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BÖyok Millet Meclisinde tarihi toplantı 

MibüSiif ""iiiiüf k""'liiil""'bei""''dikl'kii""'Sü'k'Oi"''iiii'ier~ 
bu moddet zarlında sade hın~kırık işitiliyordu 
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• 
İsmet lnono ittif a ve 
şiarla Co urreisi seçildi 

Sürekli alkışlar arasında 

lnönü yemin etti, 
sonra çok heyecanh 

bir nutuk söyledi 
Kanwıay'an bugün 11t11Jt 11 de yaptıfı Uk ceuede, 348 reyle 

ve ms~un itti/akiyle Cümlıur Reialiiiu ıeçilsn lımsı in
önü, Büyük Meclilin 12.10 da alulettiii ikinci ceı.ede yemin 
etmifler H ıu ıözleri ıöyleMiflerdir: • 

"-Reisicumhur sıfatiyle cumhuriyetin kanun
lar1na ve hakimiyeti milliye esaslanna riayet ve 
bunlan mUdafaa, TUrk milletinin saadetine sa

[Sona 3 üncü .aylada] 

Parti Meclis 1 

grup unda 
-

Sayın lnönO 
ittifakla ve alkıılarla 
camhurreisi namzedi 

olarak gBsterildi 
p B. M. Meclisi Grupu U • 

;,:1bey.eti bu gün (U.Xl.1938) sa
ııı bu ukta Başvekil ve Partı 
at do~ıurei• ~ekili Celal Bayar'ın re -
uınuıııı 
. 1. ~. altında toplandı: 
ıs ıgı uı 

k'l celıeyi açtıktan •onra u 
Batye ı B .. ilk Şefimiz KEMAL 

önder O~K~tlN dün sabah saat. d_uku
ATAT e fani hayata gözlerını ka· 
zu ~ geç · le bütün milleti onul • 
paınak ıuretıY . lduğunu ve 

elemlere gark etmıf o b" t'" 
ıııu . lem ve acıdan dolayı u u~ 
bu derın e p rti üyelerine taziyetlcrı
ıııillete ve a . e Ulu Şefin Yük • 

. b an eylesıııf v • 
nı ey hürmeten bcf dakıka 

k hatıraeuıa . .. 
ıe • eti hurıııet ve tazım su-
Umumı }ley d rmağa davet et

.. de ayakta u 
kQnu ıçın . dakikanın ıonun· 

. . Bu hazın bef . 

Cümhur Reiaimiz lnönü, Batoeltilimü Celitl &qar ı.,alı'IHlan -.,.1.,__yor 

Büyük Millet Meclisinde: 
Kaybımızın elemini millet halinde 

kalbııııizde ebedıyen yaıatacaiınuz 
Buyuk Şefimiz Atatiirk'ün yerine ye
ni cumhurreisimizi seçmek il.zen Ka
mutay, hazin oldugu kadar tari
hi bir toplantı yaptı. 

Büyük Millet Mec:Uıi, fevkalide 
günlere mahaua bir dekor içinde idi. 
Mebuslara a)t olan aon ııralar, dınle
yicilere ayrılmı.ftı. Kor diplomatik 
locaları tamamiyle dolmuftu. 

Saat on bire iki kala Kamutay bq
kanı B. Abdülhalik Renda riyaset ma
kamını iRal etti ve aeçim daireleri 6-
:ı:erine iıim tayini ıuretiyle yokl&JDA 
yapıldı. 

Bafk&n, eberiyetin olduiuna İfa -
ret ederek celaeyi açtı ve hükümetin 
bir terkeresinift okunacaiını bildirdi: 

Büyük Millet Meclisi yüksek 
huzurlarına 

Anlıara M ebaaı Rei.icümhar 
Ataıürlt'ün, miiJat1i ve mİİfCWİr 
tabiplerinin CJerdiltleri ilifilt ra
porda göıterildiji ueçlaile aontq
rinin onuncu pertembe giinii S: 9 
D: 5 de terki hayal etlilılerini o
nulmaz acı ve tceaiirlerle ar.ze. 
derim • 

11.Xl.1938 
atlf uelril 

C.BAYAR 

1'.llerindeki ........._, dün , aece sa- J 
at 24 de nepeclilen t.Wiiden _.. 
her an ertarak bqün, 10 ikincihf
ria 1938 ~ ...,.. wt do
kuzu 1Mt aeçıe Beyük Şelimiz iclenn 
koma içincle t.nD ha.,.t etmqlwclir. 

10 iıkinaıtapia ;1938 
Dr. Akil Muhtar Oke 

(Sona 3. lnca •yfıdıe) / 
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Teıkilah esasiyeyefglre 
kabine istifas1111 vereli 

-
Kabinenin leJklll 

leb• Celal llyar'ı 

lewll tlıldı 
Reiıicümlıur intihaltrnı müte

·~i_P Ba,-il Celil Bayar, T et
kilatı Eaaıiye Kamıma mucibin
ce hükümetin iatifaamı Reiıicüm
~ l11net lnönii'ye bıkdim etmit
tır. 

nuftır. . . daveti U.ıerın~ 
da Makaı!U Rıyaaetın 

3 üacO saylıdı) 
(Samı 

Sayın lnönü n.talılannı .ciyliiyorlar 
a.,_ 

Pıiı'c• 1 w :AtıMiırtt._ •---

Reiıicümbur icra Vekillerinin 
nzifelerine Yekileten dnam et
melerini rica ederek yeni hükü
metin tefkilini tekrar Celil Ba
,_,. te.di eılmiftit. 



uı:us 

cının m nCisı Güneş battı Duyduğumuz acı, Ondan küçük 
olamazdı. Nitekim Onun bugün he· 
pimiz başını beklerken, bu güzel 
ba§ı. bu talihin yenemediği, kaderin 
iğemediği fakat maddi ölümün şaş· 
km gözlerimizin önünden silip gö
türdüğü başı aramızda bir kerecik 
daha olsun göremiyeceğiz diye, he
nüz hayatta insanın bütün o malum 
olan egoyizmi ile çırpınıyor11z. V ~ 
ebedi facia ile, bu sefer bir millet 
halinde karşılaşmış bulunuyortız. 
O, biz ve Onu bizden ayıran ölüm. 
Halbuki işte, hemen her görünÜ· 
ıünde canlıyı cansızdan ayımuya 
muvaffak olan ölüm, bu defasında, 
bunu yapmıya muvaffak olama· 
Inl§tır. Atatürk, türk milletine en 
büyük, en gerçek ve en muhte§em 
ölçüsünde doğdu ise, öldüğü gün 
doğmuştur. Hiç bir gün bu milletin 
fert zerreleri, Atatürk'ün manasını, 
kudretini ve balını, kaıa haberi al
dıkları dakikada massettikleri kadar 

Fakat acr. hudutsuz bir ölçüye 
çıkarsa, acı artık in.sanın alelade hal
lerinden biri, değildir. İtekim, ne 
görüyoruz. l')aha doğrusu, şu daki· 
kada cereyanıeden manevi ve tarihi 
hadise nedir? Hadise şudur ki, mil· 
Jet, bütün f.ert zerrelerini ancak do
ğum, yahut ilkah anlarındaki bari· 
kuladelikle- ve "ıstırap" dediğimiz 
şeyi l>ir vasıta gibi kullanarak aç
makta ve kendi çıkarmış olduğu A
tatürk'ü tekrar kendi esrarlı ve ulvi 
harimine çekraektedir. 

Ufkumuzdan ağır ağır ye ihtişamla çekildi. Sıcaklığı kalbi -
mizde devam ediyor; ışığI hfila bizi aydınlatarak. 

Onun için yanıyoruz, onunla yanıyoruz. 

• Nıırdan izi, yüreklerimizde alev alev ••• Arkasından karan -
lık huakm.aksızm hatan tek güneş, o oldu. 

Millet Ona uzun yıllar gebe ol· 
muş, doğurmuş; şimdi ise Onu ken
dine çekerek kendisini Onunla, ().. 
nun şuuru, Onun güzelliği ve O
nun dehası ile aşılamaktadır. 

Göz yaşlarım, kararıp kelime, hıçkırıklarım donup cümle 
olmaJıydı. Fakat onun gönüllerde sönmiyen aksi, gözlerdeki 
ya~ı yıldızlar gibi parlatıyor, hıçkırıkları dualar gibi ilahi· 
leştiriyor. Ölümünden bile heybet, muhabbet, kudret duyu -
yortu: Ye hayat alıyonız. 

Ondan geldik, ona gitmekteyiz. 

• 
Şu anda varlığının bütiin Canilikleri yok oldu. Onda tam bir 

•dı:.~Ymamışlar ve emmemi~ılerdir. 

Eğer tarih'i konuşturursanız, siz
lere diyecektir ki, bütün bu olan bi
ten işleı", büyük bir milletin tarih 
sahnesioe, bir kere daha ve eski 
dasitani savleti ve haşmeti ile çık
masından batka bir şey değildir. 

Fak.at, diyeceksiniz: Ya Ata
türk? O ne oldu? Biz ne olduk? 

ebedilik yıu,amıya başlamışbr. Ufkumuzdan her uzaklaşma -
smda bize bekanın bir zerresini tattırdı. Ne acı iksir? .•• Vücu • 
dünden kaybettiğini ruhunda kazanarak, kimseye miiyesser 
olmamış azametli bir çekilişle milyonluk bir gönül sahasını 
k.aplıyan göklere yükseliyor. 

O, bizim için bir yarı ilahbr. 

• 
Şimdiye kadar onun için söyleyip yazdıklarımız, onun hü -

Ger\·i tarih, bir çok büyiik adam· 
larm geli lerini ve gidişleriirıi kay· 
detmıştır. h!_kat hangi büyük adam, 
Ataturk gibi, Atatürk.kadar ıre Ata· 
turk manasında büyük adanadı? o. 
nun eııerini dahi, bu htESusta şahit 
göstermiye lüzum yoktur. Otnun ne 
turlü bir büyük adam old-ağunun 
k fi delili, milletine kendini doğur· 
muş olmanıf)\gıırurunu ve nefis em· 
niyetini vermiş olmasıdır. Bir mil
let ki, herkes öldü derken hayata 
avdet eder, hem Atatürk gibi diğer 
milletleri hayran bıı:akan ve kıskan· 
drran bir şef yarata.v>k hayata avdet 
eder, bu millet, kenVİ\"lİ kurtaranın 
ölçüsünde bir millettir. 

Bunu.söyliyecek olanlar sizler ve 
bizleriz. Ona kavuşabilmiş ve O
na hizmet etmenin mesuliyetini ve 
şerefini Onunla beraber paylaşabil· 
miş olan nesillerdir. Bu nesiller, bu 
suali sormakta haklıdırlar. Fakat 
bilelim ki, gıelen nesiller, yani Ata
türk milletinin bağrına avdet ettik· 
ten sonra doiğacak olan nesiller, bu 
ıstıraplı sualiı sormıyacaklar ve Ata· 
türk' Ü yalnız '"bahtiyarlık,, olarak 
taruyacaklardu. 

yüklüğü yanında ne kadar küçük, ne kadar aciz kalmıştı. 
Biz onu, onun bizi sevdiği kadar sevemezdik. Her şeyde o 
bizden üı<tündii. Ölümü ile bu eksiğimizi gene kendisi ta -

mamlıyacak. Bundan sonraki hayatımız, ona bağımızı uzat -
nıak çiııd ir. 

Atatürk büyük ve min<'t büyük 
Olunca bunlan biribirinder!I ayıran 
hadise de, büyüktür, hudu ıızdur. 

lıte duyduğumuz acmm izahı. 

Biribirinin arrtma yaalanarak birer 
yalçm dağ gibi yülıaelen a11rlarID 
üzerinden önüne d11r11lmaz bir 
hızla akan zaman MIİllİn yanlıt 

yataklara oaptığrnı, oa.,._.ıldriJlll 
tarifi, ırakit ırakit, lıaycı-i,tir. 

Türlı tarihinin birkaç aOll'hlı MJTİ 
~ bu büyük millete aimaiyah bir 
bafılm, kapkaranlık bir talihin 
aelıiridi tattmnıf tı. 

Paditah kılıcı ve vezir kargıaiyle ya. 
tajmı yanıltan koc•man çağlaya• 
Dm butıiı toprakları, aüriilrJediii 
cıanları neailler ve neailler anuta· 
-dı. Tenine akan o uğursus -
liııı albnda birçok ümitlerin can 
plıİftİği, duatun ağlayıp dilpna• 
IUD ırüldüğü dakikalarda onun iki 
"-etli eli icli ki bütün mulıadde· 
ri, biitiin bir talih ve tarihi yolun· 
dan ~irmiıtir. 

E hıoe ,..Uılı bir medeniyetin ço
caldarma lıryınak iatiyen yıldı· 

._ı..., - yükaek alnına çarp· 
bldan umaa vatan karanlıjmı si••-- birer ıırk oldular. 

Dil 6wd•'™ın üıı:erinde aarı bıyıkla· 
..__ ted.diii ilk günd- beri ha· 
~ raa...ıı, huzuru ...., neıeyi da· 
İıllır.a. ırataa MYgiainde, halka bailı: 
blıta balan o vat- çocuiundan· 
dır lıi ,..&lar deiil, aaırları kor· 
kutan ..._ aalıaddw yılmıt· 
b. Memleketin bağrına iıliyan, 
,......ı- özünü kemiren hastalığı 
-- ayçunda ıifaya dönmÜf, 
milletin lıölıiirıü kurutmrya yelte· 
- ölümü, onun parmaklarında 
bayata çevrilmi1 buldunuz. 

Onun adını duyd11k duyalı onun 
lıahramanlıimı bildik ı.u.'ucür ki 
uğ]ığımızı aeziyoruz, zindeliğim.i
si anlıyor ve yaıamak denilen u • 
nutulmU§ zevki tadıyorduk. 

Atatürk, bizlerden ayrıklı ise, O
nun hiç bir zaman solmıyacak olan 
parmağı bizlere gelen nesilleri, ge· 
len nesillere de daha sonrakileri gös
terecektir. Eğer Atatürlc'e layık ne· 
siller olmak istiyorsak, bizler ve biz
den sonrakiler, işaretini anlıyalnn, 
vadimizi tutalım ve o güzel parma
iı,hiç bir zaman soldurmryalım. 

Burhan BELGE 

t6 ki ninden gün •t•iına illı sözle· 
rİ1 Ü astıiı dakikadan deiil, illı 
tiil\kiia illı Türlıiye'de nefeo aldı· 
iı andan baılamııtı: Onan için o
na a e dün öldü, ne de fani idi di· 
y.-.,e\ ~&İniz. 

Aıırlarca alım eden, aırrlarea mede
niyet ı,ırimı oômnez bir metale 
sibi, bil· Olıyanua'tan bir Olıya· 
nua'a ala,ıtıran kafileler, ordular, 
cemiyetleı;, bir milletin birçok kol
lan cıamı ).Yarlrimda birlettiler: 
Onan için -a fen diyemezıiniz. 

Dilimi He •• sö..1liimüzde o Yar; °'"" 
nan ebediliiin. İnanl}'oruz. 

Bütün hayat.mzm yiirii:ırüfünde ge
ne önder odar; onun her yerde n 
her zaman yananız.ela ,,... önümüz· 
ele bulundupaa inanıyoruz. 

Türk, her zaman ondan a~ığı ima
nın hızıyla ıahlanacak, her zaman 
türk, ondan öğrendiği yolda muci· 
zelerini tekrarlryacaktır. Dünden 
beri bakayı ve ebediyeti fethe gi
daı bat kumandanımızdır gene 
o; ne biz onauzuz, ne o, bizsizdir. 

Etten ve kemikten bir ölü, hayır, 
ruhtan ve imandan bir dirinin ha· 
trraıı önünde eğiliniz, ey o bat
kwnandanın her zaman ve her \ 
zaman kumandasında birer nefer 
olan millet çocukları... ı 

Nurettin ARTAM , 

Çocuğu, büyüğü, ~enci, ihtiyarı ve 
erkeği, kadmı ıle on dokuz mil. 
yonluk bir millet, onun hayatm ta 
kendi&i olan, bayatın ta lı-diaiai 
veren gözlerinden aldığı kıvıl
crmlarla, h&la, zindedir ve daima 

o bir günef gibi vatan af. \ 
' -kuna doğdu doğalı, Onun ~-

neı·bafı millet toplulukl~ı u~
tünde yükseldi yükselelı bu· 
külmiyen boynunu dün, ilk de· 
la bükülmüı gördüm. ilk defa
dır ki dün, ıafaklardan hız, ııa
ı- uğruna dökülmüf ff'hit kan· 
lcınndan renk ııe Ond,.. kuoet 
al- bayrağım, aen clireiinin U• 

cuna kadar çıkmak mecalini 
bulamamrffrn. Lodoıta W poy
r~a al dalgalarla dalgalan· 
mıya alrpnlf lrıvnmların dün, 
ıedirlm üaerinde Büyük Ço
cuitDt valrit.U. matemi ile kın· 
fC"' '"- alınları ~bi burufUk, 
ııraları üaerine kapanarak ef• 
ıis Ata'ların111 hicranı ile hıçkı· 
ran yaorular gibi &itkin, bir ke
lime ile, miqonlarca türk, mil· 
yorılarca el iratlar ,....,. dwa
yorda. 

zinde kalacaktır. 
Ok .. d"'k Ata'mız ol<!u; yoksulauz u , ird" 

duk, bize genlik, geniılik get. ı. 
O zerindeki tek tük yıldızların _bıl• .. •· 

tık vermekten çekindiği hır gok 
kubbe altında, karanlıkların en· 
ginlerinde bocalryorduk. O, e~e
diyete kadar sönmiyecek ".'e. aon· 
dürülemiyecek bir günet gıbı, va· 
tanın tel örgülü ve •İperl.i_ ~fukla· 
rmdan doğdu. Onun verdıgr ııık.~a· 
dlT ki zaman zaman sevinen goz· 
)erimizin içindeki renk, z~an za· 
man yorulan alnımızdakı ter .. ve 
nihayet bugün gözlerimizden hw,ı· 
gür hüngür bc>Jalan göz yaıı go • 

rülebiliyor. . ... 
B .. tün o uzun maziaiyle, butun o ııe-

u f1i "hal" j ile, bütün o parlak 
re . arih un ya· 
-iatikbal" i ile brr t • cıa • . 
nm aarr pek az afAll bayatSel .. ~ç~· 

• • tir" "-un baJall • rıe•llllD&f • .-

Ona bensi,.e11 oe tim- Ona 

Onun için doğmuşuz, onun izinde öleceğiz. 

"' Hasan - Ali YVCET, 
• ~ .f ·: '... • ' • • ··,-·'· 

1 

Bayra ~ıma taziyet 
hatırlatacak olan bayrağım. 
b04ın oağ obun I 

San bıyıkları daha yeni terle• 
mif genç bir zabit olarak Ona 
ilk fermanı verildiği gün yapı
lan törende, hiç fÜpheıiz, Ona 
en önce tanryan •en olmUf.-ı• 
dUT. O günden ııonra, a""11 yıl· 
lardanberidir, içinde ıaklayıp 
da ıöyliyemediğin duygular 0-
ntDt ağzında dile gelecekti. Sen 
dalgalandıkça Onu hatırlı)'OI" 
caktık &iz:. 

Onun, gölgesinde bin bir türlı 
cenneti ıaklıyan kıllJCI Ç-'ı· 
kale ınrtlarında parladığı lfİİn'" 
leri, bugün de taptaze .,. ıun• 
sıcak bir hatıra halinde hatır· 
1-uyor musun? Atef, kan, ba
rut elele vererek Onun açık ııe 
parlak alnında ycu:ılı duran 
türk bahtını .ilmek için Hni bCr 
paçaora gibi kullanmak meme
mifler mVcfi? Halbuki O, kılıcı-

nı kaçanların ka,yıklarını uzak· 
lCJfhran kıyılarda yıkarken, 
denizden gelen meltemler, H• 

nin kıllTlmlaraıı açı;yıw, ıana: 

- Ebediyen dalgalan I diyor
du. 

