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Bu Acı Hıidise ile Türk Vatanı Büyük Yapıcısını, Türk Milleti Ulu Şefini, İnsan- 1 
hk Büyük Evladını Kaybetti. Milletimize içimiz Yanarak, Bu Tarife Sığmıyan ı 

Ziyadan Dolayı En Derin Taziyetlerimizi Sunarız. . ••• 



SAYPA 1 

-------······-------
Kurulmuş olan nizam ve vaziyeti, büİük Türk mılleti-
nin hükumeti ile yekvücud o1uak teyid ve temin 

edeceğine şüphe yoktur. 
/jnkara, 10 ( fj~f1) - /jfatürkün, rnüda

vi ve müşavir tabipleri tarafındaıı verilen 
rapor suretleri: 

Reisicumhur fftatürkün umumi hallerin· 
deki vehamet dün gece saat 24 de neşre
dilen tebliğden sonra her an crfarak, bu
gün( 10 lkinciteşı in 938 perşembe) sabahı 

1 

saat 9 zu 5 geçe Büyük Şefimiz, derin 
koma içinde terki hayat ("'tmişlerdir. 

Müdavi tabipler: 
Prof. Dr. Neşet Ömer İrde/b 
Prof. Dr. Mim. Kemal Öke 
Dr. Nihad Reşad Be/ger 

Müşavir tabipler: 
Prof. Akil Muhtar Özden 
Prof. Dr. Hayrullah Diker 
Prof. Dr. Süreyya H. Serter 
Dr. M. Kamil Berk 
Dr. flbrevaya Marmara/J 

l'ınkara, 10 (fi.fi.) - Türkiye Cu,77huri
yet Hükumetinin resmi tebliği: 

Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredi
len son raporu fltatürkün dünyaya göz 
kapadığını bildirmektedir. 

Bu acı hadise ile Türk vatanı Büyük 
Yapıcısını, Türk milleti Ulu Şefini, insan/Jk 
Büyük evladını kaybetti. 

Milletimize içimiz yanarak bu tarife 
sığmıyan ziyadan dolayı en derin taziyet
/erimizi sunanz. 

Kederlerimizin tesellisini ancak ve an
cak Onun büyük eserine bağ/J/Jkta ve aziz 
vatanımızın hizmetinde aranz. 

Şurasını da herşeyden önce beyBn et
meliyiz ki, ölmez olan Onun büyük eseri 
Cl!mhuriyet Türkiyesidir. 

Hükumetimiz, içinde bulunduğumuz bu 
mühim anda bugüne kadar oldu,cju gibi, 
dikkatle vazife başındadlf. Müesses olan 
nizam ve vaziyeti idame hususunda, büyük 
Türk milletinin hükümetile yekvücud o/a. 
rak teyid ve temin edeceğine şüphe yok
tur. 

Büyük Millet Mecıısı yeni Cumhurreislni bugün seçecek: 
11nkara, 10 ( fi.fi. ) - TeşkilafJesasiye 

kanununun 33 ncü maddesi mucibince Bü· 
yük Millet Meclisi Reisi !1bdülhalik Renda, 
Reisicumhur Vekaleti vazifesini deruhte 
etmişlerdir. 

• 
Yine Teşkilatıesasiye kanununun 34 ncü ' 

maddesi mucibi, ce Büyük /vli/let Meclisi 
. ·derhal yeni Reisicurnhu, u intihap edecek

tir. 
Türkiyenin en büyük nıakamına Teşki

lafJesas ıye kanununa göre, geçecek olan 
zafln etra!Jnda hükümetile, şanh ordusu 

1 
ile ve bütün kudret ve kuvvetile Türk mil· 

1 
Jeti sarsJ/maz bir var/Jk olarak toplanacak 
ve yükselmesinde dev1Jm edecektir. 

Bugün ayn/Jğına ağladığımız Büyük Şe
fimiz fltatürk, her vakit Türk milletine 
güvendi. Eserlerini bu güvenle yapfJ. İda
mesi esbabını da istikbale malederek, gü
venle büyük milletimize blfakfJ. 

Ebedi Türk milleti Onun eserlerini ebe
( Devamı Dördüncl Sayfada ) 

· ...... 
Zübeyde Hanım, Kendinden Doğan Dehayı - Babasız Kal
masına Rağmen-Canlı Ve Heyecanlı Tutmayı, Kuvvetlen
dirmeyi Ve Kemale Erdikten Sonra Yüce Bir Arma(Jall 

Muıtafa Kemli 1881 yr 
laada •• Salanlkte doidu. 
Rüıumat memurlarından iken· 
ticaret hayatını memurluk 
hayatına teıctb ederek çe· 
kllmtı ve kereıte Ucaretlle 
tıtlıale baılamıı olan Ali 
Rıza Efendinin ojludur. 
A•aaı Ztıbe1de Hanımdır. 

Alt Rıza Efendt, Muıtaf a 
adını verdıtı biricik oğlunu 

pek küçük yaıta yetim bı 

rakıp, öldü. lıttkballn Ata
Ulrkü Kemli, anaaının elinde 
kaldı •e onun tarafından 

büyütüld6. Bu IUbaria Zü· 
beyde Hanım tarJbJn kay· 
dettlii en bGyük analardan 
biri •e hakikatte o anaların 
en büyQjüdür. 

Zübeyde Hanım kendinden 
dolan dehaya babaaız kalma 
11aa ralmen - canla ve beye
canh tutmayı, kuvvetlendir· 
meyi •• kemale erdırd•kten 
ıonra yüce bir armalan 
olarak mlllettne vermeyi ba 
ıaran ulu bir kadındır. Türk 
kadınlarının yüz ıuyudur. 

