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lJous Sesn: Büyük Atanın hayata gözlerini kapadığı bu günü 

erin göz yaşlariyle ve hürmetle anar. 

Ebe~i Sef Atatürkün ölümü münasebetile 

illi Şd ismet lnönünün Türk mille
tine ~eyannamesi 

Blylk TBrk MUletlae : 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin 

liraın kolları üıtQnde Ulu AtatUrklln fani vücudu ialira-
. t )'erine te\·di edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk 
iletinin onun için aşk ve iftiharla dolu ol. n kahraman 

e Vefalı göğsüdür. 
~ AtatürK, tarihte uğradığımıı en ıa~iın ."'~ hakııız it
~arn gününJc ıneydane atılmış, Türk uıılletınııı ıııııısu~ Y~ 

k.iı olduğunu iddia ve illn etmittir. llk önce ebem11nyetı 
"ranmamış olan güJ aeıi, ıtSla yıpranmıyan bir ku vvctle 

'ilıayet bütün cihanın 9uuruna nüfuz etmi~tir. 
En büyük zaferleri kazandıktan ıonra da Atatürk, 

tt111U yalnız Türk milletinin baklarıoı. insaniyete eıelt . . 
pj ltıetlerini ve tarihe lıaktttiği meıiyetlerini ispat etmekle 

~İtmi;tir. Milletimiı.in büyüklfığüne, kudretine, faziletine, 
"ı,. deni yet istidadına n mükellef oldu~u insaniyet vazi-
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tiııe sarsılmaz itikadı vardı. "Nf! mutlu Türküm diyene,. 
- ~onu iç sayfede-

Büyük yas günümüz 
Yazan: Siret Bayar 

Qilyiik Atamızı geç ·n 
~eııe lıu giin ka ra 

lıra;ı-ııı u.ı~ıma hır.ık· 
~. <tıiz \ ' t • hıi\'ii'- ruhu 
Un<t .. kall'I k:;n:ı arrıa 
~tık. Y.duız biz i Yı; 

Ql•tıı bir cih:ın taı itıin 
Y'riııi dP~işı ireıı hu bü 

kalacaktır.,, 
P.·yidar olan f'~erler, 

yaratıcı ' ~ kıırucularırıın 

h:ıtır,ıl •rtnı dar ıı:ı hıiımPt 
ve ın11 1ıa1 ıbetl .. va:-; ırırlar. . . 

lh·iy r hf'ŞP.r taı ihinin 

~k ı· •• f 1 1 uş· ' ıı~aııııı u u 11 ~arşı-

ıl.ı dı~ı iıı hir :ıt•ı dııy 

siıw:;İı ı dP. lıu giin ı l.;<idar 
nıilleılı·rirıirı tı:uır:ıi ihti . 
r:ımın la :-t• C'ak ı•.:t>rleri 

p yı :ır nl ııl.ır, idralleri 
ya~ yaııtaı yer bulmuş, 

At.ırıirk bu lwh•i.\•arlığ"a 
nail ol.ırak h:ı~·ata göz 
le irıı yuııımuşrur. 
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Ilı_ " 1 f ' rıııı •ret> y;ı:-; tıı - , 
'lt~ıu .... 

8ir in.;:ı.11 için hPr 
~tıgi hal ,.e ıııevkhw 
~lunursa bulun~un ölüm 
l!kadder bir akibettir. 
it f ani bayatta bakt ka. 
.ıı Ylllnız esPr ve idPal
ır. kiiyiik Ata hu haki 

\'atı daha s.ı!!lığmıla şu 
"e· ~r 1~t!lerilı:- if :ı de etuıiş-
(h : 
,, B 

enim naçiz vü 
t tırn, bir gün elbette 
~lltak olacaktır. Fa 
. t Türkiye Cumhu 
·~eti ilelebet payidar 

Türk ırıilletine ''tdiası 
olan en bilyilk eseri Cum
hur iytıtin J .. v;ım ve iRt ik 

ı rar inarıca .. 1111 yetiştirılı~i 

nPslin, kudretli 'f ürk g1:ıu;
liğinin şuur VP. iradı•sin. 
cie arayan ve lıulan Ata
türk, ölmt>miştir, bilAkis 
fani hayata gözlerini ka
pamakla asıl biiyük ,.e 
tarihi mevkiine çıkmış 
tır. Biz. orıu • fanilikterı 
ebedilige intikal eıtikb-n 

.-onra daha çok aramız-

------------------------------------------------------------------
da \'e içimizde buluyor, 
yürüdüğümüz inkılap yo 
]unda onu bize daha ya. 
kın görüyoruz. 

Atatürk ölmez eserleri 
ve eş,iz inkıHl.pları ile in
~anlı~ın füıtiinde bir dahi 
idi. Ondaki ruh, irade, 
seıiş ve görüş vaıııfları 

tarihin bize tanıttırdığ'ı 
hiç bir ink1Hip~1 ,.e milli 
kahramanda ı.:·örüluıe· 
miştir. 

T~rihte, yiıks .. k dere
ceye çıktıktan soura mil
-Sonu 4 üncü sayfode-

Sonsuz göz yaşlarımız .. 
Bu gün en büyük bir 

millt matem ıüniimüzdür. 
Türk miJleti geçen sene 
bu gün aziz evladını, bü
yük Atasını kaip etmişti. 