Bir mayıa ıabahı, Sanıaun kı
yılarına ulClf411 çürük teknenin 
bir b44ında O, bir baıında ıen 
olmaaaydınuı, bir gemiden bir 
vatan çıkamazdı. 

lotanbul eokaklarmda yaban· 
cı be.slerin eteğini öpecek gi&i 
,..1;ı oe hakir _.çereler• İIİf· 
tirilen &andıranm hakiki Hft ol· 
duğuna inanmadık biz;; onan 
19 mayıota Anadolu' ya göç etti· 
ği gün yanındaki en yakın doıta 
..,.din, bilQ<oruz. Onun )'llmCU: 
ııe bükülmez kolu ününde va
tan rüzgôrmı hür ııe rahat içe· 
rek dalgalandığuı zaman day
dağmn heyecanı ve .oeııinci 
tarih, gene onun dilinden Er:sa· 

BÜYÜK YASIMIZ 
Aylardanberi, hepimizi üzüntü ve helecanların en elimi için 

kıvrandırmıı olan meıum ihtimal tahakkuk etti. Şu anda Tü 
milletinin kalbini ve dimağını kaplamı§ olan hudutsuz acıyı, so 
ıuz rstırabı ifade etmek mümkün müdür? 

Hangi Türk, ölümün O'ı:w.ı aramızdan aldığı haberini öğrend" 
ği zaman, ayaklarının altından toprak kayıyor, dayandığı duv 
yıkılıyor, altında bulunduğu çatı başına çöküyonnuı gibi bir hi 
sin altında sarsılmamıştır? 
Aramızdan ayrılan, en büyüğümüz, en büyük Türk, en büyü 

insandı. Onun mavi gözlerinin ışığı, dünyamızı ikinci bir güneı 
gibi aydınlatıyordu. Birdenbire etrafımızda hissettiğimiz bu ka• 
rartı bu aydınlığın üstümüzden eksildiğini sanmamızdandır. 

Fakat hayır, kardeşim, emin ol ki hislerimiz bizi aldatıyor. 
Emin ol ki ölüm bizden hiç bir şey almış değildir. Ebedi olan için 
ademin manası nedir? 

Gözlerini etrafına çevir, o ölmez ışığın üstüne bastığın topra· 
ğa ne kadar sinmiş olduğunu, onunla ne kadar hal ve hamur oJ. 
duğunu göreceksin, gözlerini kendi içine çevir, orada göreceğin 
berraklık ve aydınlığın nereden geldiğini sana izah edecek ben 
değilim. 

Hiç bir zaman onun maneviyeti, maddi benliğinin aramızdaa 
eksildiğini bildiğimiz fU andaki kadar hudutsuz bir genitlik 'N 

şümul almış değildi. 
Ölüler toprağa verildikleri gün hatıra olurlar. Fakat O bir iııtia

na halinde yaşadı. Ölümde de bu istisnayı muhafaza edecektir. 
O, içimizde bir hatıra gibi değil her zamankinden daha diri bir 

hakikat halinde yaşıyor. 
En büyük ve eşsiz eseri olan Türkiye Cümhuriyetini Ond.m 

ayırt etınek kimin hatırından geçmiştir? Bu ölmez eser varol
dukça O da vardır, aramızdadır, eşsiz rehberliğiyle daima öoii
müzdedir. 

Atatürk'ün on yedi yılda bina etıniş olduğu mucizeli ve dehalı 
eserin ancak onun ömrünce payıdar olabileceğini alttan alta, ka
laktan kulağa fısıldamıt olan kara ruhlu bedbinler ne kadar ya
nıldıklarını ve bu kadar tanrıca bir eser için ölümün ne ehemiyet. 
siz bir ha dise olduğunu, türklüğün her zamankinden daha vab
detli ve daha kudretli manzarası karşısında anlıyacaklardır. An
lıyacaklardır ki, Atatürk'ün manevi benliği mezar aıın bir kat 
daha kudsileşerek, bir kat daha azizleterek ve milletleşerek, bq
lamış olduğu eserin batında eskisi gibi harikalar yaratmakta de
vam edecek ve büyük emaneti genç omuzlar üstünde, aynı dinda-

ı rane huşula asırdan asra intikal edecektir. 
Bir dosttan, bir kardeşten, bir oğuldan veya babadan çok daha 

aziz tuttuğumuz ve çok daha sevdiğimiz bir insan kaybetmit ol· 
maktan duyduğumuz derin acıyı, ölümün içimizden kopardığı a
damın, herhangi bir kardeı veya baba gibi basit bir fani olmadı
ğını düşünerek teselli etmiye çalışabilirdik. Böyle bir darbeye he
def olmut hislerimiz teselli kabul etseydi. 

Dün acı hakikati öğrenerek mekteplerinin kapılarından hıçkı
ra hıçkıra çıkan Türk yavrularının göz yaşlarına tahit olduysa• 
nız mini mini kalplerde bile bu derece büyük bir yer almq olan 
ins~nın, bütün bir millet tarafından nasıl inaan üstü bir sevgiyle 
sevilmit olduğunu daha iyi farketmipinizdir. 

Büyük Ata'mıza layık bir evlat olabilmek için, O'nun yolun~ 
asla ayrılmıyacağımıza, O'nun ~seri.ni çi~i~ old':1ğu hedefe ~ 
tirmek için hiç bir gayretten çekınmıyecegımıze hır kere daha yu-
rekten andiçelim. 

Bu milli yas günümüzda, Türk milletinin kurtanc111 ve Türk 
• A o o' o ı ltu. 1yt-Devletinin kuı ucu.,uno.. lc::a:rs• t; ... 1"" ..... • 0 ._.,.., - ..... --·-

bundan daha isabetli bir hareket tasavvur olunamaY~ar NABi 

Atatürk 
ve köylü 

Atatürk'ün Ankara'daki çiftliği 
makine ile sürülür. Bir gün kendisine, 
sürülmüş araziden bir k~smı~ ! bir 
köylünün kendi tarlası imış gıbı, to· 
hum atıp kapadığını haber verdıler. 

Atatürk yolda bu adama tesadüf e

derek sordu : 

- Bu toprak senin mi ? 
Kendisini bundan önce görüp tanı~ 

mamış olan köylü cevap verdi 
-Hayrr 1 

1 
- O halde ne h•kla ekiyorsun? 
- Atatürk bizim babamız değil mi? 

ı Elbet ekerim. 

rum'da, SuJaa'ta ve Ankara'da 
dinlemittir. 

Sakarya, Dumlupınar, Af· 
yon, lMrtir, Lozan ve Montrö'de 
her zaman ve her .zaman onun 
yoldClfı olan bayrağım, dün .eni 
ilk defadır ki boynu bükük gör
düm; bClfın aağ olsun 1 onun Ç~· 
cuklarının, bundan •onra, tarı
he mal edeceği yeni zaferlerde, 
yeni baıarılarda seni o cJ_iye ae
lômlıyac:ağı.~; onu un dıye ••
lamlculığınuz ~bi ..... 

Baıın •ai ol•un bayrağım, 
yGTın onun tabutııınu bir lıardeı, 
bir yold"f gibi sardığın .zaman 
hatırla ki : 

o, en geniı manaaiyle bir bay· 
raktı; bela'raklar ölmez. 

Ve gene hatırla ki : 
Etten ve kandan Mustafa Ke

mal bizim dizimizde öldü; ira
de ve hudretin lifleriyle örül· 
mÜf bayrak Atatürk'ün iae biz:, 
her .zaman izinde öleceğiz! N.A. 

Atatürk 
ve millet 

Bir gün Atatürlc'le ber11bet ,,-.. 

nurken şiir ve edebiyattan bdaol

du. Hazır bulunanlardan bazılan -
min ve zamana uygun, nükteli JllOl9o 

/ar okudular. Atatürk şiir bahsini r.. 
zuli'nin şa beytiyle kapadı: 

Canınu cinin eğer isterse mı'az»t _. 
JllDI, 

Can nedir ki anı kurban etnıiyeyim -
naDIDMr 

Güzel mmet, ne büyük §şıkın nırt 

HAV A 

w::m 
Soğuklar her gün biraz 

daha artıyor 

Dün ıehrimizde hava açık ve dur • 
gun ge<;miştir. Günün en yü.kaek -
gölgede ız derece olarak kaydedil • 
miştir. Yurdun Trakya mıntakasında 
hava bulutlu, Karadeniz. sahillerinde 
ve kısmen de şark! Anadolu'da kapah 
ve yer yer yağışlı, diğer mıntakalarda 
açık geçmiştir. Son Z4 saat içindeki 
yağışların kare metreye bıraktıkları 
su miktarları Silifke'de Z4, Antep'te 
19, Van ve Sivcrek'te S, Urfa ve Ar

dahan'da 4, diğer yerlerde de 1 • 3 ki· 
logram arasındadır. Rüzgarlar Akde • 
niz sahilleri, şarki Anadolu, ve Kara • 

deniz'in şark kısmında cenubu garbi • 

den saniyede 3, diğer II!ınlakalarda u -
mumiyetle şimalden en çok 7 metre 

kadar hızla esmiştir. En düşük ısı il • 
frrın altında olmak üzere Ankara ve 

Van'da ı, Kastamonu, Bcy§ehir ve Si

vat::9ta 2, Eskişehir, Afyon, Erzurum ve 
Kars'ta 3 Bolu'da 7 derecedir. En yük· 
aek 111 da sıfırın üstünde olmak il-zere 
Bodrum'da 20, Antalya'da 21 derece • 
dil. 



Atatürk 
ölmez 

Ey Türk gençliği! 
• ·f türk istiklalini, türk cümhuriyetini, ilelebet 

B. ·ncı vazı en . 
ın "dafaa etmektır. 

D .. 
tebli~·· i:'b~h netredilen kıaa bir 
ne atın ur ınılletini derin bir yaa içi· 
rinin b_ııtır. Atatürk ile ölüm .özle
kada ~~ ~raya gelebileceğine düne 
İnaa r ı tunaı vermemittik. Her fani 
Yak.illa nıukadder olan bu akıbetin 
t atınakta olduğunu bildiren dok· 

muhafaza ve. mu. • istikbalinin yegane temeli budur. Bu 
Mevcudıyetının v~li haznendir. istikbalde dahi, seni, bu 

ıenıel, senin, en kıyrn:nek istiyecek, dahili ve harici, bedhahla
hazneden, ma~ru~ e istiklal ve cümhuriyeti müdafaa mecburi· 
rm olacaktır. Bır gu~,feye atılmak için, içinde bulunacağın vazi-

. d" •ersen vazı . k . B . k.. . yetıne u~ ' 'tini düşünmıyece sınl u ım an ve şeraıt, 
· "ınkan ve ıeraı h ed b'l' 1 'kl .. l .. h yetın ~ .. it bir mahiyette teza ü~ ~. ı ır. stı a ~e ~u.?1 u-or raPo 1 • 

ıniz r arını okudukça yüreklerı· 
ve .. ~zlıyordu. Fakat Atatürk ölmez 
-ı·ı0t. enıez diyorduk. Atatürk ölme
... ır F· • d" ol •. ıuıı olan bir hayattan ebe ı 
ri~ll bır bayata intikal etmittir. Ta • 

ld 
sayfaları karıttırılam: Mensup 

o uğ · türk tar u nııllete ve in~nlıia ~ta _ 
d afından yapılan hizmetlerın yuz· 

e birini yapmıı olan hangi adaJll 
~ardır ki ölmüttür? Hayır; Atatürk 
:~ez ve ölemez. Çünkü bir nıillet 
ırıltnıiı ve o millete ebedi hayal 

.vernıiıtir. Millet yaıadıkça, Atatürk 
de Yatıyacaktır. 

Atatürk bu milletin mukadder.a~· 
Ilı ellerine aldığı .za111an. vatan ıab· 

ç~k ı:ıamusa edecek düşmanlar, bü~~n dunyada emsal~ g~rulm~
nyetı?e ka~~ t'n mümessili olabılırler. Cebren ve hıle ıle azız 
mit hır ga~~ .!e kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine giril
~ta~· .!->ü:dulan dağıtılmış ve ~emleketin h~r köşesi bilfiil 
mıf, bu!un. Iabilir. Bütün bu şeraıtten daha elım ve daha va-
iş .. gal ~ ı:ere, memlek.etin ~~linde, iktida~": sahip ola!'Jar 
him obna dalalet ve hatta hıyanet ıçınde bulunabılırler. Hatta bu 
~~et v:.rupleri phsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emel
ık~dal r hit edebilirler. Millet, fakrüzaruret içinde harap ve bi-
lerıy e tev .. 
ta düşmüş olabılır. . •• 

p E .. k istikbalinin evladı! İşte; bu ahval ve şeraıt ıçmde 
• Y t~f . türk istiklal ve cümhuriyetini kurtarmaktır 1 

dahh;~ld:iun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur! 
Mu ç ATATOnK 

Büyük Nutuk 1~~~ uğramıı, türkün ha~at.. h::~ 
butun dünya tarafından ınkar 
nıiıti. Müstakil bir devlet, maJllur --===-------------------------
bir ınemleket arasında hür v• '!'1u· 
lcadderatma haklın bir nıillet ~~
aını ancak o, ancak Atatürkb • k'k:: Y oşıyon ve ölen 
Bundan sonra da bu rüyanın • 

1 

te İnkılabı için prograınla çahflDIY• M t f K 1 
baıladı. Samsun'• c;ık~f,AE;;: us a a ema 
kongresi, Sıvaa kongr .... dnl Za• . . d . 1.w .. • d k 
devlet kurma Milli ınüca e e, .. l I ·· ce idi büyÜk acmın ler, haaaaaıyetın erın ıgı ıçın e av-

, • t inkılap. Bet • tı yı on ' • 1 k 1 c·· 1 ' . d t 1 b'I fer Lo cümhurıYe • . . . . . . . d yaptığı pentan ı , ru uyor. oz erımız e tu u a ı en 
' zan, d ısının• zihınlerunız e . w ·1 . l . . b' 1 'b' k Bunlarm her biri bira amın ... d amanı ölçmıye degı , yatlar, ıç erımıze ır a ev gı ı a ı-

t.ri.bte ebedileıtirmek için .~afı e- yalnız .~elçe~:.erini kelime ve cümle yor. Onun, bugün için aöylediğiıli 
recede ehemiyetli ve ı~ullAu baıar~· onun :;~.:.arlamıY• da imkan ver- sandığımız yukwarıdaki sözlerinden 
dır. Atatürk aakeri ve aıyaaı aah~~' ol~• Ancak bu hatıradan ne kadar batka tutunacagnnız ne var? Yaıı· 
diplomaai v~ inkılap aahaamdaki • ~ nu;:;.wutumuzu bir ıeyle anlamak yan ebedi Mustafa Kemal'e aığ~a: 
ba§arllanD hepainİ tahakkuk et;:-- :u.m.. O zaman henüz kendileri· lım. Bize acımızı yenme kuvetinı 
ınittir. Atatürk, P~·-:: b: ne At~k admı aeçmemiılerdi. h- gene onun kalplerde fikirler~e ~u: 
memleket bulmuttur· Mure d tmık t bu yıllarda bir gÜn demitlerdi ki: yulan ölmez varlığı verecektır. Bız~ 
•atan bırakmııtır .•. feyua v; ;.u bir ı~· Mustafa Kemal vardır. Biri et- bu sonsuz acı içinde de gene ebedı 
bir halk kütlesi bulmutt~· k,otarihte te~ kemikten ainirden yapılmıı uz· Muatafa Kemal teselli edecektir. 
millet bırakınııt.ır. tta= bu bata. vi varlık. O da herkes gibi yatar; di- Olmiyen Muatafa Kemal, yarattı· 
hiç kimseye na••~ 0k111Jııetine olan ğeri yalnız bir dütünce ve duygu ğı milletin, yaptığı vat~n~! her yer
nlarmın SJl't'lllı• turd onn" ektedir ' .!_.ıı·r Onun yeri bütün fi- de hayaiyetini yÜkaelttıiı ınaanlıim • . dm a g • manzume .. ro • • k T" k 
aaraılmaz ıt~": . un, çok uzun kirler ve kalplerdir. Bu ebedi ve e· ti. içinde ebedıyen yaıryaca t.~· .. u_r 
Milletin benlıii:• uz da ona öğre· • i varlık nesillerin teakubu içinde milletine, türk vatanma ve bulun~-
tarihi .:.~;;:tı!~,~~ Bugün siyasi, ~urmadan akar. . aan::.ğa ~;;~::1;w~::~;~::.::~: b:: 
!en!!.~· '" kültürel hayatmuzm han· Sanki BüyÜk insan bunu bıze bu- ma ın al kt g 
ikh.-u1 k k b k hm ora· . . H k "bi ya (anlar o aca ır. 
gi aafha•m~.b~. ~r~ O a a 18.,iatik- gün için aöylemııtı. .~r .~sJ~ bü: Büyük acılar, büyük teselliler iati-
da Atatürk u goruruz. e~e. ııyan Mualafa Kemal oldu. a Ö Mustafa Kemal senin 
lalini kazandırma~. içlin .mı!~~t~ zafe:· tün faniler gibi büyük m~k~td~~e ı~?,r. ""kl'~~::ü anarak aradığımız da 
den zafere götürdu. stıkl~ }nı temm boyun eğdi. Ancak her fan~. ç~. ~~ .: uyu ug • 
ettikten aonra devlet tetkilatmı .k~: duydufumuz azabm en uatununu budur. K l ONAL 
ela. Ona alfabesini verdi. Tarıhmı çb~ onun ölümü verdi. Bütün kalp • ema 
-- 1 -· • ., 'L ld .. .. w• o- ::ız=e~=~-----~~--~:---:------------=~--o-•<ı. • ~ - ••'· '"il e yuru_yecegı Y 

Cümhuriyet Halk Partisinin artık • 
tun istikametini söaterdı. Hu yol, Parti• Meclis 
devlete mal olan alb umdeaiyle ifa· Kor dlplomatiğın 
ret edilmiıtir. d 

Atatürk'ün manevi varlıiı daim• k f .. " gr--upun a 
)'Olumuzu aydmlatacak bir narh•· büyü eessuru 
linde bisimle beraber olacaktır· Şe • 
fimiz bize kıymetli bir vedia bırak· e taıı·yelerı· nı tır Türk milleti, ıuurla ve cliaip· Y 

lf . • • _ ........ 
Un içinde onu, iıaret ~ttıiı ~--=-
ita.ret ettiği hedefe dogru gotürür· 

ken, Ata'aının daİJll• yanıbaı~da ~:
dutunu hissedecektir. Ataturk o. 

anea:. 
A. Ş. ESMER 

Mektepli 
• • • 

gençlerilllJZID 

Ankara 10 LL - Bugün bütün 
ecnebi de~let mümesailleri R~isicü~: 
hur Vekili ve B. M. Meclisı Reısı 
Abdülhalik Renda'yı ziyaret ederek 
defteri nıahsusu imzalamışlardır. 

Ankara, 10 a.a. - Bugün saat 17 
de Hariciye Vekili Dr. Araa Ankara-

d k . ecnebi diplomatlarını heyet ha· 
a ı .. 

tinde kabul etınııtır. 
Duayen bulunan Afgan Büyük ~1-

. . kselans Sultan Ahmet Han dıp· 
çısı e 'd k' b a ıomatlar heyeti namına atı e ı ey • 
natta bulunmuştur: 

_Bay Vekil, 
"Gerek kendi namıma. gerekae Du

. bulunduğum diplomatlar heye· disiplini a!cnı ·ı ettiğiınb: ınenıleketler 
• tı ve teınaı b bil" '"k 

a •atı devletinize u yu --
Kültür Bakanhğının 

yaptığı tebliğ 

nanıın .. · ·· 1 
mateminizden dolayı derı? t.e~ssur e-
. • 1 s ..... imf tuiyetlerımızı arze -
rımıs e --
derim. 

Ş da satı devletinize arzetmek 
. u~u k' bu büyük dünya adamının 
ısterım ı, . 'b' h b' · . . milletinız gı ı er ırı· 
zıyaı sızın .. 

. . 'lletini de son derece mute-
ınızın nıı . . 

