve çclenk-
1 .. r orayı k ii ç.ük bir çiçek 
bahçesi haline getirmişti. 

niz gilJi dal;i,alauiyor. 

Tam s:ı:ıt 14 i:e Vali, 
Me"ki Kumandanı. aske
ri Ye mülki erkan, genç
ler. İzciler ve mek tcpliler 
krokicle gö::;terilen yerle
rini alıyor. 

ilk defa \'ali Bay 
Ömer Cevad Ökmen Yi
layet namına yaptırdığı 

çelengi büyük uir ihti

rumla Fotoğ'r:ıf'ın ününe 
koydu. Mevki kumandan
lığı . Emniyet~ Jandarma 
Belediye, Halkc,·i, orta 
ve ilk oku11ar, Ticaret 
odası , Süryaui Kacjinı 

· cemaatleri namına yapı

lan çelenkler de ayni ih
tiramla vaz edildikten 
sonra Bandonun çaldığı 
istiklal marf:.ile 10 hin 

insan ulu önderin fotoğ
rafını sayğı ile selamla
- Sonu 2 inci savfede -

Bayram te~ri~leri 
yapıl mi yaca~ 
Mevsukan haber al

dığımıza göre, büyük 
matemimıze t e sa d ü f 

Halk meydana akın eden şeke:- bayramında 
ecliyor. Meydan hıncahınç bayram tebrikleri ya
dolıı halk civar evlerin pılmiyaeak ve hatta 

' üstlerinP, pencere ve bal- çocuklara mahsus eğ-
korılarıaa çıkmak zaru- ı lence yerleri de kurul

! n•tini duyuyor, on bin- mayacak ve hiç bir eğ
den f a:cl:ı insan bir <le- lence yapılmayacaktu-. 

Atatürk! 

17 milyon Tiirkün kalp
lerinde: Cu huri yet ciliğilr, 
nıilletcili~ile, devletrili
ğile, inkilabcili[!ile, balk
cılığile~ layikciliğile, ya. 
şayan "Atatürk!! 

Ril tiin muharrirler, sa. 
irler, h:ıtiple r bu milli de 
hanın ana vasıflarını hak
kiyle tevsif etmekten a
cizdirler. 

Bize bu aciz içinde çır

pırıara k, bu dahiler uc>r
yasının bir kenarında hep 
beraber şahidi bulunduğu
muz ilahi budret ve ıııilli 
azametinin l>üyük mrzi
yeıh·riaden gördüklerimi 
bildiklerimi dilimin dön· 
düğli kadar söyliycct-ğiuı. 

(:Mu~tafa Kemah) ne 
rede nasıl t~rn1yoruı? 

Hürriyet istryl'n hare
ket orrlularınd<1, istilfty;t 
uğrayan Tralu~ugarp mü
cabPdelerirıde "e nihayet 
cihana şan verı·n Ç-ınak
kala. müdafaasında Ana.
fart:ı lar kahramanının İs 
tanbuln ikinci olarak fe
tih eıti ğiııi "e bu facia 
karlıgiyle ana yurdud:ı o 
z:ıman için istilfi.dao kur
tardığını biliyoruz. 

Dfinya milletleri ve 
devlE:'tleri mukadderatının 
dönüm noktası olan Umu
mi harpta her tarafı sa 
r;m zülmet bulutları ar:.. 
sıııda Yıldırım Ur<lular 
rrup komandanı Mustafa 

Kemal Türküu parlak 
taliini göz '"'aına~tırıcı kı
vılcımlarla aydınlatmava 
çalışıyor, fakat yüksek ~"n 
ileri g-ürü~lerini anlamak 
kabiliyetinue o . zamaum 

iş adamları arasında. mu
bateb bulamıyor. 

O K ara günlerde bile 
Türkün asil ,·arlığını ku
rumak fır$atını kaç-ırmı
yor. 