Atatürk dünyayı ay
dınlatan bir güneşti. Dün. 
ya güneşi battıktan son
ra etrafını karanlıklara 

boğar. Fakat Atatürkün 
urulü ile Türk dünya~ı 

karanlıklara degil, nura 
gark olmakta berd~vam-

dır. 
Atatürk, arkasındaki 

ışı~ı sönmeden batıya k&· 
vuşan güneşe benzediği 

içindirki, Türk tarihinde 
ölümü ile de bir de\·ir aç
tı. 

Ru yeni devir, kema
liımin ebedi \'C layemut 
hayatını terennüm eden 
kudretli bir hazinesidir. 
- Sonu 4 üucü sayfede-

1. Necdet Göker 



~ayfa 2 

Atatürk manevralarda 

Atatür~'ün ölümünün ~irinci 
yıl ~önümü 

Bütün memleket (Ata
türkil) kayip etıt igimi2in bi

rinci vıl dönümünde du v-- . 
dugu acıyt onun büyük-
lüğüle ölçmektedir. 

Türk ordularının kiy
ınctli bir erkaaı harbı olan 
lfiralay .Mu:)tafa Kemal 
anafartalar kahramanlığile 
temayüz E:tmiş umumi harp 
te mağlup di.işen Osmanlı 
imparatorluğunun parça
lanmasında Türkün yenil
mez bir varlık oldu~unu 
ve istiklal$ıı yaşayama 

vacarrını cihana tamtıır-. "' 
mak için şalsan ileri atıl-

mı~dı. 
'l,ürk milli milcadele

ıinde lıer çeşit m:ıhrumi 

yetlere kat.lanarak istiklal 
savaşının ba~ buğluğuuu 

deruhte etmişti. 

ln önlerinin, Sakarya.· 
)arın gazisi - ı Eğer düşün · 

dükleriuıi tatbik edecek 
zamana malik olursam ya
kında cihanın g üzleriui 
karua~tıracak bir manza. 
mi askeriye husule gele
cektir. ) - dedikten sonra 
bütün bu zaf crlerin şahi
kası olan Dumlupınar baş 
kumandanlık meydan mu
harebesini de kazanarak 
saltanatı de virmi~: Türkün 
hakimiyetini galip devlet
lere kalıul ettirmi~ti. 

( Atatürk ), inkilfıbını 
cumhuriyetle teyit etıni:;; 

hic Lir rejimi örnf'k alma
dan (Rie; bize beıızeriz) ve
ciıesile dünyanın büyiik 

Yazan: Yasin Kutluğ 

adamları serisinde şerefli 
yerini almıştı. 

Her safhası bir harika 
olan hayatında istiklfili
miıin biricik Gazisi .M us
tafa Kemal büyük kurta
rıcı olmak v;ısfında karan-
lık günlerde kurtuluş yo
lunu Türk milletine gös
teren ve onu sönmez eser
lerile ebP.dileştiren ( Ata
türk ) h~r Türkün kalbin
du yanan bir meş'aledir. 

(Atalürk); Mi1lP,tinıi1.io 
gün<•ş b<JŞlı bir yıl<lıztdır. 

Bu gün içiıı sönnıtiş bulun 
twd:ı. ezelden gt·len ı~ıkJa. 

rile ebede kadc..r bizi ay. 
dm !atacak ur. 

Türk millt:ti Büyük 
ölünün bıraktığı Büyük 
boşluğ•ı onun ınücadt>le 

ve ideal arkada~ı ( lııöııü) 
ile dol turdu. ( lrıünüoü ) 
(Atatürk ;t~n dinleyelim. 

- (Büyük tarihi alem
de sizin ln Önü ufeydan 
mu bareueleriode tlerulıte 
cttiginiz. vazife kadar ağır 
bir vaıife deruhte etwiş 

kumandanlar enderdir. mil
letimizin i~tiklcll ve hayatı , 
dahiyane idareniz altında 
şerefle vazifelerini ~ören 

kumandan ve silah arka
daşlarınızın kulp ve hami
yetine büyük elıemıniyet

le istinad ediyordu. Siz 
orada yalınız düşmanı 

değil miJletin mak üs tali· 
bini <le yenıtiniı. Düşman 
hırs ve istilası azim ve lıa
miyt-tinizin yalçın kaya
larına başını ~arpar..ık 
bürdühaş oldu, namınızı 

(Ulua Seet) 

Türk bahtının ufkundnn,doğırn =-~ 
ıılineışln nuru söndü. Acılıtr acı sı =~ 
bir göz yaşı:bir hıçkırık tufanı htt · ~~ 
llnde Türk benliğini ı;aroıtı . A~ı r- ş El!! 
lar görmüş, llı mallerin' scnucu· bc ı ~ 
yönden geri kalan 17 milyonlu~ = § 
lı.ütledea kuvvetli "e medeni bir ~~ 
ıı l!let yaratan en büyiig ıl mu:ıti ~=== 
tcprağ'ın do) mak bilmez ~nank_vr . ;::
kara bağrına geçen sene l bugun - - .; 
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lterk etmiştik. _ ~~-
Bu elemli vaziyete üzülen 
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ı.~· 