. . t'r Bütün kalbımızle bu 

( Bafl ı. inci sayfada) 

bugün aaat on birde Kamutay'ın açıla· 
cak celaeainde Tegkilitı Esasiye ka 
nununun 34 üncü maddeei hükmi.ine 
tevfikan icra olunacak Reisi Cumhur 
intihabında Partinin namzedini ta • 
yin için hafi rey ile intihap yapılaca· 
ğmı beyan etti. 

Riyaset makamının bu tebliği ü~e· 
rine Umumi heyet derhal namzet ın
tihabına geçmiş ve yoklama sm;.siyle 
toplanan reylerin tasnifi neticesinde 
323 reyin tamamen Malatya Mebusı.1 
ismet İnönü üzerinde toplandığı gö
rülmüftür. Tasnif muamelesi B. ~· 
Mecliei Dahili nizamnamesine tevf,. 
kan kura ile ayrılan dokuz kifilik bir 
komisyon tarafından ve umumi heyet 
huzurunda icra olunmuştur. 

Ara neticesi Riyaset tarafından tcb· 
liğ edilince Umumi heyet hiç bir mü
zakere ve fikir teatisi yapmaksızm 
kendiliğinden bütün reylerin Malatya 
Mebusu lamet İnönü lizernde toplan
mış olmasını ayakta ve sürekli alkış· 
larla karşılamış ve celseye nihayrt ve· 
rilmiftir. 

B. M. Meclisinde 
tarihi toplantı 
(Başı 1. inci sayfada) 

Nihat Reşat Belger 
Dr. H. Diker 
Mim Kemal Öke 
Dr. Asım Arar 
Dr. Neşet Omer İrdelp 
Dr. Abravaya 
Dr. Süreyya Serter Dr. Kamil 
Dr. H. Alataş 

Berk 

Ayağa kalkan Abdülhalik Renda, 
zaman zaman hıçkırıklarla kesilen 
ve ıstıraptan titriyen bir sesle şu ha
zin cümleleri söyledi: 

"- Çok sayın arkadatlarım, 
Büyük Hali.aki.nmızın ölümün
den hepimizin ve bütün milletin 
duyduğu elemin ne kadar büyük 
ve derin olduğunu dündenberi 
gerek kendimizde ve gerekse 
millette gördüğümüz büyük acı· 
larla anlıyoruz. Bugün burada 
bunun için çok söz söylemek İm· 
kanı T etkilitı Esasiye kanunu
nun bize emrettiği bir vazife do
layıaiyle yoktur. Bunun batka 
bir güne talikine müsaadenizi 
rica ederim. T etkilatı Esasiyenin 
emrettiği vazifeyi ifa etmek o da 
bizim için büyük bir vecibedir. 
Bu vazifeyi ifa etmeden ev el çok 
aziz ve büyük ölü·nün hatırasını 
tebcilen ayakta, bet dakika ıü
kilt ile, kalmanızı istirham ede-. ,, 
nm. 
Şimdi Kamutay, kendi kurucusu o

lan en büyük türkün ebedi hatırası
nın önünde ve tilrk milleti namına 

göz yaşı döküyor. Salonda acı ve gö
nül par5ahyan bir hıçkınk sesinden 
başka hiç bir şey yok .. Başta Celil 
Bayar olarak bütün vekiller, bütün 
mebuslar, dinleyici sıralarını doldu
ran kalabalık ayakta Atıaeının yoklu
ğuna yanıyor. Bu topraklar üzerinde 
hür ve müstakil bir vatan kuran eser
lerini, sonsuz bir bağlılık hisııiyle 
tasvip ve takdir ettikl~ri Atatürk'ün, 
ölüm haberi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, ona ve bıraktığı emanete 
duyulan hudutsuz inan ve sevginin 
çok hazin, fakat çok kuvetli bir teza
hürüne vesile oldu. 

Seçim baflıyor: 
"Vazifemize başlıyalım." Diyen 

B. Renda "Teşkilatı &asiye Kanunu
nun 34 üncü maddesi mucibince reisi
cumhur intihabına" başlanacağını söy
liyerek kura çektiği ilk seçim dai
reei olarak Ordu'dan itibaren reyler 
toplanmıya baflandı. 

Seçim daireleri ve isimleri okuıı
dukça. mebuslarmıu: küraünün üzeri· 
ne konan kutulaca reylerini atıyorlar
dı. Sıra, tekrar Ordu'ya ıelerek oütün 
mebuslarımız reylerini kullandıktan 

sonra Başkan dahili ni~ muci· 
bince seçilecek dokuz arkadaşın, gene 
dahili nizamname mucibince aler.i o -
larak bu reyleri tasnif edeceğinı söy
ledi. 

Rey verme 11.31.5 de bitmiıti. Kura 
ile seçilen lamail Mehmet Uğur (Si
vas) Mebrure Gönenç (Afycn) Faik 
Soylu (Niğde) Huriye öniz (Diyar
bakır) Yahya Galip Kargı (Ankıara) 

İsmail Hakkı Veral (Sinop) Numan 
Aksoy (Antalya) Nuri Göktepe (Ay
dın) İamet Eker (Çorum) reylerin 
tasnifini yaptılar. 

Netice: 
Saat 11.44.S de, Yahya 'Galip Karğı 

üzerinde tasnif neticeai yazılı olan 
kağıdı Başkana uzattı. 

Ayağa kalkan Abdülhalik Renda, 
Türkiye cumhuriyetinin yeni cumhur
reiaini tayin eden seçim neticesini 
tebliğ etti: 

" - Neticei arayı arz
ediyorum. Reisicumhur 
intihabı için 348 arw dan valilere ve 

Kültür Bakanhgın . k .. lükleri
'Vilayetlerdeki kültür dır~ ~o~ 

bl ·~ d'ılınıı1:tır. ne telgrafla te ıg e :ı 
k'iln ınaddi ha· 

Ulu Şefimiz Atatilr Al t' sizlere 
• 1. Veka e ı 

Yata vedamı Dahı ıye ın gös· 

essır etnııı ı · . ·~k d' kederinize lftll• e ıyo • 
payanıı.ı 

ruz.,, 
. i Vekili Doktor Aras cevap 

Harıc ye . 
olarak demiştir kı : 

lana Sultan Ahmet Han'ın riyaseti al
tında ve Afgan Büyük Elçiliğinde 

bir toplantı yapmışlardır. kadaş iştirak 

348 reyle ve 
etmiıtir. 

müttefi-
bildirdi A tatilrk'ün çocukların 

. an tamaaıen - Bay Duayen, Bilyilk Elçiler, Or· 

Sürekli alkışlar arasında 

lnönü yemin etti, 
sonra çok heyecanlı 

bir nutuk söyledi 
[Baıı l inci aaylacla] 

dıkane ve batan kuvetimle sam mesai, TUitt 
Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şid
detle men, TUrkiye'nin fGn ve 1Ctrefini vikaye ve 
ilôya ve deruhte etti§im vazifenin icabatlna hasn 
nefsetmekten ayrllm11aca§ıma namusum Dzerine 
söz veririm. (Allah muvaffak etsin sesleri, şid
detli ve sUrekli alkıılar.>. 

Sayın lnönünün nutuklar1 
"- Büyük Türk milletinin muhterem vekilleri, 
Arkadaşlığınızla müftehir olan, şerefli vazifenizde kentli 

nefsi için bahtiyarlık bulan bu arkadaşınıza Dev Jetin en yük.
sek vazifesini tevdi etmek teveccühünü gösterdiniz. Sizlere 
şimdiden çok samimi şükranımı takdim ederim. 

Omuzlanmda hisl!lettiğim ağır vazifeyi ifa ederken, tek itı
tinadım, büyük Türk milletinin itimadı ve bunun, sizin yar-
dımınızla ve !!!İzin dilinizden ifadesi olacaktır. (Alkışlar, Al
lah muvaffak etsin ses)eri). 

~u anda Atatürk'ün hatırası teselli bulmaz acılarla dolu 
olan kalbimizin aziz timsalidir. Atatürk'ün fe'\'·kaJade hizmet
lerini bugünkü Türk devletinin bünyesinde tam ve temiz 
eserler olm-AA tecessüm etmiş görüyoruz. (Alkı,Jar) Kadir 
bilen ve büyük evlat yetiştiren milletimizin yüreğinde, (Ke
mal Atatürk) adı, sevgi ve hürmet içinde ebedi olarak yaşı
yacaktır. (Şiddetli a1kıt1ar) Şükran ve tazim hislerimi söy)e
meğe çalışan sözlerimin sizin muhabbet ve takdir duyguları
nızı da aksettirdiğine eminim. (Alkışlar). 

Muhterem arkada,Iar; devlet ve milletimizin insaniyet ve 
rnedeniyetin asil hedeflerine doğru durmadan ilerleyip yük
seleceğine kat'i inancım vardır. (Bravo sesleri, sürekli alkış
lar). 

Büyük ve kahraman bir milletin hizmetinde bulunuyoruz: 
Türk vatanmm bölünmez, hiç bir tecavüze tahammül etme&, 
hiç bir sor karfısında milli hakJarmdan vaz geçmez mahiyed, 
her zamandan ziyade taze ve canlıdır. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Türk milleti devlet kurmak, vatan korumak kudretinde, 
kendi cevherindeki kıymet ve faziletlere istinat eden yapıcı 
ve yaratıcı bir millettir. (Alkışlar) 

Sulh ~e terakki yoluna bütün gayret1erini asil bir surette 
vakf etmış olan milletimiz mecbur oluna, kendisi ve şanlı or
dusu geçmi§ kahramanlann hayranlığını celbedecek yeni 
kahramanlarla dolu olan fedakar göğsünü en parlak zafer
lerle sÜl!l)emeğe hazırdır. (Her zaman sesleri şiddetli ve sü-
rekli alkışlar) ' 

..Türk ır:ilJetini az zamanda büyük bir medeniyet seviyesine 
yukseltmı~, !ürk miJletine en kısa yoldan temiz cemiyet ha
y~hnı, feyızlı terakki yollannı açmış olan inkılaplar, kalp ve 
vıcdanımızın en aziz varlıklandır. (Alkı§lar) 

Arkada§lanm; 

Millet hizmetinde vazifelerin iyi ifa olunmasını emel edın
mek başbca kaygımızdır. 

Sükun, istikrar ve emniyet içinde ç.alışmaktan başka arzu
su olmıyan milletimizi anarşiden ve cebirden uzak, bütün va
~and~ş)ar için müsavi bir emniyet havası içinde bulundurma
~, Cumhuriyetin en kıymetli nimeti biliyoruz. (Bravo sesle
n, aJkışlar) 

• Va~ndaşlar arasında muhabbeti genişletmek ve derinleş
tırmegi, en §erefli vazife sayıyoruz. (Alkışlar) 

Arkadaşlar; 

lisi!!~k miHetinin en feyizli hazinesi: Büyük Millet Mec-

Geçmitte büyük zorJukları yenmı·a ) T"' ki B" "k Mil) t M 1• • ~ o an ur ye uyu 
e ec ısı, geJecekte de büyük saadetlerin zafer ve mu-

v.affakiye.tlerin ba~lıca kaynağı olacaktır. (Albh seni var et
sm seslen, 'iddetli ve sürekJi alkışlar). 

tereceği teessür ve heyec d'l • 
tanı ken ı e 

Y.erindedir. Ancak bu va.~ e Atatürk; 
El 

.1 MaslihatgUzarlar, 
ta çı er, d • 

U··mesailleri bulun ugu· 
"Mümtaz nı k 

Diplomatlar bu toplantılarında ma
tem devam ettiği müddetçe hiç bir se
farethane ve konsoloshane'de toplan· 
tı, siyafet ye suvare gibi meraainı ya
pılmamasını ve gene bu müddet sar
f mda bayraklarını yarıya indirmeyi 
kararla ~ırmışlardır. 

kan Malatya Mebusu 
ismet lnönli Reisiclim- alkı~la1rdad.n sonra, B. Renda şunla- rekli ve tiddetli alkı§ları arasında 

rı soy e ı: ı... ... k l k k" 1.i •• •• • 
rıne emanet ettiği gençlıg ·ıı· be· 
h .. ı· . ve ını ı 

er §eyden ônce dısıp ını . tir 
1 k eınretnııŞ · 

raberliği ilk umde o ara 
. . dokunına-

u l;zimenin hassasıyetıne ınek 
k ve tezahürata mahal verıne la 
. .. · lisanla an -

tıyle talebeye munasıp V k·te· 
h ·1· e e a bltnasını ve bilhassa Da 1 ıy 

. iıne tev· 
bndcn vilayetlere yapılan tıatn tutması 
fikan memleket dahilinde tu k 

5 
lzern olan zabıta disiplinine h.er ~-

Jeriınizın r • 
tın önce mektepli genç . ırnaJarı· 
etkir ve imtisal nümun~sı 0 talep 
ın teminini ehenıiyetle rıca ve 

riın . 
... • la ak deralerıne 
.ıwacktepler normal o r 

ewanı edeceklerdir. 

leketler naınına gere 
nuz do~~ .ın~m Şef iıniz gerek o • 
kaybettıgınıız ~tul Türkiye Cüın • 

ölmes eserı o an . ~. . 
nun d gCSsterdıgınız bu 
huriyeti hakkın a ahü .. 

. ve mUesair sempati tez ru 
derın . • cumhuriyet hü -
'l'ül"k ~~lletın~n n:: nıenkut kalacak· 
küınetının ru u 

ur. . • taziyetleriniı:den dolayı 
saınıını d . 

lbi.mle teşekkür e erım . ., 
bütün ka 

Kordiplomatik ıoplantıaı 
. . . e göre kordiplomatik 

Ö ~ ndığınıız . . 'll''-
gre f büyük elçm -e-

dUtı duayea E pıı 

l aıanbul' daki ae/irlerin 
wiyeleri 

İstanbul, 10 (Te!efonla) - Bugün 
İstanbul'da bulunan bütün sefirler 
resmi kıyafetleriyle saraya gitmifler 
ve açılan defteri imazlamışlardır. 

Konsoloslar da viliyette valiyi ziya
ret etmif ve taziyetlerini bildirmişler
dir. 
Sarayın büyük kapısı ıaat tanı 12 de 

kapanmıım. 

hur intihap eclilmiıtir.,, 
Şimdi salon, devamlı ve sürekli o

larak bu seçim netica.ini alkıfhyor. 
Şefinin emrinde ve izinde, kurtuluş 
hareketinin ilk gününden onun hliya
ta gözlerini kapayıncıya kadar çalış • 
mıı olan muhterem lnönü'nün şahsın· 
da, büyük eserin ebediyen devamını 
bulan Kamutay bu intihap neticesi i· 
le, vekili olduğu türk milletinin müş
terek duygu ve kararına tercüman ol· 
mu' bulunuyordu. 

Hiç fasılasız 38 saniye devam ed~n 

•• K · . ~ an ı ura sunu ışgal ettiler. 
- end~lerıne haber vermek ve EvelA yemin ettiler, ve sonra nutuk-

bur~da yem.ıne da~et etmek üzere cel- larmı okudular. Başvekaleti ifa etti· 
ıeyı 20 dakıka tatıl ediyorum." 

Saat 11 re 2 kala açılan Kamutay'ın 
tarihi .t~plantısı, İsmet lnönü'yü cum
hurreıaı seçerek 11.45 de ilk celsesini 
sona erdirdi. 

İkinci celae saat 12.10 da açıldı. 
Ba,kan, celıenin açddziını siSyledi. 

Birkaç ıaniye sonra Cilmhurreiai 
lamet İnönü, Kamutay'rn co9kun te
zahürleri ve dakikalarca ıüren ıü-

ği uzun seneler içinde kendisi ile dai
ma beraber olmuş olan Kamutay, 
Cümhurreisi olarak da, Büyük Şefin 
sadık ve kıymetli arkadaşına sonsuz 
bir muhabbet ve bağlılığına bir delil 
olarak, her cümle sonunda onu da
kikalarca alkışladı ve aynı tezahürler 
arasında onu teşyi etti. 

Cümhurreisimizin yemini ve sözle
ri diğer sütunlarımızdadır. 

Kamutay, pazartesi günü toplana
caktır. 



Atatürk Başkumandan 

Başbuğlar yetiştirilmezler 

onlar başbuğ 
hasletleriyle doğarlar 

MBaşbuğlar yetiştirilmezler. Onlar 
tam hasletleriyle dogarlar. Bundan 
dolayıdır ki mılletlerin hayatında baş· 
kumandanlar enderdir.,, 

larını ancak bu azim ve nefsine sonsuz 
itimat doğurdu. 

uı:us 

TAVAF 
Bir milletin melalini söyler derin derin 
Derya önünde çırpınarak Dolmabahçenin. 

Gönlüıİıde eski hatrralar, eylerim tavaf. 
Artık O doğmuyor diye muzlimdi her taraf. 

Çamlar hüzünlü, yollara düımüş söğüt, çınar, 
Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar. 

Mermerli methalin Ona layık vekarı boş, 
Heyhat o muhteşem kaprnın intizarı boş. 

Sessiz nöbetçiler de heyüla dolaımada, 
Her yerde bir kederli muamma dolaşmada. 

Susmuş bütün saray, nefes almaz o izdiham 
Son uykusunda tek rahat ehin deyip Atam. 

Bin türlü ihtisas ile bin türlü ihtiraı. 

Milyonla halkı cezb ile mihrak olan zeka, 
İfratı, hadsi, vecdi, tezadiyle bir deha .. 

Bir metaleydi neıesi her bezme nur olur, 
Bir harikaydı benliği bir mülkü doldurur. 

Cismiyle pek güzeldi ve ruhiyle devdi O, 
Bir yıldırımdı, bir mütekasif alevdi O. 

Eyvah O varlığın bize kalmış fesanesi 
Yastıkta bir ıırk yele, arslan nişanesi. 

Karırmda servilik ve gurubun vuran alı 
Göklerde şimdi Çankaya'nın şanlı kartalı ... 

Son uykusunda öyle mi bir devir uyandıran, Ey nam alan, zafer yaratan, inkılap açan, 
Bir ırka can veren Atatürk adlı kahraman? Ey yol veren hükümleri tarihe bir zaman, 

İnsanlığın 
yas günü 

Bir güneş battı ve bir daha 
yüzünü göremiyeceğiz. Deniz 
engin ve ateş gibi yakıcı ve eritic 
kıvılcimlı göz dün sabah son defa 
rak kapandı. 

Atatürk öldü; bugün insani 
yas günıidür. 

Bir fani ebediyet oldu. Bütün 
met ve vakariyle, gurur ve ihtışarn 
bir güneş battı ve ufuklarin arkası 
et ve kemik beşeriyetinin gayyas 
aktı. 

Ölüm harp meydanlarında, şar 

ne! parçaları halinde, çelik zırh! 
bürünerek onun etrafında yıllarca 
!aşmış, fakat yanına yaklaşamamı 

uHer sanatkar gibi başkumandan da 
kendi sanatının eri olmak zorunıJadır . 

Ancak ondan ötekı sanatkarlarda ol
duğu gibi sanatına hakim olmak isten
mekle beraber ayrıca hem yaratıcı bir 
deha ve başka sanatkarlardan beklen
miyen meziyetler de talep edilir: Ta
rifi güç bir ölçüde mesuliyeti üzerine 
alma kudreti, azim, karakter, ordu ile 
milletin her ferdine karşı sonsuz bir 
bağlılık ve onları bu kuvetin menfaa· 
tine doğru yöneltme ve güdüm .. 

Ön sıperden hasta olarak ayrılan 
genç kumandan bütün gece at üstün· 
de yuruyerek iki kolordunun başına 

geldiği vakit artık iyileşmişti. !çinde
ki tarif edilmez derece büyük irade O· 
na sıhatini ıade etmişti. Evvela on ye
dinci kolordu ile Anafartalara taarruz 
ederek diıiJllanı durdurdu ve geri sür
dı.i; sonra da gene hiç bir istirahat ve 
uyku düşünmeden tekrar Kocaçimene 
koştu. Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi, Ey eski kahramanları geçmiş asırların! 