Bizzat Mustafa Kemli, 
1 ana elinde ve...ı yetim iken 
ıeçen 6mründen bir luımını 
16yle anlatıyor: 

« Çocukluğuma ald hfttır· 
ladıiım ıey mektebe ııtmek 
meselesidir . Bundan dolayı 
babamla anaem arasında 

tlddetU bir müna 
kaıaı.. vardı. Annem~ılihller· 
le ;mektebe baılamamı ve 
mahalle mektebine gitmemi 
tıtlyordu. "Rüıumatta me· 
mur olan babam, o zaman 
yeni açılan Şemıl Efendin in 
mektebine devam~ etmeme 
ve yeni usul üzerine oku 

Olarak Milletine Vermeyi Bildi. 
'' k•cübt ıöıterlyor. Bıl 
ha11a ;j'yazlyede iiıUindilr· 

· Bu, hocalarının dtkkatlol 
celbedlror. O kadar ki, bo· 
caları ona bir talebe ııbt 
bakmıyorlar, yetlımtı btr 
adam ııbı, keadllerlnln btr 
arkadaıı gibi bakıyorlar. 811 

yüzdendir ki o zamana k•• 
dar lıml aadece Muıtaf a ol•11 

ıocuıa, bir ıün riyaziye bo· 
ca11 ıunu ıöylQyor: • 

« - Oilum, ıenln de adıll 
Muıtaf a, benim de. Bu böt· 
le olmıyacak, arada bir farlJ 
bulunmalı. Bundan 1011r~ 
ıenln adın Muıtaf a Ke.,I 
olıun.» 

O zamandanberl lımt MıJt" 
taf a Kemal oldu. 

Muıtaf a Kemli rırası1e 
denlerıode becanıo bul.o• .. 
madıjı zamanlarda oDuo 
yerine dıter ıınıflara boe•· 

Ulu ~/, Tiirk milletinin lıürrlyetlni kurtarmak azmile lık ediyor. o6rt ıe~ehk rilt' 
-: ;- Kocatepeyt çıkarlarken tiye tahılllnı bu mu9affald .. 

le} beraber dayJmıo nezdln ROıtlyeılne ıırmtı,• l>ukertl yetle bitiriyor. idadi tabıtH· 
de yerleıttk Dayım köy ha mektebine ılrJılnt kendisi nt görmek için Manaıtı,. 
yata geçiriyordu. Ben de bu , bitıraları ara11nda ıöyle ao· ııdıyor. Kendtıl diyor kt: 
bayata karııtım . latıyor: «Manaıtır Aıkerl idadi .. 

d ılnde riyaziye pek kol•f Bana vazifeler •eriyor, « Blnbaıı Ka rl Bey lı· 
1 · aeldt. Bununla meııul o .. beD de bunları yapıyordum mlnde bir komıumua vardı • 

O l b B maya devam ettim. f akalı Kardeılmle birlikte bakla 1 u A met ey Aakeri I 
R.n. tt ı d dt Franıızcada ıerl tdtm. Uı 

tarlaasnıo ortaamda bır ku· uf yeı ne evam e yor· 
11la zamanıada bir çar• ar•· 

1 .11.btıde oturd·dumuza ve du. Onu mektep elblıealle I f ,. 
u ~ dım. ki, üç ay ıızllce re 

ı~hd6kçe, ben de b6yle elblıe ler mektebtnio buıuıl ııor karıaları kovmakla ufraıh· 
jımızı unutmam.. Çıftçllık ... 
hayatının dljer tflerJne de 
karaııyordum. 861lece biraz 
'vakit_ geçlnce..Cannem, ben 
mektepılz kaldıiım için, en· 
dlte etmeye baıladı. Nihayet 
SelaDlkte buluoen teyzemin 
evine ıııtmeme ve mektebe 
devam etmeme karar veril · 
pi Selanlk Molk,ye Rüvu 

giymeye hevealeDlyordum. Bu fına devam ettim. B6ylec• 
dereceye vaııl olmak için mektep deralerıne nfıb•tl• 
takip edtlme•I lazım ıelen fazla Franıızca 6ireodflD·• 
yolun Askeri RGıUyeılne 

gitmek olduiunu anlıyor -
dum. 

O aırada annem SellnJğe 
gelmtıu. Ona Aıkeri Rittl 
yeılne ıltmek arzuıunda ol· 
duiumu ıöyledtm. Validem 

.... a 

Genç mektepli idadi IDek· 
teblode edebiyata da meralı 
ediyor. Hele ıur kendtııo• 
çok çekici gör6n6yor. fa .. 
kat bu elenin hoca11 oo•= 
«Bu tarzı lttlıal ıenl aık•' 
olmaktan uzaklaıtın1•r·» 
Diyor. Bununla beraber ıl· 
zel yazmak lıtell ıenç Mu•
taf a Kemalin ruhuna derlO 
izlerini salmııtır. 

Bu heyecan vere• ve .ıı· 
ıündüren menkıbeden Mu•· 

• ta fa Kemalin ıeclyelerJndeO 
bir çoiunuo daha çocukluk· 
larında tebar6z ettıiini ao 
lıyoruz. O ıün ctıledJilol 
yapmakta tereddüt etaııyeJJ 
çocuk, buııünün her tyı "e 
her faydalı ıeyl yaprun•• 
muvaffııık o an büyük ad•· 
tnıdır . Ortft labııl çağınd• 
haluızlığa hyaa etmeil bl 
lt!n genç Türkten, yirmi bef 
yıl aonra koca bir empery•' 
llıl aleme ve ıultanlaf tab· 
tına kurıı ezici btr tbtllil 
yapan milli kahraman çıktı 

Tarihde eşi 1Jlmtyan Büylik Kumandan İstlkLô.l horblnde yoktan var ettiği or· 
duyu teftiş ediyor. 

Yabancı bir dildeki pek ta• 
bil alııkanıızlıiı hazmede111l· 
yecek kadar b .... , ol•O 
mektepli, buıün kendi aı 
dilinde yaııyan yabancılık · 
ları atan ve daha dofru•ll 
milletin~ öz dlltot veren bii· 
yük lnkılipçıya taha•vll ~e 
t~me11ül etti. Demek ld o, 
anaaıodan bGyilk doldu. 
büyük olmak için ve btlyOlı 
lere yakııan ıektlde yaıadı 
ve ertıilmez bir bOyilklGi• 
erdi. 

mama taraftardı. Nihayet 
babam lff mahirane bir ıu· 
rette halletti. Evvela menıf
m mutade ile mahalle mek· 
teblne baıladım. Bu ıuretle 
annemin göalü yapılmı ı ol
du. Bır müddet ıonra da 
mahalle mektebinden çıktım. 
Şemıl Efendinin mektebine 
kaydedlldlm. Az zaman aon· 

yeıine kaydolundum. » u l<erllkten çekiniyordu. Kft
bul imtihanı zamanı , ona 
sezdirmeden kendi kendime 
Askeri RüıUyealne giderek, 
ımtthan verdim. Böylece va· 
lideme karı1 bir emrivaki 
yapııuı oldum ,, 