Yıldırım ordular ka
rargahile Adana va dol'rru • o 

yollanırken. katme istas-
yonundan kıtala.ra ııokta

lara ~lu~tafa Kemal, im
ıasile uir şifre tel geli
yor. Hiç unutmam. An
tepte askerdim. .Şifreyi 

bizzat ac;tım. Şöyle emir 
w:riliyordu. \Vilayeti şar
kiye efradını mubitinız a.s. 
kerlerini siJn.h!arile \'e gö
türebilecekleri ceplıaue ile 
terhis ediniz ) lşte cenup 
vilUyetlerinirı mü<lafaa::-;ı, 
U rfanın kabranı:ınlıo·ı An-

ı-ı ı 

tebin gaziligi , ~faraşın 

kurtulı.ışu, Aclananın ha. 
lft""ı, ileriyi gören ( ~Ius
tafa KPmalın) l.nı gibi 
euıirlerile temin e<lilnıi -
tir. 
. [ ~Ju lafa Kemal J A<la
nadao geçerken orada bir 
çok onlu uıen~uplarım 
meyus görüyor, IJuııları 

başına topliyor. ( Arka
da~lar :ısker hic; bir .. ·a
kit yese kapılmaz. ÜS· 

manlı iıııparatorluğ;u uıağ:

ICıb olmuştur. Ttirk or
dusu a::>la. Her '.t..<Üıit l>e· 
nim nazarımda. i.ılm te
- Sonu 2 inci sayfe<le -



Sayfa ~ ...... 

- in d .. •• u 
•• un e • • 1 

.. 

Es · G z'anteb e 
su Yas~ . utl ğun 

ve ·digi söylev yoıılarca paraları ua Ata
türk < 'uınhuı iycti öde
mektedir. 

- 1 inci ayk<leıı -
dı. 

\. 1 <; ,. 
Ba~.·ıa V. li ,(· 

I . \ t 

Konıuteııı oluı ~11 
askeri ,.e ırıu.hi t · 

- ı inci sayfedeu ::ıon - 1 

şekküllü bir böHiktiir. Siz- \ 
leıi 'a?.ife u·ı. ına da' et • 
cdiyoı um) hitabilı' kPn-
tlilerini mağlfıb zan eden 
leı i :ıy:ıklaı.dırmı:ı. o boz- \ 
ğınılul, ta her uğradıl'!' ı 

1 
mııl ite yı·ni bir kahı a
m uılık ve i::-til lül ruhu 

hın ibtira..:hırına. karsı . 
daima dı>rııirclen hir du
var gibi yük. (>]C'cektir. 
A \'I up.ı nın en ıııükemuv~l 

\"(·:::ıiıi ilr mtc hhez olan 
i;:.tila ordulanııa karşı 

in:ıııılı n:ıy:rn l.Ju uıueizcyi 
Aııadolu halkırıııı feıla 
j,fü lıt: ıııa medyunuz. ~ı~ık

sa lı milli uğrunda efradı 
mill"tin meıı, fii hususiye-

Cihan tarihinin ınec. 

ralarını deği~tireıı, Tür
k iin ileılcmı-siıııle :ısırlun 
~eııelerL' bap;la~·aıı hıı e~:ı

leti ruhi~·p, hiç bir ııı11-
zaffer kuııı:md:ıııda, her 
lı:.ıııı.!'i bir de"let. ad:ıııııu
cla gi)riil nıcııı i:;:tir ,.e gürıi
lemeztk ... 