Sönsün o mavi gözleri bir asuman gibi. Gaziye ihtiram ile kalkın ve toplanın, 

On sekiz milyon onun mukaddes 
cuduna sevgiden ve inandan öriılil 

hale çevirmiş, bir zırh germi~tı. F 
1 d d .. ı beşerin mukavemet e eme ıgı o 

Burada vaziyet çok kötü idi. Elde 
taarruz edecek yıpranmamış bir kuvet 
yoktu. Arkadaşları tavsiyede bulun· 
dular: 

Sussun o mavera konuşan madeni sada Saf bağlayıp selama durun hep! Odur gelen 
Dursqn olur mu hilkate bir fahr olan ,zeka? Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen. "Ancak ulusun hayatını idame için 

ka.fasiyle, azmiyle, yureğiyle harbi gü
d«ek olan insana başkumandan de· 
oir .,, 

- Sen bilirsin, ama hemen bu gece 
taarruzu biz muvafık bulmuyoruz. is
tersen yarını ve yeni kuvetlerin gel
mesini bekle ı dediler. O tereddüt et
meden cevap verdi: 

Sözler ki çağlayıp güldüren bir pınar gibi. Ölmez evet gönüllerde heykel kuran Atam. 
Hisler ki şahlanıp atılan dalgalar gibi. Lakin nedir içimdeki payansız inhidam?.. J 

Bunları modern harbi anlatan ünlü 
bir kumandanın kitabından aldığımı 
aöylemezsem şüphesız ki hepiniz ölü· 
mü hepimize sonsuz bir yas olan Bti· 
yük ''Ata" mızın meziyetlerini sayı· 
yorum zannederdiniz. Bu meziyetler 
Ye hasletler ne kadar Onun öz malı ise 
O da o kadar "başkumandan,, sözünün 
canlı timsali idi. Bu timsal daima can
lı kalacak ve daima milletin ve ordu
nun önünde onun beyaz eli inkıl&ibın 

hedefini gösterecek, ulaşılacak amaç
lara iııaret edecektir. 

- Hayır, yarın sabah taarruz edece
ğiz. Yarın bize yeni kuvetler gelebilir 
ama ıngilizler de daha fazla kuvet al· 
mış ve daha iyi yerleşmi9 bulunurlar. 

'\ı.A .. ti•y•e•,•h•a•l•e•,•g•e•çm .. i•şe .. h•e•r•a•n .. d•a•b•i•r•t•e•m•a•s•, ...................... '.b•r•a•h•i•m .. A•l•a•e•tt•i•n•G .. ô•V .. S•A .. 

• • • 
Başkumandanlık hasleti doğuşta 

mevcut olur demi~tik. "Ata" mızın 
bütün askerlik hayatında bunun ispat
larını görürsünüz: O henüz çok genç 
bir yüzbaşı iken ve Garbi Trakya'da 
yapıla.ıı bir manevrayı tenkit eder
ken yaşlı başlı kolordu kumandanını 
önüne baktırmıştı. Başkumandanlık 
dehası o vakitten kendisini göstermiş· 
ti. 

Trablusgarp'ta başıbozuk araplarla 

italyanlara karşı koyarken de bu deha· 
Alll izlerini görebiliriz. Fakat Onun 
büyük hasletlerinin meydana ve dün
ya önüne çrkması için Çanakkale bo
tu.pnasmm gelip çatması icap etmiş
ti. Çünkü gene yukarıda zikrettiğimiz 
iinlü kumandanın dediği gibi "ba~ku
ınandanın kurtarıcı deha ve kabiliye
tinin meydana çıkması ancak muhare
be meydanında kabildir. Sulh zama
arnda en iyi kumandanlık hassası gös· 
beren askerin bile başkumandan olup 
alamıyacağmı kimse tayin edemez.,, 

Hakikaten de böyle oldu. On doku· 
zuncu fırkanın henüz kaymakam olan 
kumandanı Gelibolu yarrmadasının 
eıı ıivri ucundaki müdafaa vazifesini 
aldığı vakit ancak otuz dört yaşında 
idi ve fırka kumandanlığında henüz 
~üheler toplayamamı§tı. Fakat bu 
tecriib«izlik ~gençlik Onu anlı şan· 
b bir osmanlı müşürünün, beşinci or
du kumandanının, göremediği ve an· 
lryamadığı tehlikeleri sezmekten me
nedcmedi. Vakıa rütbesi küçük oldu
ğu için el.aha düşman karaya çıkmadan 
gördüğü tehlikelere göre tedbir aldı· 
ramadı. Fakat düşman ordusu deniz 
filosunun kasırgaları araaında sahile 
çıktığı vakit o hiç bir emir bekleme· 
den, kendisine vcrilmi1 ihtiyatlık va· 
ziyetini diltünmedcn fırkasını arkası
na dizdi, en can alacak yere Koca çi
menlik üzerine uıa,makta bir dakika 
tereddüt etmedi. O derecede ki eğer 
Mustafa Kemal'deki bu başbuğluk 
hasleti, meauliycttcn çekinmemek 
kahramanlığı mevcut olmamış olsaydı 
daha ıbracın birinci günü, yani 25 ni· 
aan 1915 de Çanakkale dil9ffiüş ve her 
reY bitmiş olurdu: Çanakkalede her· 
fCYi Onun bu bırıncı gündeki kahra· 
manlıgına ve anadan dogma başku
mandanlık habsasına medyunuz. 

Mevcut kuvetlerle Conk bayırına 

taarruz etti. İngilizleri amansız bir 
surette hırpaladı ve buradan geri attı. 
Bu şiddetli darbeden sonra Çanakk~
lede belli başlı bir taarruz görülmedı. 
tık günü kurtaran O idi. Düşmanı ar
tık kıpırdatmıyacak son darbeyi gene 
O vurdu. Bu darbeden türk vatanı kur· 
tuldu ve koca rus çarlığı açılamıyan 

bu Çanakkale kapısı yüzünden yıkıldı 
ve çöktü. 

• • • 
O anadan doğma başkumandandı. 

Bozgun, azlık, rıcat hiç bir şey Onu 
yıldıramadı. Kafkas'ta soguktan ve 
açlıktan ölenlere, Suriye'den kaçmak· 
tan bitenlere O düzen verdi. Filistin'
den Haleb'e kadar tek kurşun atamı· 
yan yıldırımla vurulmuşa dönmüş o
lan Yıldırım ordularına Halep'ten bir 
az yukarıda cephe tutturup duşmana 
"Dur!" dedirten gene O oldu. 

Hatta feci Mondros mütarekesi bi
le Onu yıldıramadı. Bütün ordu varı· 
nı yoğunu düşmana teslim e<ierken ls
tanbul'a "zeliline boyun eğmekten., 
imtina etmeyi tavsiye eden biricik ku
mandan gene O idi. 

Ve nihayet ordusuz, kıtasız ve me
muriyetsiz olarak !stanbula döndüğü 
zaman yaradılışın kendisi.ne bağışla
dığı başkumandanlığı bırakmamıştı. 

Kuracağı orduların hesaplariyle meş
guldü. 

••• 
Küçük rütbe ve makamının kendisi

nı attıgı ıkınci plandan On sata geçe
rek buyuk kudret ve dehasının tecel
lisini göstermek için yalnız duşmanla 
değil, kendinden yukarıdakilerle de 
daimi mücadele zorunda kalmış olan 
"Atatürk" tam serbesti ve kendi ira
desine uygun hareket imkiinmı ancak 
Anadolu"ya ayak bastıktan ve ıstıklal 
savaşını açtıktan sonra bulur. Fakat ta
lıhsızlık şuradaydı kı; bu zamanda da 
ne ordu, ne kuvet, hatta tam marıasile 
ne de memleket kalmıştı. Bunların 

hepsini yeniden yaratmak ve bu yara
tılan kuvetle yarım düzine düşman or
dusuna galebe çalmak gerekiyordu. 
Maglüp oıı.manlı devleti enkazından 
böyle bir ordu kurmayı ancak Onun 
harikulade kuvetli azmine malik olan
lar düşünebilirdi. Normal muhakeme 
kudretine malik olanlar ise Onu olmı· 
yacak bir işin peşine sapmış görü: 
yorlardı. Bu gibi hallerde vukuu t~bıı 
olan şey başa geldi. Düşman !zmır'e 
çıkmıştı. Yavaş yavaş ilerledi; Balıke· 
sir'i, Bursa'yı, Manisa'yı aldı. Afyo
na, Eskişehir'e geldi. Herkes bundan 
korkuyor, yılıyor, memleket içinde 
panik büküm sürüyordu. He~ tutulan 
hat düşüyordu. Harpten maglfıp çık· 
mış ve bütün teşkilatı dağıtılmış bır 
orduya bu hal mukadderdi. 

Bu tecrıibe Onun kıymetinı ispata 
kiifi görülmemişti ve rutbesı~in kü
çüklügü Onu ön siperlere suruklemiş
t. T .. , buruk ay huzur ve ıstıraha
ı. am u, , .. hat! d 

ta ehemıyet vermeden en on ar a 
Başlangıçta Onun tarafını tutmuş 

olanlar bıle: 

"Hattı mı.itlafa yoktur, sathı müda
taa varcıır ve bu satıh butun vatanın 
yu.ıudur.,, 

Ondan sonrasını biliyoruz. Sakarya
ya kadar gelen ve hatta Ankara'ya 
yaklaşan duşman bu formül karşısın
da ve bu geniş vatan sathı üzerinde 
dagılıp gittıgmi ve cıaha da gıdecegi· 
ni anladı. Geri çekıldi. '"l'Urk ordusu 
mlida!a..dan taarruza geçmişti. Umıt 
edılmıyen, ımkan gOrulmiycn zafer 
yüz gostermiye başlamıştı. . . ~ 

Anadolu'da düşmanlarla yapılan hiç 
bir muharebede bılanço bızım lehimize 
olmaınıttır. 

Bızzat yunan ordusunun imhasiy
le netıcelenen "liaşAumandanlık,, mu
harebesinde bile ın>anca en az 20.000, 
siliihça bundan da fazla noksanımız 

vardı. Cephane, yiyecek, elbise, hulii· 
sa maddi hiç bir cihetçe üstun degil· 
dik. En büyük üstünlügumüz bızde 

tam bır "Başkumandan" bulunması ve 
yunanlılaruı bundan mahrum olması 

idi. 
Yoklukta zafer kazanma bahsinde 

yirminci ve hatta on dokuzuncu asrın 
başkumandanlarından hiç birini Ata· 
türkle mukayese edemeyiz. Foş, bü
yük üstünlükle zaferlerini kazandı; 

Hindenburg zaferini ordusunun kali
te ve silah üstünlüğüne borçlu idi. 
Böylece ta Napolyon'a kadar çıkabili
riz. Bu bir asırdan fazla zaman zar· 
fında yalnız kendi azmine, ve dehası
na dayanarak büyük zafer kazanan bi
ricik baş.huğ .. Atamız,, dır. 
Dumlupınar'da düşmanından daha 

az bir kuvetlc onu çevıı-ıp ımha eden 
"Başkumandan" strateıı üstatlarının 

klasık şaheserler diye tavsıf ettıgi mu· 
harebelerin tam bir aynını vücuda ge
tirmişti: büyük bir cesaretle ordusu
nun buyük kısmını düşman yanında 
topladı, azimle duııroan müdafaa hattı· 
nın yanına saldırarak yardı, durnıa
dan, korkmadan duşman ı;erisine duş· 
tU, geriye gıden yolları kelitı, büyuk 
kısmını esır ettı, esir olmıyanları da 
dagıttı. Artık "dil§olllan vatanın harim 
ısmetinde., boğulmuştu ve Atatürk'ün 
karşısında ~imdi yalnız nereye kaça· 
ca~ını şaşırmış bır yıgın kalmıştı. 

ilüyuk ilaşkumandanın tıli askerlik 
hayatı böylece ölçüsüz bir zafer ve 
askerlik sanatı ba.Kımından tam mi
nasiyle bir "şaheser11 ile biter. Bundan 
sonra mıllet ıçın daha ba~ka yollarda, 
daha başka sahalarda harıkalar mey· 
dana getırmek üzere filen orduların 

başından ayrıldı. . • 
Artık, Onun önderliği altında mıllı 

btr!ıgını bulmuş, milh ıdealıne dogru 
ybnel.mış bir mıııet vardı. Ueçt!n ın.kı
lap yıllarımızı birer bırer hatır1ıyatak 
olursak "yurtta ve cihanda sulh,, u 
ülkü edınen bu milletin toplu bir ordu 
gıbi medeniyet ve umran savaşına gir
digini görürüz. 

Mehmetlerinin safları ara~ın_da. b?
~ d d Onu ancak ıkıncı bır 
guş.tu ur u ve 'hra ordu 
guç durum, Anafartalara ı. .ç 
kumandanının batırma getırd~ .. d k. 

üç buçuk ay kanlı siperler ıçın ~ ı 
savaşmadan hasta düşmüş olan bu ın
aaııa bu güç durumdan nasıl kurtula· 
bilineceği suali sorulduğu zaman.= 

1 
- Azimkar bir kumandan elıyl.e · 

cevabını vermekte tereddüt etmemış-

ti. . d" 
Bu biricik kumandan kendisıy ı. 

Bunu bizzat kendisiyle konuşan ordu 
k andanı da biliyordu. Fakat bu 

um ·nsanın emrine birden yaşının 
geaç ı . ed"I bT . 
&ayısı kadar alay teslımktabuı •.dı. ırB~ı 

- Ne oluyoruz? Bu çekiliş ne za
mana kadar devam edecek? J,;skişehır 
dü~tu, yarın Ankara da düşerse nere
de tutunacagı.z? Neden viidcttigin mu
kavemeti göstermiyorsun? diye çıkış
mıya başladılar. Hatta daha ileri gi
denler de oldu, mcsuliyet aranmasını, 
geri çekilmiye ıebep olanların ceza
ya çarptırılmasını bile talep edenler 
bulundu. O, saraılmaz sinirleriyle 
bunları öfkelenmeden dinledi ve tek
ınil bu heyecanlı sahnelerden türk 
yurdu için yalnız '"fayda" !ar çıkardı. 

0 zaınana kadar kurulmuş olan ordu
bizzat başına geçtı. Yeni bir ka· 

Bu ordu-millet, gene o yaradılışta 
başkumandan olan l:lüyük Şefinin ku
mandası altındaydı. Her zaman toplu 
ve her zaman ona bağlı çalışarak bil· 
tün dünyanın hayreti önünde bu hari
kaları yaratmıştır. 

Dün, Büyük Ata, Büyük Şef ve Bü
yük Başkumandan~ın ~~i ~ar~ı~mı e
bediyet alemine intıkalını bıldıren ac'. 
haberi alan ve alınca bir tek göz gibı 
ağlayıp bir tek kalp gibi çarpan türk 
milleti, her zaman Onun ordusu, O, 
her zaman türkün Başkumandanıdır. 
Şimdiye kadar "gazi,. silah arkadaş· 

!arının başında kumanda eden Onun 
maddi varlığı gibi bundan s011ra "ge
hit., çocuklarınm yanında ya.şıyacak 
manevi varlığı da türk denilen ordu
milletin ba.§ında ve önündedir. 

idi? Tereddüt ettiği no ı ı. ız· 
zat kendisinden sordu: 

- Bu kadar kuvet sana çok gelmez 

aı 

nun akte kadar filen başkumandan =nov . , 
1 anı bu sefer ısmen de "başku-

olan ns . d G . k" 
aspedıyor u. erıye çe ı-

mandan,. n ve bu çekilişten kuşku
len ordunun . ·n önüne şu formülü 
lanmış olan rnılletı 

- Hayır, az gelir. . 
Anafartalar ve Kocaçıınen harika- koydu: 

Ebedi Başkumandanın aziz hatırası 
önünde eğilelim. 

Şeuki YAZMAN 

BARISCi SEF 
Hariciyede dürü.st ve açık olan 
siya&etimiz, bilha.ssa, sulh fikrine 
müstenittir. Beynelmilel her han
gi bir meselemizi sulh uasıtalariy
le halletmeyi aramak biz.im men
faat ve zihniyetimize uyan bir 
yoldur. Bu yol haricinde bir teklif 
karfısında kalmamak içindir ki, 
emniyet prensibine ve onun vasıta
larına çok ehemmiyet veriyoruz. 
Beynelmilel sulh hava.tının mah
lu.ziyeti için, Türkiye Cümhuriye
ti, iktidarı dahilinde, her hangi 
bir hizmetten Keri kalmıvacalı.tır. 

929, ikinci teşrin ~·Kamutay'ı 
açış nutuklarından" 

H ari.ci aiyasetimizde, .sulh ve iyi 
münaaebet gayesi, aamimiyetle ta
kip olunmaktadır. Beynelrrrilel 
münaaebetlers:le dostluklara ve· 
fakar olan ve hiç bir mil/etn aley
hinde bulunmıyan açılı. ve &alim 
meslek ve zihniyetimiz gittik~• 
daha iyi anlatılmaktadır. 

930, ikinci teşrin .. Kamutay'ı 
acıs nutulr.larından" 

Türkiye'nin emniyetini gaye tu
tan, hiç l>ir milletin aleyhinde ol
m1yan bir sulh istikameti, bizim 
daima düsturumuz olacaktır . 
Türkiye coğrafi vaziyeti itibariy
le Balkanlarda sulhun muhafaza 
ve takviyesinde bilhaua alaka
dardır. 

931, ikinci teşrin .. Kamutay'ı 
.açış nutuklarından .. 

Bizim kanaati11'l'izce beynelmilel 
ıiyaai emniyetin inkitafı için ilk 
ue en mühim fart, milletlerin hiç 
olmaua sulhu muhafaza fikrin
de, samimi olarak birleşme.sidir. 

9J2, !kinci teşrin "Kamutıy'ı 
açıs nutuklarından" 

devletler arasında, Türkiye Cüm
huriyeti, ancak politikasının dü
rüst ve açık mahiyeti saye.sinde. 
samimi mevkiini muhafaza et
mektedir. Pek nazik olan bu •İya
setin icaplarını dikkatle göz ö
nünde bulundurmaktayız. 

9J3, ikinci teşrin .. Kamutay'ı 
açış nutuklarından'' 

H tidiaeler türk milletine, iki e
hemmiyetli dü.,turu yeniden ha· 
tırlatıyor: Yurdumuzu ve hakla
rımızı müdalaa edecek kuvette 
olmak .. Sulhu kar-uyacak enter
na.syonal çalt§ma birliğine önem 
ver,mek ... 

Sulhun bozulmuş olmcuından 11tı
rap duymamak mümkün değildir. 
Her halde bugünkü ağır ihtilafla
rın ortadan kalkmcuı, medeni 
insanlığın baflıca dileği olmalıdır. 
Bi:;oim sulh ülkü•üne ne kadar 
bağlı olduğumuzu, bu üll<ünün 
güvenli.it. altına alınmasındaki di
leğimizin ne kadar esa.slı bulun
duğunu izaha lüzum görmüyo
rum. Bu huswta çalııan Milletler 
Cemiyetinin tecrübelerden istila· 
de ederek prenaiplerini tekcimül 
ettirmeai ve aulhu koruma kudre
tini artırma8ı &amimi ar.%umu.z
dur. 

935 Ilı.inci teşrin "Kamutıy'ı 
' acış nutuklarındaa" 

Cümhuriyet hükümetinin komfu
lariy/e ve diğer büyük, küçük dev
letlerle olan münasebet/erinde 
ahenkli bir istikrar ve inki4af ırö
:z;e çarpmaktadır. Sulh yolunda 
nereden bir hitap geldiyse, türki

ye onu, tehalükle karşıladı ve 
yardımlarını esirgemedi. 

Balkanlarda ve Orta Avrupadaki ---- 937 ikinci teşrin "Kamutıy'ı 
' acıs nutuklarından" 

Kültürcü Set 
Türk harfleri memleketin umumi 
hayatına tamamen tatbik olun
muftUr. ilk müfkülôt milletin 
melkUre kuvet-i ve medeniyete o
lan muhabbeti sayesinde kolay
lıkla yenilmiftir. 

929, !.le.inci tesrin '"Kamutay 
.acı.s nutu1tlarJndan" 

Milli kültürün her çığırda açıla· 
rak yükselmesini türlı. cümhu~iye· 
tinin temel direği olarak temın e-

deceğiz. 