"·- al ra babam vefat etti. Annem-

O mektepte Kaymnk Ha
fız adında bir .Arapçn hoca· 
ıı varmıı Bu hoca bir gün 
11nıfta den verirken Muııtft

f a Kemi! diğer bir çocukla 
kavga etmlı, çok ıürültü ol. 
muı . Ru yüzden hocl\ yeni 
talebeaine pek fena 010&

mele etmfı. O da hemen 
mektepten çıkmıı, Aıkeri 

Aıkeri Rüıtlyealnln tktncl 
11mf ıada çocuk arkadaıları 

araaında keıkla zeki11odan, 
yükıek kabiliyetinden dola · 

Muıtaf a Kemli, Mana ıtır 
( Sonu d6rdloc6 .. ,f ad• ) 



TDRKOILl SAYFAı 1 
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• 
Sevginin Bütün Hududsuzluğu ile Sevilen Şef. 

f}, Yarattığı Eserini İkmal Eden, Yeni Baştan Kurduğu Türklüğün İstikbalinden Emin, 
~ıl&bın, Cumhuriyetin Ebediliğine inanmış Bir Huzur içinde Gözlerini Hayata Kapadı. 
ltn Millet; Yüksek Milli ŞuUru \ ' e Beraberliği ile, DaimaOnunİzinde Ve Ona 

Hayatta \leı·diği 8(ize Sadık Kalara.k \Türüyecektir. 
baa, Bahkeılr kuruluı •• 

~Jıt11nn en lzttraph, en ) 't -.e< elemlt ıinOnO 1ııa· 1 

1 
-, fltyflk Şefta bayata ebe· 1 
~... ıöalerlal kapadıfıaa 
't it 4nltara radyoıunun H · 

t 'ta içe doiru •erdıtt ka 
t~ "-ber bütün ıehlrl bıçlu 
'" bojdu. 

'l t0c:uklar alladı, ıeaçler 
8' lada, ihtiyarlar atladı. 
ı,~'"' Şef la her tıarettnl 
~, lllbaa her aafbaalDda ıe · 
" ~ yerine ıetlren, Onu 
ıt •thıın b6tün hudutauzlutu 
lıo~ . le•en Ye ıayan Balı 
~ için, bOU!ın memlek•t 
~ bu acıdan, bu lzttrap 
.. ı dalaa elim haber ne 
..._~hrdt? 
~~''• ha herle birlikte ıe 
"- e ealcl ve matemi bir 
tt ., dofdu. Hanılmlz hno 

lllt~ı teıellt edecektik? 
) ~Jbettlllmlz, b6t6n dün 
~'~•il rıpta ile, ta kdlrle 
" •eıtle tle dehHtoı. ,n. 
~111tat, eııtzlfllnl anlatmak 

bettremedıtı Muıtaf a Ke-
:'l 18 •llyon T6rkGn 
'-dı. 

~ ~aılzta içini kalemin, 

'

' ı._enla tarif edemlyeceil, 

"' t 't ' •1111yacelı bir acı, btr 
•t Yakıyor. 

"1'Grk bu derin fztlrabını 
't~I,, ıeçıe de uoutmıya 

~tır . 

'•icat bu hOyOk elem Ata· 
~Go açbfa ıtıkh yolda 
~ lııt~blr •akit ne•mtdlye, 
tt hl11ltfe de d6ıOr:nlyecek 
,{' 0, bize en bGyOk eıerl 
)t '" C•mhurlyet de•rlnln 
~~-ı içinde ııdılecek yolu, 

tfı r6ıtertılı. 
) 'i •rattılı eıerl ikmal eden. 

ı:-• b~taa kurdufu Türklft · 
~ı' lıttkballnden emin, la . 
dır~bıa, Cumburtyetln ebe 
lçı ilae lnaomıı bir huzur 
ıa,:de ıözlerlnl bayata lca · 

•• ._:u 1111llet; yftkıek milli 
~ tu, beraberllil altında 

~:itti• Onun tztnde ve Ona 
~~•tta •erdıtı ıöze ıadık 
ı,k •'•k yürüvecekttr. TOrk 
~.,' 1 lbının Büyük Kurucu 
~'dd<tra aldıfı hız ebediyet~ 

l\t devam edecektir. 
ı 18 Mll100 Türkftn ııozyeı· .. , 
~' ftraıında hugü, bir da 

telcra.r ettif 1 e nd budur. 

