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16 - Birçok ayd~ nlar~ n Türkiye için tek ç~ kar-yol diye ~ ngiliz, Amerikan veyâ Frans~z Mandas~ 'n~~ dü~ündükleri dönemde, ~air Mehmed Akif
(Ersoy), 21 A~ustos 1335 (1919) günkü 437-438 numaral~~ Sebilürre~ad dergisinde (Manda Mes'elesi ) ba~l~ kl~~ yaz~s~nda ~unlar~~ yaz~yordu: "... Türkler'in
yirmibe~~as~ rdan beri istiklallerini muhafaza etmi~~bir millet olduklar~~ tarilzen
müsbet bir hakikattir. Halbuki Avrupa'da bile mebde-i istiklali bu kadar eski zamandan ba~layan bir millet yoktur. Türk için istiklalsiz hayat müstahildir (imkans~zd~r). Tarih de gösteriyor ki Türk, istiklâlsiz ya~ayamami~t~r!"
Daha sonra 6 ~ubat 192o'de Bal~ kesir'e gelerek burada olu~turulan ilk
milli direni~~cephesini "büyük bir gazi" kabul eden Mehmed Akif, Za~anos Pa~a Câmii'ni doldurup ta~an cemaate: "zafer yolu bu yoldur!" diyerek
Bal~ kesirlilerin ümit ve imanlar~ n~~ art~ rm~~t~ r.
Istanbul'un i~galini Frans~z Elçili~i'ne protesto yaz~s~~ b~ rakt~ rarak ~iddetle red cesaretini de gösteren Mehmed Akif, 1919 Nisan sonlar~ nda asker ve milletvekili bulunmad~~~~halde Sebiliirre~ad dergisinin kli~esini alarak
Anadolu'daki Milli Mücadele'ye ko~unca, onun geli~inden çok memnunluk duyan Mustafa Kemal Pa~a, derhal aç~lan Burdur milletvekilli~ine seçilmesi için ~u emri vermi~tir:
Sifre
Ankara, 29.4.1336 (1920)
Konya'da 12'nci Kolordu Kumandan~~Fahreddin Beyefendi'ye
~stifasinda musir bulunan Burdur livas~~ Büyük Millet Meclisi azan ve Ahz-~~
Asker Reisi Miralay ~smail Beyefendi 'nin yerine, livay-~~ mezkür B.M. Meclisi
aziil~g~na Ankara'da bulunan ~air Mehmed Akif Beyefendi 'nin intihabzn~n te'min
ve neticenin i~~'ar buyurulmastru rica ederim.
Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal
' I. Bölüm, Belleten, c.L (197) (A~ustos 1986), ss: 53 I-44.
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(Harb Târihi Ba~kanl~~~: Atatürk Ar~ivi, Belge: 39)
(T. C. Genelkurmay Harb Târihi Ba~kanl~~~~Resmi ray~nkn Atatürk Serisi
Mu. 6, Ankara 1977, s. 145)
17 - 13 Mart 1923'de e~leri Latife Han~ m'la Adana'ya gitmek üzere
trenle Ankara'dan hareket eden Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Pa~a
(Atatürk), 15 Mart 1923 Per~embe günü Adana'ya gelmi~lerdir. Türkoca~~'n~~ ziyaretlerinde hat~ra defterine ~unlar~~ yazm~~lard~ r:
Adana "Tiirkoca~~ " Turklük n~2runun feyyaz men baz olsun!
Bu oca~~,: ate~i çok, pek çok kadimdir. Onu, as~rk~rca, söndürme~e çal~~makdan hâti kalmad~lar. Fakat, buna her te~ebbüs edenin oca~~~sondii. Çünkü
o müte~ebbiskr, dü~iinmiiyorlard~~ ki Adana "Türkoca~~" en asil Türk ocaklann~n
k~zg~n ate~lenyle dâimâ tenmiye olunmu~dur.
Oca~~,: bugünkü nurlu alevi her kalbi ayd~n/at~yor. Ben, bugün, bu alevin s~cak ternâsinda ne derin sevinç ve sacidet hisleri duydum.
