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Dünya Matbuatı Atatürkten Ve Onun 

Eserlerinden Bahsediyor. 
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a ad Yapılacak. 
Ankara, 12 (Hususi Muhabirim ·zden) - Haber verildiğine göre, büyük 

ve milli kahraman Atatürkün cenaze meras ·mi nk rada 21 ikinciteşrin 
pazartesi günü yapılacaktır. 

Cenaze merasiminde yabancı hüküı etleri güzide erkanından mürek-

.. kep heyetler bulunacaktır . 

Onu Hiçbir 
l{uvvet Bizden 
~yıramaz. 

BQyOk milli matem de

•'nı ediyor. 
Aynı acı ile kaynaıan 

~oıkoca millet, ıevdljt, aay-
111 Ye kalbinin ta içine 
tôoıdüiO B<iyGk Şefinin 
~dını her dakika dudakların· 

' taııyor. 
lier nefes alııımızda O .. 
Çırpınan, döfücıen kal

btoıızın her vuruıunda O .. 
Beynimizin en kuytu, en 

tltift kmııkları içinde O .. 
VGcudumuzu bir lav gibi 

~liran, kavuran kaDımızm 
er zerreılnde O yaııyor . 

b O naııl ölebilir? Onu ta· 
lttın hanıı kabhar eli du-
:•klarımızdan, kalbimizden, 
1.eJ'11ılmlz ve kanımızdan ıö 
l(ebılır. 

Atatürk .. 
Bu Gç heceli keltme; ıı -

llttle.rımızı, engla denizleri, 
'''P dalları, yalçın kayaları 
'hrak ihtiyar kürrenln fa 
~llert araaında ebedtyete ka · 
"' Y•ııyacaktır. 
Ôlmez adamın ebediyete 

~Öçen ardından kan ağlıyan
'"1tı 18 milyondan ibaret 
~lduiunu bize hangi kuvvet, 
'nıı duyıu inandırabilir? 

b O, Tork milletinin balıtı· 
1'1 en kara, bafrının en 

:ı'•h günlerinde içinden erfı· 
tdıtı ve insaniyetin önOnde 

~''ıı, aevg•, muhabbet, 
l a1raalık göaterdlil m•cl · 
eler yaratan kahramandı. 
flayn! .. Haymr! .. 
18 Milyon maddeten fa

~11tie göçen bir Türke değil, 
Gtün bir cihan: 
«Bir Türk İçin . )) 
Göz yafı d6küyor. 

ti Ebediyet bizim ve bütün 
ellılrı ıe•glılnl, hayranlığı· 

:~1_G~erlne çeken O bü 
" damı kıakandı. 

"e d aramızdan Onu çekip al-
ı .. 

lıte olan budur. 

9
, ICalbl yanan. beyni tutu · 

1 " llemla tltrlyen dudak
t:"•nda ., Alalürk" adı ma-

l:bl btr ıarlu gibi dolaııyor. 
, 11 Bır farkı ki; neıllden ne

; devrolacak. yaııyacak 
~I it farkı ki: Tabiatın biç 
du"c1 kahhar eli onu btçblr 

8
tlct n stlemlyecek .. 

tı 
1

1
1
" 1 rkı ki; Onun yücelt 
çlUnı ez. 

•~ı~•ertnf uhafaz ya yük· 
't(l llıeğe od lçmtı olan her 
tltkk ferdi ıoa nefeılnf ve. 
~ek ~n Onu terrnnüm ede-

Cevdet Demiray 

Cumhurreisimiz ismet lnönü 
• 
il Vekiller He •• onunun •• •• 

Riy setın e op andı 
---------•011• ·····---------

YABANCI OLK • 
1 -~ 

. LE DE TEESSUR .. 
Bütün Ecnebi Matbuatı Ve 
Radyolar, Büyük Şefin Ufu
lüle insanlığın Duyduğu Acı-

ya Tercüman Oluyor. 
Helgrad, J 2 (Radyo) 

Dost Türklyeoln Utu Şef inin 
ölümu dost l ugoılavya mil 
letınln kalbinde yükıek ke· 
derler u,andırmııtar. 

Kara haber ıüratle her 

yere dağılmıı ve bütün nı 
mi yerler bayraklarını yurı 
ya lndırmiılerdlr. 

Gazeleler Atatürke tahılı 
ettikleri ınyfalarda büyük 

ölünün IOD gOnlerdekl haya 
tını neıretoııekte ve yeni 
Cumhurbaıkanı İımet ln
nönünün yüksele mezi
yetlerini yazmaktadırlar. 

Yugosıavyanm unutamıyacağı 
bit· hatıra: 

Gazetelerden btrl, büyük 
bir devlet adamı ve Yugoı

lavyaoın çok ıamtmt bir doı· 
tu olan Atatürküo, Kral 

Aleluandırın: feci ıulkaıtlyle 
kurban glditl anında 

Yugoılavya hükumetine bü · 
yük bir aadakatla e<Se 

' f erberllk lldn edeyim mi?» 
cümlesini hatarlatmakta ve 

Türk - Yugoılav doıtluiu· 
nun kuvvetine bu vesile ile 

ltard etmektedir. 

-===================-------
Maraşalın tzın 
eşekkürleri. 

Maraşal Ftuzl Çakmak 
Ankara, 12 tA.A.) - Ge. 

nel Kurmay Baıkanımız Ma 
raıal Fevzi Çakmak, Büyük 
Atatürkün vefatı müoasebe
Ule her taraftan almakta 
olduğu taziyet telgraf ve 
yazılarına teıekkürlerlnln ıb · 
lafına Anado'u ajans10ı ta•
sıt etmtılerdlr 

Ankara, J2 (A.A J - Ata· 
türkün öliimü müneıebetlle 

bütün devlet ve hükumet 
relılerl hükiimetlmlze tazı· 
yette bulunmuılardır. 

Muhtelif 

Bükreı, 12 (Radyo) 
Romanya, Büyük Atatürkün 
ölümü ile derin bir ıurette 
müteheyyiç olmuıtur. 

Şler Üzerinde Görüşüldüe Vekil- ' Kral Karolbumaoaeebet-
ıe aamimt taziyetlerini btldır-

Fransız Kolo
n ·si Atatiirkün 
Heykeli önünde 

J er Cumhurreisine Teşekkürlerini Sundu. mı,ur. 
Türkdili: 86yük Şefin ölü· 

mü Balkanlarda, komıumuz 
Sovyet Ruıyada, loglltere· 
de, Almanyada, kısaca btUftn 
dOnyada çok derin bir te
eıııür uyandarmııtır. 

Ankara, 12 (AA.) - Bu· 
gGn ıaal 15 de baıta Baıve 
ktl Celal Bayar olduğu hal 
de yeni icra V eoktllerl Heyeti 
toplu olarak Relllcumhur 
lımet loönünün köıklerine 
giderek kendilerine ıösteri 
len itimattan ve kabl· 
neye tayinlerinden dolayı 
minnet ve ıükranlarını arzet
mlılerdlr . 

Ankara, 12 (A A ) - Sa 
at 16 da Retılcumhur lıımet 
lnönü, Baıvekatet datreeine 
teırlf buyurmuıl r ve riya· 
setlerinde toplanan icra Ve. 
killeri Heyetinde muhtelif 
meaeleler görGıülmGıtOr. 

Onun Hatıralanndan: 
!Uatürk Ve Millet 
Bırgün Atatürkle bereber 

bulunurken, ttlr ve ecieblyat · 
tan b hıoluodu . 

H zır bulunanlard D ba· 
zıl rı zemin ve zıımaoa uy· 
ıuo, nükteli mısralar oku 
dul8r Atatürk, §lir bahsini 
Fuzulinin §U beyti tle kepe.dı: 

Canımı canan eğer isterse 
minnet canına, 

Can nedir ki anı kurban 
ıtmiyeyim c•ııdmma, 

Güztl millet, ne büyük 
aşıkın var. 