Türk n1ıilleti 
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ara gud"nlincil.
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ıstıra~sııat er n ~aş .ı ı v 
ŞlJOr.u ==:§C' ~ 

~= ATAM: == 
Ya<;lı gün'lmüztin birinci se· ~ 

nesi olan bucün. bu ıutıerde §:S 
Türk mille ti v ' Cd halinde aziz ru- f :::_ 
h ınu bir daha tazizle büytık Şe- - 4 
fıne olan manevi vazifesini -==-~ 
yapmamn verclll(i hudutıuz ıturur- .::.~ 

dan da kuvvet almııktA.dır. § E:=: 

Stınin ilham ettığin kudretli ;:- ==.._, 
prensiplerle ~arpmayı öğr~~en ~~ 
kalplerimiz ııtımbımızın en buyU· ::;;;;;,~ 
et olan ulu Şefinin ve mllll ~.a~- ~~ 
ramanının ebedi ayrılık ve olu- =~ 
mtiaün açtığı yaranın şimdi de de- -r .:::===:: 
rin içtea acılarile yanıyor. Kalp- =:..._§ 
!erimizde 11önmeyen bir ocak ha- ""=IS. "!j 
!inde tutu t?an alevlenen teeısür §:. 
ve kederi hiç bir millet, hiç bir ~ 11!11=: 

::ı;!:r~ ~~ı~~~~ka~
1

~1~~
1
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linde tecelli etti. 

Bütun varlığımızı Atasına borç
hı olan bfzl~r aıııayoruz... Senin 
için ağlıyoruz ..• Öltimun bu kadar 
acı !ak.at acılıKı kadur ulvi vt• 
muhteşem hangi tP-zalıürti cihan 
tarıhinde ~örültıbilmi~tlr. 

Atam! .. 
Kemal devrine eriştirip dünya 

muvacebeıindc Jıatrı her zam1ın , 
sayılması lAı;ım gelen ulusal Tür
kıyeyi yarattıktan ı;onra aramız· 
dan gittin lakat kalplerimizd~. gö
nilllerimizde ve her şcyımızde 
ebedi7yen yaşıyouıın, yaşaya
caksın. On yelli milyonun kı.kıuıç 
gözil •·o bütün kudreti dlınyayı 
de~"r ulvi hatıraların ve eş11z ar
mağanın Cumhuriyetinin üzerinde 
tıtreyor. 

Türke baa olan .) ükııek ıeviye 
ve milli duyı<ularının nctlceı;i 

olarak, lediııların !ıtır ıanıankin· 
den d.ıba zi.~:ad ı.ı itina ve ihtimam 
görmekte ı .Mukaddes Hayalini} 
ve ırşaı ed ci, buyuklugilnün hu
dut"u:ıı vaı;ıflıırını göı;lcrJmlzln 
önünde daimi oları.ık canland.ır
maktayız. 

Bize bu ill\hi vıızlyetinlc de 
doğru ve emin yolu ııöııteriyor-
sun. 

ATA\!: 
Ttirk orduıunun kunctli rnr· 

lı.r.nın Orianize ettiıli 'rürk istii>_-

tarihin kitahei mefahirine 
kayit eden ve bütün mille 

ti hakkınızda ebedi m'. n· 
net ve şükrana sevk eden 
büyük geza ve zaferinizi 
tebrik ederken üı::ı.ttilıdc 
durdugunuz tepenin bin· 
!erce düşınau ölülerile do· 
lu bir mı·vdanı 8ert'f scvr 

~ . . 
ettigi kadar milletimiz \'e 
kt-ndimiz için şaşa:ıi itila 
ile dolu bir üfku istikbale-

lıil ve uütt1nlilğü gençllgln llya· 
katlı ellerine teıUm etlİl(İll en bil· 
yük. eaerin (Kutlu Cuakurlyctin) 
dilnyanııı giptah ntlzarıarı öaünde 
gıranit bir abide heybetlle bul
duğun, g6ııterdi~in, yürüttutün çı· 
ğırda ayol kutsal ve en•rJlk kuv
vetile yl1rilyor. 

En ye.kın meııai arkadaşın in· 
kılAplarının yardımcısı büyllk lnö
nu başımızda; hiç bir ıedak&rlık· 

tan çekinmeyerek nafiz nazarlll· 
rını llzerınden ayırmadıgın Ttırk· 
lıığtin; \!Clık ı.rmamını temıil eden 
motorutı edilmiş Ttirk ordUıiU ı;ı
nır tıoylarıuua; Tunç yurekli Meh
mwtcıgln «tingu elinde ( l'ürk 11-

tiklll. 'l'urk 1-:uwhuriyetine ) yun 
bakacak göz \ e düşman arayor. 

