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~illet Meclisinin Milli Tarihe Geçen Toplantısı 
18 MiLYONUN MiLLET KOR· = ---

• • 

~OSONDEN YÜKSELEN SES.: 
--------··········--------

~·((Büyüğümüz ölürken bize bir miras bıraktı: İnsanhk mirası .. 
illet mirası·· Millete faydalı olmak mirası.» 
!,( O, bize, istikbalin yollarını da gösterdi, ne bahtiyarhk .. >> 

~ uFani Atatürk öldü.. Gitti .. Fani olarak aramızdan ayrıldı. 
~hu müebbettir, kalblerimizde yaşıyor. Dünya bilsin ki: Türk 

fl'lılleti dahi Ondan aldığı kuvvetle kalbine yığdığı ruhu ve 
tllerjisi ile Onun gibi hareket edecek.» 
~ usoruyorum; nur, ruh ölür mü arkadaşlar .. O bizim içimiz
e ruh ... Gözlerim izde kılavuz olacaktır.)) ' ......... . 

'Atatürk Bir milletti, T r-
kün Sinesinde Yaşıyor ,, · 
"Kemalizm, Beşeriyeti ağ ı da 
'-1illet Ve Devlet M fhumu Yaşa-

dıkça Devam Edecektir.,, 
---------··········---------

((4_tatürk, Hiç Bir Zaman Ben Yaptım, De
tnedi. Millet Yaptı, Biz Yaptık, I?edi. » 

«Atatürk Ve Ölüm .. Bu İki Sözü Nasıl Bir 
Araya Getirebildik? .. ». 

~ ~nkara. l 4 (Hususi mu· 

1 
bırımızden) - Bü1ik Mtl

h't Meclisi, Atatürk On 
d'hta 16zlerlnl ebe 
1ho kapamaslle çarıamba 

•Gııa Japblı tarihi celseden 
•o-. l d te. bu ıün de he1ecan a 
,
1
°lu ve mtlli tarihe mal-
tıı bir toplantı yaptı . 

t Se.at 15 de açılan bu iç· 

\tile.da birçok hatipler söz 
'dale.r. 

b 4 Saat süren heyecanlı 1 
ltabelerle göz yaıları ara . ' 

~'ilde. yalnız Türkün deitl, 

I
GtGo dünyanın büyük bir ev 1 
ld ~ ' olan Ulu Önderin mu Büyük Mlllet Meclisi toplanll halinde 

l •ddes hltarasanı taziz ettt· •t ı 1 ı t f tf ı 1 ya tın. Allah ıenden razı ol-, lbllletln duy41luju ıonsuz ı er n o az me n ııra ı -
'cıy 1 rak oöıterdıklerl alakalar ıun. » 

ı tebarüz ettirdi er. "' 
d t.llllet vektllerlnln bu çok mlllettn yetııtırdtil e9lidın ın 3 Yaşından 80 yaşına 
•t.rh, heyecanlı, içilen ne kadar büy6k olduğunu kadar yas: 
~•len bıtabelerınden muhte- gösteriyor. Muhıdd ı n: 
lf p 1 .., 1 l 1 ' arça arı aıagıya a ıyo Arkadaı er; çok büyükler «Aziz kardeı •rlro •.. 
•1.aı. 

J:J • •• aıelmft ve geçmlıtlr . Fakat Bugün bu hıtep tamamlle 

'ıfaturk, ne mutlu sana: ölümüzün bu büyüktüğü yerindedir. Sıze •e bü· 

lt•ılh Kaplan ( Antalya }: 1 o kadar büyiiktür ki . tün mtllete aziz kardeıle 
rlm diyorum. 

«~tatilrk .. Büyük lnıao!. Ne Ne mutlu 11na Atatürk, 'll Bu h itap her zaman ya. 
Utlu ıana. . ebedi Türkiye Millet Meclt b k- -

pılmııttr Fakat ugün unun 
t.t lılut1u olarak doğdlln. ıl, ebedi Türkiye olarak ya- mani.ti batk"dır. 3 Yatında· 

Utlu olarak tahsil ha · ııyacak bir mili et kurmuı · kı çocuklarla 80 yaıındakt 
)'lıııı blttrdın. Hayatın Türk ıun ıhtlyarlaran btr kardet rlbl 
._lllett için tarihe altın ya· Onun tçtn ne mutlu sana. . bir baba tçın atl adığını gö. 
~tl-rl& yazılacak meokabe- Kurduğun eıer dalma mil· rüyoruz. 
~tle ıeçtl letler araaında hayretle ve . . . . . . . . . 