!Uatürk Ve Köylü 
Atatürkün Ankaradakl ç•ft 

lığı makine ile sürülür. Har 
gün kendlılne, ıürOlmüı ara 
zlden bir kısmını bir ki>ylü
nün, kendi tarluı imlı ııbt 
tohum tıp kapadığını ha,. 
ber verdiler. 

Atatürk, yolda bu adama 
teaadüf ederek ıordu: 

- Bu toprak aenln ml? 
Kendisini bundan önce 

görüp tanım mıı olan ~ÖJ· 
lü cevap verdi: 

- Hayır!.. 

Yabancı memleket radyo· 
lara, Büyük Şefin hayatını, 
muhtelif ve tanınmıı muhar. 
rlrlerln ecnebi matbuatında 
çıkan makalelerini nakil ve 
neılr etmektedir. 

- O Halde ne 
eklyoraun? 

- Atatürk bizim 
mız deill mi? 

Elbet ekerlm. 

hakla 

baba-

Ankara, 12 [A.A] - An· 
karada bulunan Fran11z ko 
lonlıl çocuk kadın e erkek 
bugün baılarında Fran· 
sız konıole u olduğu halde 
bir heyet b f inde Zafer lbl
deılne giderek çelenk koJ
muıl r Ye bir dakika ıükdt 
etmek ıuretlle Atatürkün 
hitaruını taziz eımt~lerdlr. 

Türk ve Franeız renkle
rinden mOrekkkep olan çe· 
lenkte ıu ciımle bulunu,or
du: 

«Ankaradakl Fra11zlardan 
Atattırke .. » 
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Memleketin En Tehlikeli Zamanlarında Can Verir-
cesine Vazife Başına Atılan Milli Kahraman ... 

~--------------------------------············----------------------------------

Atatürkün; Şanh Türk Tarihinde Şerefli Bir Yer Alan Anafartalar Mu
harebesine Aid, Milletin Asla Unutamıyacağı Çok Değerli H~tıraları .. 

f ranıuı:lar Seddiilbabir cep· raddelerinde tahminen bfr 
heılnde piyadelerinin h6cum fırka kadar düıman kuvve· 
hatları önünde bir ıüvarl Uol müteakip blrkıç k da 
lutHını, ya,ılmaı olduiu hal· me olan Liletı!!peden ilerle· 
de bizim hattımıza saldır - melde olduğu röründ ü. Au 
mıılardı . Bu Fran11z ı6varl düıman kuYntlert Meıtan-

lerlnta ateı karı11ında hl· t@pe ve Kayacıkağılına doi · 
muhaba ölüme koımaları ru yanaııncıya kadar pek· 
hoıuma ıltmlttl Bu hareke· çok telf>fat •erdi. Ve birçok 
ta cidden fÖYalöreılr bulmuı def" tevakkufa mecbur ol · 
tum Piyadenin önünde bır du . Bazı a\cnını darmada · 
perde yapıyorlar Te lte•I iıaık bir hale pldı . Fakat 
7ok tıte, öl6me kucak açı· herhalde tik taarruzu yapan 
yorlar, arkalarındaki plya- dütm•n kıtaah ta kviye olun· 
deyi korumak tçla kendt1e· du Ve tktncl defa olarak 
rint feda ediyorlardı. Bu oe tekrar taarruzua kal ktı . Bu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: 1334 Senesinde, yani bundan 18 yıl önce ! 
! Rüşen Eşref 11nafarta/ar kahramanı ile, i 
: Çanakkale muharebelerindeki hat1Ta/arı ! 
: etraf!nda bir mülakat yapmıştır. : 
• • : Çanakkale için: «Birgün Türkler bu : 
• • : geçidi tuttular, dünyayı, buradan öte aş- : 
i mağa b!fakmadJ/ar.)) Gibi ölmez bir ma- i 
: na kaztJnd1ran Büyük Kumandanla ya pi/an 5 
i bu mülakat şan/J Türk tarihinin muhte- i 
: şem bir sayfasını canlandırmaktadır. ! : . 
: Büyük Yaratıcının biz zat naklettikleri : 
! bu kıymetli haflralardnn bir kısmını aynen ! 
• • defa da Yuıufçuktepeıtne kar· : a/Jyoruz: : 

'
' olan hücum defedılaı Yal- • 111 

tanır edtlec•k ceaaret ve 
fedaklrlık levbaudır! 

llaaenaleJh derhal bizim 
ıOYarl alayı lcum11adaa1 Be 
yt yanıma çııi1rdım . fımatl· 
oflu tepeılne taftrruz edea 
dütmanı aynı tuzda bir ha· 
reketle te-.ktf etmHtnl ken· 
dlılne emrettim. Pek kıy· 

metli bir ıOıvarl kumandanı 
olan ba arkadaıımız bGt6n 
ceıaretl Declbeıtnl bu m6na· 
ıebetle izhar etti . Bana ar · 
zu ettlflm zamanı kaııan

dırdı. DOıımanın deniz ve 
lrara topçuları lımalloilu te · 
peıt ile Azmılı tlereılnln ıtmal 
•• eenubundalrl meYsilerlml · 

' zl ıtddetle bombardıman 

etll1ortlu. Hula aataman 
o'r." etperlerlmls harınılma:s 
bir h" 1 ~ g,.tf.,nrda. Blllaaua, 
Yuıuf~uk tep.-ıfn~ bir çok 
düt!'llan bAhryale n aletleri· 
nl t'!merlcü:ı etttrmi ıle,.dt. 

Dftıman bütün CPph tı nze
rlnıı? ptyadeıtyl~ d ,. huırruz 
ediyordu. Topçularımızm. pi 
yadelerlınlzln kema h m~hnt> l · 

le icra ett tkterl ateı ıayHfn 1 
de l>ltQn bu c•phelerd~kt 

dGımenın ille harru%u tf'le 
fet ' ile pOıkihtütdü . 

Ôfleden ıona 4 tle 4 . 50 

--

nız btr j tndarma bölüfü · 
miiz6a gerı,e çelcllmeıl 6ze· 
rlne oruı derhal takviye olu
narak bir ıiingü h6cumu tle 
düıman o nolırtıdan da atıl · 

dı. DOıman aaat6danıonra

ya doiru faik ku••etlerle 
•e efradı lngllfz aaılzadele· 
rlnden mürekkep ikinci ıl • 
vart yaya fırkattle QçGa· 
cü defa olarak tekrar 
Y uıufçuktepeıln e 

girdi Tarafımızdan btrlnel 
b.tlar takviye olunarak le 

ra ettlilmlz tauruz1a d6ı· 
manı o tepeden attık . Hl· 
klmlyet bizde kaldı . Düıma 

nıa Azmak cenubunda ysp
hfı taarruzlarda püıkiirtül· 
da. Bu ıuretle 8 Aiuıtoıda 
dOımaaın llakal btrl taze 
olmak Qzere 6ç fırka ile 
yaph*ı taarruz nettceılnde 

on beı, yirmi bin kadar sa · 
ylata oldu . 

Düımanın m•luad ı bf'oce 
Kayacıkafı lı , lımatloflu ve 
Yusufçuk tepelerini zapte
derelc cephemlzt yarmakh. 
Ve ~bu bat dahtlınde ıarka 
iler1iy.-cekti . fllhakıka pek 
büyük azım Ye inad · ııe m6· 

.................................................... 
teaddtt taarruzlar yaph Kı· 

talarımızın Ye b•ılarıada 

bulunan kumandanlarlll, 'la · 

bitlerimizin metanetleri, fe . 
dakarlıkları ıayealnde düı 

manan hücumları göiüt gö · 
iüıe, sitneü ıünıOye karııla · 
narak imha edildi . Nettcel 
munffaklyet de bizde kal
dı.~ 

Paıa, Jeaeral Hamtltooun 
raporunda, a1nı güne teıa · 

dQf eden •eka,u hlklye 
eden tayfaları ,oksek ıea· 

le okudu •e bana dedi ki: 

- G6r6yor muıunuz, itte: 
o da bu meflu'>lyetl kabul 
edl•or. Yalnız tataYvur et· 
medlğl müıkGlih bu mağ 
lu~lyete ıebep ıösterı,or. 