••••• memurlar. !.!'t' ı•lı•r. (I 
Ondan ::iOnra E::iki (~:ı

zı AntPp ~l('b°usu Y:ısiıı 
Kutlıw. kürşiyc gt•lı•rek 

Atatlirküıı hayatı \ e in
kılapları ı. k 1.ııHJa lw~ ı' 
canlı bi r hitabe irnd etti. 
B O 1 1 

\ 
C.. 1 ı• ,, 

lar ve b ıılcr 'l' tıa 
toj!~afın ön ıı.dt ıı ti : 
la ge ·ti. Ve tın :-
tört: llC $01: \Pi il !i. 

ndih etrJli~tir. l 
Lı ~mlJula "araıı 06 

nıanlı paytahtınm c;ükHı
~üııü. oııu i<l:ırc f'deııle
rin yalıan illere kactıkla-

~ . 
rını, nıağlOhiyt'İİII, ınah-
kürnivt"til\ en acısına kat-

" 
larıdıklamıı görrn vı> o 

)erini L ıilıkar emı inde 
gö:::terdikleıi harikalar ah
f:ıd ve <>n~alıınıım ilcle
bed $Prın<l) ı i mefht'reti 
olacnltır. Bu dı·reelj aziııı 

bir his .... i fedakarı ile top 
raklarıııı rniidaf:ıa edtn 
ıııillı•tiuıiz rıı· kadar ifti
har ct;e Iıal\lıdır. ,, 30 mu tıitc sığmayan (M usta

f.l Kenıal ) galip dı·\·-

1 
ağu:-ıtos··· letlerin sıııı sıkı tuttuk-

1( ... rı ho;!azlardaıı g·twerc·k. At t ı · " .. ... 1 a ur~. senııı ıçııı y~ı-

knn,cleııiziıı ıııı·~hur fırtı- pılaıı çok, eleı•ı]i Lıu tiJ-

ııalarını gfigiisleytırek ~ım- 1 ren. <:ok şer..fli bir fiihar 
su11 s·ılıilinc ay:-ık b:ı:+ l f'\ tıa~1tiır. Biitiln fedakar-

yor. ( 19 Mayıs) 
Oı du nıiHetıi:;-i ;-;al.1-

hiYelilf· .. Yurdun kö~e bu
cal'Tında kalan oı du c·Pkir-

e ' 
dP.kll·riııi kendi yükş"k \'(' 
Asil Pııerjisilt· :1:-;1layur. \ 
Erzııruıııda halk a;·:ıs;nd:l \ 
göri~ıır.n•k milli dııyf!.·ul.ı-

l . . k ·ı . . l 1 
rı m· şımşe ~ gı ıı ~:ır rn 
yayıyor. 

lıkl:ır • c·ııindir. 'l'Urklıı~ii 

her tıiılii t·ı •• :ılluttan suı 

ku.tnrdııı. Yurdıımuw, yu
' aınızı imar, ih:1~1 a cttiıı, 
lwr .. ~·y soıinılir, seninle 
l\srrlt>riııle ö' iiııii~·ot uz. 
\"arlıkhmruızı ~mı:ı lıor<; 

luym.. Yanık ba~rınıızı 

ı::r·ııiıı için dö\ İİ) Ol'll'l.. İçi
mize :ıkıttıg-ııı daınarla-

rıımza ~· ·ıyıJan :ı..il kaııa 

( .Iustafa Kemal ) ~i- gii' <'niyorıız. 
T:lSta milli konğTc~·i teın
ıi len uütüıı diinyay:ı bir 
yıldırım kudret ve sur· :lti
ni aııdmın gür srsilc b:ı 
ğırıyor. t Tüı k C$İ r olın·.z, 
Tiirk müstakil ya:;;~u i · 
tiklftl için s:w<ış:ı hazırız. 

Tüı idin ararlı~ı lı~l:h

kfır. Giine~i aııdıran ( ~a
rı :::ıçlı Mn-taf~ Kem .. 1) 
Her türlü karanlıkları Yit

ran şinı..,ek gibi parlay:ın 
gÖ7.leri öııünde Ankaralla 
birinci 3iiyük Millet M~c
li. iıı i topliyoı. 23 ... ,.i:::aıı 
Egeıııenlik ulusundur. 

