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~~rnıekte rttnlı.nı başında 
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llde de ' ~ ve s~nin 
ltıllklldrl Guvcndiğin en 
'lliğin be .. s esr>rini enıaoet 
:~t: B· uyuk Türk ınilI~ti 
~ll~ı, bıruktığın bu ınu 

~nıeoete dUnyanın. 

bfüıcJk bir Saldırış, karşı, 
sında bölünmez' bir bütün 
olan bu çelik kuleyi bula
caktır. 

Damarlarımızdaki asil 
kanın eon dnmıusı akınr.a 
Ya kadar senin enıant-tini 
nıubaf aza ve mUdof..ı ed • 
~tğinıizo bütiln dünya bir-

errc daha şubit o'sun 
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Ebedi Şef'in ölürnü münasebeti-
:ıe Milli Şef'in Türk Milletine 

beyannamesi 
Hüyük Türk Milletine; . 
Bütün ömrUnU l:izınetine v.ıkfeltiği sevgili mHletı

nin ihtiram kolları üstünde ulu Atatürk'ün ffini vü 
cudu istirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakik~tt? yat
tığı ye·, Türk ~lilletiııin onun için aşk ve ıftıharla 
dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığ.ımz en zalim ve haksız 
Sonu ikincı 

Acıh bir gün 
Evet! lıu_;tin, çok acılı 

bir güntin yıl dönümüne 
girıyoruz. Göü )'aş'arımızı 
toprakların iısttiııe d~il, 

kalplerimizin derinlıkJeri
ııe ukıh}Oruz. 

Bu acıyı bzim le l>era· 
bı)r lnitüo bil' insaniyet ve 
medeniyet aleminde duy
maktdc.Jır. Çünkü:,,Atııhirk 
,, Yalııız bizim içjn bilyük 
bir ins:m kHhraman bir 
kumam] .... n değil; >ıyni za
~anda tarihin s ... y lığı, 
daııyunın s ·vd'ği, b!'şeriye
tın ta'~dfr ett.ği bir harika 
tdi. 

Ona ıı k:.ıdar y ... nsak 
ne ku<lar ~ c sak. ı•e kadar 
ulrl· suk uzJır. ,.., 

* * * ,,Atatü k,, uiinyaya göz 
kap ııp, ebediyete intikal 
etliği 1.aman, deı in bir boş· 
luk içinde kalarak başımız 
dfüıüp sarsıl cJğırnızı sa
nanbr ve bizi ta 1nn ayan
lar o;muştur. 

E\ut! b.z tarihimizin 
belki en bUyük kuhrama· 
mnı lrnyip ettiğimizden 

yüreğimiz yanmış, kulbi
nıiz s zlamı~h, fakat, ne 
bu ateş, nede o sızı bizi 
sarsmadı, ş şırtınadı, o 
büyük acı lıizi şüplıeye dü-

;ş ırmodi. Ter€c1jtit etmeden 
duraklama geçirmeden he
men ,,lnönü"ye döndük, 
o u tabii Şef ve drğ'şmez 
Haşkıın olarnk l&nıdık. Bu
ndun daha doğru bir buluş 
bundan d ıha isab,...Ui bir 
görüş olam:ızdı ve:oımadı· 
da .. 

* * * Atamızı göz yaş!arıyle 
kalbirn:ziıı derinliklerine 
saklarken, ~mır Şefımi~ 
St\Vgısım gönüllerimize 
sindirdik. O bizi bağrına 
basark~n, biz onun boynu
na s rı'dık. Sevgi v aaygı 
birleşti, o bizim var' ğuoıı 
oldu. biz orıuu ç ·vıesiud 
çe i kleş"ı ek sarrnlmaz b" 



,,, 

arşısında değiliz!j Atatürk' ün aziz hatırasıtı 
oyuucuıuğu, yoısuzıuk<* Bugün gözyaşları içinde saygı ve tazinıle (Baş tarafı dlinkU sr.ıyımızda) 

Gaçr;,n sene lşehir-
lerimize çok kur yağdı,be· 
lcdiyelerdeıı uazı!ıırı birkaç 
gün caddeleri açamudılar. 
O vakitler bıHün marnk-

du~u davnöı mi vurdır?Hn· 
yir! Fakat yukardaki neş· 
riyat havasında. perişanlık 
verici, şaşkınlık verici,'hal_ 