Halbuki bentm ve kttalar1· 

mın içinde bulunduiumuz 
mütklli.t muhakkak ki onla. 
rınklnden daha az dt'flldl. 
Ve kendi lfadeıtne D•za
ran «iic; fırkadan da fazla 
oldu~u anlaıılan •e bahuıuı 
damarlannda hlr damla in · 
rılfz kam ceYP. lio eden her 
bir f erdt lftthartndan lcr· 
zedar 

ul"i 

ey\ıyect'k der~cP.de 

btr m a a z a r • » 

arzetttğlnl ıöyledlil lnıılız 
att l -ıadeler farkaaını maf!tip 
etmek için benim ku1landı· 

iım kuYYetler ln mllctannı 

Hamtlton tarihi harpte oku· 
yacafı zaman Tilrk aıkerle. 
rlnl, Türk zabit ve kuman 
danlarını herhalde bu lnıl · 
ltz fırkasının ulviyetinden 
daha ili bulacaktır. Bundan 
eminim .Str Hamtltoa, mez. 
l"lr fırka efradı için diyor 
kı: « Bu derece güzide ef
rada, zamanı hazır mubare· 
batında pek ender tesadüf 
olunur. » Bunu böyle lra .. 
bul edereek o halde bizim 34 
ncü ve 64 ncü alaylart· 
mızın - kt onları mafldp 
etmııttr - efrad1na dünya· 

nın hiçbir orduıunda teıa · 
düf etmek ihtimali olıuadı
lı itiraf olunmalıdır. Yalnız 
Sır Hamtltonu parlak eaye. 
ılne muvaffak olmaktan me
netttklerl için lnril lz kuanan
dıoının (Türkler lktocl ya
ya ıüvarl fırkaaınıa, kendt · 
lertnfn ıırtlaklarıaa yapı· 
f'P bir haddi tedip yemek
ten kendtlerlnl kurtar· 
dıklerı için pek talih!! lmit 

Rtiyük Şef yaşlı bir Tt1rk anaslle ko1111§11yor. 

fer) ıözlnü pek hayalı bul · 
ldum. Ve buna mukabil 
f U cü.nleyl lıullanmafa ken 
dimi mezun addederdim: 
loglltereatn balıt iftiharı olan 
lklnct Mavent yaya ıü•arl 

fırkıuı efradının temiz kanla 
v e mert Tfirk kahramanları 
kar111ında dayanamadıkları 

bence btztm için da ha ıaya
nı iftihardır . Hakikaten 
Türkler takati beıeri fev· 
kinde Itır kudret 1röıtermlt · 
lerdlr. 

Ştmdf geleltm 13 Afuıtoı 
muharebeılne. A nlıyoraunuz 
ki 8 Clen 14 de kadar olan 
o rGnlertn bidlaatından 
bahae llıum ıörmüyorum . 

l 4 Ağuat01 Keyacıkaiılı 

muharebeei: o sin dftt•••· 
kesif topçu ateılyle Kayacılı · 
•iılı cephesinde buluo•" 
fırkamızı at•ı alt1na alar•k 
oradaki ılperlerlmtzt d6f .. .
ie baılamıı. Bu ateı ıııe · 
dea 1011ra ıaat dörtte bO•· 
bütün keıbl f tddet etntff · 
Buna remi topçuları da it' 
tlrak etmekte lmft . Muıtaf• 
Kemli Bey, dltmanıD • 
cepheye btr taarruz hasır · 

lamakta oldufuaa kati btr 
ıurette hGkmetmlt · Oradaki 
fırka kumandaaına, Wfı. 
bir taarrusa mukabel• 
makn.dlyle haz1rlan••., 
için icap eden emri yer•ff· 

Aynı zamanda mlrnkitll 
( Sonu dördhcQ ıa,fad• l 

TAVAF 
Bır malletla mellnlnl ıöyler derin derin 
Derya ia6nde çırpınarak Dolmabahçenln. 

GönlGmde eıkl hltırelar, eylerim tAvaf 
Arhk O dolmuyor diye muztlmdl her taraf . 

Çamlar hüzünl6, yollara düımüı ıöilt, çınar , 
Yaprak dök6p huzura kapaomııtı ıonbabar. 

Mermerlt methalln Ona liyak •eki.rı boı. 
Heyhat- o muhteıem kapının fnt•zarı b•t· 

Se11fz nöbetçiler de he,uli dolaımada, 
Her yerde bir kederli muamma dolaımada, 

Saımuı büt611 saray. nefeı almaz o izdiham 
Soa uykuıunda tek 'rahat ehtn dlyfp Atam. 

Son uykuıunda öyle mt~ı.ır deYlr uyandıran, 
Bir ırka can Yeren Atat6rk adlı kahraman? 

0111611 olur mu topraia ıöçmüı cihan ııbt, 
Sönılin o ma•I 1rözlerl btr human gibi. 

Su11un o mavera lcoouıan madeni 1ada 
Dursun olur mu hilkate btr fahr olan zekl? 

Sözler ki çaflayıp 1r6ldüren bir pınar ııbı . 

H ııler k i ıahlanap atı lan dal1ralar ı•bl . 

Atiye, hlle , ft'çmlıe hn anda bir temaı, 
Bin türlQ lhtiH• tle b ıo türlft lhtlru. 

Milyonla halkı cezb tle mihrak olan zekl, 
ifra tı, hadıl , vecdi, t eze.dtvle bir dehl . 

Sır mcıaleydı ne§f'Sl h P.r bezme nur olur, 
Bır har kaydı benlıfl bir mülkü doldurur. 

Cı ımll r. pek aü~e l dt ve ruhly! .. devdi O , 
Bır yt ldmmdı, b ır m6teki11f a levd ı O. 

E1va h O •arlığan bız., kalm ıt fcsaneıl 
Yuhkta !>lr ı ıık yele, u slanr n iıaneıt. 

Kartımda servtl ı k ve gurubun vunn ah 
Göklerde timdi Çaokay~uın fıtn l ı kutal. . 

Ey nam alan, %1ıff!r 'llllatan. fnlu lip açao, 
Ey yol veren hükümlf'rl tarih " bi r zamao, 

E, .. ak• kah ramanları g ... çmıı ıı.aırlar ır. ! 
Ga:r.iye tht ı r .. n ile ka l k ın ve toplamo, 

Saf hıııi ~a yıp ~te lam" d urun hf' p! Odur (1relen 
Tfü k . .ır k•nın muhabo~~t fistünd6. vükııel en . 

Ö lmez. ent gönüllerdclhe yke l[ kuran Atam 
Lak ın nedir içimdeki payaoıııt inhidam? .. 

İbrahim Aldettin (Jöv~o 
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SE HiR HABERLERi -
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Büyük milli matem 
Devam Ediyor .. 

----------------------··········--------------------~ 

Şehir Ve BiJtün Mülhakat, BiJ.yii.k ŞefJ'ni Kay
betmekle Duyduğu Derin Ac2yı Taşıyor. 

._ ae,11r, milli matem de. 

"' ediyor. Şehir •e b6tün 
~llaalrat Bo,ık Şefini kay

llllelde cluydufu 1ierln aeı
)1 t 

•ıı,or. 

dt lelatrde berkeal huzur tçtn
Jatan beyGlr e•lldıaın 

tıal b._au rahateız etmemek 

~·- ı&rOltO çıkarmaktan 

~~l1at,or ılbl dolaı1yor 
~ ltatGrkGn hayabnı, oaa 
'tt• duyulan htılerl anlatan 

~falla mwlatehf ıaatlerlnde 
~•d10 halterleri her yer· 

de ıeealzlık, htbGn ye röz 
yaıları lçlnde takip ediliyor. 