Türk dilinin, kendi benliğine, as
lındaki güzellik ve ::;enginliğine 
kaVUf111Wlt için bütün devlet tef· 
ki/atımızın dikkatli, alakalı olma· 
.srnr iateri:.z. 
Mi//etizni:z; her güçlük ııcı zorluk 
karfınnda, durmadan 1.lerlemek· 
te v. yüh•elrneltteclir. 

932, lkı"nci tesrı"n .. Kamuta?; 
•cıı nutuklarından 

Üniversite tuiaine verdiğimi:.z e-
hemmiyeti beyan etmek iaterim. 
Yarım tedbirlerin kısır olduğuna 
fÜphe yoktur. Bütün i41erimizde 
olduğu gibi maarifte ııe kurulan 
üniversitede de radikal tedbirler
le yürümek kati kararrımı:ı:Jır. 

933 !linci teşrin *'Kamutay 
' açıs nutuklarından .. 

Kültür faaliyetimizi yeni ve mo· 

dern esaslara göre tefkilatlandır
maya durmadan devam ediyoruz. 
Türk Tarih ve dil çalı§maları, bü
yük inanla beklenen ıııklı verün
lerini fimdiden göstermektedir. 
Milli musikimizi modern teknik 
içinde yükseltme çal14"'alarına bu 
yıl daha çok emek verilecektir. 
Milli kültür için pek lüzumlu ol
duğu gibi, enternasyonal alcikalar 
bakımından da yüksek değeri bel
li olan radyo işine ehemmiyet ver
mek, pek yerinde olur. 

9JS. ikinci testin .. Kamutay 
acıs nutuklarından" 

Bir milletin kültür .seviyesi, üç 
sahada devlet fikir ve ekonomi 
aahalarrndaki faaliyet ve bqarı
ları neticelerinin h.a.aıla.sı ile ölçü ... 
lür. 
Türk Tarih ıJe Dil kurumlarının, 
türk milli varlığını aydınlatan, 
çok kıymetli ve önemli birer ilim 
kurumu mahiyetini aldığını gör
mek, hepimizi. aevindirici bir hô
disedir. 
lıaret ettiğim wndeleri, türk 
gençliğinin dimağında ııe türk 
milletinin fuurunda daima canlı 
bir halde tutmak, üniversitemi:ze 
ııe yükMk okullarımıza düfen 
baılıca vazifedir. 

937, lkincı' tesrin ''Kamutay 
acJS nutuklarından" 

şum kuvet, nihayet, en büyük adamı 
kucağına çekti. 

Bir fani ebedileşti. Kıyametin 
çin h3.l.i kopmadığına, kiinatın n 
bala yok olmadıgına şaşıyoruz. 

Bir tek tesellimiz var: Büyük a 
mm büyük eserini yaşatmak ... Eser 
nun malıydı; türk gençli gine tevdi 
derek gözlerini kapadı. Vedianm k 
siyeti on sekiz milyonun Atatürk ıef' 
gisiyle teminat altına alınmıştır. Cütll' 
huriyet Türkiyesi ölmiyecektir. MI 
nın yakıcı ve kavurucu şiddetini vw 
tan sevgisinde, cümhuriyet hizmeti#' 
de dindirmiye ı;alşacağız. 

Yas büyüktür. Dün sabahtanbetl 
türk milleti, mukavemet edilemiyeO 
zalim kuvete karşı en derin kin .,,c 
hıncını duyuyor ve mağlübiyetin ıs~ 
rabiyle ... aglıyor. 

Vatanın yapıcısı, kurucusu ve kO" 
ruyucusu oydu. Muhafazası bizım va• 
zifemizdir. Onun ebedileşen adı bay· 
rağımız ve gücümüzdür. Yılmamağı 
da bize gene o öğretmişti. 

Ne söylesek az, ne kadar dövünse• 
aciziz. Teesslıril ifade için söz bula" 
mıyor, ıstırabımızı tahfif için çare bi• 
!emiyoruz. 

Önümüzde uzun, asırların mavera
sından gelen ve ebediyete doğru gideli 
uzun ve aydın bir yol var. Bu yolu dütl 
ıoabah ölen Büyük Ad<un çizmişti. Ol 
sekiz milyon on sekiz yıldanberi On\111 
arkasında bu yolda yürüyordu. DilO' 
denberi Atatürk milletini o yolun ür 
ründe, yalnız başlarına bırakmıt bukt' 
nuvor. Fakat hedefi a;,:._._ _ _.::._1 ., 
nerji aşılanmıştır. 

Bir milli birlik, Atatürk'üııı ad_. 
taşıyan bayrağın arkasında inanla br 
defe doğru gidiyor. Mukaddes rubllo 
huzur içinde olsun. 

Ankara da onun eseriydi; ve dilll 
hükümet merkezine çöken kesif yaa • 
ta eserin müe•sire olan bağlılığı gö • 
rülüyor, okunuyordu. Bu öyle bir ~ 
mimi yettir ki kelimenin kalıbına d<'." 
küldüğü zaman bütün mana ve ehemr 
yeti sönüyor. 

Atatürk bir gün şunu söylemiıti: 

,. Bu samimiyet kütlesi karşısındııl 
ifadei meram edebilmek çok güçtür• 
Samimiyet kabili ifade değildir. O, 
gözlerden, nasıyelerden. anlaşılabilir· 
Size nisıycmi, gözlcrimı teveıh edıyo
rum. Bakınız, görünüz, oradan anlıy~ 
caksınız ki kalbim çok şiddetli bit 
muhabbetle dareban etmektedir." 

Büyük Adam bile, ~i~leti~e ılı:'T 
duğu muhabbetin ifadesını gozl~~ 
ve nasıyesine bırakmıştı. Onun buy\Jl' 
adının yanında yok olan biz fanild 
nasıl konuşabilir, ve duyduk~~ 
nasıl ifade edebiliriz. Büyük bır mıll~ 
tin yaşlı gözleri bun'! ancak anlatab,. 

lir. 
lçimiz yanıyor. 

Kemal Zeki Gencosmaıa 

Acı bir kayıp 

Çankaya gazetesi ve matbaası sahibi 
B. Namık Edip Anbarcıoğlu ile gazet .. 
miz arşiv memuru Bn. Nevzat Anbar • 
cıkızının babaları, devlet demiryollarl 
. daresi mütekait memurlarından Ba1 
~ehmet Niyazi Anbarcıoğlu'nun bir 

üddettenberi tedavi edilmekte oldu, -
;u Ankara Nümune hastanesinde d\iG 
sabah hayata gözlerini yumduğunu te• 
essürle haber aldık. 

Merhum, muhtelif mal memurluk • 
larında bulunmuş dürüst ve değerU 
bit memur, iyi bir insan ve müşfik 
bir aile reisi idi. Ölümil kendisini ta -
nıyanlar arasında hakiki bir teessür 
uyandırrruştır. 

Arkadaşlarımızın acılannr payldşır, 
ailelerine ve kendilerine baş sağı dile
rit. 

1tferhumun cenazesi bugün öğ'le ne
mazından sonra Hacıbayram camiinde 
kılınacak ve Cebeci'deki aib .neza8 • 
lığına defnedilecektir. 
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Büyük Ata'ya 
Koca bir güneşin akşam ol~~daıı. 
Dağlann ardında 8(;nütü gibı, 
Millete can veren, vatan yara~ 

•• •• • • ..ribı, 
Tannnm göklere donu~u 8 .. 

b . a- Atam. 
Öl.. .. içı"mde ır y .. _, 

umun .. k.. anlatanı 
Derdimi kimlere do up 

... .. enai aldı; 
Vatanın bagları guz r eı- · ld • 

. b yraktan a ı, 
Dün sabah tan yen a ·· u"m 

·· iyen goz ' Ne yıldız, ne güne§ gorın ld 
Odamda resmine takıb ka ı. 

• de ben ölsem Atam. 
Sana can venp d .. k .. p anlatam I 
Derdimi kimlere 0 u 

.. kte yıldızlar, 
Güne~siz parlamaz go .. ndüzüm zindan; 
Ak~amım karanlık, ~ kızlar· 
Siyah çatkı bağlar an kar, vatan: 
Mateme bürünür kos oca 

aratmı~, kurmuştun Atam, 
Onu sen Y. d .. küp anlat.am ! 
Derdimi kimlere o 

koydu Atasız, 
Ölüm bu -~ka~n~z aüniimüz gece; 
He imiz o suzu ' .., -
1 pini andıkça ağlıyacagız, 
sm d ilk ve son hece 

Dilimizde a ın 

ı n .. ana ,·a11 dökmh·en Atam. 
Kör o su "' " :r1 • , 

Derdimi kimlere döküp anlat.am • 

B .., la yanıldım. hayır ölmedi.n; 
:.~ferde değilsin, gön iil1erde11m;. 

"S:yumun kalbine göçe}im,. d~dın. 
Gönülden gelecek her zaman sesın. 

Her zaman ırkıma bü};ik Ba~ Atam, 
Tannlae gönlümde, t.anrılaş Atam. 

N. ARTAIU 

iK Tİ SA TCI ~EF 
•MMrtl•lı•tİn /iJın H iktıaoJİ İn· 
lıifolta yülıHlı t•rôlılıi aal11uı ol· 
..-ına çallf'"alt iılealimi~ılir!' 

ma.sı, lüzumuna diltkatini~i uyan· 
ılırmak iıterim. 

935, llcinci teşrin "Kamutay'ı 
acıs nutukla11ndan" 

Bütün yurt gibi 

Bütün Ankara çocuğu, genci ve 
ihtiyarı ile hüngür hüngür ağhyor 

Eger bir insanın bütün ömründe dö- , tek Şefinin öHimü kar,ı.amda vekili 
kebileceği göz ya§ları, bir tek saniye- oldukları milletin acısına terceman 
cik hayat yerini tutabilse, Atatürk da- oldular. Koridorlar ve encümen odala
ha asırlarca yaşardı. rı akşama kadar dolu idi. Aralarında 

İn.sanlar için acı; yaşa, seviyeye, te- Atatürkle silah arkadaşlıgı, inkılap 
lakkıye gore degişir derler .. Hayatta arkadaşlığı yapmış ve Onun izi üze-· 
bir istısna olan Atatürk ölümüyle de rinde yürümüş olanlar bulunan mem
bir tabiat kanununu yıktı: Tarih, bil· leketin bu güzide evlatları, derin bir 
tun bır milletin kendi bagrından ya- teessür içind'C, Ona ait hatıralarını an
rattığı bir evladı için millet ölçüsün- !atıyorlar, ilk defa Onu nasıl gördük
de yanmasına Onun olumuyle misal lerini, nasıl hayran kaldıklarını, yap· 
verecektir. Bu, bir şükran mukabele- tığı büyük işleri, eşsiz olan vatanper
sidir; O da kendi bagrından bir vatan vcrligini, azmini, vefasını, fazilet ve 
yaratarak tarihin bir başka istisnasını yüksek ruhunun tecellilerine ait ha
yapmıştı diseleri sıralıyorlardı. Kamutay da 

Atatürk'ün ölümünü anlamak için bu pazartesi günkü celsesinde bir hafta 
kara haberi cümle halinde duymıya sonra toplanmıya karar vermiı olduğu 
lüzum yoktu: bir insan yüzü, ancak için mebuslarımızdan bazıları şehri
babasını kaybcttigi zaman bu kadara· mizden ayrılmışlardı. Meclis riyaseti
cı çekcbilır. Herkes biribırinın yü· nin toplantıya daveti üzerine mebus
zunde bu baba yoklugunun acısını 0 • !arımız Ankara'ya dönmüşlerdir. Ka
kuyordu. Goz yaşları, hayatın bin bir mutay bugün sat on bir de toplanarak 
teessür sebebiyle kaynaKlarından bo· Cümhur reisi seçimi yapacaktır. 
şanır ve insan yuzunde aynı hazın iz-
ıeri bırakıp akarlar. Fakat Atatürk a· 
cısı hiç oyJe degil. Kalpler, elem duy
ma hislerinin son haddiyle burkul
maktadırlar.. Oksüz kalan ne bir 
fert, ne bir aile, koskoca bir millet ... 
Bu topraklar üzerinde ne varsa hepsi 
vnun eseridir. 

IJer tarnf tcı m11tR-m : 

Şehirde halk teessür ve acıdan iti· 
yatlarmı kaybetmiş bir haldeydi. Si· 
nema idaresi, şehrimizdeki üç sinema· 
yı da kapamıştır. Kahvelerde müzik 
yoktur. Halk, Şef'in fotoğrafilerinin 

bulunduğu dükkanların önünde top-

l~nmı§tr .. Atatürk'ün, yeni Türkiye
n~n ka!bı ~larak örmüş olduğu başşe
~ır; mılletın kalbine işlemi' ve varlı· 
gında yara açmı§ büyük bir matemin 
sessizliği içindedir. 
Acı haber, lstanbul'da ve Ankara'da 

bulunan yabancı basın ve ajans mü
messilleri tarafından bütün dünyaya 
verilmiştir. Radyolar dün öğle ve ge
ce emisyonlarında bu telgraf haberle
rini okumuşlardır. Şehrimizde ve vila
yetlerde bütün resmi daireler, elçilik· 
ler, konsolosluklar, parti evleri ve hal
kevleri bayraklarını yarıya indirmiş· 
)erdir. 

Gözümüz yaşlı ve gönlümüz kırık, 
büyük milletin acılarını paylaşırız. 

A n<ıl.-ra R<1dyosu nda 
Ankara radyosu büyük matemimiz 

üzerine her günkü neşriyatını kesmiş
tir. Dün yalnız tebligler okunmakla 
iktifa edilmiş, akşam da saat 6.30 dan 
9 a kadar büyük matemin en büyük te
sellisi olarak Atatürk'ün vecizeleri, 
gençliğe hitabı tekrarlanmış, hayatını 
anlatan ansiklopedinin bir kısmı ile 
Atatürk hakkında bugünkü nüshamız
da verdiğimiz iki yazı okunmu§tur. 

Yarın da aynı şekilde neşriyat yapı
lacaktır. 

Saat on.. Atatürk elli beş dakika
uanl>eri tarihin malıdır. Millet ölçü
sündeki sevgiler müşterek bir his ha
linde gönülleri birıbirıne baghyor. llk 
kara haberler, Kamutay'a, devlet dai
relerine, .l'arti'ye gelmiştir. Fakat mil
let, Ata'sınm olümünü, teneffüs etti· 
gi havanın agırlıgından anlamış gibi
dir. Herkes bıribırine neden aglaoığı
nı sormuyor. Kim kime başsagı cııle

sin? Yediden yetmişe kacıar, gören, 
ciuyan, anlayan, benliğinde mınnet, 

vcta, şükran hissi yaşıyan, insan adını 
alabilecek olan bütün dünya ıstırap i
çindedir. Hiç kı.rnse göz yaşı dokeni 
teselli etmeyı duşünnıuyor üıle .. Çün· 
kii o da karşısıncıaki kadar teselliye 
muhtaçtır. 

İstanbul' da ki 
büyük yas 

ağlamak için konferans sa'onunda 
toplanmışlardır. Salonda toplanan 
6000 güzide genç Atatüık'ün bü ük 
resmi önünde önce büyük A taları~ın 
hatıraaını andılar. Bir dııldka sustu
lar. OM ebediyen bag:ı kalacaklarını 
videttiler. Sonra Rektör Cemil Bil
sel ağlıyarak kürsüye çıktı . 

Büyük acı 
Avare bir çocuktum; etrafnncla 

her ,ey penbe idi. Bir gün babama 
rengi uçntU§, yorgun getirdiler. Alb 
gün batı ucundan ayrılmadım. Al
tıncı gün - kıtm yaza döndüğü Jhk 
ve aydınlık bir gündü - donar gibi, 
karanlıklara gömülür gibi, cihanı 
simsiyah, güneıi &Ön"r, yıldızları dü
fer gibi gördüm. Babamın öliim acı• 
- Allahım, ne tükenmez acı i·ii o -
birden yüreğime çöktü. 

Sonra aylar ve yıllar g çti. 
Babamın admı da, se,·gisini ele 

çocuğuma verdim. Nc~cai ne§emdi. 
Dudağı bükül.e ruhumu bir çelik 
pençe kavrardı. Sesini hiç bir nar 
meye değiıtiremez, baln~!ıırmı hep 
öyle aaf, gölgesiz isterdim. Bir aabtııla 
onu yatağında dalgın ve ateıli bal
dum. AI.tam, çırpınıyordu. Onun mi
ni mini vücudunu kemiren aman ... 
hl\stalrk. tam on be§ gün, beynimi 
damla damla akıttı; ıaıkınlara da.. 
düm. Her inleyiıi içime gök gürült6-
sü hıımıyla aksetti. Evlat acıs1111 -
o acıyı kimseler tabnasm! - gön.. 
rimde, damarlarnndıı, kalbiımtM 
duyduğum :r.aman mevcudiyetim ,.. 
kılıyor sandım. Ve onun kederini &Jlıt 
rılmak imkansız bir yük gibi hep t.
ııdnn. 

insan babuını ve çocuğunu niçia 
sever? O nadide duygunun~ 
kalbinize aorunu:r.. 

Babamın ve oğlumun sevgisini he
pimizin babamıza venniıtim. H• 
karıılaıııta ona çocuğun baba ...... 
babanın çocuiuna atfettiği nazar
larla baktnn. Sesini o hislerle dini. 
dim. Teneffüs ettiğim havada, İçd• 
ğim suda, bütün mevcudiyetimc:le • 
nun hakkını te.lim ede ede aenla 
babam, yavrum, vatanım gibi ti.,. 
duya, bile bile sevdim. Onun .. ,..... 
de avare çocukluk günlerimin ...... 
smi, ilk çocuğumu zevkle batr
butrğım günlerin aonsuz aaach~•I 
tekrar tanıd11n. 

Ve onun da tıpkı babam, ..,. ~ 
oğhwn gibi, affetmiyen bir heet. .. 
la ha.ta olduiunu Öğrendiiim aıia 
eeki acdarRn tazelendi, eeki yanıla• 
ron detildi. Onun acıamı da mı ...... 
caktım, onun acıaını da mı taclec r .. 
tık? 

929, lir.inci tt!şrin "Kamutay'ı 
açış nutuilarrndan" 

"Çetin imtihanlara muıJallakiyet· 
ı. mulıabel. eılen milli paranın 
lılldretini ue rnillefıin beynelmilel 
balarana lıartr yülıHlt VOTlıiının 
esaslarını mas6n bulundurmalı 
batlıca gayemiaJİr. Brı rıfurcla 
milletimi2e lıtu olan aaim .,. I•· 
tlakıirlığı, icab•cler•• •n ,.;Jıae~ 
derecelerıle tecelli ettirnNlt ltatı 
lıaraı atudır." 

Vergi inılirmelerini lıa~inenin 

kartılıyabilmeai, ülke ekonomi 
kudretinin yükaekliğine değerli 
bir oeıikatlır. 

Hastalıgının ıeyri hakkında tebliğ· 
ler bulunan Ulus nüshaları, sabah er· 
kenden kapışılmıştır. 'Gözler yarı en· 
dişe, yarı umıtle ilk sayfadaki büyük 
puntolu harflere takılıyor: "Umumi 
ahval vehamete d<>ğru seyir ediyor.,, 
lnsan kalbi iımidi hiç kaybetmek iste-

İstanbul, 10 (Telefonla) - lstan
bulluıar sabahın ılk saatlerinden beri 
Büyuk Ata için göz yaşı döküyorlar. 
Kadın erkek, çocuk ya,1ı, yerli yaban
cı herkes aglıyor. Teselli edilmez ha
beri ilk olarak saat 9 u 10 ge&e Dolma
bahçe sarayının önünden geçenler ve 
sarayın üzerinde dalgalanan Riyaaeti
cümhur forsunun yarıya indirildiğini 
görenler Öi;rendiler. Sonra bu bir göz
yaşı seli, bir heyecan dalgası halinde 
bütün şehre yayıldı. 