15 Mart 39 Per~embe
M. Kemâl
Bu zengin topraklara, böyle münevver gençlere mâlik olan Türk Adana'n~n
oca~~~dâimâ tütsiin. 15 Mart 39
Lâtife Mustafa Kemâl
18 - Atatürk'ün 29 A~ustos 1924 Cuma günü ba~lay~ p 18 Ekim 1924
Cumartesi günü tamamlanan 51 günlük yurt gezisinde, 15 Eylül 1924 Pazartesi sabah~~ saat 9.45'te Hamidiye Kruvazörü ile Trabzon'a gelmi~lerdir.
Gazi Mustafa Kemal Pa~a (Atatürk), 16 Eylül 1924 Sal~~ günü ak~am üzeri
ziyaret ettikleri Trabzon Erkek Muallim Mektebi (Ö~retmen Okulu)'nin
hat~ ra defterine ~unlar~~ yazm~~lard~r:
24 Ki~ ni2n-u-evvel 1335 (1919) tânhinde Fevzi Pa~a Hazretleri'nin nazar-~~
dikkatini celbeden talebe adedi (25), bugün 16 Eylül 1340 (1924)'da (176), yedi
misli olmu~, geçen sene/erin mahmul oldu~u ahval ve ~erâit nazar-t dikkate al~n~rsa
memnun olmak lâz~ m, fakat memleketin muhtaç oldu~u muallim miktân
dü~ünülürse bunun daha yüz misline ç~kmas~~ icab eder. Kemiyet noksan~~ yeti~en
muallimlerimizin k~ymet ve faziktteki yüksekli~i ile ancak kabil-i telâfidir. Ziyâretimdeki me~hiiclat~ m bu emniyeti bana bah~etmektedir. Bundan dolay~~ Müdür ve
Hey'et-i Tâlimiye'ye te~ekkür eder ve yeni neslin en büyük cumhuriyetçilik dersini
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bugünkü Muallimler Hey'eti'nden ve onlar~n yeti~tirecekleri muallimkrden alacakt~r,
onu da hat~rlat~r~ m.
Reisicumhur
Gazi M. Kemâl
19 - 18 Eylül 1924 Per~embe günü Rize'yi ziyaretleri s~ras~nda iki
N4üftü, Atatürk'e bir dilekçe vererek kendilerinden medreselerin yeniden
aç~lmas~ n~~ istemi~lerdir. Atatürk Müftülere:
Tevhid-i tedrisat m~~istiyorsunuz? Bu millet mektep yapmayacak m~? ~imdiye
kadar geri kalma~nzzda en büyük âmilin ne oldu~unu bilmiyor musunuz? Hay~r
medreseler aplmayacakd~r. ~â~enizi mi dü~ünüyorsunuz? Müsterih olun, ibâdetinizk
u~ra~~,: b~rak~n bu milleti. Yoksa bu karar~~veren Meclis 'de sizden büyük âlimler
mi yok? Millet bildi~i gibi yapacak" dedikden sonra Rize Valisi'ne dönerek:
"Bu adamlar buras~n~~ ~ran gibi mi yapmak istiyorlar?" diye sormu~tur.
Bu haberin ajansta verilmesi üzerine, telgrafla duydu~u memnunlu~u
ve tebrilderini sunan ~zmir Milletvekili Mahmud Es'ad (Bozkurt) Bey'e
Atatürk'ün verdi~i cevap ~udur:
"Gezdi~im ve gördü~üm her yerde millet cehil ve taassuba ilân-t harb hâlindedir. Medeniyet ve teceddnd yolunda bir an kaybetmeye muvafakati yoktur. Pasl~~ dima~lann ~uursuz tefevvühleri, anide milletin mü~terek ve müdhi~~feverâniyk bunalmaktad~r. Bunu gözkrimle gördüm. Bilmünasebe vâki beyânât~ mdan dolay~~ izhar
ve ibla~~olunan siiriirlara te~ekkür ederim efendim.
Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal
20 - Atatürk'ün Hamidiye Kruvazörü'ndeki hat~ ra defterine yazd~ klar~~

yaz~~ ise ~udur:
Hamidiye Kruvazöründe
20 Eyh2l 1340 Cumartesi
Hamidiye Kruvazörü, mâziden yâdigâr kalan donanma aksiim~~ içinde, Türk
Cumhuriyeti'nin, denizlerde faâliyte geçen ilk gemisi oldu. Be~~senedenberi mütehassin oldu~um deniz hayât~n~~ bana ya~atan bu sefine oldu. Türk Donanmas~~ kumanda ve zâbitan hey 'etini bu gemide ve buna refakat eden Peyk-i ~evket torpido
kruvazöründe tan~d~ m.
Bel/elen C. LIV, 74
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Temas etti~im rü hu genç, mefküresi genç bu istikbal kumandan ve zcibitleri
bize bahny emiz için kuvvetli iimidler hâs~l etti. Bu k~ymetli, ~edid arzulu hey'eti
yddigdr-~~ ~nâzi- olan bu gemi içinde b~ rakmakla iktifd olunamaz. Onlar:, müstaid
ve müstahak olduklan kadar inki~afa mazhar edebilmek için, bugünün icâbâtina
. ük aksdm~~ deniz olan Türk
kavu~durmak ldzund~ r. Hududlart~z~ n mühim ve büy
ilk
olmak
gerektir.
O zaman Türk Cumhu.
.
y
devletinin donanmas~~ da mühim ve bu
r.
Mükemmel
ve
kaadir
bir Türk Donanma. eti daha müsterih ve emin olacakd~
ny
. e teddrikinden
s~ 'na mdlik olmak gayedir. Bunun ilk azimet noktas~~ sefilin-i bahr~y
. elle sevk ve iddreye muktedir kumandanlara, zâbitlere, müteevvel onlan muvaffak~y
hass~slara mdl~k~yettir. Hamidzy e'de ve Peyk-i ~evket 'le tan~d~~~ m arkada~lar, gaye. ebilece~imizin canl~~ ve k~ymetli delilleridir.
ye yünky
Bugün için bu güzide hey 'et buyuk aldka ile muhafaza olunacakchr. Mevcut
bu.y
. ük, küçük gemilerimizden yaln~ z kabil-itifdde olanlar tefrik ve ihyd edilebilir.
Donanmam~z hey'et-i umüm~y esinde, faal ve ndfi unsurlardan miitavdzi" bir bahri
cüz'ütam ~nicude getirmek imkdn~na kan~~ oldum. Bunun için Hükümet-i Cumhuri. k ~ahsan aldkadar olaca~~ m.
ye'nin, tedbir ve te~ebbüsleri))
Esas!: ve k~ymetli bir nokta-i azameti bulduktan sonra ondan muazzam gayeye yurumek ve ona vds~ l olmak elbette muj>esser olacakd~ r.
Gazi Mustafa Kemdl
Eylül 1341 (1925) Pazartesi günü Ankara'dan trenle ~zmit'e
gelen ve Sögüdlü Yat~~ ile Re~id Pa~a Vapuru'na geçen ve 22 Eylül 1925
Sal~~ günü saat 17.30'da Mudanya'ya varan Cumhurba~ kan~~ Atatürk'ün
Re~id Pa~a Vapuru Hât~ ra Defteri'ndeki yaz~ lar~~ ~öyledir:
21 - 21

22 Eylül 1925
Vapurda
Re~id Pa~a Vapuru'nda geçirdi~imiz saatler, k~ymeth hât~rdt~ m meydn~ nda
. et, Seyr-i-sefain iddremizin
bulunacakd~ r. Gördü~ümüz intizam ve mükemmel~y
muktedir ellerde bulundu~una ~übhe b~rakmamaktad~r. Bu yazzlanm te~ekkürdiir.
Gazi M. Kemâl
(Bu yaz~, Cumhuriyet gazetelerinin 24 Eylül 1925 Per~embe günkü say~ s~ nda da yay~ nlanm~~~bulunmaktad~r.)