Okullarda matem: 
Atanın eıerlnl yaıstacak 

•e yOkaeltecek oeell, büyük
leri ıtbl aynı matem içinde .. 
Mini mini yavrular AtatGrk 
derken aealerl titriyor. 

Gençlik; Atatftrkün bir ba · 
ba ıefkat Ye ıbtlmamlle ye · 
Uttlrdiil lmanh gençltk; bu 
, ••• , çebreılnln, a6zlerlnln, 
rıdıııoın bOUln batlarile açı· 
ja vurmaktan kendini ala. 

mı yor. 
ilkokul ya•ruları kara 

harberln geldiği gftnden Hl · 

baren beyaz y•kalarını ı6k 
tüler. Ltıe •e öfretmen oku · 

lu tlllebeıi ve bütGn renç· 
lerln yakalarında ılyab bant 
lar (berine tltıttrllmtı Ata· 
türkün kilçilk fotoğraflar• 

g6ze çarpıyor. 

Evet, Balıkesir yurduD her 
parçaıı ııbt, en lr6ç6jünden 
en bOyüiGne kadar için için 
atlıyor, yae tutuyor. 

Balya Hükü-
met Binası 

G . l t ·ıd· 1 ~ t!RfŞ e .l l. ,l .. " 
Balye , (Huıuıi) - Balya 

hük6met blnaaıaın üzerine 
bir kat daha tllve olunan 
lntaat tamamen bttmlttlr. 
Pazarleıl günü memurlar 
tahılı edilen dairelerine yer· 
leımtılerd!r . Çarıamba ıün6 
yeni binada, kaymakam ta. 

rafından bilumum daire ıef · 
lerl davet edilerek kazadakt 

her daireyi alakadar eden 
tıler hakkında kendllertle 
haabihallerde bulunulmuıtur. -fltatürk parkındaki 
yüzme havuzunun te
meli bugün atılacak. 

Atatürk parkı planına da 
bil olan büvük yüzme ha-

vuzunun temel 1ttma mera · 
ılmt bugün eaat 15 de ya · 
pılacaktır . 

IAYFAı 1 

Bir Fransız Gazetesi Yazıyor: 

'' T ürkiyenin Diğer Dev
letlere Güvenmeğe lh
t i yacı Yoktur .. ,, 
« Gayri kabili münakaşa;;askeri~kuvvet 
ve .. kudreti olan Türkiye istediğftakdirde 
sulha kati bir yardımda bulunabilir.~• 

("Parlı - Orlent,. - Parlı 

gueteı lnden:) 

Dr. Loutfi lmzHlyle. 

«Şark meaeleıl. baıka blr 
ıekılde yeniden dofu1or hlı 
ılni vermektedir. Artak, ee
klden «Düveli Muazzama» 
teımlye olunan deıvletlerln 

arzularını tatmine mecbur 
bir tmparatorlufun takılmt 

mevzubabı olmadıfı gibi, 
bir tek cüzütamınan, Aabıl · 

llnln teıllmlyet ı&stermeılne 
ve birkaç eva!etl terk et· . 
meılne klfi ıelen bir bey · 
nelmtlel donanmanın lıtaa · 
bula gönderilmeel de mev· 
zuubahı defddtr. Hayar, ıar 

•• " .. llıl 1'41 ...... 

bl Aıya, dafılmakta olan 
bir de•letln dei&l, fak at .... 
lam bir bayat11ete malik 
olan Saadabat paktlyle ken· 
dl etrafında Afaanlıtanı, lra· 
kı, lranı toplaoııı olan btr 
devletin elindedir. Bu de, .. 

letler blokuea yakında Mı· 

ıır taUkllllne ••il olduktan 
ıonta pek muhtemel olarak 
Suriye lltıba" edecektir . lı
te TClrklyeoln A11a Hınter · 
llndı. 

Avrupad11, TftrklJe Cum· 
burlyetl, Yunanlıtan, Ro · 
manya Ye YuıoılaYya, 

~«Oranı nach O.ten» tn he
nftz tahrip etmemtı oldufu 
Balk•n Antlnhnı teıktl et· 
mektedtrler. Ciftçiye Akala Tohu Tayare 

Piyangosu. 
Temel Vt1.ll tarafından , 

Emniyet Miidü
rii AnkaTaya 
Tayin Edilecek 

Mlra1ay Bec'kln Almanya
ya karı• •eyft hud da a •• , •. 
ya karı• (hu elbet heeGz 
ölreallmemtıUr.) 1nı• etmek 
latemfı oldufu du•ar, daha 
blrlncl t•ı• yaz olunmadan 
Bükreıte yıkılmııhr. Demek· 
ki J .. rmen f"yılmuını dur
durmak için daha fazla tark· 
ta olan bir ,.er tntthap etmek 
llzımd.r. 

mu Oağıtılacak .. 
llamulı Zllrraf; Bugün Halk~
"incle Bir Toplantı Yapac3k. 
lıraat Velrllett Naztlll pa

lbQ1c lretme çtftllft kontrol 
--••u1rlar1ndan HOıeylD Bal· 
~ 1 ~ 1 tebrt•fze relmııttr. lk 
~ olarak Bahkeıtr yillyetl 

lçu•rl•in 939 HDeılnde eke· 
~ltl~rt de•let pamuk tel.umu, 
lttttaç mıkderlarının tHbltl 
•rıne haılamııtır. 

'ÇıftçllerlD pamuk tohumu 
tı,açları ıu ıuretle teıblt 

~tl~elıtlr: 
it Pe11auk ekec•k çiftçilerin 

1 
111llterını Ye ekecekleri tar· 
,,, 1 " lt tı• e lerlnde 1 slraat 
•tlerıntn yazılma11 için 

~lltllı 1t•muk ilret · 
'-• çlfthil tarafından zl· t,. 
~t dairelerine matbu pa· 

ıııa-.k tehumu ihtiyacı teeblt 
t'l•eltert ı&nderllmtıtlr . Bu 

~'l•eller muhtarlara •e ma-
'lle 111Qme111llerlne dafıla

''lctır. 

8u tene pamuk ekecek 
:•ftçtler k61lerde köy muh
~'rlarına Ye kHabalarda ma · 
'ile ın6me11tllerlne müra · 
''•t edecekler Ye haoıt 
~••kilerde ne mlkdar tarla
~''•raa pamuk ekeceklerini 
'Jdettıreceklerdir. Muhtar ... 

,
1 

lathne11lller 15 gün içer· 
, ilde lca yıd tılerJnl bitirip 
\' 'l••llerl ztraa t dairelerine 

, ''• Pamuk koDtrol memu
ı ""- t..atm etmtı olacak -
'tdır. 

llıaj liü .. Jtn Balcı, •lliyeU. 
'- ttııa Pamuk ziraatt yapı· 
•ı' lcaza, nahiye •e k6yle-

raı 
' lı•~rek devlet tarafın-
tı •erilecek olan akala .. ,, 
lutı Pamuk tohumunun lyl-
' tttııat, naetl eklleceilnl, 
t,la;ı t&11ııu edllecetloi, nuıl 
~ •nıp aatılacafını, nHtl 

:•tlıuıacafını ftnlaı.caktır. 
\' 'nıuıu ucuza mat etmek 
.. ~ beher dekardan fazla ha -

't 1 )' a cnak tçın bıltnmeal •e 
~f lıtl11aaaı lbım ıelen lıler, 
't~I.r •• allkalılara Halk· 

1 1alealaranda J•l'tlacak 

müıababelerle anlatılacftlıtır 

Bu ıuretle çtftçllerln to 
hum lhtfyaçlarının da çabuk 
Ye clofru olarak teıbtu te
mfn edllecelıtır . 