Biiyük Millet 1\lecli-.i 
rei:-i ol,ııı ~l ıı. tafa KcJ11al 
Knşkıımandan sıfatile di
yor ki •· ~Ienafii siyasiye
leıini mnhafaza etmek 
için ma~uııı karıl:.ırın <lö
külınc ini arzu edenler, 
<lüşiinıııe lilrrki, Türkiin 

• 
nıt ın ..,e\·g: ... ilt- dolu olaıı 

~ögUJeri hendilcriuin rne-

l\hıstafa Kemal. MH~
lisiıı yük. ek . el< lıi~·ttin
den füı~kumandaıılıg·ı alil 
kadar eder '.ızifr IPı i '\JPı> 
lbtt n İ!oitnıi:;; 'c· l>ir kar:ır
l:ı alırı .... tı. Hiı) ilk ~t·lftbi

' nt i hnt tin kuurd ve av'
rnl•tilı• görıilınr.ııiş ınu vaf
fa J, iyet 'e . eıotiiu ~ine 
keneli clile mccli. c vrı di. 

F'ernğ':ıti nrfsin feııa

filıııifü•t, olııı:ının. te.\•azu-
ı uıı. büyiiklügOıı: lidcrligin 
icalılaıwı bıı suretle mil
letJ .. rp k:ırşı ülkiilcrlc. za
fı•rlerle te:;Lit etti. 

.Mmıtafa Keınal, Ba~

kuınııııd:uı yüksek elfthi-
yı->tilı> mıll..t ndPT1 
tel fı.lifi ıııilliyt:lı•ı i tam:ı-

men öd· di. P:ıdi~ıı h!arın 

keyf 'c ze \ lniııe h:ırM
dık l:w, Türk milletinin 
e areıi lıalw..,ıııa P<.:nehi 
lore bvr~luu<.lıkleırı uıil-

unu rtao rn öğ:rl'tıneıı- ••Hl'., ·~ıt :· t • , 

leriııdPıı Sedad Yı>::-Iİ!2'(• \ .1Jel(·riıı ,.,.li,.· ı, ıı:ı • b r- l • 

\.'İıı Nutku takilı etti. ~rlt•n siv:ıh d ı • <111i.ıı 1 ' • • ,ı 

8011 olar<tk kiirsiyc ı:-ında Hii~ iil- t' li.n ıı. ı; 

Bu ileri bf'"Ürli~l<'rP bu . ' 
ezeli duy ıı~l:ır:ı. bıı ebe-
di nıu' .. ıffaki~ t·tlere dünva 
hayran ohııaz da ııc ,:,ı . 
par? · 

Yük!_:elcn bii~·iik rnlı1111 

arka::nHlaıı Türkler fiğ'aıı 

etmez du ııc yapa r'? 

1 ::-tiklrıl ~a v:ı~ındc.ı kan
larım <'la lıu e Pıııli giiıı

ler!mizctr güz. ~·a\'l:ırııııız 
la ışlnttıgrn111 ıııül>:m· 1, 

toprnkhırımızııı iizcrim e 
bu sa;ıttaı.. i topluluı,:uıı. 

ol!!:unlut!'ıın :l'ı ı " · .\t:.ı 

larmın rrjin.l ı 1111 T1irk

ler if('rlc tıııcı dr. ne yapar'? 

ı\lııstafa l\.cııı:ıl, ilahi 
bir ruhtu, yaradıııma ka
YU~tu! 

.\t:ıHirk, ~ok talıii, <'n 
miıtekfınıil bir iıı~a{jdı. 

YPr yiiziiııdrki bütün 
Tiirk ll'tİn :l"'il ruhlarına 
kaıı:;;tı. 

"j1illi)Pt :.ısırlarıııda . iu
kılftpr.;ılıktn: h:ı.lkçılıkta 
hür 'e mıı~t<ıkil ya~ama 
yoll:ırında iiıı :ılaıı ~im; . 
ı :ı.fa Kenınl. tı>~kil:1tı c:a
t'iyı· k:rnunuııınz lıazırla
rn rl.ı'ıı, im 11 :ısı 1 ka ının
<l ur. hi<; hir Ol'\ lctiıı tPş
l'ilatıııa bcıızl'UlİYOI'. di
yeıılcre karşı İİ\' kelime
lik bir \'t·<'İ7C""'ile ( hu ka 
nıııı bize beni~ or) eeva
lııııı vermişti. 