Em~atsız rieba ve llerı ııö· 
rtişlerinin me~ dane getirdi~i kuv· 
vetlı, medeni ve 14yeın0t 'l'tirki· 
yenin ismi ıınıldıkça yüce ve etıe
di hatıraların ve oııerin tırih bo· 
YUDCI\ ~ adedilccoktir. 

insanlık aleminin en 
büyük evladı; Sana 1 

bin rahmet, şükran 
ve minnet. .. 

de nazır ve hakim olı.!uğu

nu söyl~m t-k isterim. ) -

Buyük ve bahtiyar ölü 
Atatilrk, Senin on ~ekiı 
yıl önce işarı•t ettigin şa~ 
'şaa ve itila dolu üfka lıü 
tün millet bildiği ile ~·e 
iler!ey:en eserler ile, kahra. 
man ordularile bu giın 
( lrıöoü) Ilftkiııı bulunmak
tadır. Ve te~ellinıizde bu 
dur. 

Atayı i 

Anana Öğretmrn 
lunun 5 ııci ~ınıfırıd:ı. 1 

Ukulnınuz<la Grip lı i1 ı 

lığından 150 kişi 1'~ 
ark ·ıdaş hasta.. 1)11 

bir hafta bütün talel 
istirahat \"erdi. Birde 
tik ki, Atannz Adııfl 

geliyormu~. Bilınc ııı 

haLer kaç dakikada L 

lu kapladı. Jla~ta ys 
!ar dirildi, okulda tıir 11 

reket, canlılık, scdııÇ 1l ı 
va~ı esti. Kimi (•füi~ 

ütülüyor, kimi kunıl 
8ını boyatiyor, 
oluyor. 

Bir çoğ'umuz kiti 
rıınızı kuplıyoruz, dO 
]arımızı düzeltiyoruz. 
rihtr>n, içtimaiyattaıı , 

vaziveden unuttukt:ır1 
• • r 
hatırlamak ıçırı n ü 

kitaplar karıştırıyor .. 
inkılabı, istiklal h<ırlıi :ı 
!arın en kuvvetli ş:ır~ 

O "k" .. d .• d !j ı ·ı gun e s .. 
Atatürk için hazırl:ııı ~ {:l 
Nasıl b <ı zırlau<lık. / 

1
"'' 

l b. . - - · ı lıtı t va nız ızım cfrırt 
• M it it 
Türk milletiniıı B:ı., ôl- ~ 

.. r O ı. .• ,, . ılı" tı' 
memuır. uızı t\Cll 

fasına 1:1ik, Türk uıi 11~ 
ne laik olup olwadığıı.ı 



(Ulus ~esi) Sayı 1!73 

Inönünün arkasında 18 milyonluk bir ordu yürüyor,, 

LAtatilrkUn ruhuna] 

~ Doğuşu·1 armağan, iilkümdür, ülkün, 
~ § 'l'b.rıtıe Rığmazsın. şanısın Türkün, 
. -~ --Adını aııd.kça yasım durmuyor 
~ 

1 

18 miıyoııluli. uabzım vuı ILU) or. 

E.·. Acı n a ulu:-; um r &sıl dayansın, 
.. = Yunlumun içindt ölan vatansın. 

~ Şu akan göz yaşlar yaı nız sanadır, 
~- C Tarihte en büyük kabrarnanadır. · --
.. ~- Şereftir dillele Atatüı k <ıdı 
ğ e ~ Gö:1ıline yazmayan seni kalmadı. 

~ Acına ulu·mm na,ıl d·ıvansın 
:.=:= Yu: du ııun ıçinde ölen vatansın. ' -: •• .. 
~--=_ Ee 
~ +;: 
-~.; 

;;;;s 
1 

Ş11 erkin Tün.iye, devrilmez devı·;m, 
uen\!l ığe ernt.net Cı: rnhJrryetim. 

Bu sağ]Jın ülküler Atam (l'ürk) de·.,ek 
And•mdır yolundan ölsem dönmemt'k. 

~ Acına ulu3um nıısıl dayan:"ın. 
fE!!!!I Yurdumun ivinde ölen ·vataıı .. ın .. 

~~ Zeki Teoman 
= 
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41 . Ht-pi-
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ıfı~or. al 

Itri k" . l· 1 ııııııt 
t l . 11 lıakış 

t:ık üııu
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1 ır (latıa 

~lk rıkal.l:ıı n 

1 
l'aıti:-i 

(! • ı· 
I llJl::> ,I il" 

l Öııüııtlı· 
ıkl<ırı ~k, alhıs 

( .. 
ııO ~ 11~f a bal 

or .. 'f üı. 
·ırtıi fl ı l'Urk oca

~ı 
~:ır . koııfraııs 
~ııd lıb 
- · Atayı 
ı ·ıfll (!l. . . 

ır ' } 1\ ıı;ııı , 
k ~1 1.!k • . 

• 11 ı ı;ı u 
1 hl kuşt •· 

·{f it Ur. ' 
aştı:~ r guru!Ju 
eıırl• ı~İni .. 

·ıtt , ~ u-
ıııl , {{öııe . . 