Resmi tebliği neşreden gazeteler da
ha makineye verilmeden İstanbul'da 
bütün sinemalar, tiyatrolar ve her tür· 
lü eglence yerleri kapandı. Tenviratlı 
reklamlar söndurüldü. Birsok dükin
Jar kepenklerini indirdiler. Bir sokJa
rı da kapadılar. Sokaklar insanlığın 
gururu olan en büyı.ik türkün ölümüne 
aglıyanlarla doldu. 

- Arkadaşlar, dedi, kendisine bağ
lı olduğumuz AtatUrk bugün dokuzu 
be~ geçe hayata gözlerini kapadı. Bir 
seneden beri ıstırap çekiyordu. Ve 
sanki milletini her gün biraz daha 
kendi acısına alıştırıyordu. Bugün 
büyük Türk ülkesinin bu derin acıyı 
duymıyan ve bu derin ve yerinde te
et11ilre ittirak etmiyen kimse yoktur. 
Bu konferana salonunda yilzlerce 
binlerce t~plantı oldu; fakat bugünkÜ 
kadar hazın olmadı. Ben de sizinle 
bcrab~r. ağl~yorum. Eğer onu kurtar
mak ~ç~n hır ~ün daha fazla yaşat
m~k ıç!n• kabıl olsaydı hepimizin ö
murlerınden yarısını ona verebilir
d.~k .• ~u ıs~ırabı en fazla duyan Ata
turk un Cümhuriyeti kendisine ema
net ettiği tUrk gençliği olmuıtur . ., 

Ah, Atatürk! Sen bize _.,......,. 
en kıymetlisini öirettin. Vatan ....... 
ai nedir, millet MYSİıeİ nedir, - _. 
ninle bildik. 

O MVgileri hatranla icl.ıme • 
deceğiz; o sevgilerle biribirimiwe -
ha çok aokulacak, daha ziyade ~ 
laıacağız. Biliyoruz ki senin c:lüa,.. 
lara aığmıyan büyÜk nıhun 8IDClllk 
bizi yolunda yürür, sevginle ~ 
görmekle mü.terih olacakta'. Sen claı
ima gözlerimizde, dudaklanma«M. 
kalplerimizde Ye dimaflarunrsda,.. 
fryacaksm. Gözlerinle görecek, ..._ 
lerinle IÖyliyecek, hialerinle et.,.. 
cak, fikirlerinle düıüneceiiz. Ve ı.. 
ıeyden fazla aevmiı olduğun ..,.. 
tanını ve milletini duygularm ve 6 
ıüncelerinJe yoğurarak istemit o&-. 
ğun vatan Ye millet hahnde ..,.._ 
yen yatatmak için el ele verip çat.,.. 
cafız. Atatürk! Sen, hepimizin Tİoo 
dan111uzda yaıryacalum.-N. Bayd. 

130, /Jcinci tQrin "1Camu!.•TI 
•cıı 11utulları11dan 

Bi2, iktuatli 6•niflilin t.,,.elini Je 
ancak lıer mill•tin relalıla JHJfG• 
rnıya ve ilerlemi>:- il.ak'!' olJui~-

teılim eılen bır sıhnıyetle, bu-
:'n milletlerin birlikte çal~~la· 
n yolunun bulımmannıla ,oraya-

932, !linci t~rin •Kımu~ay'ı 
•cış nutullarrndan 

M 'lli ·1ati- .,. menlaatlerimi~~ 
ı ı ı .,--r . b l runn 

rnübrem lıılJıiı aanayı fU e.lme • 
biran öne• tahaltlıulı ettin eaı• 
ne lıcuaaaiyetl• çalıftyonn. 

932, ikinci tt!şrin "Kamu.!ay'ı 
açış nutuklarından 

.. b m .anayiinin 
Memlelıetin mu ~· la nolıtai 
lıurulmcuı bitmeılı/ıçe, ~r • 

ıl .. •it iatirahatı Juyma 
na.zar an yur Bu .. bepl• 

• L • yokfıtt'• 
mua ım"'an • hisatını ta• 
memlek•tİn .''!'"'b !,:n ,ayr•t .,. 
mamlamak ıçlll u . rinıl• 
dikkatini~ celb•tmeii ye 

buluyorum. . "K mııtay'ı 
933, tlcinci ttu~~;JaTl:dan" 

açıı n 

1
_. normal ,;.. 

Entlüıtri prol(Ttıtrum be ber yur-
difinıleılir. Bununla. r:_L ,.0Jı 

'l 6111• gpn0 T 

dun en~üatr~ •fi"• lıın bir çaitla, 
hız verılm•ıı v•, ya baflOll· 

· b' •L' • pro""'anta JICnı ır '"''ncı • · 

Elronomilt teıkilôt, teknik temel· 
ler ü11etinde yerl•ıerek wkıel
Jiltçe yurdun verimi çok ılaha ~
ytul• olacalıtır. Ancalı bütün ÖR• 
nimiai oererelt oatanan te,Jıilôt
lanmaa hıaını artırmalı ,erektir. 

J15, IJ:inci tt!şrin "Kamutay'ı 
•cıı nutu1:larmda11,. 

Eltonomilı bünyemiueki inlıiıal, 
Jeni~ nakliye vaııtalan ilıtiy~la
ratı h•r ,ün artırmaktad!r. 

D'f ticaret politikamıaın lauauıi· 
yeti ruılur: iç .,. cl'f vaaiyet icap
larını Jaima ltar,,lamalı auretıiyle 
Myİrlerine intibalı etmelt. 

/ç ticarete gelince: Bunda!'.! Ön· 
ıle gördüğümü~ ••'"• teılııliitlan· 
Jırma oe muayyen tipler ü2rin· 
ıle iflenw .,. ruyonel çal'f'"ak· 

~. 

Entlüatrilepnek, en büyült milli 
Jôvalarım•~ ara.sınıla yer almak· 
tadır. 

T " L 've' Je Jevlet madenciliği, 
urRı., • 

1 illi kalkınma hareketıy e ya· 
;:,.Jan alakalı mühim mev~ular· 
Jan biridir. 

Liman iılerinJe modern . v• pl~n!ı 
l ..,.a ve tarilelerılelıı tenzıla· ça •r·· . · 

tın uyanılırdıiı memnunıyet.ın "": 
• 1. •tı'-leri ticaretle ılıkkatı 

rım ı 11... ..... ' ı1·1 
celbetmiıfıir. Bu yolda ılevam e ı • 
meıintle iaabet olacaktır. 

/nlıiıarlar mevsuunJa itina .Jil-
• . b•ılen eıaıı, bu kurumla• 

meıı ıca .. . • k lı "1 rın mali monopol, tıcarı teıe k u 
ve milli valörisaııyon kur1~'"ı·ı1u· a· 
-Lf l ·n: .. Jiklıatle te ı ı ır. r'"" er erı ... 

937, ikinci teşrin "Kamu!~y'ı 
açış nutuklarından 

me.z: 
"- Geçen krizi nasıl atlattıysa bu 

sefer de kurtulacak .. ,, 
Ve biraz bir 'eyler öğrenmek ihti· 

mali olan her tanıdığına raat gcld!kçe 
heyecanla soruyor: 
"- Ata'dan iyi bir haber var mı? 
Yalnız bir "haber var mı,, demek 

kimsenin aklından geçmemektedir: 
millet. Atatürk için iyi bir haber al· 
mak istemektedir. 

Biltüıı :ı.atırabına rağmen vefa ve iti· 
dalini .kaybetmiyen halkın go~ii, de~
let dairelerinde, bankalarda, mılli mu· 
esaceelerde yarıya kadar çekilmit olan 
bayraklara takılıp kalmaktdır. Artık 
kara haber, kulaktan kulağa değil, 
gözden göze her tarafa yayılıyor .. 

İlk1 orta mekteplerde, liselerde, ü
niversitede talebenin tedris heyetleri· 
nin gösterdikleri tees11ür ve hassasiyet 
dünyada hiç bir devirde ve hiç bir 
yerde görülmemi' derecededir. İlk ve 
orta mekteplerde ve liselerde çocuk
ların yarıdan fazluı teeaaürlcrinden 
bayılmıflar ve mekteplerin çoğu tale
be ve hocalarının göz yaşları araaında 
derslerini öğleyin tatil etmek mecbu· 
riyetinde kalmıglardır. 

Teessür bilhassa üniversitede de-

rin olmuştur. Universiteliler Ata· 
türk'ün ölüm haberini saat 11 de al
mışlar ve rektörleri, dekanları, pro

fesörleriyle beraber büyi.ik Atalarına 

Rektörün bu beyanatından sonra 
gençlere Vali Muhittin Ustündağ'ın 
gönderdiği telgraf okundu. Üstündağ 
bu telgrafında üniversitelilerin ve 

m~mleketin büyük matemini taziye 
edıyor ve Atatürk'ün en fazla sevdi
ği gençliğe onun cenaze mera.imin -

de en mutena Yeri vereceğini vadedi
yordu. Gençler konferans salonun
dan gözleri Y&flı ayrıldılar. 

Meşum hastalığın ömrü yiyici olan 
malum vasıflarına ragmen bir millete 
varlık vermi§ olan Büyük Yaratıcı'nın 
kendine has olan bir fevkaladelilde 
zinde ve hayat dolu milletinin başın
da Onu daha mesut ve müreffeh de
virlere ulaştıracağı ümidini kesmiş 
olan bir tek türk vatanda§ı yok ki.. 
Herkce, beklenmiyen, inanılmıyan bir 
öliımün acısını çekiyor ..• 

__ , __ 
Şu manzara görenlerin kalplerini 

yırtmıştır: belki henüz daha hiç ölüm 
gözyagı dökmemi' olan küçük çağda
ki ilk mektep yavruları; mektepte, 
sokakta, evde körpe vücutlarını aarsa
rak ve göz yaşı yerine kan akıtır gibi 
acı duyarak ağlıyorlardı. 

Dün bu yavrular, bir ibadet vazife
sini yerine getirir gibi, Atatürk hey
kellerinin önünden ieçtiler. Senelerin 
atıraba henüz alıştıramamış olduğu 
bu altın yaş devrindeki türk çocukla· 
rının tertemiz göz yaşı, Atamızın azi.a 
ruhunu kim bilir ne kadar mütehassis 
etmigtir. 

Türkiye Clmhurlyetl 
Hlklmellnln 
resmi tebllll 
( Ba~ı 1. inci sayfada) 

ret "\'e kuvctiyle Türk milleti 
sarsılmaz bir \·arlık olarak top
tanacak "\'e yükselmesinde de -
vam ~decektir. 

lstanbul 
gazetelerinde 

Akşam gazeteleri ve ikinci tabı ya
~n "Cümhuriyet,. resmi tebliği kalın 
aıyah çerçeve içine alınmıg birinci 
sayfalarında ne§rettiler. Bu sayfalar 
o?ları yazan, hazırhyan, basanların 
b.~rer h~çkı~ığı idi. Aktam "Kemalizm 
turk mılletınin kalbinde ebediyen ya
ı~ya~ktır.,, başlıklı yazısında ümit
aızlerın rehberi, mucizelerin baba 
At t" k0

•• •• • Si 

d 
a .. urk un ?l~münü "bütün beşeriyet 

e tur ler gıbı karalar bag~ lasın E b .. 
"k la . n u yu ev dmın vücudundan mahrum 

Baıveklllmlz geldl 
(Başı ı. incı sayfada) 

olan Baıvekilimiz B. Celi.1 Ba,.. 
dün &ece saat 23 Ü bet geçe tebrimi
ze dönmüıtür. 

Baıvekilimiz istasyonda ReW
cümhur vekili ve Büyük Millet M-. 
li.i Reisi B. Abdülhalik Renda ve b• 
tün Yekillerle, saylavlar Vekaleti• 
ileri gelenleri, parti ve hükümet _. 
kanı tarafından karıılanmıttır. 

Bu karıılama ve karırlatma çok 
hazin olmuı ve Baıvekil orada bul• 
nanlara teıekkür ettikten sonra p • 
rm merasim salonuna geçnuıür. B6o 
tün kor diplomatik de merasim elbıi
aelerini liabis oldukları halde B~ 
kili beklemekte r:Jiler. Ecnebi devlet 
mümeaailleri Baıvekilinwu batuit
sı temennisinde bulunmuılardır. 

Büyük Millet MecHai Reiai, Baıve
kil ve vekiller istasyondan ayrılarak 
doğru meclıa binasına gıtmiıler ,,. 
saat 11,30 da Vekiller Hey ti toP
lantısı yapılmııtr. Toplant aaat biN 
kadar devam etmiıtir. 

Sağ ilk veren ~ef Yünek mekteplerde ve liselerde ıs· 
tırap hudutsuzdu. Bayılan talebeler 
arasında mektepte tedavi edilemiyc
rek hastaneye kaldırılmıı olanlar var· 
dır. S kaklardan geçenler, bilhassa 
kız mekteplerinde sınıflardaki aglama 
ların seslerini duydular. 

Bugün ayrılığına ağladığı -
mız Biiyük Şefimiz Atatürk, 
her Yakit türk milletine giiven
di, escrlPrini hu gih·enle yaptı, 
i.damesi esbabını da istikmal e
derek güvenle biiyük milleti -
mize bıraktı. Ebedi Tiirk mil -
!eti onun e erlerini ebediyetle 
yaşatacaktır. 

kalmakla insanlıgın kıymeti bir dahi 
ba§ azametinde sukut etmiş bulunu
yor,, .. di~.~ anlattıktan sonra yazısını 
Ataturk un nutuklarından ald ~ 

"Yurdun hudutları müemmen, or· 
dusu kavi, millet aynı ıdealın, aynı 
prensiplerin etrafında her zamankın
den ziyade muttcfıktir. O da bunu 
böyle istiyordu. Milletinin onun çizdi
ği yoldan hiç bir vakit ayrılınıyacagı
na emniyet getirmişti. Ataturk oldü; 
onun hatırasına ilelebet sadık kalmayı 
şiar edinmiş ve buna and içmiş olan 
türk milleti sag olsun ı .. 

- oJeleyİ müm· 
Her nevi ırhlai muc . ve 6 enif 
lıün alan derecede '"'",, baflıca 
bir aurette taltip etm: 'Jıtır. 
lıedellerden olmıya l yı , 

. •Kamutayı 
929 !kinci ft!şrın d " 

, acıs nutukların an 

/( J
. . L • ·bın .,. inlıilôpcılı· 

en ıne "'"'ııa 
... t• vasile/er ver· 
llın çeıitli ve haya 1 ailıit 
diii türk vatanılafının ' . 

··.-r111de 
Ve aaalamlığt her aanttın U , e 

.. ·ır hır "' • dikkatle ılurulocak mı 1 

aelemizdir. 
· "Kamutayı 

9J7, ikinci teşrı:, dan" 
acıı 11utuıuarın 

En .. sel coirali va~yett• ~ Ü~ 
p . l vrili olan Turkı· 

taralı Jenıs e ç• ·ı 

"

.. t . ticaret v• ıponı ı e ye. en u• n, . . 
'. . ıl . . mill•t yetııtırmek 

en ılen •nıscr .. 
. ıl J' Bu kabilıyetlen 1tabiliyet111 • ır · . . . . 
. 6 .1 .uy;.. Demxılıii 

iatilatleyı 1 m _ " k 
.. .. biı .. ,, milli üllruau olara 

turkun ."" cas samanıla ba-
ılütiinmelı .,. onu 
ıarmalıyıs. 

't por laaliyetlerini, türlt 
Her f~.!.' . ' milli terbiyeıinin ana 
gençlıgın&llJ ıaymak lôsunılır. 
unııırların an 

937, ikinci uşrin "Kamu.~ay'ı 
acıs nutuklarından 

Kamutay' da : 
Dün Kamutay büyük matemin mih· 

rakı gibiydi: Kamutay'ın çalıtına dev
resine girmit olması dolayısiyle bü
yük ekseriyeti ıchrimizde bulunmak
ta olan mebuslar acı haber üzerine 
Meclis binasında toplanmı,lardı. Ve
killerimizden bazıları da Meclis'e ge!· 
mitlerdi. 

Hayatm bir çok mihnetlerini. acı· 

larmı, sert ve çetin taraflarını görmüt 
olan mebuılarımu, milletin epiz ve 

Tiirk genc:liği onun kıymet -
li vediası olan Tiirkiye Ciim
huriyetini daima konıya .. ak ve 
onun izinde yiiriiyecektir. 

Kemal Atatiirk, Tiirk'iin ta
rihinde ve gön1iinde daima 
Y.~. J..O-II-19S8 

.. 1 ·1 b' . . ıgı şu cum e ı c ıtırıyor 

"Benim bu naçiz vücudum elbette 
toprak olıacaktır. Fakat Türki c·· _ 
h . . . ye um 
urıyetı ılelebet yaııyacaktır.,, 

Son Posta'da Ercüment Talu kai
natt~n daha büyük ve daha genit olan 
kalbınde yurt ve millet sevgisinden 
başka hiç bir duyguya yer vermemiş 
dehasının ruhiyle hurafeleri erite eri
te yirmi bcJ yıl memleketi feyizlen
dinniı olan Atatürk'ün yarattığı hür, 
müatakil yükselme ve içeride ve dışa
rıda sayılan ve hürmet edilen Türkiye 
binaamın tamam olduğunu bilhassa i
fll'et etnrif .e yuıamı ~le bitirmig
lir: 

Haber ''Çckme.z kürenin sırtı bu ta
butu cesimi., başlık]ı yazısında 
türk milletinin büyük matemini müte
vazı fakat derin olan şu elimle ile ifa. 
de ve teselli etmiştir 

"Atatürk aramızdan bir madde ola
rak ayrılmıttır. Bir ruh olarak o dai· 
ma bizimle beraber, aramızda, içimisde 
-benlftimi~ıılir.,. 



-

Atatürk'ün hayabn a notlar 
Daima daha hür, daima 

daha ref ahh, daima 
daha kuvelli Türkiye'yi 

yaralan Atatürk 
Atatürk'ün gençliği 

A tatürk, 1880 tarihinde Sela
nik'te doğmuştur. Ba,bası, o

rada rusumat memuru iken çekilip 
kereste ticareti yapan Ali l<ıza e
fendi adında bir zattı, ve Atatürk 
bu zatın ikınci oğlu idi. Atatürk 
büyük kardeşi öldükten sonra dün
yaya gelmişti. Atatürk'e babası 
Mustafa adını vermişti. Mustafa ile 
küçük kardeşi Bayan Makbule'yı 
yetiştinniye Ali Rıza efendi öm -
rü vefa etmemiş, iki yctıme anaları 
Zübeyde hanım bakmış ve büyütmüş
tür. Zübeyde hanım, ciddi, temkinli, 
kuvetli karakter sahibi bir türk ka
dını idi. Kocasının vefatından son
ra çocuklarını alarak Sel3.nik'ten 
Lazaran'daki kardeşinin çiftliğine 
çekilmiştır. Küçük Mustafa, Sela
nik'te, yeni usul üzere tedrisat ya· 
pan Şemsi efendi mektebine veril
mek üzere bir akraba yanına ğön· 
derilinceye kadar bu çiftlikte bir 
köy çocuğu hayatı geçirmiştir. Bu 
mektepte ilk tahsilini bitiren Mus
tafa oradakı mülkiye rüşdıyesıne 

rirmiı, fakat bir muallimin ken
disine haksız yer<: bir değnek 
Yurmasını haysiyetine yediremıye
rek çıkmış ve dogruca gidip aske-

ri rüşdiyesine yazılmıştır. Bu mek
tepte &3.yi, gayreti, canlı zek3.
ıiyle derhal temayüz eden Mustafa'
ya rıyaziye muallimi yüz;başı Mus
tafa Bey, kemaline delil olmak üze
re °Kemal" ismıni de verdiğinden 
Atatürk'ün adı, Mustafa Kemal ol
du. Askeri rüşdiycıi talcbcıi Mus
tafa Kemal, bilhassa riyaziycde o 
derece ileri gitti ki muallimi bulun
madığı zamanlar arkadaşlarına ders 
nrmeğe baıladı. 