~et Demiray 

~in Reisicumhur inıihı~ı 
yıpllıcak 

~~~1ltrara, l(l ( A A . ) -
~•lcuınhur Vektlı Ye Bü
t.L.ı M&Uet Mechıl Relılaln 
~•ta: 

'-'&&~•1•1cu111hur Atatürkün, 
''• eu oıateme eark eylı,en 
lttı~ llJaı dolaylılle Tefkı· 
\c' eıaıtye kanununun 34 

"' ~ -.ıaddeaı mucibince ye 
~~ eıııc•mhur intihap edtl 
t ı Oızere T eırlntanlaln 
ı 1 lıct Cama ılnü ıaat 
"1~ 81,a1r. Mıllet MeclJılnl 
·~a da •et ederim. 
ltetaaeumbur Velıtll 
•• Blylk Mtllet Mecltıı 

Ret at 
A. Reltfla 

CİHAN HARBİ İÇİNDE MUSTAFA KEMAL ... 
Cihan Harbi Üzerinde Kuvvetli tesirler Yapan, Çanakkale tarihini Ya
zan Anaf artalar Kahramanı; Conkbayırında Düşmanla Olan Çok Muş. 

kül Bir Anı Nasıl Tiirk Milleti Lehine Çevirdiğini Bizzat Anlatıyor: 

«- Düşman Benim Bulunduğum Yere Gelse Kuvvetlerim Pek Fena Bir Vaziyete Dütecek, O Zaman 
K&çan Efrada : - Düşmandan Kaçılmaz, Dedim. - Cephanemiz Kalmadı, Dediler. - Cephaneniz 

Yoksa Süngünüz Var, Dedim· Ve Bağırarak Bunlara Süngü Taktırdım.» 
fa Kemli orada kaldı . Fa
kat Arıburnuna ihraç hare • 
kita baılar baılamaz bu bü· 
y6k aıker hemen kendi te · 
ıebbihlle, lnııyatl•I ile Arı 
burnu mıntaka11na yetııerek 
taarruza geçti. Düımanı ta · 

bıJde mıhladı. 

Cıhan ukerl tarihinde pek 
mühim yer tuta• ve Cthen 
Harbı üzerinde pek kuvvetli 
teılrler yepao bu büyQk aa 
vaıı hızzat Muıtaf a Kemli 

l t6yle anlatıyor: 
« 25 Niuo 1915 ıabahı 

\ ıdt. _ Arıburnunda bir hadlıe 

cereyan etmekte elcluiu, lfl. · 
ttlea 1reml toplarıaıa MliD • 

dea anlaıılm11tı. 
Bütün fırka kıtalarıaıa 

harekete hazırlık dereceıl 
çoialtıldı Bır tarafta• May· 
doı:maotakHı kumandaalı· 
tından malQmat bekliyor· 
dum. Bır taraftan da kolo~-
dunun •eya ordunwa ••rl· 
Dl.... Y aloız farkanın ıG•arl 

böl6j6oe - maltmat al•ak 
lçla-Kocaçlmen lıtlka•etlne 
hareket etmeıl emrini Yer· 
dtm. 
( Sonu dördGacü ıaJfada ) 

Ballkesir; en iztir1ph, ın acı ıuıüou yııı~i. O~~lıri 
gençler, mini mini yaYrular Atıtürküı biyük 111nıtiıi 
hor zaman mü~ıf aa ıı muhal aza ıdece~lırinı ııcı~ 

göz yaşlan ırasmdı ınd ettiler. 
Dün matem haberl ıebt· 

re yayılır yayılmaz bGtiiD 
daire ve mile11eıeler bay · 
raklarıoı yarıya kadar indir· 
diler. 

Her yerde tı hayata bü
yük ölüye hürmeten kendl
lıftoden durdu. 

netini her zaman mildafaa 
•e mubaf aaa edeceklerine 
ııcak a6zyaıları araaıuda anci 
lçmtılerdlr 

.. 86tün millete kalbimizden 
kopan acılarla tazlyetlerlmlzl 
btr daha aunarıa 

Bahkesirlilerin sonsuz ıcı
lann1 ifade eden telırıf fır 

O, lurihln sinesinde, dılnya durdukçu de/ıaswa erişilma en büyük kumandan ola
rak ywpyacuklır . 

Kah•elerde. razloolarda 
hlçbır oyun ovnandıiı göze 
<tırpmıyordu . Stnemalar, bü· 
tüo reklamlarıuı k1tldırmıı· 

lıu, kapılarına ve rekllm 
l e vhalarını ılyab bezlerle 
6tmüılcrdt. Birçok ma· 
jazalar da vltrlnlerlol Bü. 
yük Şefin ılyab tüllere aa
rılmıı fotofraftarile ıüılemlı 
lcrdı. 

Düo Vah ve; Partt Baıka
nı Ete m A ykutla, !,Belediye 
Rebi Naci Kodanaz, Halke•t 
Retıl fe yzt Sö~ener; Relıl · 

cumhur Vekili Ye Türkiye 

Burük Mtllet Mecllıl Relıl 
Abdülhalık Rendaya. Baı•ektl 
Celil Bayara, Dahtlıye Vekı. 
la ve Parti Genel Sekreteri 
Şü!nü Kayaya, Balıkeıtrllle
rin, Büyük Şefi kaybet•ek· 
le duydukları ıonıuz acıyı 
ve elemi ıu tel yaaılartle 

blldlrmlılerdlr: 

Mt mldcetl, i.ıöyle " r kor· 
kunç kavgaya g .r miıken, 

Muıtafa Keaıil gibi blr aı · 

kerin Sof ya ataıemıhterlliln· 
de harbe adeta ıeylrcl kal
maya razı olmı1acaiı pek 

tabii 'dl. Oımanlı ordulara 
Baıkumandanlığmdan faal 
bir hizmet lıtedl Onun ıu· 

kerllktekl fevkalade latldad 
•• lktıdarmı, ordudaki em· 
aalılz ıbttram ye muhabbet 

mevkllol pek iyi bilen Baı 
ku•andanlık bu talebe mu 
vafakat cevaba •ermedi. Dal · 
ma doiru giren. dalma doi· 
ruyu ıöyllyen, hetah ftktr 
ve hareketleri ıözOnden lca · 
çırmıyan •e bunları açmak 

tan. ortaya atmaktan aıla 
çeklnmJyen ve o iına kadar 
her t~te muvaffakıyetle te
meyyüz eden bu adamdan 
Baıkumaodan vektU Enver 
Paıa çekiniyordu .. 

Kavrnakom Muıtıtfa Ke 
mal Ueyln fani hizmet tate· 
mekte larau üzerine nihayet 
onu Tek lrdağıoda teıekkül 
f!decek mevhum bir farkımın 
kumandanı tayin ettıler. O, 
bunu da memnuniyetle ka
bul etti. Artık hareket ha· 
lınde bulunan ordunun faal 