;.~kı h11kikattan uzak tutuc~ 
ve· onu her tedbirden şüp· 
heetlirici, biJmemki ne 
demeli, har halde 'kntü bir 
vey vardır. Geçen gün oku 

• ketle bir lstanbul nüktESİ 
-nin dolaştıı:rını belki hatn· 
larsınız: " - Akşıım üstü 
Hüktlmelten bir elkoma 
kararı alınız, yarın sabah • 

1 
duğu.m bir.yaz iı~da,_?ar~ş 

sokaklarda bir HVUÇ kar ı~evrınd~.k~ me:ıulıyetfiız bır.ır: 
bu'amazsını?! "Eğer lıunu gazetecılığın l• ransaya ver 
diyen bir, gülen l>irkuç ol- ~iği_ za~urlardan bal!sıden 
saydı, ~ehemmiyeti yoktu F~a:,ı~o s Maurtac dıyor~u 
Elkoyma siyasetine konan kı Çokdefa haklı oldugu 
umumi teşhis bu idi.O ka- milz zaman da haksızdık!,, 
dar ki lıu siyaset, şimdi Bir harp ekonomisi 
bizi bugünkünden iki mis· davamız, bir de mHli mü-
li l121hu' iyi hıılde buluudu dafaa politikası dilvaınsız 
racak bile olsaydi, en ağır vardır. Vurgunculuk, yol-
felAket içinde bocaladı6rımı suzluk, bu tedbiri bırak-
zı söyliyecektik. Aceba mak ve y~nisini alma1c, 
Saraco~lu HükOmetinin tedbir tamamlamak, bun-
tedbirleri dsaa ciıldiyemi a· Jar, birinci davamız için 
lınmıştır? Dün düşiinüyor dedirler. işi bu Çt'rçeveden 
duk ki sıkı Devlet ınüda- çık1H1p, halkı birbirine ıkin 
h~lesi içine aldığı mz köy- be~ler, Hükfımelt~n şüphe 
lü, arlık bir buğday tane- eder, umumi vuziyeti tak 
si ekmiyecekli, üstüne va- dir oimez, z rııanm ve şa-
rırSanız dağa çıkAcaktı,ıati rtların zorlu fedakftrlık-
eski tütün kaçakçılarına fardan\lwr .ni ancak 
btnzer, silfthh kervan'urı idarenin kms u sayar, va-
dağlarda gören, vardı!Bu ! zife, hak ve esUliyet öl
r.avullı köylu idi. Bugün çüsünü kııybed~r bir hale 

terane başkadır: köye re- t ~~~<~ra~ıd\~:~~ciH ı1t~~~m~~~ 
fah değil kumar, içki ve 1 
drğılrua götürü) oruz. Birin- zim için bu c·han faciası 
ci sınıf kadın terzileri köy it imtihanı içiude milli var
kadınlarına 150 liraya es- lığı masun tutmak en baş· 

tu her gerektiği vakıt, i'Ç· 
apyefş iremmedcte i ·e ·.Ya lığın da, çıplaklığın da ba-
hut, devlet, Türkiyenin i- şında gdlir. Heltl vataııla-
81(' talihini ~alamonun ha rını. hem hiiriyetleriai, hem 
miyetme lnrakmıştır. yüz~Jinlerca evlfitlurıaı ba-

Biz"m hu mUhıhazalnrımız rpte kaybeden, ve onun 
memlekette pahah 1 ık olma- arkasından da ne ekmek 
dığı, sıkıntı bulunmadığı 

iddiaLın mıdır . ? Bu mülaha 
zalurda -Yurguncu!uk, fiat 

kale o!duk. 
Biz, böyle bir millet 

olarak" Jnönü,,yü bav tanı 
yoruz. En kanlı zorlama
lar bu kucaklı.ıyışıa, en ka· 
ra k•>rkular bu say~ı ve 
ı~vginin bınde bir, yerini tu 
taımaz ve bu birlik \e bil· 
tUnlüğü sarsamaz. 

ÇOııkü; onda lıiz kendi· 
miz, davalarımızla, ülkiile
rimizle, kayğılarımızla, ü
mitlerimizle, biz varız. 