' 4.t.,tirk!.. Bu biyüklüiün hürmetle yaııyacaktır. Haatalıjın baıladıiından 

1 "Gnde bGtüo dünya mtllet S•n bize hiç klmıenin beri çektiğimiz lzdtrapla, 
•tı büyGkltıiGnG sayarak, 1apamıyacaiı hizmetleri yap., ( Soau G~nc6 .ayfada ) 

···········································································~ i · Türk Milletinin Ruhunda, Türk i 
'i Bayrağı Gibi Dalgalanan Baş: i 
• • • • 

~ ATATORK.. ~ 
• • ! Ölüm Yatağında Bile: «Türkün Misafir- ! 
• • 
~ leri Sıhhatından Daha Kıymetlidir.» Di- : 
i yor Ve Misafirleri Kabul Ediyardu. ! 

( Y az111 üçüncü sayfada )• 

SEFIMIZ iÇiN ------······-----.; __ _ 
Dost İranda 

Matem. 
Tahran, 13 (A .A ) - Ata

türkGn ölümü dolaylıtle 
lranda Sarayı Şebloıabl Ye 
h6kümet bir ay matem ilin 500 Bin Lira SarfileMuaz

zam Bir Anıd Dikilecektir. et mittir. 

Ölen Mebuslaramız 
A•kara, 14 (Husuıi mu· 

habtrlmtzden) - BGyük Mil· 
let Mecltılnln bugünkü top· 
lantuunda ebedi Şef Atatür 
küo cenaze merasimine ald 
kanun projeal kabul edtld!. 
Bu kanunla. Atatürk 
için yapılacak büyük 
anada ıarfedtlmek üzere 
Maltye Vekaletine, yarım mil
yon lira tahılsat izini •eril 

dl Yine bu kat un mucibince 
Ankara, 14 (l; uıl] -

bu tıe ald eaaılar Baıveki· Mecllıln buıünkl lçtlmaın-
lette müteıekkll bir komlı da Baı•ekllettn Antal,.a me· 
yon tarafından teıbtt edile· busu Celil, Burdur mebusu 
cektir · Muıtaf a Şeref ye iz mir me-

Ankara, 13 \ AA. ) - buıu Ceneral Kazımın 6L 
Anadolu ejanıının haber al · düklerine tialr tezkereıl okun
dığana gere, Btıy6k Ônder du. 
Ata tirk, Ankaraya settrıldtk- Bir dakika a1akta ı6k6t 
ten ve cenaze meraılml ya- 1 edilmek ıuretlle HJll 161-

[ Sonu üçüncü sayfada ] terlldt. 
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çın e ~ranıyor ... 

lztiraP 

Bütüı1Devlet Murahhasları Toplanmışlardı, ismet Paşa lçerı G·r-«Hic Bir Muzaffer General, f/ıÇ 
di .. Hazıronun Çehresinden Ayrı Ayrı Manalar Okunuyordu. Bir Yılmaz ihtilalci, Halkın 

gelen teıirlnl yapmııh. 
Türklyenln talebi açıktı . 

yordu. Kürzonla di ğer mu· 
rabhaslar bllho11a kspltülu Kalbine Bu Kadar Yahıtl 

Maksadı siyasi, tktlıadi, a1 · 

keri lstlk l ilı olan bütün bir 

yon elde etmek için çırpı· 

nıyorlardı. O kadar ki Kür 
zon kalkıp gtdeceflnl söyle 
dt. Fakat ismet Pata da 
kollarını ıllkmekle mukabe 
le etti 

Olmamıştır.» 

Bütün devletlerfn murah · 
haıları toplanmıılardl . Ve 
lımet Paıa içeri glrmlftl. 