., ı'1 S· rırıı 
dıgı 'i~foue-

ismet İnönünün Tür~ mil:etine ~eyanna.ııesi 
- Birinci sayfeden mabat·-

dediği uman, kf'ndi ~ııgin ruhunun, hiç sönmeyen aşkını 
ne ıııAnalı bir surette hüllsa etmiş idi. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemi· 
yetini, en kısa yoldan insanlığın en ıııütekftmil vo en tc· 
rııiı ı hııiyctlcrile ıııilcchbeı modern bir devlet haline ge· 
t irıııck onun başlıca kaygu:m olmıı9t•ı. Tc~kilfttı E~a:-iy~
rnızrle ve bugun hiı•rıct başında, irfan ınuhitirıde vı gı>ııı~ 
halk içiıııfo bulunan bürün vatanrla.şların vicdaıılarınd.ı. Jl'r· 
lc:;ıııiş olan liik. milliyetçi. halkçı, inkılapçı, devletçi, Cuın· 
huriyct, hile l:ütüıı e\'ııarıyu Atatürküıı en kıymetli cma.· 
nctıdir. 

Ufulündcıı beri Atıııürkün aziz adı ve haıırası, lıil· 
tıiıı balkıınıwı en candan duy~ularile sarılmıştır. ~leıııle· 

ketimiıiıı her köşe:jiııtle ve butün milletçe kenJiıtine gBs· 
tı:rdiğınıiı :iarniıı.ıl bağlılık. devlet ve milletimi~ için kud· 
ret ve vcfaı11n beliğ ıni~alid r. Türk milletinin aziz Ata· 
ıürkc gösterdigi ~c,gi 'e ~a)ğı, onun niçin AtalUrk gibi 
bir evlat yl•tilitirebilir bir kavnak olduğunu bütıin dünya· 
ya göı;tcrıniştir. 

Aıatilrke tfııiııı vazifoıniıi ifa ettiğimiz bu :ııı<la, hal· 
kımııa. kalbimden gelen şiikraıı duyğıılarıruı ifade etmeyi, 
öden ıııcsi lftıııı ı bir horç s:ı ydıııı. 

Milletler ara:sııı<la karı.iP~<;'"' bir insıınlık hayatı Ata· 
tılrkün en k yıııetli ıdc:ıli iıli. Hlıtiiıı <liinyad:ı. ö!Uınüııün 
ı;ür<lü.;iı ihtiramı insaıılığ'ın ati.::.i İ\'iıı üırıit verici bir ıuüj· 
de olnrnk sı•l!lmlarıııı. Dıı sözlerim. yazıl::ırilc ve toprağı· 
mızJa Şö\·alye nskorleri ' 'e mümtaz şah iy1.:tıcriltı yaımuıza 
iştir~k eden lıiiyiik rııilJetlere, Türk ıııillcti adına şükran· 
larııııın ifadt'sidir. 

Devlet:mizin banisi ve milletimizin fe
dakar, sadık hadimi, 

insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, 
Eşsiz Kahraman Atatürk: 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine verdigin !'ürk ıuilletile he· 

raber senin hıızıırunda f iliııı ile iğiliyorıız. IHit üıı h:ı ya tın · 
da biıe ruhundaki atl·~ten c::ııılıl k \"Crdiıı. Euıin ol: Aziı 
hatıran sö :~m t:'ı ınP~nle olarıık rulılnrııııı,. ı daiına ateşli ,.e 
uyanık tutacaktır. 

Hei:;iciiııılıur 

l•••t lNO~U 

Karalar bağladığımız gün 
Yazan: Cemal Işı na y 

8 'ontcşrin; Atatftrkün sıhhi 
vaziyetine dair raporlar yeni· 
den neşrediliyor, müdnt ve 
müşavir tabiplerin hu rapor· 
ları bUtiin Türk v urduııu tekrar 
büyük bir tt:>eı:;süre bı.ğuyor .. 

Atalarının iyile~meğe yüı 

tuttuğunu duymakla bir ıııüd· 

dettir müıterih olan yurttsş· 

!ar, hastalığın normal ı:;eyrini 
deği,tirip vehamete doğru git· 
ttiğiııi raporlarda okudukça 
kalpleri yeniden sızlıyor, içle· 
rinrle kapanmaz yaralar aı;ıl · 

dığını hh•scdiyorlardı. Hele, U 
Sonte~rin Çarşamba ak~anıı 

Ankara radyosunun susması. 

müzik çalıııarııaı:; ı, vchameti 
saklamadan Ankara seııı:ılanıı · 

dan bütün diiny:ıya yayıyor· 

d11. 
Vatllnı kurtaran, ölmüş 

bir milltıti dirilten Bilyiik Kur· 
tarıcıvı kurtoı.ramadık.1. lln Tiir· 
kün kabini i~te hu ciimle sıı· 
lutiyordu. Onun derdine çare 
bulunga nice Türk gençleri 
canlarını fed:t. edecek, Onun 

rahu bizimle yaşayacak.! 

10 Sonte~rin Perşemlıe: Rad· 
yonun etrafına dizilıni~, k11· 
laklarııııız lıoperlürJf!.. Ondan 
haber, sıhhatıııdan 'ifa haberi 
bekliyoruı. Gözlerimiz saatta, 
a krdıin yiirily ii~iiııii heyecanla 
kovaliyoruz. Saatın her takır· 

tıı:;ı kalpleriıııit:i vuruyor, zıııı

baliyor .. 