Bu acılı yıl dönilınün 

de kahraman,, Atalilrk'Un 
aziz hatırası önünde eğili
ı-oruz. Milıi Şefimiz, değiş
mez Başkanımız büyük 

ne pabuç. ne esvup hula
mıyan, kadıolurı ve orkek
leri zürriyet vermez safa 
düşen Jıomşulardan !Soluk 
m&safesi uzakta yaşıyoruz. 

Kurtuluş mücadelemi
zi devam ettiren gene bir 
milli mücadele <.!evrindiyiz 
Daha ciddi olmalı_yız. Sa· 
dece iyi niyetlere hitab· 
ediyoruz, kötü niyeti erin 
hiç bir sözij, tenkidi umu
rumuzda değildir,• Mem
leketi, vaziyetin gurektil'
mediği bir baskı a'lınd:ı 

bunaltmak zarureti dt! 
yoktu:-. Daha iyi:nser, da· 
ha şevkli, fakat daha va
zife, hak ve mesuliyct S.l
yar bir ruh ile, ayırıu, bo
zucu ve dağıtıcı ıi~ğil, bir
leştiril'i, yapıcı ve top~a-

yıcı bir tenkid ile, zorlu· 
ğu harp devam ettikce da 
ha artacak olan işimiz pt·
şinde olalım. 

tebcil ve takdis ettik 1 ri fi 
nıe e •' Büyük kurtarıcımıı 'E- Ebe Ji Şefırnizin göz· yecanlı menzu 111011 , 

bedi Şefimiz Atatürk'ün lerini hayala yumdukları Atatnrkiin q!01~ ııı6P'lı" 
Üfulünün döidürıcii dönüm an olan saat 9 u 5 dakika beiile MillY ~ef ı~ıı ııitl ...d' 
yılı olan bugün yurdun geçe llalkevi reisi Hifat Türk milletıne oıı~;a 
her tarafında hazin ihti- !'lecdet Evrimer, toplantıda neşrettiği beY~P e1ltP"" 
fallar yabılmaktııdır Şeh- hazır bulunanları beş da· okunmalurı takJP o1' 
rimiz hulkevirıde bu sııbah kika say~ı duruşuna· (da- tir. a ı4tıl yr 

. b B d soıır.. il çok hazin bir ihtifal yapıl vet eyıemış ve u saygı un en dileff•, 
mış ve Lıu ihlifaldc haşla duruşundan sonra kürsiye Anıtı ziyaret e ({. 111ııt ~ 

. Valimiz Şefik Soyer o'mnk gelerek Atatürk'ün h;ıyn· lilyf!t, Aske~i ; ~~ .. 
üzere Askeri ve miilki tmı canlandıran güz~l va Parti, H~IedıyeklerkoO fil 
~rkao, Parti, Halkev i ve heyecanlı bir hitabe yap- vi adına çel.~n und• "" 
Belediye erkanı, memur ıar, P1ıştır. Bu hitabeyi kiz lise ve anıtın °0 ur· "-
Pnrtililer ve kalabalık bir sinden ıki kızımızla llu- 1'duruşu yapılnıı~ ,ın1,-
halk kütlesi hazır bulun- susi muhasebe müdürü bayraklar, bU.;;itiltO 
muştur. Yılmaz Dokuoguzun be- uyularak yarıY8 1 1 

Milli Şef inönünün beyannamesi Kagir biııa ill~ 
ilanı .il! BhŞ tarafı birinci sayfede 

ittiham gününde meydana atılmış, Türk. l\lilletinin 
masu!D ve hakh olduğunu iddiı1 ve ilan etmiştir. 
İlk önce ebemi) t!ti kavrarım~mış oian gür sgsi, asla 
yıpranmayan bir kuvvetle nihayet bütün cıhamn şuu· 
runa niifuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandıktaa sonra da Atatürk, 
ömrünü, yalnız Türk ~fületinin haklarım, insaniyete 
ezeli bizm~tlerir.i ve tarihe hakkettiği meziyetlerini 
isbat etmekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, 

kudretine, fuziletir.e, medeniyet istidadına ve mükel· 
lef olduğu insaniyet vazifelerine sanulmaz itikadı \'ar· 
dı. ·•Ne Mutlu Türkün diyr-ne,, dedif{i zaman, kendi 
engin ruhunun, hiç sönmeyen aşkını en rnfinah bir 
surette hulasa etmi~ti. 