bir uzTu olmuıtu. O, me• 
hum fırka vı bl r ay zarfında 
muharebeye kabiliyetli ıüzt 
de bir farka haline ıettrdi. 

1 Cihan Harbinde büyük bir 

töhret kazanan On Dokuzun· 
cu fark ayı hazırladı. Bu fır · 

ka, bir müddet ıonra Tekir· 
dağından Maydoıa naklo 
lundu. Muıtaf a Kemalin em· 
rtne bir takım kuvvetler da
ha verilerek kendlıl Arı bur -
nu, Anaf artalar ve Ece il 
maoun muhtevi Maydoı ann· 
takasının kumandana tayin 
olundu Fakat pek az zaman 
ıonra miralay rOtbeıinde b~t· 
ka blr fırka kumandanı bu 
mıntakaya gönderildi Muı 

tafa Kemal, fırkaı&le bera · 
ber Bıaah köyüne çekUrıldl. 

lulif devletlerinin Geltbo· 
lu yarımada11na bOyük kuv· 
•etler çıkardıkları (25 Nııan 
19 l S) tarihine le adar Muıta 

Okullarda kara haberin acısı: 
Kara baber okullarda da 

pek çabuk duyuldu. Kültür 
Oirektörlüiü, okul idarelerine 
ıönderdtfl hır tezkere ile, 
mtlletto biiylk ve eııtz kayı
bao<lan dolayı öfretmenler 
ve t lebeye taziyetlerini bil
dirdi. 

Talebeye; 6iretmenlerln, 
okul idarelerinin rizyaıları 
araaıoda •erdikleri elim ha · 
ber tlkokullardakl mini mlol 
yavruları, liae ve öğretmen 

okulu ıençlerlnl, ôfretmen· 
lerlnt 16zyaılarına rark et
mlıttr . 86tüo aençltk •e yav. 
rular AtatilırkOn bilıytık ema· 

86yük Şef AtatGrkla 
ebedi rayltubetl haberini 
alan Balıkeıtr YlllJetl halkı, 
derin acıJ Ye lıtlrap lçlntıle 
ıöz 1•11 d6kmektedlr. 

A taUlrkün talade ylrft•• · 
il ve onun kurtardıfı yurdda 
yarathfı lakıllpları Ye azla 
Cumhuriyeti ea mukaddeı 
emaaet!' olarak muhafazaya 
and içen •lll1etlmlz hallıınıa 

[Sonu dördlac6 ıaJf atıla J 
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CihanHarbindeM.Kenıal 
[Baıtarafı üçOncü ıayfada] 
Ô§leden evvel aaat altı 

buçukta bir rapor aldım, 

düımanın Araburnuna çıktılı 
haber verlllyor •e buna kar-
ı• benden bir taburun ıevkl 
lıtenlyordu . Gerek bu rapor · 
daa, ıerek Maltepede icra 
ettiğim huıuıt tarauutlar 
netlceılnde bende ha11l olaa 
kati kanaat, otedeaberJ di· 
ı&adüilm ııbı, dllımanıa 

Kabaktepe civarında mllblm 
ku•vetle karaya çıkmaya 

teıebbüı ettlfl merkezlade 
idi. Binaenaleyh bu tıtn için
den btr taburla çıkmak mlm
kGn olamıyacafını, herhalde 
ev•elce tahmin ettlilm ıtbl, 
bGUia f arkamla 41ımanla 
karıılaımanın zaruri eldup 
nu takdir ediyordum. Artık 
latçblr ıeye intizar etmlyerek 
kararıllıımın bulundaiu Bı
ıalı köy6nde yerleımlt olan 
Birinci Plyatle 4layı ile Ce· 
bel Bataryuınıo laemn ha· 
rekete ıeçmek Gzere lıaazır 
bulundurulmalarını, kuman· 
danlaranın da emir •lmak 
için yanıma ıolmelerlnl bil· 
dlrdlm. 

Altı maddelik bir emir 
not ettirdim. Bundan ıonra 

kıtalaranı yuruyuıe hazır 

bulunduran Ellı .Yedinci Alayı 
meıbur bir alaydır bu, 
· ç6nk6 hepıl ıehlt olmuı
tur · kumandanları •e baı · 1 

bekJm •e bir ya •erimle bir 
emir zabitim beraber oldu · 
iu halde içtima mahalline 
ıtttlm. Baıtt bir tertiple Bı
ıah dereıı ltoyunca ıt4ea 
yol 6zerlnde alayı bizzat yl. 
r6yüıe ıeçlrerek Kocaçl••• 
tepesine yGrüttlm. 

Yolda ılderken kuman· 
danlara olıun, baıheklme 
olsun tcap eden izahata •e • 
rlyordam. Takip ettlflmlz 
dereden bizi Kocaçlmene 16· 
tflrecek muayyen bir yol ol· 
madıktan baıka Kocaçtme· 
ne varmak lçtn atlamaya 
mecbur olduiumuz ıaha da 
pek ziyade fundalık, ıeçtl
meıl 16ç, kayalıkla tlerelerle 
dolu idi. Btr yel bulup kıta· 
yı ıevke delllet elmeıl için 
topçu taburu kumandanını 

tavzif ettim Bu zat kaybol
du. Ondan ıonra batarya 
kumandanını memur ettim. 
Bu da batını alap Kocaçl · 
meo tepeıtne kadar ıttmlt· 
Deliletloden lıtlf ade edile
medi. 

Bizzat yol bulmak •e 
mOf rezeyl oradan y6r6tmek 
ıuretile Kocaçlmen tepeıln• 
varıldı Bu tepe yarımada

nın en yükıek tepesidir. Fa
kat, Arıburnu noktHı me,. 

yit za vlye içinde kaldıiın · 
dan buradan ıörülmüyor . 

Ben de denizde bulunan ıe· 
mtlerden •e zırhlılardan baı
ka hiçbir teY · ıörmedlm, 
dOtmanın karaya çıkmıı 

ptyadeılnln benftz oradan 
uzak olduiunu anladım. O 
müıkül araziyi durup din
lenmeden yürüy6p ıelmlı 
olan asker yorulmuttu. Alay 
ve batarya kumandanına ef
radı toplayıp k&çük bir lı
Urahat vermelerini ıöyledtm. 
Denizden görünmemeye dik
kat ederek on dakika katlar 
dinlenecekler, sonra beni ta -
kip edeceklerdi. Arada 
~lr Aptal ıeçldl •ardır, ora 