İtte sipiker konuşmağa hat· 
ladı, nefes alıııatlan dinliyoruz: 

« Afatiirkün müdavi ve 
müşavir tabipleri taraf aı

dan verilen rapor sureti
dir: 

Reisicumhur Atatürkün 
umumi hallerindeki ııeha

mıt diin gtcı saat 24 te 
ntfredilen tebli[jdrın .son
ra lıer an artarak bugün, 
10 lkinciteşrin 1938 Per
şembe sflbahı saat doku
zu be~ geçe, Büyük Şefi
miz deritt koma içinde 

ugruna kurban bile olacak. 
lt'a.kat heyhat!.. terki lıayat etmiştir.> 

Evet .. Atıı.nıı:ı hasta, hem· Başlar kumanJa almıt gibi 
de çok h:t:.ta .. Hir yıldır ölüm- Atanırı resnıiııc çevrildi, hı~·lu· 
le savaşan, yeııilmcı kahra· rıklar ylıtkscldi , dizh~rc \'Untlan 
ıııan, büyük a -kcr, ecelin dleriıı ~edaı;ı, sipikerin ağlayan 
öniinıle artık ycııiliyor.. ınatcnıli :sesi biri lıiriııc karış· 

Unu kurtaraıııaılık .. Tabi· tı ... ı\ğliyoruz, hıçkınyoruı ... 
ata w~ fcııııe yumruk sallaya· llı~kırıyoruz ağlıyoruz ... 
rak haykııworuz: Atatürk ülmü~ ... 

- Onu ~lt.lürem ı;zsiniı.! O, Bu iki keliınl'uin birleşe· 
ölıne ncektir! Onun nıhlarımı- ceğini, yan yana okunacaı;rını 

ıa a ;ılaılıgı rub öl ti~ mfi. hiç .• l sıklııııı.ıa .geıi_rı'.wıılik bil~ .. Fa.: 
DUO) a durdukça, uı:h\·erı et- kat, hı r ~ ıl gılıı uzun ve şıddet 

rıfınu döndükçeı Oaıın ~mu. =:Soııl! 4 ilıcQ sa1f~de-:: 
1 -



Sayfa 4 

Büyük yas günümüz 
Baş tarafı Birinci Sayfada 

letine kar.,ı borçlu oldu
ğu vazifeleri unutan. kı · n

dilerini illare~i lı:ışına gı>ç 

dikleri camiadnıı daha 
üstün tutan inkıl9.pç1Jar ve 
Laşbuglar çoktur. Atatilrk 
ise Türk caınias1 içimle 
böyle bir iistünlii~ü lıa

kir görmü~, daitı ıa halk 
jçinde halkla bt:>rnbc>r ya
şamayı hayatta en büyük 
bir ze\·k ve batıti .\•arl ı k 

bildiklP.rini " Hakikaten 
alnel mUlette bir fert ol
m ak kadal" dUnyada bah
tiyarlık yoktar.,, veCİ'Ge· 

sile iı:ıh etmişti. 

Ömriinli milletinin lJiı 
metine vakfeden 'e her 
şeyi halk için, halkın re
fah ''C saadeti için ya
pan Atatürkün irıkılfipla

rı, eserleri milletin miiş

terek irade \ ' C duyfrusu
nun mahsuhı olduğu için
dirki eşı:;iz \'f' ölrııezdir. 
"Varlıfıımızı, iatlkJallmlzl 

karta r an bütUn ref'al ..-e 
harekat, millEtin müşte

rek fildrlcrinin, anua11-

Dan, azminin ylikaek tecel 
llyatındaa başka bir tey 

cletlldir.,, Sözlerile bu bü
yük lıakikatı ifade eden 

Ebedi Şefin askeri ve :si
yasi zaferlerile kurduğu 

müstakil vataııda ı;özlcr i 
arkada kalnıauan clıelıi 

istirahatg!U rna ~·ekildiği 

günün üzerinden tam hir yıl 
geçti. F'akat Tiir'~ milldi 
nasılki o giın , büyiik e\'
lfi.dınm ölümii ile en bü
yük acıyı <luymuş, ve 
ide~linin tim alı :ıltı me~ 

alenin ışıkları altında 

heybet saçan tabutu .ır

kasında ... cvğ·i, sayğı <;İ · 

çeklerile sUslt>nen mezarı 

başında dinmez göz yaş 
ları dökınüşsı', ölürnüııün 

bu yıl dörıüıııiiııde de yi
ne güzleri Yu~lı k<ilbi va-

• iJ ' .. 

ralı tıu acıyı his ·etmekte, 
tesellUni aııcak ondan 
sonra lrn,. ında görmek 
bahtiyarlığına ma:zha r el
duğu lsmet lnönüniin bay
.• :ağı altında ve onun yo 
!unda ve izin<fo yürümek
te bulınu._tur. Ve Ebedi 
Şefin ıııaue,•i huıtmındtı, 

büyük ve uziz ruhu önün
de bu yoldan a.yı ılınayaca
ğına bir daha and iı:miştir. 