Ba§kumandan Mare§al ünilormasiyle 

Askeri rütdiyeyi bitiren Musta
fa Kemal Manastır askeri idadisine, 

ve oradan da harbiye mektebine git
ti ve erkanı harbiye sınıflarına ay
rıldı. Mustafa Kemal'in riyaziyeye, 
edebiyata ve hitabete çok istidadı 
vardı. Askerliğe gelince; o asker 
yaratılmıştı. Onda yalnız müstesna 
bir asker değil, müstesna bir insan 
vasıflarını gören arkadaşları kendi
ıine hlirmet gösterirler, ve o da da
ha genç yaşta memleket işleriyle a
likadar olur, Sultan H3.mit idaresi
ni pervasızca tenkit ederdi. Arka· 
daşlarından hiç biri onun bu ihtilal
ci ruhunu aleyhinde kullanmamış-

lar, fakat böyle yüksek ve tenkitci 
zekaları gözden uzak tutmıyan müs
tebit idare, Mustafa Kemal'i, 20 ilk 
kanun 1904 tarihinde erkanı harbi
ye yüzbaşısı olarak mektepten çık
tığı gün tevkif ettirip Yıldız sara
yına getirtmiştir. Orada günlerce 

isticvap olunup aylarca mevkuf tu· 
tulduktan sonra Mustafa Kcmal'i 
Şam'a sürmüştür. 

İlk siyasi faaliyetleri 

Ş 
am'a gelen yüzbafı Mustafa 

Kemal Suriye'nin her tara
fını dolaşarak memleketin ne halde 
olduğunu, halkın çektiği ıstırapları 

yakından gördü. İstibdat idaresi
nin yıkılmasiyle memleketin kurtu-

Mustafa Kemal Trablus'ta Derne harp cephesinde 

B<lfhumandan cephe geminde bir iatirahat esnasında 

labileceğine karar veren Mustafa 
Kemal, 1906 lıirinci teşrininde, Şam
da, bazı arkadaşlariyle beraber "Va
tan ve hüriyet cemiyeti"ni kurdu. 
Bu cemiyet gizli ve ihtilalci bir ce
miyetti, ve böyle bir cemiyetin fa
aliyeti Suriye'ye münhasır kalamaz
dı. Birden, Mısır ve Yunanistan yer 
liyle gizlice Seliınik'e geçerek ce -
miyetin bir şubesini orada kurdu. 
Meşrutiyetin ilcinında bu cemiyetin 
"İttihad ve terakki" ismiyle mey -
dana çıkmış oldııgunu bilıriz. 

Habersiz Yafa'dan Selilnik'e gel -
miş olan Mustafa Kemal'in ortadan 
kaybolmasında bir sebep olacağını 

düşünen Abdülhamit hükümeti onu 
hem Yafa'da, hem Selanik'te aratı
yordu. O vakıtlar Selanik'te mer -
kez kumandanı muavini olan Cemil 
bey'den (Eski dahiliye vekili Bay 
Cemıl U ybadın) vaziyeti öğrenen 

Mustafa Kemal Bey geldigi gibi yi
ne habersizce Yafa'ya döndü. Kola
ğası olan Mustafa Kemal Bey'i 1907 
senesinde Selcinik'te üçüncü ordu 
erkilnı harbiyesinde görlıyoruz: Ma
nastır'a gideceği sırada bir nümune 
alayının teftişinde zeka ve iktidarı
na ordu kumandanını hayran etmiş 
ve müşirlik karargcihında bu suret
le kalmıştı. 

Bir sene geçmemişti ki meşruti
yet ilan olundu. ~ .. akat, yeni re1lın o· 

nu tatmin etmiyordu. Onun İlitedi
ği bl1yiık ve radikal bir degişiklik
tı. Fakat, İttihat, ve Terakki'nin di
ğer reisleri onunla aynı fikirde de
gillerdi. Mesela, o, ordunun politi
ka ile alakasını kesmesini istiyor · 
du. Hatta, bu cemiyetin bir kongre
sinde bu hususta şiddetli münaka -
şalar yapmıştı. Ancak, kongreciler 
bu mütaıeadaki doğrulugu teslime
decek tinctte adamlar olmadıkla

rından Mustafa Kemal politikayı 

bırakarak yalnız askerlikle ve aske
rin talim ve terbiyesi ile meşgul ol
mağı tercih etti. 

Ordunun politika ile uğraşmama
sı lüzumunu ileri sürtn Nlu&tafa 
Kemal'in haklı old.ugunu JJ mart ir
cica hareketi anlattı. Ve bu irtica 
hareketi de Rumeli'd-c, onun erka
nı harbiye reisliği ile teşekkül eden 
hareket ordusu tarafından izale o · 
lundu. 

Hazeri orduda 

T enkil hareketi bitip vaziyet 
düzeldikten sonra Sel5nik'e 

dönen Mustafa Kemal Bey üçüncü 
ordu zabitan talimgahı kumandan-

Ba§kumandan büyük taarruzun 
sabahında. 

lığında ve bu ordunun erk5.nı har
biyesindeki çalışmalariyle takdir 
ve hürmet kazanıyor, kendinden bü
yük rütbedeki zabitlerin iştirak et
tikleri muhtelif manevralarda, harp 
oyunlarında, erk5.nı harbiye seya
hatlerinde hareket müdurlüğü vazi
fesini hemen daima üzerıne alıyor
du. Mustafa Kemal'in iktidarına 

hascd edenler mahza hevesini kır

mış olmak için ,onu, kol ağası iken, 
alay kumandanlığına tayin ettirdi -
ler. Kol ağası Mustafa Kemal Bey 
bu vazifede daha çok muvaffak ol
du. Bu sefer üçüncü ordu müfet -
tişliği, Onun orduyu isyana teşvik 
ettiği iddiasiyle Harbiye neuı.retine 

raporlar yazdı, ve kendisini göz &
nünde bulundurmak istiycn nezaret 

Mustafa Kemal'i 1stanbul'a, E.rkfı

nı harbiyei umumiye dairesi'ne me· 

mur etti. 

T rablusga rp'ta 

1-talya'nın Trablusgarb'a taar

ruzu, Mustafa Kemal Bey'i 
Mısır yoliyle Bingazi'ye sevketti. 
Trablus'a girer girmez ilk karşılaş
tığı büyücek kumanda mıntakası 

Tobruk mevkii idi. Orada arkadaş-

Atatürk'ün annesi Zübeyde 
hanım 

Mustafa Kemal Harp 
Akademisinden mezun 

Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi Reisi 

Analartalar grupu kumandanı 
Mustafa Kemal 

lariyle birlikte bizzat İtalyan mev
zi ve kuvctini keşfedip Tobruk ku
vetlerini taarruza ikna etti. 9 ikin· 
ci kanun 1912 de yapılan Tobruk 
muha.rebtsi oralarda ilk ciddi mu· 
harebe ve ilk muvaffakiyet oldu. 
Kol ağası Mustafa Kemal Bey bin -
başılıga terfi etmiş olduğunu da bu
rada öğrendi. Oradan Derne'ye gel
di ve bir sene kadar buradaki kuvet
lerin kumandanlığında bulundu. 

Balkan habinde 
Ü inbaşı Mustafa Kemal Bey 
U ırablusgarp'ta ıken Balkan 

wunarebesi de başlanuştı. Muhare -
ut:nin başladıgını ogrenen Mustafa 
n..emal, esasen yap11acak bir iş kal
mıyan ı rablu~baro'ten çıkıp Avru.
rupa v~ Romanya yolu ile lstanbul'a 
geıerck Akdeniz boğaz'ı mürettep 
hUVetleri hareket şuoesi müdürü ol· 
uu. Aılüttctikler arasındaki muha -
rebcdcn sonra Edirne ileri hareketı 
ı.;snasında Bulayır kolordusu erk3.nı 
harlııye reisi sııatiyle bu kolordu -
nun hareketini tanzim ve idare et
ti. bdirne'ye de ilk giren kıta, bu 
kolordunun suvari livası oldu. 

Balkan harbını mütekaip Sofya'
ya ataşamilıter olan Mustafa Kem.al 
Bey, l:ihan harbı başladıktan sonra, 
1914 senesi birinci kiınununa kadar 
bu vazilede kaldı ve o esnada kay -
nıakam oldu. 

Mustafa Kemal gibi bir adam, 
m ... mleketi blıyük bir harbe atılmıt 
ken - bu atılı;;ın vakitsiz oldu~u
nu bıldigi ve harbın müttefikler ~ 
çın mag1ulıiyetle neticeleneceğini 
tahmın cttigı halde - bir sefarette 
ataşamıliter olarak hoidiselere !.C -

yirci kalmasına imk.in var mı idi 7 
Mustafa Kemal de başkumandan v.
kilinden faal bir hizmet istedi. B~ 
kumandanlık bu talebe ilk önce mır 
vafakat cevabı vermedi. O günlerde 
dahi istirkap hissi böyle yüksek de
gerli bir askerin cephelerden uzal: 
bırakılmasına sebep olabiliyordu ı 

Nihayet Sofya ataşamiliterinin is
rarlarını dikkate almağa mecbur o
lan baş kumandanlık onu Tekirda
ğı'nda teşkil edile.:ek bir fırkanın 

kumandanlığına tayin etti. 
Mustafa Kemal, mevcut olmryaa 

bu fırkayı bir ay içinde mükemmel 
ve mücehhez bir fırka haline getir .. 
di. Cihan harbında haklı bir şöhret 
kazanan on dokuzuncu fırka itte 
bu fırkadır. Bir müddet sonra, ona, 
bir takım kuvetler daha verilerek 
Maydos'a naklolundu ve genç fırka 
kumandanı Arıburnu, Anafartalar 
ve Ece limanından mürekkep May -
dos mıntakası kumandanı tayin o .. 
lundu. Fakat, bir müddet sonra bu
raya miralay rütbesinde bir başka 
kumandan gönderilerek Mustafa 
Kemal'in fırkası Bigalı köyüne a -
lındı. 

Çanakkale' de 

1 tilaf devletlerinin Geliboht 
yarımadasına biıyük kuvet -

ler çıkararak boğazı açmak ve Ruı
ya'ya yardım etmek kararını verdik
leri 191S senesi nisan ayı yız.. 

Mustafa Kemal Bigalı köyündedir. 
25 nisan günü geliyor, ve ingilizler 
Arıburnu ihraç hareketini yapıyor
lar. Vaziyeti tetkik etmiş ve tehli
kenin azametini görmüş olan Mua -
tafa Kemal Maydoı kumandanlı -
ğından, kolordudan veya ordudan 

emir geleceğini bekliyor. Hiç bire
mir gelmeyince kumandan bütün 
fırka kıtalarını hazırlatıyor. Ve su

vari bölüğünü, malumat almak mak

sadiyle, Kocaçimen istikametinde 

harekete geçiriyor. 
Nihayot, beklediği emir geliyor: 

Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti temsil heyeti 

reisi Mustafa Kemal 
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Denilebilir ki çanakble utt:ri o --~~~~-

b · 'd re ederken b. de muhare eyı ı a 
Ba,kumandan Sakarya har 111 

Bü ük Şef Trakya manevralarında 
y kerin bir müddet mola vermesın.ı 

"Düşman Arrburnu'na çık~m.ştıı·~· d Mustafa Kemal, yanına bır 
d ız emre en . . b" 

fırkanızdan bir tabur gön erın kaç arkadaşını alarak, vazıyetı ı~-
1 d .. anın tk"k etmek üzere Conkbayırı -Fakat Mustafa Kema • uşm_ zat te ı 

· d hemiyetlı ku- ·a· or :Kabaktepe cıvarın a e na gı ıy · 
vetlerle karaya çıkmağa teşebbb~~ elet· O esnada. sahi1i tarassuda .m.e -
. . . . d' or ve ona oy ··f eze erlerinin kendısıne 
tıgını tahmın e ıy • ~ mur mu r kl 

ı ıyacagını do~ ru koşup kaçmakta oldu ~rı~ı 
bir taburla karşı konu am 1 k .. g Mustafa Kemal bunları onlı-
bi!iyordu. lniı.yatifini ele a ma ' goren 
. a mdı Mustafa yerek soruyor: 
ıcap edeni yapmak 1 zı 

1
' ·ıe ce- ız., 

Kemal de birinci piyade a ayı ı - Niçin kaçıyorsunı . 
}attıktan sonra Du··şman bel bataryasını hazır d baş- - ... 

elli altıncı alay kuman anını, - Nerede? 
. zabitinı yanı- 1 1 

hekimini ve bır emı.r unca alayı - şte b' h t 
na alıp Bigalı deresı boy . ·- Hakikaten, düşmanın ır avcı a -

. . 'kametıne yu bayırın cenubundaki 261 rakım-
Kocaçımen tepesı ıstı danın en tı, · 
r.. .. B c varım a aklaşmış ve serbestçe ı · 
utuyor. u tep ' J M tafa Ke - h tepeyke y ona kendi istirahatta· 

Yüksek tepesidir, ve us .. d d'g~i !erleme te ve 
· · gon er ı 

1 
• den daha yakın bulun-ma! - yol bulmak ıçın k ki asker erın f K 

batarya u · d Ne yapsın? Musta a e· tabur kumandanı ile . .. makta ır. . 
. l emelerı uze- ma1, ani, kararını verıyor: 

nıandanının gerı ge m . bu tepe- t ı 
rine - alayın önüne geçıp - Süngü tak, yere ya 

.. . k dir. Sarp ya • Asker süngü takıp yere yatıyor. 
Ye doğru yurume te ulan as· 
maçlardan inip çıkarak yor 

l .k rasında 
Atatürk gerı' 1 a 

.. 

anda kazanılmıştır. 
6 - 7 ağustoo 1915 günlerindeyiz. 

Yüz bin kişilik Ki.çner ordusu. oo
ınanlı ordusunu Anafartalar'dan çe
virmek üzere karaya ç.rlmııştır. Cep
hede kazandığı yeni rutbenin sahi
bi ve Anafartalar grubu kumandanı 
Miralay Mustafa Kemal 8 - 9 ağus
tos günleri Suvla limanı istikame -
tinde, Conkbayırı'nda ve Kocatepe'
de yaptığı taarruzlarla mütearrız 

orduyu mağlup ederek Çanakkale'
yi ve lstanbul'u bir daha kurtarıyor. 

Conkbayırı muharebesinde bir 
mermi parçası Mustafa Kemal'in 
tam kalbi hizasında, çarparak saati
ni parçalamış ve bu saat büyük ada
mı kurtarmıştır. 

Artık düşmanın Çanakkale'den 
bir bekliyecegi olamazdı; çekildi. 
İstanbul, düşman kumandanları, Ça
nakkale hareketlerini hazırlamış o
lan İngiltere bahriye nazırı Vins -
tön Çörçil büyük türk kumandanı -
nın hayranı idiler. 

Diğer cephelerde 

Mustafa Kemal'in yeri, artık, 
muhtelif cephelerin en teh

likeJıleri idi: Onu Kafkas cephesi
ne gönderdiler. Diyarbekir'de ge · 
neral o]du. Ve bu cephede bir rus or
dusunu maglup ederek Bitlis ve 
Muş'u gerı aldı. Mustafa Kemal Pa
şa, Anafartalar zaferinden gunü gü
nüne bır sene sonra (7 - 8 agustos 
1916 da) bu zaferi de kazanmıştı. 
!kinci ordu kumandanlığı vekaleti
ne tayin olunan genç general, 1917 
de, Hicaz kuvei seferiyesi kuman
danhgına naklolundu. 
Şam'a gelen Mustafa Kemal Pa

şa, orada vaziyeti tetkik ettikte:ı 
sonra dördüncü ordu kumandanı ı
le bnş kumandan vekiline Hıcaz'ın 
tahlıyesiyle Suriye cephesinin tak 
viyesıni tavsiye ettı. Bu suretle ye· 
ni vazifesinin hükmü kalmamış ol · 
dugundan ikinci ordu kumandanlı -
ğına asaleten tayin edilerek tekrar 
Kafkas cephesine döndü. 

O günlerde lrak'ın istirdadı mak· 
sadiyle yıldırım orduları grupu teş· 
kil olunarak meşhur alman general
lerinden Falkenhayn'a verilmiş, 
Mustafa Kemal paşa, bu grupa da -
bil yedinci ordu kumandanlığına ta
yin edilmişti. Almanla.r~n: yıl~ır.ım 
ordusu vesilesiyle dahılı ışlerımıze 
karışmalarını doğr~ b~lmıyan ve I
rak seferini de yenı hır kanal sefe
ri mahiyetinde gören Mustafa Ke -
mal sadırazama, harbiye nazırına ve 
diğer makamlara bir çok la~ihalar 
verdiği halde kimseye söz dınlete
mediğini görünce p~ote.st? ~aka
mında istifa etti, ve yıne ıkıntı ordu 
kumandanlığına getirildi ise de bu
nu da kabul etmiyerek İstanbul'a 

geldi. ' 
o günlerde veliahd Almanya ya 

gidiyordu. Mustafa Kemal Paşa da 
onunla beraber Berlin'e ve ora.dan 
muhtelif alman cephelerine gıd~-

k 'k · kaıı rck vaziyeti yakından tet ı a 1~ 
buldu. Mustafa Kemal'e göre Cıhan 
harbında merkezi Avrupa devletle -
rinin muzaffer olmalarına imkan 
yoktu. .. 

Mustafa Kemal memlekete don -
dükten sonra, Irak seferinden vaz 
geçilerek Suriye'ye nakledilmiş o
lan yıldırım arduları grupu kuman
danlığından Falkenhayn. ç.ckıl~iş, 
yerine fon Sanders gelmıştı. Beşı?
ci Sultan Mehmet ölmüş, Vahdettın 
padişah olmuştu. Vahdettin'in isra
rı üzerine yedinci ordu kumandan
lığını kabul eden Mustafa Kc;mal 
Paşa cepHeye ancak varmıştı kı o.s
ınanh ordusu kendine kat kat faık 
kuvetlcrin taarruzuna uğradı. Bu 
felaketten yalnız Mustafa Kemal 
kumandasındaki yedinci ordu, ku· 
mandanının harikulfide mahareti ve 
şecaati sayesinde kurtularak H~ • 
lep'c geldi ve Halep cenubunda ı~
giliz suvari fırkasını ve onu takvı
ye eden kuvetleri mağlup etmeğe de 
muvaffak oldu. 

31 birinci teşrin 1918 de, Musta
fa Kemal Paşa, yıldırım orduları 
grup kumandanı olarak Adana'da
dır. Fakat, bir gün eve], Mondros 
mütarekesi imzalanmıştır. Mustafa 
Kemal'in cephede görülecek bir işi 
kalmamıştır. Paşa. lstanbul'a geldi. 

Mütarekede 
Ne yapacagız? 

:.-oruyor : 
- Elımız kolumu..ı: bağlı, duracak 

mıyız" 
Hakiki vatanperverlerin ümitleri 

yalnız ondadır. Ve onun iımıdı de 
yalnız Anadolu'dadır. Kendisi A
nadolu'ya geçmek istiyor Tertiple
rini alıyor. Babıali de onu 1stanbul'
dan uzaklaştırmak istiyor. 

Mustafa Kemal Paşa, yunanlıla· 
rın lzmir'i işgal ettikleri 15 mayıs 
1919 günü, 1stanhul'dan Samsun'a 
hareket ediyor. İşte iki hareket: 
Türkiye'yi boğmaga savaşanlarla o
nu kurtarmıya azmetmiş olanın aynı 
gunde işe başlamaları ... 

19 mayıs 1919 da Samsun'a çıkan 
Mustafa Kemal Paşa'nın memleketi 

Atatürk Trakya maneoralarrnda piyadenin atışını kontrol ediyor 

Atatürk Trakya maneoralarında harekatı takip ediyor 

ne halde gördüğünü Nutk'un birin- mcleye heabi liyakat ede- 4 - Vaziyete çare bulmak, mille-
ci sayfasında okuyabilirsiniz. me.z: •• " tin hak istiyen sesini cihana işittir-

Ya lstiklôl, ya ölüm 
u vaziyette, memleketi kur -

tarmak için üç yol tasavvur 
ediliyordu: 

- İngiliz himayesini istemek. 
- Amerika mandasını istemek, 
- Mahalli Milas çarelerine baş 

vurarak osmanh devletinden ayrıl· 
mamak, yahut osmanlı devletinden 
ayrılarak kendilerini kurtarmak. 