dan Conkbaymna ııdecek . 
Um. Yanımda yaverim, emir 
zabitim •e aertablp ile ora. 
larda tekrar buldulumuz 
fırka celtel topçu tabur• 
kumaadaaı ol4uiu ltahle ••-

vell atlı olarak yürümeye 
teıebbGı ettik. Fakat arazi 
miiuid deildl. Hay•anları 

ltıraktık, yaya olarak Coak 
baJırına vardık . 

B. eınacla ltaymn ceDU· 
bundaki (26 J) rlkunlı tepe· 
dea 1alallın tara11ut •e te· 
mlnlne memur olarak ora . 
larda bulu•aa bir mlfre&e 
efradının Coalcbayırıaa dol· 
ru koımakta, kaçmakta ol· 
duiunu ıörd&m. Bizzat bu 
efradın önilne çıkarak: 

Niçin kaçıyonunuz, de 
dam. 

Efeadim dlı•an, de 
diler. 

- Nerede? 
- lıte, diye (26 J) rlkımlı 

tepeyi ıiıtertlıler . 

Fılbaklka diiımanın bir 
avcı battı (211) rlkımla te 
peye yaklaımıt •e Hrb .. t 
aerbeıt deriye dofru ylr6 
yord•. Şimdi vaziyeti dGıG
nOn. Ben lıuvıretlerlmf bı · 
rakmııtım, efrat on dakika 
fıtlrabat etafn diye. .. Doı

man da lau tepeye ıelmlt ... 
Demek ki dGıman bana be
nim aıkerlerlmden daha ya· 
kın. Dlıman benim laulua · 
dutum yere ıelıe ku•vet · 
lerlm pek fena bir 'Vaziyete 
dOıecek O zaman bir man 
tıkl muhakeme •ttllr, yok
•• Hvkttaltll ile mlcltr bll · 
mlJerum kaçan efrada: 

- Düıma•dan ka91lmaz, 
dedim. 

- Cephanemiz kalmadı 
elediler. 

Ceplaaneats yokaa ı6nıi· 
ailz •ar dedim. 

V • baiırarak bunlara ı6a · 
16 taktırdım, yere yatır· 

4ım A 1 n ı z a m a a d a 
Coakbayırına dofru derle
melıte olan plyatle alayı ile 
cebel bataryaaı•ın yetlıebllen 

efradıaıa (Marf .. lları} la benim 
bulundalum yere ıelmelerl 
için yanımdaki emir zabltl•I 
ıerlye aaldırdun. Bu efrat 
ılnıG takıp yere yatınca 

düımaa efradı da yere yat
tı . Kasaachfımız la bu in· 
dır. 

Kolun baıında buluna• ltö
l6k yetlıU. Bu billle cep
haneılz bölüll takvlJ• ede· 
rek ateı açma11nı emrettim. 
Y a111ma ıelmtı olan bir ta
bur lıumandaaına (261) ri 
kı•h tepe üzerladen dit 
mana taarruz etmeal emri 
nl •erdim Cebel batarya11· 
na ıuyatafında me•zl aldıra
rak clüımaa plyadeıl üzeri 
ne ateı açtırdım. Dereye 
Hphfından biraz ıeclken 

dlfer bir tabur da taarruza 
ııurak etti . Bundan aoara 
idi ki alay kumaadanına 

b6tüa alayı ile benim tev· 
cıh ettlilm lıttkametlerde ta · 
arruza ıeçmealol emretttm • 

itte Çaaakkalede •ücut 
bulan büyilk tarih bu ıu · . 
retle yazılmaya batlandı . 

Bu tarihi yapan Ye yazan 
lııluıtafa Kemlldlr, o tarih 

yalnız ... onun deıtanını teren· 
nthn eder. 

Günlerce de•am eden bu 
çarpıımalar •e Muıtafa Ke. 
mllın kazandıiı zaferler 
ara11acla neler, ne harikalar 
•e hattl ne neflHler var
dır. MeMll onun tik müaa · 
4emeler 11raaında aıkere 
•erdlit tu e•lr De yaman 
itlr heyecan Herldlr: 

«Size '-•• taarr•• emret-

T0RK.DILt 

RESMİ 
( Battarafı ikinci Sayfada ] 

diyetle yaşatacakl!r. 
Türk gençliği Onun kıymetli vediası olan 

Türkiye Cumhuriyetini daima koruyacak 
ve onun izinde yürüyecektir. 

Kemal fltatürk, Türkün tarihinde ve 
gönlünde daima yaşıyacaklır. 

<Battarafı üç6ncü ıayfada) 

bailalık •e taziyetlerini tab
ıi ıayıı ve tazlyetlerlmle 
ytlce katınıza arz eylerim. 

Vali ve C. H. Partlıl 
llatkanı: 

Etem Aykut 

•• Buıün AtatOrkümüzün dün· 
yaya 16zlerlnl kapadığı pek 
acı lıaberlnl duyan Balıkeılr 
halkı b• zlJaı tahamm61 
edilmez bir elem •e lztlrap 
ile karııladı. 

MATEM 
' kaybetmekten doğan acı· 
1 ların tesiri altında aJ'flıyor 

ve Atatürkün büyük eıerle 
rlnln d•lmi koruyucuıu ola· 
rak yaıamaja and içiyoruz. 
Atatürkün ıevılıt kalblerl· 
mtzde dalma ıönmez bir 
meıale halinde yancak, ya· 
rathiı lnkıliplar Tork mil· 
leli ile beraher ebediyete 
kadar J'•tıyacaktır 

Göz yatlarntıızla taziyet · 
lerlmlzl arzederlm. 

Halkevl Relıi: 

Feyzi Sözener 
Belde halkının derin ma- r-----------.. 

teminin ancak onun mille· 1 TÜRKDILI 1 
Umlze kıymetli hediyelerin· 1 1 
d bl 1 1 i 1 C 1 Pazartesinden baıka her 1 en en r nc ı o an um · 
burlteye baflılılcta Ye onu lda· ı ıün çıkar. Slyaıal ıazete .. 1 
mede ıöıtermelde teıelll bu. 1 Yıllıiı: 800 Kurut I 
labileceflnl, ıiSz; yaılar1mla 1 Altı Ayhfı:400 • 1 
delu ea derin tazlyetlerlm- 1 Say111: 3 • 1 
le arzecierlm. 1 Günü aeçmtı ıayılar 2sl 

Belediye Reisi: 1 kuruttur. 1 
Naci Xodanaz I ADRES: 1 
• 1 BALIKESiR TÜRKDILI I! 

B6y6k Şefimiz Atatürkü .. ___________ .. 

mlyorum, ölmeli emredi 