A~il milletine karşı 

olan va1.ifeleri11i y3ptık
tan sonra tarihi ve ebedi 

• 
mevkiirıe f·ekil n Atatilr-

> 

ke knr:;ı şükran bislerile 

<::denecr.k en büyük va
zif.,nıiz, irıkıl:lbını devam 
ettirmek ve en büyük ar
m:lğaııı Cumhuriyt•ti ilele
bet muhafaza ~tmektir. 

Çocukluğu, mektep ha
yatı. ilk zabitlik çağı , 
rrrnhlu G:ırp mücarlelt·si, 
umumi harpteki hizmet
leri <ianakkale "e Ana ' ~ 
farta kahramanlıkları, Sa-
karya, Dumlupınar muci
zeleri, Lo1.arı, Montrö, Ha· 
wY zaf Prh'ri ile in sarılık 
üs

0

tiincle bir dehaya ma
lik oldu~u bütün ci· 
lıwca ınalfım olnn Ata
tU rkün hayatı başll lıaşl

na bir tarihtir. 
Oou faııi hayata gü1. 

vumctuktan sonra daha 
iyi anlayan, :ıziı hatır:ı: ı 
IH en candan ıluyğularıle 
kalbine "'Gmen Türk nıil-

t:ı • 

leline baş sa!!;hğı dılPr, 
büyük Atamn manevi hıı
zurımcla. tazim ile eğiliriz. 

Siret Bayar 

Karalar Dağla~ ıôı-
• 

mız ~un 
-Ba~ tarafı 3 Pci sayfada-

li bir nıiil'adelcdcn sonr& ölüm 
nihayet Onun eşi~ine sokuldu, 
aranııı<laıı aldı ve götürdü ... 

nıuıniln g()türı.lllğü yalnız 

fani l\lustafa Kemaldir. Ata
türk kalpleriınizae ve ölmez 
olan büyük eseri (lJuınbudyet) 
le clıediyyen yaşayacaktır. 

Bütiiıı 'l'ürklük Onu ve Onun 
: y:ıdigtrı Kemalizm rejimini 

ebediyete kadar koruyacaktır. 

Cemal Iıınay 

Deniz Kara~ol 
Gemileri 

Ankara O (A. A.) -

Vaşington : Atlas de 
nizindeki karakolge · 
milerine iki muhrip 
ilavesile takviye edil 
miştir. Bu suretle de
nizde karakol vazife
sini göron gemilerin 
sayısı seks anı teca 
vüz etmiştir. 

(ULUS SESl) 
9 ıı: j 

Sonsuz göz yaşlarımız 
Baş tarafı Birinci Sayfada 

Millt Şefimizin Sarsıl
maz, bükülmez irade ve 
kudretine dava.nan bugün
kü muasır oevrimi bize 
bağışlayan Cüınhuriyeıin 
büyiik banisi ebl·<li .-;)Pfin 
yarattığı inkilapla.r:ı. her 
zamandan daha kuvvetli 
bir enerjile bağlı olan lS 
Milyonluk imm Ye iman 
kale$iyiz bizler. 

Ebedi Şı\fin ta biat gii
neşin i kıskandıran ufuiü
de bir Tanrı mucizrsiydi. 
Türkün kara ba.btını ay 
dınhıta.n, Türke yan ba
kan kem gnzlerin u~ra
dıkları feci akıbetini tas
vir eden. ~a~·faları 
dolduran ~l ııstaf-l Kema
lın tarihi, Türkün \·e .A 
tiirk ün ne yl'rıilınn bir 
kuvvet olarak yaratıldı
ğ"mı bütün düııya~·a ilan 
etwek ttdir. 

Atatilrktı n ayrı ya 
şayaıak geçirdiğimiz 360 
günlük ebedi hafı.ret ~cı:--ı 

bizi 360 asır kadar uzun 
ve taha.nımülsi.iz bir azap 
bcyP.canı içinde kıvran-

dırmaktadır. 

Gözlerimizdeki yaşları 

dindirrnf'ye ve h.tirapla
rınııı.a. sus df>mPye çalı 
ş1yoruL. Fakat ht·~·hat ! 
muztarip göuüllerimiı ka
nayan birer yara gibi 
için için sızlıyor. 

Ül'\un kalplerimizde ya
şayan menkibelerinin ruh
larımızı ebediyyen dona. 
tacağına iaaniyoruz. Se
malarımıza renk ve ışık 

veren Kemalizmin bay
rağını onun altı okuyle 
~üsleyen bizler, Milli Şe
fiıııiıin emri :-ı it ııı da, M us. 
tafa Kemahn çizdiği 

ileri lrnmle krokiı-i üze
rindP tek kalp gibi çar
parak vücutlarınıızı bcr 
milli tehlike k:ır~ı~ında 
siper yapmaya azim et
tik. 

Senden :ı) rı gcç~n 

giinlerimizin iztiraplaril., 
mütef!Jliuıiz Atatürk .. 

Ölüıuüuün ilk yıl dö
nümünü kalplerinıizi t u
tuşturan etwdi hicran yaş
larilr gPçiriyoruz Atatürk .. 
Hepimizin gfizlı·rim ızdcn 

ayni milli uıatenı i ıı ı:son. 

suz yaşları bo:;-ani~·or. 