Atatürk'e kar~~~alçakça yap~ lmak istenen ~ zmir suikast~~ üzerine
Genelkurmay Ba~kanl~~~ 'ndan Türk Ordusu ad~ na çekilen üzüntü telgraf~na, Cumhurba~kan~'n~ n cevab~:
22 -
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Erkân-~-harbiye-i Umümiye Riyâseti'ne
Suikast inzinasebetiyk nyâset-i devktlerz:yle multehir ve mzibahi kahraman Ordumuzun duydu~u teessüni mii~~'ir telgrafnâmeyi samilerini akl~ m. ~zhar buyurulmu~~eser-i muhabbete arz-~~ ~ükran eder ve k~ymetli Ordumuza selâm, muhabbetler
eylerim. 24.6.1926
Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemâl
23 - Atatürk, 14 Eylül 1928 Cuma günü Sakarya Motoru ile Dolmabahçe Saray~ 'ndan ~zmir Vapuru'na geçmi~~ve saat 14.3o'da gemi hareket
ederek Karadeniz'e aç~lm~~t~ r. Hareketten önce Dolmabahçe önünde demirli bulunan Hamidiye ve Mecidiye Kruvazörleri taraf~ ndan yap~ lan
u~urlama törenine kar~~l~k Atatürk ~u telsizi göndermi~tir:
Donanma Kumandan~~Fahri Beyefendi'ye
Erkân-z-harb Reisi Cevad Beyefendi 'ye
Karadeniz 'in dalgalan içinde en çok mücib-i mahzuziyetim, kalbi hissim,
hâttram siz olmaktas~ niz. Bunu size ve adreslerini bilmedi~im bütün arkaediyorum.
da~lara ve evkidlara ~bl ~~
' icumhur
Reis
Gazi Mustafa Kem'cil
(Deniz Kuvvetleri Komutanl~~~~Gonca Ar~ivi, Filo Emirleri, Sene
1926-1927-1928 Dosyas~. Ayr~ca Bk. Ra~it Metel: Atatürk ve Donanma, ~stanbul 1966, s. 124)
24 - Atatürk 20 Eylül 1924 Cumartesi günü Hamidiye Kruvazörü ile
Ordu'dan Samsun'a gelmi~~ve burada 24 Eylül Çar~amba gününe kadar
kalm~~, incelemelerde bulunmu~tur. 22 Eylül 1924 Pazartesi günü ziyâret
etti~i Samsun Muallimler Birli~i'nin hat~ra defterine ~unlar~~ yazm~~t~r:
Samsun
22 Eylül 1340
"Samsun Muallimler

hey 'etini tebrik ederim.

Gösterdikleri, m~inevver birlik âsân takdire sezâcl~r.
Samsun evlâdlan bu birli~in feyzinden ne kadar müstefid olacaklard~r. Bütün
Türkiye 'ye ~âmil, Muallimler Birli~i'nin, bütün milleti miinevver birlik hâline ge-
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tirdi~i zaman, Türk milletinin nas~l bir demir kitle olaca~~n~~ dü~ünmek cidden
zevk ve saddettir.
bity
.
Bu kadar nurlu, bu kadar mes 'ud netice verecek bir hedefin rehberlerin~~
hürmetk selamlanm.