Pamukçuluk müaababele · 
rlne Balıkeılr merkezinden 
baılanmıı hr. 

Buı6n aaat 14 15 araıın · 
da Halke•I ulonuoda ma · 

halle müme11tllerlne Ye pa· 
muk ç1ftçtlerine bu ıene ya · 

pdacak pamuk zlraatl hak· 
inada mal(hnat verilecek ve 

tohum ihtiyacı, teıblt ced .. el· 

lerl•ln naa•l doldurulacafı 

aalatılacakhr. Bu meyanda 
pamuk çiftçilerimizin her 

türlü ıuallerlne de ceYap veri· 
lecektır . Mahalle m6me11ll-

lerfnln belll saatte Halke•I 
ıalonunda bulunmalar1 için 

kendilerine Belediyece teblt · 
fat yapılmtıtır. Ru mftnba. 
bede alikah çtftçtlerlmlzln 
de bulunmalara çok fayda
lıdır 

Bu ıenedcn ıonra Balıke· 
ılr wlliyetl de 2903 numa · 
rah pamuk lılih kanunu hü · 
küml~rloe göre pamuk zira· 
•ti kontrol bölgesine gırdl· 

ğtodeo ötedenbert ekilmekte 
olan karııık ve bozuk pa · 
muk tohumu ekmek yaaak 
edllmtıtcr. Ekım rnr.vııml 

olan mart ayına kadftr ev· 
lerrfe, fabr:kalarda, dükkan· 
larda bulunan açık kozalı 

tohumlar Ye ıçt"ratode açık 

kozah pamuk huluniln Jf"rlt 
koza tohumlar hepıl vaiha 
nelere aevkedılmtı veya to· 
bumlukta kuUf\mlmamak için 
bayYan yemi olarak kırdı

rılrnıı buluoecAwtır. 

Bu .ene vlli vetlmizde ya
pılacak olan "kala pa"Ouk 
tohumu tevzlah, ekimi, 
kontrol itleri ve y•nl uıul 

pamuk zlraatt hakkın .. a ıa
zetemlzde ayrıca neırly•t ya
pacafız 

Tayare plyanıeıuoun 26 
ocı ketldeılnln birinci tertibi· 

nln çekllmeılne dün baılan· 
mııhr. 

ikramiye kazanan bü•ük 
numaraları yazıyoruz: 

33665 Numaraya 40 000 
lira, 30142 numanya 15.000 

lira. 29899 numaraya 12.000 

atalacaktır Törene bütftn 
halk davetlıdır. 

Gelenler, Gidenler: 
Mebuılaramızdan Hayret. 

Un Katan, bir ıün 6oce ı•h · 
rlmlzf" gelmtıttr. 

lira, 10895 numaraya 10 000 
lira, 2634 numaraya 1 000 
lira lıa bet etmtıttr . 

Belediye Meclisi 
Bu Devre Mesaisini Göz Yaş-.. 

ları içinde Bitirdi. 
Belediye mecHıt, e•velld batası okunarak reye arze· 

akıam meaalılni göz yaılara dllmlt Ye kabul olunmuıtur. 
içinde bıurdt. Ruznamede aörilıülecek 

içtimaı açan Naci Kodanaz, baıka madc:le kelmadıiın · 
Bü1ük Şefin ölüm&le halkın dan rell: 
duyduğu ıoaıuz elemi anla - Üçüncü lntıhep dev· 
tırken hazır bulunanlar göz reı l nln teırlnıanl toplan· 
yaılarını tutamadılar, bütün h11aı yapan mecltılnlz 

ıehlr müme11lllerl elemli ıöz lltlbez ettiği laabetll lırarer· 
yaılan dökt61er. lartle rejimin ve yarımn bn · 

Naci Kodanaz ruznamedekl yftk davalarından olan mem· 
müzakereye haılamadan ev lelcf'tln imar •e ln1a11 ve 
vel ekıerlyetln mevcut oldu halkımızan refahı •olunda 
funu ıöyledl •e dedi kı: ilk adımı atmıı bulunuyor. 

Sayın arkadaılar; Hepinizi t~krar eayglle ıe · 
Büyük Şeflmtz Atatürk, llmlarım. . Dedt ve ıubatta 

dün ıabah hayata eözerlnl tekrar toplanılmak üzere iç · 
kapadı . Atlıyoruz. Kadan, tfmaa ıon verlldı 
erkek, genç. ihtiyar aynı ya. > = "9Gıır---
ramo ac111na duyan tek btr 
ferd gıbı hep beraber ağlı · 

yoruz. Ôlüm, ıçlmlzden en 
büyüjümüz6, en ço" aevdl · 
ğitıı lzi de aldt; Türkiyeye 
ve Türklere nur aaçan ııığı 

ıöodürdü, ruhlarımız 

gönOllerimizt karanlıja 

du . 

ve 
bot-

Atamızdan 6kıilz kal
dık Fakat onun eserini, da-
vuıoı, korumak ve y6kıelt· 1 

mek eo birinci vazifemizdir. 
Büyük ölünün yükıek ha

hruına ve aztz ruhuna hür 
meten mecllılnizl b~ı dakika 
ıftkuta davet ediyorum » 

Beı dakika haz la ıülultu 

müteakip müukereve b•t 
landı. 

938 Yılı bütceılnde ba · 
zı f a11Uar araeında 2200 
liranın mlnakalealne dair 
bGclce eacGmenloln maı; · 

Şehrimizde Ev
kaf işleri. 

EvL:af Umum M6dürü 
Fahri Ktper, ıehrlmlzdeo 

Edremit ve Ayvahk havali 
ılne gidere k evkafa ald 7.eJ· 
Un if l f!r•oı teftıı ettıkten 

ıonra dönm6f, ıebrlmizde 
de Evk"f ı ılerlle a lakadar 
olmuotur. 

Haber a l dı~\mızn göre, 
Evkaf tdueılnln Anafartalar 
ca dcl e sınde yaptmhiı bloa 
ikmal olunduktan ıoora fca · 
ra verll~cek tir . 

Bu binanın karımnd<'kl 
tütüncü, aıçı ve kunduracı 
dükklaları da blrleıtlrllerek 
yeni bir hın& yap•lacaktar. 

G 111 zl caddeılnde Evka· 
fa ald bahçe ve 
analara• aatılmaaı 

Ankara, 12 (Huıutl) 
Haber aldıiiıunıa göre, Ba· 
hkeatr Emniyet m6dürü Sa
id Ôzıürürı terfian emniyet 
UG•UID müdürlüAii Qçftncü 
ıube müdfirlüğüne tayini ka · 
rarlaıtırılmııtır. 

Meccrıni Leyli 
Alınacak 
Talebeler. 

Ankara, (Huıuıt) - Bu 
yıl leyli meccani olarak 
alınacak talebenin adlarını 

btldirmtıtırn Haber aldıtı 

mıza ıöre Kültür Rakınhtı 
kuaoanların hanıt mektep. 
lere verıleceilnt teablte bat 
lamııtır. Netice buıGnlerde 
belll olısca le tar 

Abahane Ha
nında Yangın 

Çıktı. 
Evveltaı akıam Hat 24 de 

Abahane hanının an tarafın

da bulunan aıçı Arifin dtllıt · 
kanında bir yangın çıkmıı 
tır . 

itfaiyenin aldıiı ıerl ted· 
birle yangınan öoü ılrayete 

meydan verılmeden alınmıf, 
yalnız oükkanm bir k11mı 

yanmı ıtar 

Yangının ne suretle çık 
tığı hiikkaoda tahldkAta bat 
lanmııhr. 

nülınektedir . Evkaf daıreıt 

etr.afındakt tahta perdeler de 
kalcfıralarak davar yaptırıla
caktır . 