Fena zihniyet ve idare ile gt>ri bırakılmışTürk Ce
miyetini, en kısa yoldun insanlığın en mütekllmil ve 
e:ı temh zihniyellerile mücehhez, modern bir devlut 
haline getirınt-k omm baş'ıca kaygusu olmuştur. Teş· 
kilati 1'.:Sasiyenıizde ve bugün hizmet başında, irfan 
ınuhilindd ve geniş halk içinde bulunan bütün vatan-

. daşların viedanlarında yerleşmiş olan l.Aik, Milliyetçi, 
Halkçı, lnkılapçı, Devletçi, Ct\mbu'riy~t, b:ze bütün 
evsafiyle Alulürk"ün en kıymetli enıanetidir. 

Ufulündenberi Atatürk 'ün aziz adı ve hatırası, bil· 
tün halkımızın en candan duygulariyle sarılmıştır. 
Memlaketimiıiıı l.ıer köşesinde ve bütün milletçe, ken
disine göstl'rdiğiıaiz samimi bağlılık, Devlet ve mille· 
timiz için kudret ve vefanın beliğ misalidir. Türk 
l\lilletinin aziı Alatürk'e gösterdiği sevgi ve saygı, 
onun için Atatürk gibi bir evlat yetiştirebilir bir kay· 
nak oldu~u-nu bütün diinyaya göstermiştir. 

Atatürk'e taıim vazifemizi ifa ettiğimiz bu ande, 
halkımıza, kalbimden gelen şükran duygularını ifude 
etmeyi ödemesi lazım bir borç saydım. 

Milletler arasıııda kardeşçe bir insanlık hayatı 
Atatürk'ün en kıymetli id~ali idi. Bütün dünyada Ö· 

lünıüni!n gördü~ü ihtiramı, insımlığın atisi için ümit 
verici bir müjde olarak ıelAmlarım. Bu sözlerim, ya-
zıladyle ve .toprağımızda şiivalya askerleri ve müm
taz şahsiyetleriyll' yasımıza iştirak eden büyük mil· 
letlere, Türk .Milleti adın~ şükraıılarımm ifttdesidir. 

Devletimizin bftnisi ve milletimizin fedakar, sadık 
lıadimi, 

insanlık idealinin Gşlk ve mümtaz simusı, 
Eşsiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır. 
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94 kuruştur. 2(),11 

l uon 3- hale ~ dit· _# 
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pilanları lskeP ııet 
dadır. fste!diJef ,, 
gelip görebilirl•~1ısill 
6 ihale »çık · l 
konmuştur· . 114'~1 1' 
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ve saaUe Jskeıı tJ,rı 
K uracatl a 

.mı m ,.ı1 
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···ı~ lsk.Deniz Komu dS. ~ 
1- -lskenderull ?>it 1/ 

başı mevkiinde ."'ıat 
• 8 Jv'f ~ 

kdrgir bir bıO _,.,,O,.. 
lec~ktir. i tpr 

2--Kefif tutar ı 
89 kuruştur ... ııil ıo,l 
3-lhııle ~u cıır·:d 

cuma saat ·t6 liJ' 
·osU 

4-llk tellJI ~ 
dır. 19rtıJ' ~ 
5-Keşif, ~8p0 ,I' 

pilanlar Jsk~fer i~~ 
dadır. Istekh örebiP".I 
nüne kadar g 1' e 

9ÇI 11t• 
6 - Iha le ıac•• 11 

suretiyle yaP•.ıı ~j 
7--Isteklilerı od":· 

1 

ve saatta ısıı:,tl,r' 
K.na nıurac .O.ı';~ 
oluuur. 1·'A'JJ 
Kayıp nüf~~ 
An ta kyanıll l'iO· 

hallesind• ~ufll' . 
kayıtlıyım· o' 

lnöoü"ye uzun ömürler di 
erken sarsılınaız bağhhğı
ızı bir kere daha teyid 
·yor ve kahraman Baıbu
muzu sayğıJarıa selamlı-

Falih Rifki Afa 

Bütün ömrünü hiımetine verdiğin Türk Milleti ile 
beraber senin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Biltiln 
hayutında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. E
m~n ol, aziz hatıran sönmez meşale o1arak l'uhlan· 
mızı daima nteşli ve uyanık tutacaktır. 

mı yi~irdilll ~: 
cağım etıkisio• 
dığım ilin ejl 
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