Gazi M. Kemal
25 - Büyük Zafer'den birkaç gün sonra, ~stanbul Dârülfünân'u Edebiyat Fakültesi Müderrisler Meclisi, 19 Eylül 1338 (1922) tarihli oturumunda, Müderris Yahya Kemâl (Beyatl~ ) Bey'in teklifini oybirli~i ile kabul etmi~~ve Milli Mücâdele'nin büyük kahraman~ , Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Ba~kumandan Gazi Mustafa Kemâl Pa~a'ya "Fahri Müderrislik" ünvân~~ vermi~tir. Asl~, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörler Kurulu 1338-1339 (1922-1923) y~ llar~~ tutanak defterinde bulunan
Atatürk'ün cevab~~ ~udur:
Türk Hars~~'n~ n mihrak~~ olan fakülteniz fahri" müderrisli~ine intihab~ rndan dolay~~ meclisinize te~ekkür ederim. Eminim ki milli istiklalimizi ilim sahas~nda
fakülteniz ikmal edecekdir. Bu ~erefli tekamülün husulünü deruhde eden hey'etiniz
aras~nda bulunmak bence hdiz-i iftihard~r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Ba~kumandan
Gazi Mustafa Kemal
26 - Atatürk'ün 1930 y~ l~~ Kas~m sonunda Samsun'dan ba~layan Ege
Vapuru ile yapt~~~~Karadeniz gezisi 1 Aral~k 1930 Pazartesi günü ~stanbul'a geli~i ile son bulmu~tu. Atatürk'ün 15 Aral~ k 1930 Pazartesi günü
Üniversite'yi ziyareti s~ ras~ nda Dârülfiinün Emini (Üniversite Rektörü) taraf~ndan kendisine sunulan hat~ra defterine yazd~ klar~~ ~unlard~ r:
15 Kaniinuevvel 1930
~stanbul Darülfünânu'nda yüksek profesörler ve k~ymetli gençlerle yak~ndan tan~~d~~~ mdan çok memnun oldum. ~lim timsdli olan bu yüksek müessesenin büyük
hizmetleriyle iftihar edece~imize ~übhe yokdur.
Gazi M. Kemal
27 Menemen olay~~ üzerine Dolmabahçe'de Atatürk'ün huzurunda,
27 Aral~ k 1930 Cumartesi günü ö~le üzeri ba~lay~ p saat 18'e kadar süren
bir toplant~~ yap~lm~~d~r. B.M.Meclisi Ba~kan~~ Kaz~m Özalp, Ba~bakan ~s-
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met ~ nönü, Genelkurmay Ba~kan~~ Mare~al Fevzi Çakmak'a ~u mektubu
göndermi~tir:
"Menemen'de âhiren vukua gelen irtica' te~ebbüsü esnas~ nda db~tvek~h Kubi
. et
lay Bey'in vazife ifâ ederken düçar oldu~u âkibetten Cumhuriyet Ordusu'nu ta'z~y
ederim.
Kubilây Bey'in ~ehâdetinde mürtecilen.n gösterdi~i vah~et kar~~s~ nda Mene~nen'deki ahâliden bâz~ lann~ n alk~~la tasv~Pkâr bulunmalar~, bütün Cumhuriyetçi
ve vatanperverler için utan ~ lacak bir hâdisedir. Vatan~~ müdafaa için yeti~tirilen, da. ette bulunan
h~ fi her politika ve ihtiklin hâricinde ve fevkinde muhterem bir vazly
Türk zâbitinin mürteciler kar~~s~ ndaki yüksek vazifesi vatanda~lar taraf~ ndan
hürmetle kar~zlandi~~na ~üphe yokdur. Menemen'de ahâliden bâzdar~n ~ n hatalar~~
bütün milleti müteellim etmi~dir.
~stildn~ n ac~li~~ nz batm~~~bir muhitte genç kahraman Zdbi tvekili 'nin u~rad~~~~
,ecaviizii milletin bizzat Cumhuny et'e kar~~~bir suikast telâkki etti~i ve mütecaviz!er ile te~vikçileri ona göre ta'kip edilece~i muhakkakt~r.
Hepimizin dikkatimiz, bu meseledeki vazifelilerimizin icâbât~ ru hassasiyetle yerine getirmeye ma'tuftur. Buy ük Ordu'nun kahraman genç zâbiti ve Cumhuriyetin
mefkdreci muallim hey'etinin k~ymetli uzvu Kubiliiy Bey, temiz kan~~ ile Cumhuriyet'in haydi:Y etini tazelemi~~ve kuvvetlendirmi~~olacakd~ r."