Y ıl d ırıın camit ile ha-

F. Von Lf1Zt tar•fıaclan 

yazılıp «Orta .lnupa de•· 
let erinin bir ittihadı» lıml

nl taııyan ve Oımanh lm
paratorlu~u Almanyanıa ea
fında harbe dıhtl olduktan 
ıonra 1914 de Berllnde latl . 

ıar eden~blr lburoıGrde ıa 
ntırlar okunur: « Btlha11a 
Almanyanıo ademi mu•af 
faldyetl ballndedlr iri. Ruı• 
ya ve loıt'terey~ lırarıı elan 
Orta Anupa tedafOI lttıh•· 
dı yalncı bir aktGaltte ola· 
caktır .» 

Ademt muYaff aktyet Yalıt 
oldu; Orta Anupanın teda· 

f Ol ittihadı meYcudua •• 
aktGallte ıuçekten yakıcı

dır. 

Bu ıf'bepten dolayıdır isi, 
f Ohrer nutuklarında Ruıya 

ve loılltereye, FranHdan zl· 
yede taarruz etm,.ktedtr. 
ÇünkG franH, ıarl«ta, Al· 
manyamn cemnı 11kmamak· 
tadır ve bu hıt.•allde «ml
Jıtant» btr _. politıkHı yok · 
tur. 

F ranıa burada hl11t bir 
prt!ıtljden lattfade etmekte• 

dır, fakat diplomatik faali. 
yeti Ruıya •e lnıllterenl• 
faallretlerfyle kabtll muka
yHe defOdtr. 

Akdenlzde bir seyahat 
ynpan logtltere kralı 8 inci 

Ed•ard, bu ıeyahatln tama
ml'n huauıl meht1ette, ol· 

maaana raimen, T6rkl1e Ret · 
rap medreıelerl yıktırala · ılcumhuruou z Jart!t etmeyi 
cıtk Ye c&nıl bövlece ı muufık bulmuıtu Mioha-
mcydana çtkarılacakhr. ııran bır mücameleden lba• 
Bu arada açılecak arsa da ret olan bu hareket, Tlrlct· 
pıuk h'lltne konacdc:hr . yedekl İogtllz nGfuzuna, all · 
Ş~yhhltfullab camii a•luıun · kabahı ticaret muahedeleri · 

dakt kabrlıtanda iyi bir ıe· 1 ne Ye ln.llterenln TGrklyeye 
kilde muhafaza edllecellUr. yapbiı bir •••DM mlncer 
Evkaf Umum MGdir6 bu olan yeni bir tefevwuk te
tıler etrafında alikadarlara mln etmııu. Habetlllan bi-
emlrler Yermlıttr . ( Soau dlrdlncl •rfa4a) 
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C NEVR . MİLLET· 
LER KOOPERATİFİ 

«Harbin, ilkbaharda patlı· mlyen yok. Bu adeta bir 
yacağındao ıene · sık ıık 

bllhsedtlmeye baıtanmııtır 
Münib anlaımaııoın erte -

ılnde, dünyayı ıardığını ıör· 

müı olduğumuz büyük ümit 
birdenbire erlmlı atbtdir. 
Parlıte, Londra ve Berltn.ie 
Romada ıulh müzakerecile
rJnln dönüılerlnl alkıılamıı 
olan tezahürler' nasıl olu
yor da yerini her yandan 
yükıeldtil tıtUlea rivayetlere 
bırakmııtır? 

Bu, ilk bakııta ıaıırtıcı 
bir hidlıe ılbl ıörGnür Fa
kat ldeolojt thtlraılarınıo ırk 
kınlerlnln ve bunların do
iurduiu yanlıı hesapların 
ve düımanların ne kadar 
deYamla ve yarhcı bir ka 
rakteri olduğu göz önünde 
tutulursa pek de hayrete 
mahal kalmaz. Tedklktmlzt 
daha ileri götürünek bu 
korkulu ıebeplere daha az 
tesirli olmıyan diğer tklıloln 
de k tılması icap ettijint 
rörürüz 

Bunların btrtnclıl her 
memlekette matbuat ve rad· 
yonun bütün hoparlörlertnl 
elinde tutan ıllih fabrika 
törlerJnin ve ölümü iıtlırnar 
edenlerin ıaman altından ıu 
yürütmeleridir, ikfnclıl de, 
partilerin ıtyaıi meıgalelerl, 
karü körüne haraları 

lorlltereye bakahm. Kral 
hk h<ıkumetlne karı• muha
lefet, 8 . Nevll Çemberlay
nın akıllı ve metin otori
tesi altında muhafazalıirla 

rın iktidarda bulunma11na 
tahammül edemlver . lıçtler 
harekete geçiyorlar. Liberal 
partisi döküntüleri tezahür
lerde bulunuyorlar Nazır . 

lıktan mahrum bazı eıkl 

veya reoç muhafazakarlar 
btle teıvlkkar mikroplar kar 
111tnda rezalet dtye haykırı 
yor lar B. Eden büyük aü · 
rültülerle top ve cephane 
lıUyor, 8 . Vlnıton Çörçtl, 
Amerlkaya hitap ederek, 
Münlh ıulhunun «muazzam 
bir felaket» olduğunu ye 
ıulhun ancak 88. Hıtler ee 
Mu11ol•nlyl tehdit ederek 
elde edllebtleceğlnl haykırı · 

yor. 
Bunun için de bizim ki 

iıt franklarımızla milyarlar 
ve milyarlara tekabll eden 
astronomik miktarda 1nıthz 
ltrıı11 ıllihlanma masrafları 
na tahılı edllmfıttr. Sokak 
lortllzlnla bi le valanpener· 
lifi ııal yana iellyor, nere
deyıe o da askeri hizmete 
a lınmasını latlyecektlr. 

• ıt 

Fran1ada aynı manzara. 
Günün büyük me11alelerl 
(radikal koııreıl, yeni teırli 
l!!Çlmler, müıtakbel ekıerl· 
yet) ancak milli müdafaa 
bakımmd o ortay ı çıkmak · 
t dır. Tıpkı yarın taarruza 
ufrıyacakmııız riht. Btr tek 
ıazete bir tek parti yok ki 
tehlikeyi haykırmaııo . Teya. 
re ve ıene tıyare isteniyor 

5000 Tayareyle ıidlfa edt . 
0 

lecekUr. Halbuki Almanya
nın ıenede 12.000 ta yare 
yaphiı biliniyor. Ô&Jceden 
kaybedllmiı bir yarıı bahu · 
suı ki sonunda ıulb deill, 
harp mevcut olduiunu bil · 

uçuruma ahlıthr 
Amerlkadan hiç babıetml

yeceğim. O da barpcl bir 
ürperme geçlrmektedtr. Fa 
kat kendiılnl doğrudan doğ
ruya tehdit etmlyen uzak 
Akdeniz veya orta Avrupa
dan çok daha ziyade pasi
fik okyanuıu ve Japon teb
lıkeılnden endltededlr. 

Almanyaya ve İtalya ya gelin· 
bu iki devletin imparatorluk 
emellerinin eıkt dünyaya 
geçirtmek.le olduğu tehlike 
yi anlatmak itini bRtkalarına 
barakıyorum . Hazılar1 onla· 
ran harp potanılyellerlnl, bir 
kaç aylık bir harbe mu 
kavemet edemlyecek ıekll 

de telakki etmekte, dtğer. 
lerl de bılakiı Alman ve hal 
yan hava kuvvetleranıo bır 

ltkte harban netlceınl bir
kaç hafta içinde alacak 
kudrette oldurunu temin 
etmektedirler. 

Şuraaı muhakkaktır ki, her 
yerde ve b1lha11a Pariıle 
Londrada olduğu ıııbı, ora-
da da aıkerl bütceler milli 
ekonomiye o kadar afır 

basmalttadar ki, az çok kı · 

ıa bir zaman içinde uçuru 
ma fulayıı mukadderdir. Ne 
kadar mantıkıız görüoıe d"• 
harp, hükumetlerin nazarm
da, bu ıuretle önüne geçil 
mez bir netice, daha dojıu 
su en kolay hal ıekll diye 
görOomektedir. 