Mu11oltntntn yüzü ve ba· 
kııı basmane idi . Fraoıız baı 
murahhaıınıo yGzü, daha 
iyi deitldı. lnrillz murabba11 
Lord Kürzon, Türkil taaıma· 
dıklar1nı anlatan mairur bir 
ifade takınmııtı · 

Tlrk murahbaa heyetinin 
mlhavt bir vaziyeti haiz ol · 
madıiını röıtermek için dl 
ier devletlerin murahhula
rına koltuklar •erildtil hal. 
de Türk murahhaalarına adi 
1andalyalar konmuıtu. 

lımet Paıa etrafa baktı, 
ııözlerl aandalyalarıo üzerfoe 
dikildi, vaziyeti derhal kav 
radı ve Tark murahhuları · 
na koltuk konmamaıının se· 

mllli devlet kurmaktı 
Konferanıın ilk 19fhaa1nda 

zafer , lımet Paıa tarafından 
kazanılmııtı 

.... 
Kooferanıın devamınca 

mütemadi yen ismet lnöaü 
ile Lord Kürzon çarp11tılar . 

Öteki murahhaalaraa hep ta
li me•klde id iler. 

lımet, dJplomaıt alemi 
için hali. yabancı kalan cid
diyet ve açıklıkla konuıu . 

yordu. ÇünkQ Kem•ltıt Tür· 
kiye, milli makaatlardan 
baıka .,lr makıat peıtnde 

koımuyordu . 

Günler, haftalar •e aylar 
ıe~tl. Ve lımet ile KGrzon 
arHında dQello de•am etti. 
Ve neticede Kilrzon, lımetln 
kudretli bir devlet adamı 

oldufunu anladı . Arada çok 
çeta• münakaıalar oluyor •e 
konf erao11n mukadderatı teh 
ltkey., dü1ü1ordu. Fakat her· 
kes lımetlo tam devlet ada-
mı vaııflarını haiz olduiunu 
ve meıu ltyel bl11loı çok IJi 
takdir ettiğini anlamııtı. 
Kooferanıın ikamete ujra
maaı tehltkeıl bile lımetfn 
eltnden, yabancılar he1ab1na 
lmtlyazh bir menfaat ko · 
parmalarıoa imkan ver mi· 

NıhaJet Kürzon bır ak
ıam uıat ıeldzde, treninin 
dokuzda hareket edeceaınl 

bıldtrdt ve lımet lle Kürzoo 
birbirlerine ıelim vererek 
ayrıldılar. Aolaımak için btr 
tek saat kalmııtı Yokıa 

konferanı dafılacakh 

lımet Paıa oteldeki dat 
re.ine döndl ve Frant1zlar 
kendJılne 1alvararak kon · 
feraoıın daiılma11na tmkin 
vermemeatnt tıtedtler. Fakat 
lımet teeHüflerfol b tldtrmek · 
le lktlf a elti. Şer•fll •e 
mü.takti btr de•let r lzll ka· 
paklı btçblr kapltüllıyon ka
bul edemezdi. 

Fraaıız murahha11 Möıyö 
Bompar, Maraıal Foıun Ber· 
llne yQrümektenıe Almıın . 
larla mütareke yapmaya ter 
clh eltljlnt, ismetin de hü 
1ük bir aıker olduiunu söy 
ledt. 

lımet Paıa, kendlsfnln de, 
Mudan1ada F oı glbt hare
ket ettiğini, maili orduyu Is 
tanbula ıeçlrerk paytahta 
doiru yürümeie bir mani 
bulunmadıiını anlattı . 

Lord Kürzon .lemiryolu 

iataayonunda beklt1ordu. Tre. 

nln harekeli yarım ıaat te. 
hir edılmııu. 

Fakat lımet eillmedl. 
KGrzon trene atlamıı •• 

tren hareket etmtıU. 

Bu yQzden konferanı da
iılmıı, ilkin lımet ln6oü 
ıereflt ve mibtaktl Türklye
n ln ıereflnl lekelememtıtt. 

* 

«Petlt Parlılen» ıazetHf 

diyor ki: 
«Bütün Türklyede büyük 

matem hüküm ıürmektedlr . 

Bü1ük bir devlet relalnln 
ıahstyetl ne derece yükıek 
ve ne derece muhterem olur
" olıun , hiçbir kimse, aman 
•ermez btr hutalıktan sonra 
yaılı ıa1ılmıyao bir çaida 
ölea bu muzaffer general, 
bu Jılmaz lhtllalçl, bu ln1&n 
kahramanı. bu çok büyük 
popüler adam kadar bütiin 
balina kalbine yakın olma
mııtır. » 

«Tempı» wı zeteıı 

kl: 

dl yor 

«Yenf TOrki1enla yapıcm 
ölmüttür. BOtün btr millet 
timdi, vatanının haJaakirı
na ve memleketi baıtan 

bata deflttlren inkılapların 
lmılı, muhterem Biyük Şefi 
için ağlıyor.» 