Reis:cumhur
Gaz~~M. Kemâl
28 - Atatürk, Istanbul'daki inceleme ve ziyaretleri s~ ras~ nda 28 Aral~ k
1930 Pazar günü ö~leden sonra Çar~~ kap~'daki (Ayakkab~c~ lar Cemiyeti
Merkezi)'ne giderek, buradaki ayakkab~~ sergisini gezmi~ dir. Atatürk, Ayakkab~c~ lar Cemiyeti'nin hat~ ra defterine ~unlar~~ yazm~~t~ r:
"Kundurac~ lar sergisinde gördü~üm her türlü ayakkab~ lar, sanatkârlann~ n çok
ilerlemi~~olduklar~ n~~ ~sbat eden eserkridir. Vatanda~lara yerli ayakkab~lara ra~bet
göstermelerini tavsiye ederim. rerli ayakkab~lar~n~~hâriçden gelmi~~gibi göstererek
. atla sat~~~yapmak hevesine dü~enler bulundu~unu söyleyenler oldu. E~er bu
fazla fty
do~ru ise çok teessüle ~ fiyandir."
Gazi M. Kemâl
29 - ~ ktisad Bakan~~ Mustafa ~eref (Özkan) Bey'in 8 Eylül 1932 Per~embe günü istifas~~ üzerine 9 Eylül 1932 Cuma günü ~ktisad Bakanl~~~ 'na
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atanan ~zmir Mebusu Mahmud Celâl (Bayar) Bey'in göreve ba~lamas~~
üzerine Atatürk'e yollad~~~~telgrafa, Atatürk taraf~ ndan gönderilen cevap:
~ktisad Vekili Celtil Beyefendi 'ye
Y~llardan beri büyük ve ciddi ikisad i~leri içinde bizzat u~ra~d~nzz. Görgü ve
tecrübelerinizi ço~altt~nzz. Bu defa ~ktisad Vekiikti'ni daha yüksek ameli vaszflarla
deruhte etmi~~bulunuyorsunuz. Bundan çok memnun ve müsterihim.
Gerek za-t-~~ devletiniz ve gerek zil.'
Hazretleri'ne te~ekkür ederim.

devletinizi büyük isabetle seçen Ba~vekil

Bütün dilnyâcla oldu~u gibi memleketimizde de en ba~da bulunan mühim i~imiz, iktisad i~idir. Bu i~de en yüksek muvaffakiyeti te'mine çal~~mak hayâtidir,
zarwidir. Bunun için bu i~de bütün devlet te~kilat~n~n, bütün yurtta~lar~n ve hepimizin ciddi duygularla aliikalz olmam~z liizumu tabiidir. Milli ~ktisad yolunda
emin olarak ve emniyet verecek kat'i ve radikal ad~ mlar atarken esas program~ m~z~n
ilham etti~i ameti tedbirleri tercih etmek en do~ru yoldur.
~çtimai heyetimizin bütün i~~bölümleri sâhiblerini ayn~~ faydal~~ alâka ile bu
yolda elek vermi~, omuz omuza dayanm~~, bir hedefe yürüyen samimi yolcular~~
yapmak, Devletin iktisad i~inde yorgunlu~unu azaltmak ve muvaffakiyet zaman~n~~
k~saltmak için tek çâredir. Muvaffakiyetiniz için benimle beraber bütün arkada~lar~m~z~n ve yurdda~lanm~zm maddi ve manevi her türlü vâsztalarla yard~ manzz oldu~unu dü~ünerek miistenhâne ve muvaffakiyetten emin olarak radikal surette çal~ pn~z efendim.
Reisicumhur
Mustafa Kemâl
30 - Kom~u ve bilhassa Afganistan, ~ran, Saudi Arabistan, Ürdün ve
~rak gibi ~slâm ülkeleriyle dostça, yak~ n ili~kiler geli~tirmeye dâimâ önem
veren Atatürk, Irak'~ n Milletler Cemiyeti'ne girmesi üzerine ~rak Kral~~
Faysal'a ~u kutlama telgraf~ n~~ göndermi~tir:
~rak Kral~~Faysal Hazretleri'ne
Kom~u ve dost Irak'~n tam istiklâline sâhib bir devlet olarak Milletler Cemiyeti'ne girmesi beni ve Türk milletini pek memnun eden bir hildise olmu~tur. Hararetli tebriklerimi takdim eder ve çok samimi dostluk hiskrimi bu mes'ud vesile ile
de tekrar eylerim.