Vatan k:ılı•lcriııi süs 
ıe,·en nazlı hilal dahi se· 

t 

nin aziz vücudunu kayip 
eden mahzun hı•yf>canlar

la titreyerek d:.ılğalaniyor. 
Vatanın çevresiııde biri
ken g<>z yaşları tıpk1 men
balarının etrafında top
lanan su yığınları gibi 
5enin mübarek kabrini 
tevaf ediyorlar. 

18 milyon h1çkınktan 

doğ'an aı an.ıctli ir.tira v 
sPnfonisin in teren nü nı !e
rini h:mgi elf'mli nıiizik 

orkeıstrasında bulabilinü 
ni·ı.? Uiz raha.t ve huzur 
içinde uyurken, sr.n gPCC 

uykularını da diişiinnH z, 
y:.ılnız milletinin sa:ı<let 

yollarını aratitırırdın. Sana 
ue kadar <Ji:ifasak haklı-

"' yız Arattirk .. 
~fü~terilı ol Atatürk, 

EsP;rlnioin yaşamasını mil· 
yorıluk gönül yuvalarının 
fatihi olan ~[illi Şefimiı 

lt-ınet lnönü garantileş

tirnıişt i r. 
Müsterih uyu Atatürı-, 

~.ünkü tarihimizi şeref ve 
şan demetlnile süsl.,din 
sen .. Halkevlerinıiztle top
lanan Türk milleti k u r
tardığm vatanımızın wft r 
çiçeklerile mübarek kab 
rini donatmağa bazırlani
yor. lnkıl!ip abideleri se
nin aziz hatıran iinünue 
kudret ve kıymetlerini bi
rer kere daha giirbüzle~

tıri yor. 

t. N. Giker 

Belçika 
Yeni~en bir f li ka sefer· 

~er etti 
Ankara 9 (A. A.) -

Bürükselde çıkan bir 
gazete, henüz silah 
altına ça_4r:ı.lnıamış o 
lan son fırkanın da 
seferber edildiği ve 
Belçikanın ordu mev 
cudunun altı yüz bini 
bulduğunu yazmak -
tadır. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Sir e t Bayar 

Mardin 
Ulus :--esi Matbaasında 

basılmştıır. 

Sa~ 1~i3 

Atayı İlk görüşüm 
-lç sayfadan mabat

clbisesini aramızda pay
laşiyoruı. Bunlara dik
kat edece~iz. En sonunda 
bunları birleştirip haya-: 
limiıin ziyneti olacak A
tayı bulacağız. Dediğimi

zi yaptık. Atatürk onu
müzdrn geçerken dikka
tımızı anladı. Bir saniye 
gözlerini üzerimizi dikti. 
O ne bakıştı. O ne kuv
vetti, hepimiı vazifeleri
mizi unuttuk. Biraz daha 
ba.ksavdı belki ba\'ılacak-. . 
tık. 

O Türk oeağına çıktı. 
Biz bütün talebe aşağıda 
k~ldık. 

- Gaziyi dinliyecf'ğ'iz ! 
diye buğırıyoruz. Yuka
rıya çıkmak istiyoruz. Bi-
zi çıkarmıyorlar. Bir de 
baktık, Gök gürlemesini;! · 
lıeaz.er bir seg, doydıık. 

- GerıçlPr nerde. Ben 
onlarla konusınıva gt·ldim 

~ . ' 
diyor. Bizi bıraktılar. Mer-
dh'enler az kalsın yıkıla

Ciı k tı. Doğru y~mna git
tik, etrafıuı sardık. Bizi 
ı:öı üncP. yüzündeki E!Crt
lik kalmadı. Yüzündeki 
sertliğin yninr ideolojisi
ııin heyecanlarından örül
müş ilham kaynakları dol· 
du. Saçlarından, kirpik
lerine, elbisesinden ııefos 
alışlarına kadar o \':trlık 
tan mana taşıyor<lu. Şim
di bile gözlerimin önünde 
emanetine sadık bizlere 
scvgile bakıyor. 

- Siz ne bahtiyarsınız, 

ne mes'utıunuz, der gilJi 
lıana bakıyor sanıyorum. 

U söyledi biz dinlı-ıdik. 
o uurdıı biz bakışları

mızla (Gene söyle, bizi 
aydınlat ) der gibi bak
tık, gıc•ne söyledi. 

Bir Kız: 
- · Paşa baba bizi ne 

zaman asker alacak~ın, 

biz bu milletin ~ocuğu 

cleğilmiyiz dedi. ( ı: Türk 
Kadının zaferler k:ızandı
ğ-ını, her zaman asker ol
duğunu, proğramda.ki za
man gelince askere <;ağ

rılacaklarını anlattı. 

X e anlatı~tı o. O ne 
telkiııdi, yalansız eksiksiz .. 
• O günler ondan aldı
~;ı rııız, diıuağ1mızın <lüşü

tıüşiiaü, kalbimiıin <;c.ırp

ması nı yaptı. 

Bugün onun gibi du
vu vor onun ,,.ilıi dü-.ü· 
• • ' 1:) ~ 

nii;·or, onun gibi heye-
caıılttııiyorum. 

Bütün Türk milleti hep 
bana benziyor. 
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