yorum. Biz 61Gaclye kadar 
ı•çecek zaman zarfında ye
rimize baıka ku•etler ve ku
maadanlar ta1ln oluaabtltr.» 

Ya ıu emir: 
«Dlımanın altı gilnden be 

rl tlll defa taarruz ederek 
ıantıiıaız ve arazinin me· 
naatlnden dolayı neticeye 
kadar tlddetll takip edeme
mek yGzQnden barınabilen 

akıamı latmayealncle çıkar· 

makta olduiu ve fakat ıtm
dlye kadar mah•ettlilmlz 
kuv•etlerlnln iki fırkadan 

(azla oldufu anlatılmıthr . 

Kartımızda bulunan dür 
manı bire kadar hepimiz • 
ölerek behemehal denize 
dökmek llzımdır. Vaziyeti
miz düımana nazaran zayıf 
defildır. Düımanın kuvvei 
mane•tyeıl tamamen mah · 
•olmuıtur. Durmadan ılper 

yapmakla kendlılne bir ııiı
nak ara•aktadır. Siperleri 
clYanna birkaç mermi düı· 
mekle derhal kaçtıiını ken
di ıözlerlnlzle ıördünüz. 

D6ımanı büıbütün kaçırmak 

için daha çok diiıünmeie 
lüzum yoktur. İçimizde ve 
kumanda ettiflmiz aıkerler· 
de Balkan bacaletlnln ikin· 
el bir aaf haaıaı ıörmelcten · 

1 

ıe b.u•da ölmeli tercih et-
mlyenlerln bulunacağını kat· 
tyyen kabul etmem. Şayet 

böyleleri olduiunu bt11eder
ıeniz derhal onları kendi el · 
lerlmlzle kurıuna dizelim.» 

DGımanı çıkabıldlil yerde 
mıhlı yan ve icara ya çıktık · 

larına":plıman eden büyük 
askerin tu emri de baıka 

Itır ıabeıerdlr: 

~Benimle beraber burada 
muharebe eden bilcümle aı · 
kerler katlyea bilmelidir ki, 
namuı vazifemizi tamamen 

tfa etmek için bir adım ıe· 
rJ 11tmek yoktur. Uyku ve 
lıtlraba t aramanın bu iıtl 

rahatten yalnız bizim dejll, 
bütün mlllctimizln ebediyen 
mahrum kalmasına ıebeblyet 
vereblleceflnl cümlenize ha 
tırlatırım . Bütün arkadaı 

larımın benim eıbı düıün -
düklerine ve dütmanı tama· 
men denize dökmedikçe 
yoreunlueuk inan eöıter · 

mlyeceklerlne ıtıphe yoktur.» 
Se:ıar, Afrika kıyılarına 

çıkarken ıendellyerek düt 
müı ve hurafelere inanan 
aıkerloln bu düıüıten uğur 
ıuzluk ıezmemelerl için he 
men ellerlle topraia ıarı 

larak (Afrika, ıenl tuttum, 
ellmdeıln, diye bağırmııtı . 

Yine o, fırtınalı bir denizde 
eodlteye diiıen bahrlyeltlert: 
(Korkmayın, bir ıey olmaz. 
Çünkü bu eemı Sezaran bah · 
tını taııyor) diye teıellı et
mlıtt. Napoleon, ltalyaya 
götürmek istediği Franıız 

orduıuou t~plk için orada 
bol yemek, bol ıarap ve 
bol para bulacaklarından 

babıedlyordu. Mısırdaki or· 
duya lıe: (Şu ehramların 

tepesinden tam kırk aaır si· 
zt seyrediyor) demekle cür· 
et aıılamağa yeltenmtıtl · 
Bunlar ve bunlara benzer 
ıö:ı.ler aıkeri edebiyat sayfa· 
laranda aıralaoıp durur Muı -

tafa Kemal tarafından Ça· 
nakkale harp ıahoealnde 

ıöylenmlt veya yazılmıı olup 
ta bir kısmını dercettlilmlz 
ıözlerle öbürleri mukayese 
olununca (Atatürk) ünktl"rin 
pek manalı, pek canlı ve 
ruhları kamçılıyan bir eda 
taşıdığı, berikilerinin lıe ha· 
vai, mücerret, hayali ve veh· 
mt ıeylerden ibaret olduğu 
gör6lür. 

Sahibi ve 8aımuharrlrl: Balıkeıtr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT 8İL'AL 

laamyerı: Vifi,.t MaPL:aıı - B~lıkeıtr 

(Baştuafı ikinci 11ayfada) 
ldadtıloden lıtanbul Harbiye 
mektebine geçti . Btrincl ıı · 
nıfı gençlik hayalleri içinde 
ıeçlren Muıtafa Kemil ikin · 
et 11nıfta askerlik deralerlne 
merak 1ardırıyor. Riyaziye 
merakı burada da devam 
ediyor. Fakat buna bir de 
hatiplik merakı katılıyor. 

Kendisi diyor ki: 
«f ki net ıınıf a ıeçtıklen 

ıonra aakerllk derslerine 
merak sardırdım. Şiir yaz· 
mak hakkında idadi hoca-
1111ın vazettiği memnulyetl 
uoutmıyordum. Fakat güzel 
ıöylemek ve yazmak hevesi 
haki idi. Teoeffüı zamanla· 
randa hitabet talimleri ya· 
pıyordum . Saatt ellerimize 
alıyor .. Bu kadar dakika sen 
ıöyllyeceksln. bu kadar da
kika ben ıöyllyeceğlm diye 
müsabaka ve münakaıalar 

tertip ediyorduk.» 
Bu hatırada tlerlkl büyük 

millet hatibinin ı\k hitabet 
fılızleri bellrmtyor mu? 

[190 l) de yüksek tahılltn o 
mektepte ıörülen k11mını bl· 
tirdi. Erkanıharbiye sınıfına 

ayrıldı . [1934] de Harbiye 
mektebinin 100 ncü yıldö
nümü münasebetiyle yapı

lan büyük merasim sırıuın· 
da bir abide dıkılmeıl ve bu 
abideye her yıl m~zunları· 

mn hatara11 olmak üzere bir 
yıldız kooulmuı ve [ l 901 J 
yılının da !ay] la gösterilmesi 
kararlaıtırıldı. Muıtafa Ke
malin Harbiyeyi blttrdıklerl 

yılın o yüz yıllık tarih ve 