Gazi M. Kemâl
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- Milli Türk Talebe Birli~i, 25 Nisan 1933 Sal~~ günü ola~anüstü
bir kongre yapm~~t~r. Kongreye 51 yüksek okul ve fakülte temsilcisi ile
oo'ü a~k~ n dinleyici-ö~renci kat~lm~~lard~ r. Razgrat olay~n~~ protesto amac~yla yap~lan gençlik gösterisinin izin al~nmadan yap~lmas~~ sebebiyle kovu~turmaya geçilmesi üzerine, izinsiz gösteri ile bir ilgileri olmad~~~ n~~ bildiren Türk Talebe Birli~i Kongresi Daimi Delegeleri'ne cevap veren
Atatürk'ün telgraf~~ ~udur:
31

Gençli~in çal~~kan, hassas ve milliyetçi yeti~mesi esas dilekkrimizdendir. Gençlik her türlü faâliyetlerinde Cumhuriyet kanunlanna ve Cumhuriyet kuvvetlerinin
usul ve kaidelerine riayet/sür bulunmaya da dikkatli olmal~d~ r. Cumhuriyet Hükümeti'nin milli meselelerde vazifesini bilir oldu~una ve kanunlar~n ve adli kuvvetlerin
adaktine emin olunuz.
. icumhur
Reis
Gazi Mustafa Kemâl
32 - 19 A~ustos 1918 Pazartesi günü yan~ nda Süleyman Nazif, Fâik
Ali, Muslihiddin Adil ve Râsim Ferid Beyler oldu~u halde Tevfik Fikret'in
A~iyân'~n~~ ziyâret etmi~~ve deftere ~unlar~~ yazm~~t~r:
19 A~ustos 1918 Pazartesi tavâf-~~ tahatturunda bulunmakla miibahi peresti~kürii~~-: Fikret.
M. Kemâl

Süleyman .Nazif

Fâik Ali

E~ilmeyen bir ba~~n huzûr-u mânevisinde hiirmetle e~iliyorum.
Muslihiddin Adil

Rüsim Ferid

33 - Cumhuriyet i'lân~n~n 7. y~ldönümü ~erefine 29 Ekim 1930 gecesi
Ankara Türkoca~~'nda düzenlenen baloda Amerikal~~ gazeteci, Associated
Press muhabiri Miss Dorothy Ring, Atatürk'le bir mülakat yapm~~t~ r.
Atatürk'e: "Türkiye'nin hangi bak~mlardan Amerikanla~maszrun di~~iiniildii~ünii”
soran Miss Ring'e Atatürk'ün cevab~~ ~udur:
"TÜRK= B~R MArmux DE~ILDIR VE HIÇBIR MILLETI
TAKLID ETMErECEKD~R. TÜRK~rE NE AMER~KA.NLA~ACAK, NE
DE BATILILA~ACAKDIR; O SADECE OZLE~ECEKD~R.” (Joseph C.
Grew's Diaries, MS. Am. 1687, C. 49, p. 1981-2, Houghton Kütüphanesi
.-Cambridge, Mass,- Yazmalar Kolleksiyonu) (Ayr~ ca bk. Prof. Ercümend
Kuran: Atatürk ve Türkiye'nin Modernle~ mesi, Türk Kültürü, Kas~m
~~965, Say~: 37, s. 64).
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34 - U~ak'~n dü~man i~galinden kurtulu~unun 11. y~ldönümünde
U~ak Belediye Ba~kan~~ taraf~ ndan davet edilen Atatürk, 2 Eylül 1933
tarihli ~u telgrafi yollam~~t~ r:
Kurtulu~~Günü'nün Tildöniimiinii Ben de Kutlar, Hakk~ ndaki Duygulann~za
Te~ekkür Ederim.