Bu korkunç lhtlmali göz 
önüne getirince inHn hay 
retten docıa kalıyor. Nuıl 

oluyor oda 1medeni memleket 
ler 30 ey ul ferahlanma11ndao 
ıonra böyle bir çılgınlığa 

dütebilmtılerdtr. Hila 1919 
hayallerine 8 . Bent>f hüku 
metinin ortadan kalkması 

netlceelne varmıı olan se
raba kendimizi kaptırmamız 
milmkün müdür? imkanları 
mızın üıtüne bir politika ta 
kıp etmek latemtı olduğu · 

muz, yerine ı~ttrlimeıl in· 
tıhar demek olatı taalaütlere 
ıtrmlt olduiunıuz içindir kl 
Praida «Elveda Franıa» dl 
ye düıünülmüı ve ıöylen 
mittir. 

B. Çemberllynm lngtllz· 
Alman yakınlaımaaını teaar
ladıiı, 8 . H1tlerln Fraoıaya 
bir kere daha uzun vadeli 
bir ealdırmazhk pakh tekli 
fe hezırlandığı ve lnııtllz -
Fran11z İtalyan paktının her 
zamandan zf ya de lüzumlu 
olduğu bir ıırada cermen 
düımanı ve Sovyet doıtu 

Franıızların milletlerin faal 
iradelerine lı ar ıı bu nihai 
taarruza teıebbüı etmeleri 
mümkao müdOr? 

Cihan ıulhu muzakerele 
rlne B. RuzvelUn ılham 

etmlf olduğu ve ıon dört
ler mülika t ı n d e o ıon 

ra yeni Avrupanm ekono· 
mik Ye politik ıtatüıünü tan 
zim edecek olan enternas 
yonhl konferanta sıra gel 
meden önce nlıbi atliıh11z . 

lanmantn hlr emrivaki ola. 
caiı güne kadar mlllet lerlo 
kuvvetli ve bu ltlbarle da 
iyi ıllahlı bulunmalara elbet · 
te ki lizımdır. 

Mtlletlertn glrl~mek ar:ru 
ıunu lnıvvetle izhar etmlı 

oldukları ılllhlanma yolua· 
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(Baıtarafı tklnct ıayfada) 
olan topçularına da o lıtıka -
mete ateı açhrmıı ihtiyat 
fırkalarından birine de hazır · 

lık emri verllmtı . Filhakika 
düımnn mezkur cepheye 
taarruz etmlı. 

Muıtaf a Kem il Bey ora · 
dakl fırka kumandanından 

vazıh haber alamadığı tçfn 
kendiıtne telefonla ıu emri 
veriyor: 

« llertdekl kuvvetleri kul 
lanacak kimsenin oradu bu· 
lunmadıfmı anlıyarak m6te 
e11lr oluyorum. Herhalde 
birinci hatlar telulf edilmeli. 
Düımanın hücumu h.tllode 
derakap ıüngO ile karııla
nacak ıurette ihtiyat tabur 
lan btrlacl hatta takrip 
edılmelt. Bunun böyle ya· 
pıldığtndan ben emtn olma 
lıyım Rica ederim icraa-
tınızı hemen bıldtriniz . » 

Aynı zamanda demin bah· 
ıettlği ihtiyat fırkaıını da 
o cephf'ye hareket ettirmiş. 
Erkanı harblyeılnden Per 
tev Beyl dehaber zabiti ola
rak oraya röndermtı Al 
makta olduğu haberler na 
tamammıı Bununla beraber 
düımanıo ılperlerlmlze gir · 
mit olduğuna kanaat ıettr 

mit 

«Fırka kumandanının ver 
dığt haberlerle vaziyet te 

nevvür etmiyordu O kadar 
ki, bu fırka kumandanına 

mu~ber oluyordum. Saat 
6.15 ıonrada dan kendiıloe 
bu emri verdim» dedL 

- Mümkünıe lutfen okur 
muıunuz? 

- Btn ıu habere intizar 
ediyordum: Sıperlerfmtze gl 
ren düımao mahvefilllmlf, 
düıman ılp~rlerlne aıker 

terimiz gtrmtıtır . Bun 
dan baıka htçblr haber ben 
ce halzt ehemmiyet değil· 

dır» lıte bu «!tnrl verdim: 
- Netice ne oldu efen 

dan artık onları hiçbir hü· 
kumet çeviremez. Kendıle 

rlne ompoze edilmesine ra
mak kalmıt olan harbe kar· 
ıı mdletlerln duydukları deh
ıet ht11I bundan böyle on
ların mezbahaya götirülme 
lerlne müsaade etmlyecek · 
lerlne delildir . Dtrljan 11n1f
ların, tiler fıtemez bütün 
milletlerde genç ve ihtiyar 
bütün kuvvetleri ölümün ah · 
makca uçurumuna değil, ha· 
yatın velud ovalarına doğ 

ru tevcih etmeleri icap ede·I 
cekUr. 

Perllle lçllma etmtı olan 
enternaıyooal ticaret oduı 
nan hayırlı teıebbüıQnü tıle 

bu manada telakki etmek 
lazımdır. 

Korkunç İıpanyol harbi · 
nln beteri vicdanı nefretle 
doldurduktan ıonra ıona er 
meılnl beklemeden önce 
her memlekette milli ticaret 
odalarının, buıüokü meııa

lelerlnln dar hududunu Av· 
rupa çerçevesinde genlıJet • 
mek için derhal tıe glrtıme· 
lerlnl temenni edelim. Bu 
ça ! ıımaların proğramı ön 
ceden emin btr surette çi 
zilmiıUr: Ven Velind rapo · 
ru, Milletler Cemiyeti eko
nomik komtteıl raporu , Pol 
Elbelln, Fraaıl DlUeainln, 

e 
Tehlike i Za 

azif e Başı a A ıl 
arı a Can 
Kahra an .. 

dım?. 

- Bu emirden ıonra r~· 

len raporlarda da vuzuh 
yoktu. Bunlarda hareketin 
iyice hava karardıktan ıon· 
raya talikine müsaade et 
mem talebinde bulunuyordu 
Bunun üzerine yeni bir em
rimde dedim ki: «DGıma• 

nın tudı tçlo gecenin lau -
liilünü bekllyerek bir an 
bile kaybetmek katly · 
yen cafz deilldlr. Dflıman da 
karanlıktan blllıtlf a fazla 
takviye kıtaları alır. Feali
ne hareket ederek düımanı 
hemen tard etmeniz matlup
tur G6nderdtilm takviye 
kıtaatı ile irtibat peyda edl · 
ntz. Onları cephe gertılne 

yalclaıtırınız ve bana bildiri· 
nJz » 

Bu f nka cepheıtnde o 
gün Ye bütün gece ıabaha 

kadar müteaddld defalar 
kanlı boğuımalar olmuı . 
Neticede düıman maksadını 
elde etmekten mahrum 
kalmıı Bundan baıka hl· 
zlm için pek parlak bir mu · 
vaffaklyet denecek derecede 
de fazla zayiata ujramıı. 

14 15 Gece yar111ndan 
sonra düımao Meıtant lepe 
den Yusufçuk tepeılne ta
arruza tr-ıebbüı etmtııe de 
piyade ateılerlmfzle bu da 
bertaraf edılmıı. 

Paıa dedi ki: 

- lıte bu Kayacıkağılı 
mubarebeelnden ıonra niha

yete kadar artık c iddi hiç 
blr muharebe vuku bulma · 
mııtır. Bu uzun müddet zar
fında gerek biz, gerekse düı 
mao tahkimat ve tertibatla 
tıtıgal eltik. Bütün tahtl et 
Uğlmlz bu muharebelerde 
düıman pek büyük zalyata 
düçar olduğu ve btzlm tah 
tı hlklmlyetımizde kalmek· 
tan kurtulmadığı için bütün 
ümtdlert kırıldı. Ben 27 
Teırlnıantde rahatıızlandım. 