bundan ıonrakt aayııız yüz 
yıllar içinde •e pırıl pırıl 
parlıyao yıldızlar arasında 

(ay) remzi le gösterllmeıl ne 
kadar doğru bir harekettir. 

Mu!laf a Kem il (11 ki · 
nuosani 1905) de erkanı 

harbiye 11oıflartnı da bitirdi. 
Yüzbaııhkla mektepten çık 
tı . Onun mektepte ve bü 
tün arfcadatlaranıo yüre_kle
rtode bıraktığı iz, çok de 
rlndlr. Bu ılllnmez izi kal
binde tatıyanlardan ve Muı 
tafa Kemiile alta yıl mek· 
tep arkadaılığı yapmak l>ah 
tlyarlığıoa erenlerden biri, 
bir General, hatıralarını ıöy· 
le anlatıyor: 

«0, sınıfımıJMn en zekt 
talebesi idi. Hallerinde yaı · 

larından umulmıvan bir ol
gunluk vardı. Btlhaaıa çok 
kuvvetli bir ikna kuvvetine 
ıahıptt. Mektep hayatında, 

gençlik tcabı, sık sık görü· 
len kavgalardan herhaogt 
birine ne uzaktan, ne ya · 
kından karııtakları görülme· 
mittir. Vakar ve hl'l.yılyet· 

lerlnl, hepimize ıevgl ve 
saygı &iham eden bir itina 
ile mu haf aza ederlerdi. Me
rak ettikleri derslerle fazla 
m eıgul plurlardı Riyazlycyl, 
edebly~tı çok ve pek çok 
severlerdi. T cvfık FıkretiD 

tilrlerint ve hele onun Slı 
manzumeıfnl pek beğenir

lerdi. Namık Kemali, Abdül
hak Himtdt okumaktan da 
zevk alırlardı. Kuvvetli 
bir alaka göıterdikleri mev. 
zular arasında felıefi ve 
fikri cereyanlar da vardı Me· 
seli Darvln nazariyesiyle 
pek meııul olurlar ve pa
pazların dini neıriyatını dik· 
katle takip ederleri. Muıta · 
fa Kemil 11n1fımızın en ya 
kıtıklı, ~n tık ve en temb: 
ıtylnen zabiti idi. K.endlıl 

11 IKINCITEŞRIN ıgJI ,-

b ld•• muaıır hayatın lıtaD 11 ki• 
evvel yer bulduju Seli•1 

cf. 

dojup büyüdükleri lçlD k•'· 
mlyettn ince muaıerat I• 
delerfnl beplml:ıtien fal 
bilirlerdi.» 

Atatürke ald hltırlarıo~ 
bir kıımını nalcletUllllllS ,_... 
neralln tfatielerladeo (tv 

11 
Ulmenllitn daha ~dlf 
hayatında iken btle ta , .... 
ve ııpta uyandudıiı •• 
lıyor. ,.. 

Böyle bir hilkat barılı• 
ah'' 

nın kavrayıılı zekiıı •• 1ı 

talı merakı, hiç ıüpla• '~• 
mektep •e den muhiti o• 
mahdut kalamazdı. O h•;.. 
çok ıenç iken mea>lekııo• 
haline ve slyaıt ya:ılY' ,d•· 
alaka g6ıtermeye bati ııı: 
Hatıralarında kendfıl d-' ,. 

« Erkinıharblye 11aıfl•~,,. 
geçtik. Mutad olan dert r1' 
iyi çalaııyordum. 811111• •• 
fevkinde olarak beod• W 
bazı arkadatlarda 1••1 

11• 
kiri er peyda oldu. )lelP ,.. 
ketin idaresinde ve ılf• d 

tinde fenalıklar oldul~~· 
ketfetmeye baıladık. 11~1,. 
ce ktıtden ibaret o\aD 1, k fi .. biye talebesine bu et dtf 
zt anlatmak heveılD• , 

ar• 
tük. Mektep taleheıl ıı· 
ıında okunmak üzere '°' ••• tepte el yaz111 tle bir ı• d• 
te teslı ettik. Sınıf hali• 
ufak teıkllatımız •ardı)) .,, 

Arkadaılarlle vat•• 
millet tıleri üzerinde ko:;:,. 
ıuyordu. Diitündüklertol f• 

bir penasızlıkla ıöylar ;~· 
Sultan Hamit ldareıtat ofl 

detle tenkld ederdf. Bu• fi 
la beraber aamlmlyetl ,ı.; 
yüksek dırayetile ke•dldlf' 
arkadaılarına candan ı•• . 
mitti, onlar üzerınd• -;,. 
nevi bir nüfuz tealı eldl~ı· 
O ıebeple yür6ttüiü iP ,,. 

bazalar, yaphfı telkinler ., 
maadan dımaja, yür•15~ 
ytireie ıeçiyordu, aalO _,
muhitlere aluetmtyorduı p 
jurnal eden bir afı:ı ,., 
olmuyordu . , 

Lakin mekteplerde 11-;. 

mi ıevlyedeo yüksek •• t .,, 

klntçt ıeclyelerl teldP •' 
lece11üıten rerl kah:111f ,, 
müıteblt ve müveıvlı ıd;,., 
Muıtafa Kemali de 111 

1
, 

uzak tutmadı. Onu. erk6':,, 
harbiye yüzbaıılıiı rOl f' 
ve diploma11oı al.iıiı ~tf 
lerde tevkif ettirerek Yl~'' 
sarayına götürdü. Abdi 

1
, 

mit, inkılapçı bir rula ''~, 
mak töhmetile aarayıo•,.', 
ttrtlen genç zabiti ı.ı 

.J •• ~ 
lerce orada ahkoydur11u, ,d•· 
bir lıtlcnp altına al~d•• 
Kendiıl yakan bir 1 9''' 
muıtantlklerle Muıtaf• ,. 
mal arasında geçeD - 1·,,, 
katalı muhavereyi dıall'ııı· 
du Sonunda veneae, 11 a,tt 
ya mağlup oldu, ..,n•t' ıl 
bükümdor, hürriyet •• : ... 
let lııkı genç zabitin a:,... 
de geri çekildi. Fakat ~ , .... 
dtat emniyet altında tu ı~l-
eodlşeılnden 11yrılamadıl1 er· 
Muıtaf a Kemlll Ş.111• ' 
dü. ı, 

Bundan ıonra Muıtaf• ,,. 
mal. ıtyaal ve aakeri b•dl· 
tının ilk dPvrelerlne • 1' fO~ 

.... Ve yükıek .lehaaJI• pf 
milletini uçurumuo bat1•,11,ı 
kurtaran ve ileri Itır • flf 
olarak yaratao Büyik Şı tı' 
çocukluk ve ıençllk haf•_. 
nı yukarıda aalatmal• ' 
httık. 