Ililfı.fet \'C saltanatın 
ilgasında, diıılc diıııya 
h:-iniıı :.ıyrı Jnıasında, lıili
riııı iddiasırnla Luhın:m
hu Ja ~lustat'a Kemal uiz
zat karşı k:ır:-ıya geldi. 
Eski iliınlrriıı icahlarını, 

düya ) a~·ıy şıudak i ~Drt
ların e:-:a::-l:uıııı s:ıyar:ık 
inkılfi.l>ın uaşlıcalarıııa J· a
r:ırlar altlı. ,\lustafo K" 
mal her ~Jccli te her kl"j 
ok~ar, her fıkıe lıiltınt;jt 

çıkan Urt:ıoknl Diıektürü togrMı tı•cr :::-t;ıiııı 1
' 

Ziy. Kılıcözlü. Ulu On- bir amudu ııııı:ııri ı:" 
dPrin yarattığı inkılftlJla göklerP. yük~ı,liyoı · 
rı 'e ülümünlirı biitliıı ~okakla . Hın-iıh 
diınyada ııyandırdıj!ı de- , çük. iktis <ır ~"' ~. 1'· 
rin teessiirii, bildirc•ıı öı l:..ı kı·k lwr kı:ı:-. !.! 

1 

lü biı· Nutuk sö.,•ledi. yaşh hiııleıc. · iıı:-:ııı 1 • 

~lttte:ıkilıı·n Biiyiik bu ıııah:;eı i tıir ı..al ıl 
ÜndPıin ııwnP\'I huzurun- <l:ığ·ı]ınak bt<·nıi~ o · t ıı 
da and içildi. uıane•i h11zuıuııd:1 

::-·
1
• 

Ve tam saat lG ela ]ara kadar :ı~l:.ıuı.ı1' 
iiç dakika sür l!ll ~p~ı-;iz vacını duyuyoı. U•! 
bir ihtiram ,·azi.veti ;ılı11- irnrarmı. •ı.. l\İı•;,'all'lf 1 

• • 1 
dı. .\ltı ııw\'·aıe hird.·ıı lft vaııivor . iı:ıll. 
atPŞl"rıdi. Hu iiç dakik:ı ıııP~;daıı~ia güz y:ı:;-1•111 
iı;inde bütiin Mnrdin ~e:;- kii\·or. 
ı.;iz!li. ~leydaıı:ı l>irik<>n on . Mardııı l~ııı 111: ıııl· 1 

biıı ins:-1 ııııı yiirc·;ri tek bir ri bö~ le h:ıi'iıı :r J. 

-k-·:_tl_b __ g_il-)i--ç._·ıı_·ı_)İ_y_o_r(_lt_ı. ____ ~_b_:ı_._:_tl_ıı_ıe~o~~ 

eder nıilli ir:ıı1Pyi diizeıı

IPnli. 29 'l\·~ı in Ourııhn

riyct.. 

r\'Ill!b hu<lııt]an iize
rinde iJk aıılaşıııa y:qıı

Jıı ken İskeııdenrn 't• Au
t.tık~ <ıyı tt-n s il<.'n grlc:n 
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Her nevi Def ter, Çek, Bo
no, Makbuz, Kağıt başlık
ları, Kartvizit, Davetiye, 
Duvar afişleri, Sinema ve 
Tivatro biletleri çok güzel 
bi; şekilde öas!hr Ye kısa 
bir nıüddet içinde teslin1 
e(l i 1 ir. 
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harflerle cok s.li . . 
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basılır. 
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~ ~ . 
de tecfül rJilir. , ______________ __...,,,. 
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Basıuıe \'İ ı İdare müdürlüğ'ü namına :rönderilınc:lidi r . lJI' 

Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok·1nn k1 1 

rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 