Jak Dübamn etüdlert.. 
Biltüo memleketlerde. ot . 

zam ve tı eıa11na müetenld 
bir ıulhun hadimleri olan 
eski mubarlplerden müza· 
heret rören enternatyoo•l 
ticaret odatı hareketin ba 
ıına geçmeye yükıek liya · 
kat ıahıbıdır. Gözden dü 
ıe kollektlf emniyet sabık 

mabedi neden tabeli11na 
«Cenevre, mllletler koope· 
raUfl» ftrma11nı yazarak ye· 
nl bir hayat bulmaıın. 

- Demek her gün earaıp 
emellerinden uzaklaıtırdı§ımız 
düımamn kaçtıiını aörme -
dıol:ı! 

- Hayır! Fevzl Pı. Hz. 
al (timdi Büyük Erkanı Har
biye Retıt Mütür) yerime 
tevkil etUm, latan bula ge; · 
dım . 

- firar habertnt nerden 
aldınız efendim? 

- Zannederim on gün 
ıonra, lnglllzlerle Fr nsızla 
rın topraklarımızdan kaçtı
ğını lıtanbulda lflttlk. Bili.
here erkanı harbiye relıl· 

mtn buna dair 
nrdtğt rapora lı~ına-

den laılltzlerfn bu hareketi
ni izah lçln. baıka kelime 
aramaia l6zum ııörmüyo 

rum, bu tabirin bütün vüs· 

ati maniılle kaçtılar, k•t· 
dıJe· blar dtyeceilm. Bu, keo • 

rlnce muvaff aklyetll bir kaçıt 
tır.» dedi. 

Ve ıülümıedl. 
Bu kadar zaman baıı• fil 

.,O· 
hulasaları vermek tçlıı 

rulan kıymettar zate teıe"· 
h •• kürler ettim. Ve askerlik 

yatına lstanbuldaa YafsJ• 
ıürülmekle baılıyan, ti•· 
reket orduıu ı 1 b t ' 
Trabluıgarp ve Balkan OJ 

o· 
k tltl 

barebelert rtbl memle e el• 
en tehllkell zamanlarıP 

ı' 
can Yerlrceılne vazife bat 
na atılan bu kahramanın eli' 

nl ııktım . içimde on• k•''1 

derin bir hürmet, bir lıtao· 
bul çocuğu rubu tle derltı 

a' 
bir ıükran olduğu halde 1 
nandan ayrıldım. ,,,,,,/ 

"Türk· ye i Diğer De\/" 
letlere Güve meğ ih~ 

Yo • 
ı yacı u . . ,, 

< Baıtarafı üçüncü ıayf ada) 
diselerinlo lnglJtereye, ıark
takl atik preetıjlot kaybet· 
tirdlğlne inamlmamalıdır. lo
gı ltere, denizlerin krallçeıl 

olmakta, üzerinde rüneıın 

grup etmed•ğl ve demir çu 
buğu hazan Münichte oldu 
gu gibi, kadife kaplaıa bile, 
mevcudlyett ile amel edil. 
mek zaruri olan zorlu bir 
diplomasiye malik bir devle
ti muazzam olmakta herde· 
vamdır. 

Soo zamaoiarda, Alman
yanın Türkiyede matlubat 
haoeAlne bazı ıeyler kay-

' detttjl doirudur. Dr. Funck, 
3 ncü Rayh namına tlca· 
ret muahedeleri tmzalnmıı 

ve 150 milyon raytmarklak 
bar iatlkraz vermeyi kabul 
etmlıtfr. Alman ıanaylcllerl 
Aokarada vekillerin etrafm· 
da çarpınmıılardır. Uzun 
vadeli krediler iktisadi pla . 
aın tatbikini kolaylaıtıra· 

caklardır. 
Fakat bunun netlceıl ola 

rak, TürklyP. harici ıiya 

eetlnin, Dr. f uackun seya· 
batının teılrl altında kalma 
ıı icap etmez. 

Dr. Funck da bütün dljer. 
lerl gibi nihayet bir vektl· 
dır. 16 ıncı asırda Sultan 
Süleyman Türklyeılnln mu

kaddes Jermen imparator. 
luğuna karı• garbe kıymetli 

' yardımda bulunmuı olduf" 
c:ıe 

gibi Türkiye Cumhuriyeti 
zamanı~ızda aynı rolü 0 1· 

myabılir . Al 
Türkiye h iç bir zaaıorı 

ktı'' manyaoıo tabii olmıyaca 
T ~,ı.ı 

Jermen muharrirlerin o 
ye, Irak, Af gamıtan V-' it• 

1 ~· nın teıktl ettikleri b 0 

~il ' verd&k!eri <dermen HIP 

tanın )) ııml Türkiyeyi 
betmektedir. 

,eı 

biİ' Türklyenin ıdeolojlıt 
yük deuıokrHllere dehn f'~ . 

dl" kındır ve Fraonda btle 
111 

ta törlük rejlmınl tenıeJ1 i 
edenlerıo bulunmasına rıı 

1 
men, Türkiye Cumhurh'el 
nio müeaslsl bu ııf ah bir bş 

jf 
karet gibi dalma reddet11' . ., 
tir O, Atatürktür, Türkleri 

cı' 
babaeı ve v'ltanıo kurtsrı 

sırlar 

Deniyor ki, Çekoıılo~•":ı~ 
demokrasiler için ıarkt• 

'•" deıtek idi, fak at ıuni 0 
1 

ve diğer devletlerin d•1"'1., 
yardımlarına muhtaç ol~ 
ve bu devletler çekilir çe 

ktlmez çökmüt olan bir Ô'', 
tek idi . Türklyenin dl~~ 
devletlere güvenmeye ıbt 1 .,, 
yacı yoktur. Onun ıı•· 1 
kabili münakaıa bir aıııer 
kuvveti vardır. Türkiye, 1' 

bil" 
tedlii takdirde, cıhan ıul 

bil, 
ne, kati bir yardımda 
luoabtllr » 

Milletler Cemiyetinin ye-l'.i ~ 
6 _____________________________________ _ 

gi.ne haJ ırlı ıubeıl olan En 
ternatyonal İt Rüroıunuo 
yanında böyle bir müeue 
ıeden daha faydalı ve asil 

bir eıer taeavvur olunabl 
lir mt?» 

YAZAN 
Vtktor Margörlt 
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1 Y ıllıiı: 800 Kuruı I 
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1 Say111: 3 • 1 
Günü aeçmtı ıayılar 2sl 1 kuruıtur. 1 

1 ADRES: 1 
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Balıkesir Tapıı Sicil 
i\lııhafız ğındaı•: 

K~1ü: Cınıt: 

Kınık Ev 
~., 

Saiı ve arkaıı SOleJO' hl 
hl11eaine müfrez e~. •0 

Hududu: 

Vl'l ÖDÜ yol. 
1 e'' Hudud ve bulundulu köy ve yeri yukarıda yazı ı 

1
• 

Kınık köyünden Alt oğlu Vell Cabbarın babasından ıııt 
e· 

kalen ve takılm cihetine müsteniden 40 ıenedenberl ' 
~ · 

netalz ve nlza11z tasarrufunda bulunduiuodan bahisle "lıl 
mma teıclll lttenlldtiinden tasarruf ve mülkiyet h8~ e 

tahkik edilmek üzere 23 teırinsanl 938 günü mahalU~e 
memur a~ndertlecekttr. lttraaı atanların bu m6ddet tçlO , 

.,r 
yazı ile Tapu Sicil Muhafızhğına veya gelecek mel!' 
müracaat eylemeleri lüzumu Han olunur. _/ 
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