Mustafa Kemal Paşa'nın kararı 

büsbütün başkadır: 

"Bu va.z:iyet karşı•ıncla bir 
tek karar vardı. O da llakimi
yeti Mil/iyeye müstenit, bilô. 
kaydü §art müstakil yeni bir 
Türk devleti tesis etmek!" 

"Esa•, Türk milletinin hayıi
yetli ve §erelli bir millet ola
rak ya amasıdır. Bu esas an
cak istiklôli tamme malikiyet
lc temin olunabilir. Ne haclar 
zengin ve mürcllch olursa ol
sun istiklôlinden mahrum bir 
millet, bc§eriyeti mütemecldi
ne muoacehesincle u§ak olmak 
meokiindcn yüksek bir mua-

"Binaenaleyh, ya i•tiklôl, ya mek için her türlü tesir ve muraka-
ölüm/" beden azade oir milli heyetin vucu-

"/1tc hala•ı hakiki iıtiyenle- du elzemdir. 
S - Anadolu'nun her suretle e-

rin parolaBt bu olacaktı." min yeri olan Sivas'ta milli bir kong-
'' Bir an için bu kararın tat- renin toplanması tekarrur etmiştir. 

bikatrnda ademi muvallaki- 6 _Bunun için tekmil vilayctle-
yete duçar olunacağını lar:r.e- rin her livasından milletin itimadı· 
delim! Ne olacaktı? E•aret!" na mazhar iıç murnhha&ın mümkün 

"Peki elendim. Diğer karar- olan süratle yetişmek üzere hemen 
/ara mutavaat halinde netice yola çıkarılması icap eder. 
bunun aynr değil .mi idi?" 7 - Her ihtimale karşı kcyfiyc -

Atatürk istiklôl 

mücadelesine başlıyor 
8 u esasa dayanarak o hedefe 

varmak istiyen Mustafa Ke
mal Paşa, milli teşkilat kurmak ka
rariyle 10 temmuzda Erzurum ve 
Sivas kongrelerinin akdi için bü • 
tün Anadolu'ya bir tamim yaptı: 

1 - Vatanın tamamiyeti, mille -
tin istikllili tehlikededir. 

2 - Merkezi hükümet üstüne al
dığı mesuliyet itabını ifa edeme -
mektedir. Bu hal milletimizin hiçe 
sayılması neticesine varıyor. 

3 - Milletin istiklalini gene mil
letin azmi ve kararı kurtaracaktır. 

tin milli bir sır halinde tutulması 

ve murahhasların lüzum görülen 
mahallerden seyahatlerinin müte -
nekkiren icrası lazımdır. 

8 - Şark vilayetleri namına 10 
temmuzda Erzurum'da bir kongre 
toplanacaktır. Bu tarihe kadar di
ğer vilayetler murahhasları da Si -
vas'a vasıl olabilirlerse Erzurum 
kongresinin azası da Sivas umumi 
içtimaına dahil olmak üzere hare -
ket eder. 

Mustafa Kemal Paşa'nın bu dave
tine bütün memleket icabet ediyor, 
hu suretle ar.tık İstanbul Anadolu'
ya tabi oluyor ve millet Mustafa 
Kemnl'in etrafında toplanıyordu. 

Bu tamimi Amasya'dan gonderen 
Mustafa Kemal Erzuruın'a luırcket 
etti, ve her yerde halkın büyiık say
gı ve bağlılık eserlerini görerek 3 
temmuz 1919 da Erzurum'a geldi. 

Mustafa Kemal'in böylece üzeri
ne almakta oldugu vatan vazifesini 
üçüncü ordu müfettişi olarak yap -
ması imkansızdı. Esasen İstanbul 
da telaşa dü müş "gel" diyor, padi
şah ise "tebdili hava al, Anadolu'da 
bir yerde otur, bir işe karışma" di
ye soze başladıktan sonra, harbiye 
nezareti de padişah da "Gelmeli
sin!" emrini vermek istiyorlardı. 

Mustafa Kemal ise "Gelmemi" 
cevabında israr ediyordu. Nihayet 
8/9 temmuz çecesi sarayla açılan 
bir telgraf başı muhaberesinden son
ra İstanbul onun resmi memuriyeti
ne hitam verdi ve kendisi de aynı 
gece saat 22.30 da harbiye nezardi
ne ve 23 de padişaha mcmuriyeun -
den ve askerlikten istifa etti ini 
bildirerek milletin başına geçti. 

Erzurum l'ongresi reisi 

E rzurum kongresi 23 tenunuz
da toplandı ve M ustaıa Ke

mal'i reislige seçti. On dort gun de
vam eden kongrenin vcrdigı karar
lar, reisinin fikirlerini şoyle tel
his ediyordu: 

1 - Milli hudut dahilinde vatan 
bir küldiır. Onun muhtelif kısımla
rı biribirinden ayrılamaz. 

Atatürk hava kuvetlerimize bakUl!Jr 

2 - Her türlü ecnebi işgali ve mü
dahalesine karşı ve osmanlı hükume
tinin inhilali halinde millet mütte
hiden müdafaa ve mukavemet ede
cektir. 



Büyük kurtarıcı manevraları harita üzerinden takip ediyor 
ı- Vatanın ve istiklalin muhafa

sa ve teminıne merkezi hüküm.et 
muktedir olamadıgı takdirde mak -
ıadın temini için muvakkat bir hü
kümet teşekkül edecektir. Bu hü
kümet heyeti milli kongrece inti
hap olunacaktır. Kongre münakit 
değilse bu intihabı heyeti temsilıye 
yapacaktır. 

4 - Kuvayr milliyeyi imi! ve mil
li iradeyi hakim kılmak esastır. 

5 - Hıristiyan unsurlara siyasi 
hakimiyetimizi ve içtimai muvaze
nemizi ihlal edici imtiyazlar verile
mez. 

6 - Manda ve himaye kabul olu
namaz. 

7 - Milli meclisin der ha! içtimaı
nı ve hükümet icraatının meclisin 
murakabesine konulmasını temın i
çin çalışılacaktrr. 

Erzurum kongresi bir temsil he
yeti seçti. Heyetin başında Musta
fa Kemal Paşa vardı. 4 eylül 1919 
da Sivas kongresi açıldı. 

Sivas kongresinin açılmasından e· 
vel ve toplandığı sırada akamete uğ
ratılması için yapılan melinetlerin 
haddi ve hesabı yoktur. Harput va
lisi Ali Galip, İstanbul hükwnetin
ce, Sivas'ta Mustafa Kemal Paşaya 
baskın yapılarak arkadaşlariyle bir
likte tutulup İstanbul'a gönderilme
ğe memur edildi. Bunu haber alan 
Anadolu büyük bir asabiyet göster
di ve Ali Galip ancak kaçarak ca
nını kurtarabildi. İstanbul hüküme
ti, hakiki vaziyetten Mili habersiz, 
milli iradeye karşı koymağa çaba -
lıyordu. Anadolu İstanbul'la resm! 
ve hattii hususi muhabereyi kesti. 
Ve İstanbul iki boğaz arasında ka
panıp kaldı. Bunun neticesi de o za
man iş başında bulunan Damat Fe
rit kabinesinin çekilmesi oldu. Bu
nu istiyen, millet namına hareket 
etmekte olan Mustafa Kemal PaJa 
idi. O, intihabatın yapılıp meclis: 
mebuıanın toplanmasını istiyor:iu. 
Seçim yapıldı ve Muri.lfa Kemal 
P.,... Erzurum mebusu oldu. Fakat, 
Utanbul'da toplanan meclise işti -
rik etmiyerek demiryolları üzerin
de bir tarassut noktası gibi seçtiği 
Ankara'ya gelip burada kaldı. 

Meclisi mebusan, damat Ferid'i 
tekrar kabine kurmağa memur et -

Büyük Şel cümhuriyet bayramında milleti selamlıyor 

mek istiyen sarayla işgal kuvetl~ri 
arasındaki anlaşma üzerine basıldı, 
mebuslardan bir çoğu Malta'ya sü
rülerek dağıtıldıktan sonra İstan
bul fehri de yabancılarca fili ve r06-
mi surette işgal altına alındı. (1~ 
mart 1920). 

Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
. . 

re ısı 

Anadolu'nun htanbul'dan bek

liyebileceği hiç bir fOY kal
mamıştı. İstanbul hükümeti ve pa · 

dişah yabancıların esiri ve zaten A
nadolu 'nun düşmanı idi. Mustafa 
Kemal artık milli bir hükümet k.ır
manın zamanı gelmiş olduğunu ta -
yin ederek Ankara'da bir Millet 
Meclisi toplamağa karar verdi. İ -
cap eden tebliğleri yaptı. Seçim kı
sa bir müddette bitip "Türkiye Bü
yük Millet meclisi" 23 nisan 1920 
tarihinde Ankara'da açıldı. 

llk iş olarak meclis, riyasetine 
Mustafa Kemal Paşa'yı getirdı ve 2 
mayıs kanunu ile de 11 kişilik oir 
"İcra Vekilleri Heyeti" kurdu. Tür
kiye Cumhuriyetinin temellerı atıl
mı§tı. 

Düşmanlar yeni hükümeti mu -
vaffakiyetsizliğe uğratmak için el· 
!erinden her geleni yaptılar. Şarkta 
crm.eniler, cenupta frarısızlar, garp
te yunan ordusu, İstanbul kapıları 
önünde hil!fct ordusu, Düzce, Kon
ya, Anzavur isyanları, çer kes Etem
in ihaneti ve daha bin bir entrika a
rasında yeni devlet Mustafa Kemal 
Paşa'nın eli ile yavaş yavaş teş•k -
kül ediyor, yeni türk orduları kuru
luyor, muhtelif cephelerde zafer
ler kazanılıyordu. Birinci ve ikinci 
İnönü muharebeleri zaferle netice
lendi. Londra konferansı akamete 
uğrarken yunanlılar üçüncü taarru
za kalktılar ve Sakarya önlerine gel 
diler. O zaman, (5 Ağustos 1921) 
türk orduları baş kumandanlığın? 

seçilen Büyük Millet Meclisi R•:sı: 
-Hattı müdafaa yoktur, sathı mü

dafaa vardır. O satıh bütün vatan
dır. Vatanın her karış toprağı va · 
tandaşın kaniyle sulanmadıkça ter· 
kolunmaz. Onun için küçük btiyük 
her cüzütam bulunduğu mevziden 
atılabilir. Fakat küçük büyük h<r 
cüzütam ilk durabildiği noktada 
tekrar düşmana karşı cephe teşkil 
ederek muharebeye devam eder. Ya· 
nındaki cüzütamın çekilmeye mec
bur olduğunu gören cüzütamlar o
na tibi olamaz. Bulunduğu mcvzidt 
nihayete kadar sebat ve mukaven_ e· 
tc mecburdur" kaidelerine istinat e· 
den yepyeni bir tabiye kaidesi koy

du. 

Başkumandan 

Büyük Şel SıvM'ta halka türk harflerini öğretiyor 

s akarya muhareb<si 22 gün ve 
Z2 gece fasılasız devam ede

rek 13 eylülde Mustafa Kemal'in 
~alebcııi ile neticelendi. Büyük Mil-

Jet Mccliai bat kumandana Gui lin
vanını •e müşir rütbesini tevcih ~t
ti. 

'Gazi Baş Kumandan Ankara'ya 
döndü. Fransa ve Sovyet Rusya ile 
muahedeler akdettikten sonra müs
tevlileri hudutlarımız dışına atacak 
hareketleri hazırlamağa başladL Bu 
esnada, tabiidir ki, milli devleti za
fa düşürmek tedbirlerini almaktan 
geri durmıyan çeşit çeşit düşman
larla açık ve gizli cephelerde savaş 
devam ediyor ve Gazi bütün oyunla
rı boşa çıkarmanın çarelerini bulu . 
yordu. 

• 

1922 senesi temmuzu olmuştu. Ga
zi Mustafa Kemal, mütecaviz ordu
ları denize dökeceği günü tespit e· 
diyordu. Koııya'ya gelmiş olan ge -
neral Tavsend'i görmek bahanesiy
le Ankara'dan hareket ederek 23 
temmuz akşamı garp cephesi ka -
rargihının bulunduğu Akşehir'e gi
diyor ve orada genel kurmay başka
niyle görüşerek 15 ağustosa kadar 
bütün taarruz hazırlıklarının ya -
pılmasını kararlaştırıyor. Ankara'
ya dönüyor. Burada fikirleri taar
ruza hazırlayıp Çankaya'da bir çay 
ziyafeti verdiğini gazetelerle il.ln 
ettirdikten sonra yalhız bir kaç ar -
kadaşına haber vererek Akşehir'e 

gidiyor. 24 ağustosta karagfilıı Ak
şehir'den Şuhud kasabasına ve 25 a
ğustos sabahı da Kocatepe'nin ce -
nubu garbisindeki çadırlı ordugaha 
naklettiriyor. 26 ağustos sabahı saat 
5.30 da büyük taarruz başlıyor. 30 
ağustosa kadar devam eden muha -
rebeler neticesinde Aslıhanlar ci -
varında düşman kuvetlerini ihata e
diyor, ve 30 ağustosta (Başkuman -
dan muharebesi) bu kuvetleri imha 
ve esir ediyor. Düşman başku -
mandanı vazifesini gören general 
Trikopis dahi esirler arasında bu
lunuyor. 

Büyük Şef mecliste nutuk söylüyor 

Gazi, heş günde kati neticeyi al -
m!f, İzmir yolunu açmıştır: Ordu -
/ar, hedefiniz Akdeniz'dir. 

Vatan kurtulmuştur. 
Mudanya mütarekesini Lozan mu

ahedesi takip ediyor. 

Türkiye Cümhuriyeti 

re ısı 
Büyük zaferden sonra Vahdettin 

kaçmış, ertesi gün Büyük Millet 
Meclisin'ce azledilmiş, yerine hali
fe olarak Abdülmecit getirilmişti. 

O da gidecekti, fakat zamanında .... 
Lozan'da müzakereler cereyan c -

derken Büyük Millet Meclisi ken

di kendisini feshetmiş, yeni ıeçim 

yapılmıştı. Bu yeni meclis, 13 ağua
t06 1923 de Lozan muahedesini tas
dik, ve yeni tilrk devleti merkezi
nin de Ankara şehri olduğunu 13 
ilk teşrin 1923 de ilan etti. Fakat, 
yeni türk devletinin adı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti i
di. Bu isim ise yeni devletin hüvi
yetini ifade edemiyordu. Halbuki, 
milli iradeyi nefsinde cemetmiş o -
lan böyle bir hükümet milli haki -
miyet esasına müstenit halk hükü -
meti idi. Cumhuriyetti. 

Ankara, yeni Türkiye'nin idare 

makarrı ilan edildikten bir müd -
det sonra o zamanki Vekiller He -
yeti hakkında mecliste bir takım 

tenkitler baş gösterdi. Hatta, Mec
lisi kendi maksatlarına imale için 
çalışan gizli bir hizip belirdi. Ve bu 
hizip partinin bir içtimaında mün
hal bulunan meclis ikinci reisliği -
ne Rauf beyin ve dahiliye vekaleti
ne Sabit beyin meclisce intihabını 
karar altına aldı. 

Atatürk Nutk'un bu hadiselerden 
bahseden kısmında diyorlar ki: 
"Ben, mecliste hafi ve muhalıf bir 
hizip keşfettikten ve hüküme: he -
yetinin intizamı mesaisinin her 
gün, esassız bir takım sebeplerle in
tizamsızlığa duçar edilmekte oldu
ğuna kanaat getirdikten sonra, tat-

biki için münasip zaman intizarın
da bulunduğum bir fikrin tatbiki a
nının geldiğine hükmettim." 

Atatürk o gün ve ertesi günü 
Çankaya'da nezdinde toplanmakta 
olan Vekiller Heyeti'nin istifası 

zamanı geldiğini söylemi§ ve mec
lisce yeni Vekiller Heyeti intiha
bında o zamanki heyete dahil bulu
nan vekillerden tekrar intihap edi
len olursa onlar bu intihaptan sonra 
da istifa ederek yeni Vekiller He -
yetine dahil olmıyacakları esasını 

kabul ettirmiştir. 
V<killer Heyeti bu suretle istifa 

ettikten sonra herkes, grup grup 

resmi ve hususi surette toplanarak 
yeni Vekiller Heyetine kendince a
za seçmeğe başlamıştır. Bu hadise
ler 27 ve 28 birinci teşrin günü ce -

reyan etmektedir. 28 günü, parti u

mumi reisi aıfatiyle parti idare he

yeti içtimaına davet edilerek parti
ce tanzim edilmiş olan liste hak -

kında reyi alınmak istenen Atatürk, 

listeyi gördükten sonra bu listeye 

dahil bulunanların da ayn ayrı fi

kirlerinin sorulmasını tavsiye et -

miştir. Hariciye vekaletine namzet 

gösterilen Yusuf Kemal beyin ve ik

tisat vekaletine namzet gösterilen 

Celiil beyin bu vazifeleri kabul et -
medikleri ve parti idare heyetinin 

dahi kati bir liste yapmadığı görül
müştür. Artrk gece olmuştu. Ata -
türk o gece yemeğe bazı arkadaşla
rını davet etmişler ve yemekte "Ya
rın cumhuriyeti ilan edeceğiz" de • 
mişlerdir. Ve hepsi bu fikri tasvip 
etmişlerdir. O gece di ğ er misafirler 
erkence gittikten sonra Atatürk İs
met İnönü ile yalnız kalmışlardır. 
Teşkilatı esasiye kanununun bazı 
maddeleri "Devletin cümhuriyet ol· 
duğuna göre., tadil edilmiştir. Erte
si gün (29 birinci teşrin 1923) Halk 
fırkası grupu toplanmıştır. 

Bu toplantıda söz alan hatipler 
kuvetli bir hükümet kurmak husu
sunda beyanatta bulunmuşlar ve 
nihayet Atatürk'ü meselenin halli
ne tevkil etmişlerdir. 

Atatürk kürsüye çıkar çıkmaz 

Ülkü büyük kurtaru:ıya buket veriyor 

meselenin halli için bir saatlik 
mühlet istemiştir. Bu bir ıaat zar 
fında da Atatürk icap eden zatı 
odasına davet ederek bir gece C?el 
hazırlanan müsveddeleri göstererek 
kendileriyle fikir teatisinde bulun• 

muşlardır. 

Saat on üç buçukta tekrar topla

nan Parti grupunda cumhuriyetin 

ilanı hususundaki teklif kabul olun· 
duktan sonra saat on sekizde mecliı 

içtima edip kanunu esasi encümeni 

de teşkilatı esasiyede icrası teklif 

edilen maddeleri görüşüp mazba • 
tasını yaptıktan sonra yeni kanun 
bir çok hatiplerin "Yaşasın Cumhu

riyet l" sadalariyle alkışlanan bi • 
tabeleriyle kabul edildi. 

Bunu müteakip Ankara Mebun 

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Re• 
isliğine ittifakla seçildi. 

Türk mucizeai budur. 

Fakat mucize devam etmiştir: 
1924 de hilafet lağvolunmu,, f'!I"' 

iye ve evkaf vekaletleri kaldırılmlf, 

Türkiye cümhuriyeti dahilinde ted

risat birliği kurulmuştur. 

1925 de aşar kaldırılmıştır. F.w 
yerine şapka giyilmesi kanunu çı

karılmıştır. Tekkeler kalkmıftır. 

Beynelmilel takvim kabul olunmllJ" 

tur. 
1926 da medeni kanun nCftedil

miştir. 

1927 de ilk nüfus sayımı yapı!mJıt

tır. 

1928 de beynelmilel rakamlar ,,. 

yeni türk harfleri kabul edilmittir. 

1929 da mekteplerden arapça ve 
farsça kaldırılmıştır. 

1934 de bey, efendi, paşa unvanla

rı lağvedilmiştir. 

1935 de kadınlara seçmek ve ecçil
mek hakkı tanınmıştır. 

1936 danberi Türk tarih ve Dil 
hareketleri devam etmektedir. 

Soyadı kanunu çıktrğı esnada Bii

yük Millet Meclisi ona Atatürk D
nı vermiştir. 