Cumhurre~st
Gaz~~Mustafa Kemâl
34 - Türkiye Himâye-i Etfal Cemiyeti (Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu) Genelsekreteri ve Bolu Milletvekili Dr. Fuad (Umay) Bey, 7 Nisan
1923 Cumartesi ak~am~~ Agitania Vapuru ile New York'a gelmi~tir. Ertesi
gün saat I4'de New York'taki "Türk Teâvün (Yard~ mla~ma) Cemiyeti"
kulübünde bir "New York Himâye-i Etfal Kongresi" yap~lm~~t~ r. Doktor
Fuad (Umay) ba~kanl~~~ nda Amerika'n~ n çe~itli yörelerinden dokuz Türk
ve Müslüman cemaati temsil eden onüç delegenin kat~ lmas~yla 8545 ki~inin temsil edildi~i bu kongrenin gündemi ~uydu: "~imdiye kadar Amerika'n~ n muhtelif cihetlerinde te~kilâts~z cemaatler halinde ya~ayan
Müslüman unsurlar~~ te~kilat alt~ na al~p aralar~nda bir i~tirak sa~lamak; vatanda sefil ve bedbaht sürünen yüzbinlerce yetime yap~ lacak yard~ m~~ daha
müsmir bir ~ekle sokmak."
Bu kongre için Gazi Mustafa Kemal Pa~a taraf~ ndan gönderilmi~~
mektubun Dr. Fuad Bey taraf~ndan okunmas~ , aya~a kalkan delegelerin
son derece co~kun ve ta~k~ n gösterileriyle kar~~lanm~~t~:
Türk Tedviin Cemiyeti'ne
Ankara: 12/3/339
vatan miicahedesinde ~ehid dü~en kahramanlar~n yavrular~~stihliis ve
. le
n~~
~~t, mes 'ud etme~e çal~~an Tiirkty e Himâye-i Etfal Cern~y eti vedaal~y
~iihedâ haklar~nda Amerika'da bulunan dinda~lanm~z~n göstermi~~ve göstermekde bulunmu~~olduk/an his-stY dt-z âlicenâbâne ye yüksek alâka-i insaniyetperveriine fevkalade memnuniyetimi m~kib oldu. Uzak ufuklardan Tiirkty e kahramanlar~n~ n evkidlanna dest-i muayene' uzatan zevilt-~~âliyeye suret-i mahsusada arz-~~ te~ekkürat eylerim.
Bugün adedleri yüzbinleri geçen bikes vatan yavn~lann~n dâimâ derhât~r buyurulaca~~ndan kuvvetle iimidvar bulundu~umu arz eylerim efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Gazi Mustafa Kemâl
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(Doktor Fuad Mehmed (Umay): Amerika'da Türkler ve Gördialerim, ~ stanbul, Vatan Matbaas~~1341, s. 26)
35 - Anafartalarda, Atatürk'ün 19. Tümen'ine ba~l~~ 57. Alay~n komutan~~ Binba~~~Avni Bey taraf~ndan tutuklanan ~ngiliz Te~meni Paterson'un
üzerinde bulunan ~ngiliz askeri' haritas~n~~ Avni Bey, komutan~~ Mustafa
Kemâl Bey'e, O da birli~inin ba~l~~ oldu~u komutanlan Es'ad (Bülkant)
Pa~a'ya vermi~tir. Atatürk, haritan~n üzerine kur~unkalemle ~unlar~~ yazm~~t~ r:
Bu haritantn umum Kolordumuz niim~ na Kolordu Kumandarumtz Es 'ad Pa~a
Hazretleri'ne arz ve takdimi ensebdir.
M. Kemal
(Haritan~n asl~, Es'ad Pa~a'n~n ye~eni say~n Kâz~m Ta~kend'de, fotokopisi ise Hayat Tarih Mecmuas~, ~~ Nisan 1965, Y~l: 1, Say~: 3, ss. 20 ve
22'dedir.
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