.. * 
Lozan kenferanıı nlHnda «Tempı» ıazeteaı, bundan 

tekrar teplandı ve temmuz. 
da ıulb muahedeıl imza1andı . 

Türkiye zaferini tamam-
lamıf, yeni kuruluıunu bü· 
tin dünya ya tanıtmıı ve lı · 
met Paıa. Lozamn tik ıaf · 

j ha11 ıııbt ıoo nf has1nda da 
• muvaffak olmuıtu . 

ıonra, AtatürlırGn eıerlnl ge-
Dlf btr ıurette tahlil ettik 
ten ıonra, ıözlerine 1ö1le 
de•am eylemektedir: 

«Ôlüm, maflubiyet nedir 
btlml1en bu adamı mağlOp 
etmlıtır. Fakat onun muaz · 
zam eıerl baktdlr •e Tür· 
kiye Cumhurlyettntn maziıl, 

be~:~:ı::la:~~a~ste:~tteflk YASAYAN SEFDEN TU .. .., RK Mı• L 1 ~:·.~~:l A~::nt~~;n,z::::.d~; 
devletler murahaal.uı btr · • Ş rk Paktının aaikt olan 
haJlt ökıürdükten ıonra, ha- j Türkiye, dünyada kendi 
zırhğın çabuk y&pılma11 yü mevkUnt almıthr ve Büyük 

zündeo kift miktarda kol. LETI• NE EBED~I VEcı•zELER Şefin arkadaıları memle-tuk temin o luoamadıjım an ketin preatljlot muhakkak 
lattı lar . lımet Paıa da bıd- • • kt idame ettirecelderdır. » 
detll ve müıtehzi: «lntranılııeaot» aazete1l, 

_ Pekili, dedi, ılz ha- - Bugün vatanımızda bir iaarekette bulunmut olmaz· 1at lizımdır. Fakat eıhu (\Harp sooraııoıo tlk dikta-
kudreti milliye vana o ce· lar. kenddiilnden mahluimu ze· törü» nün hayatına ıenlı da 
reyan, felaketlerden müte· MıJletten çok ıe1 talep valdfr, bioaenaleJh halk mü· ıütunlar tahılı etmekte ve 

zırlajmızı tamamlayınız 

hız ıoora ıelirlz 

Lord Kürzon dukaklarıoı 
nebblb olan milletin kalb etmemeliyiz. Ona hizmet e~seıelert ile ıahıi müe111e· «Marcel Sau•aıe» ın «Ata
•e dtmaiından dofmuıtur. edenler vazifelerini tf adan ıeler araaında laayat ve za- türkl na11l taaıdım» baıhiı 

11ırdı . Murahaılar fena hal ı d b · 
Bea de ancak ona tlbt olu baıka bir ıey yapmamıılar- man nlıbetlerl ile bunun a tın a lr röporlaJtnı neı 

de bozuldular. Bir lahzada ı ı. d 
yorum. 1920 dır. 1923 aynıdar. 1923 rey emeate lr. 

Türk murahhaaları için kol 
tuklar r•llrlldt •e Pata da· 
vet edildi. 

lımet Paıı, kendtılle oyun 
oynanamıyacaiını göstermıı 

ve ilk imtihanda muvaffak 
olmuıtu . 

* • • 

. 

Sulh koof er ansı açılmıı, 
murahhaslar ıöz ıöyltyerek 

Sevr muahede.ini tadtl et-
mek üzere toplanmaia im· 
kin bulduklar:nı aolatmıı · 
larda . 

lımet Paıa ıiikunetle iti · 
raz etU: 

- Kemalııt Türldyenln 
Sevr ıle hiçbir alikaıı 1ok 
tur . Müzakereler ancak Mu · 
dan ya müterckeıt eıaslars 
da l reılnde cereyan edebilir. 
ilk eıaı, müzakerelerin tam 
miilavat datreslnde yapılma 
ııdır, 1okıa ... 

Bu ıözler, konferanı üze 
r inde bir yıldırım tesiri yap 
tı Fakat lsteı4:1er de lıte . 
meıeler de bunu kabul et
mekten baıka çare yoktu. 
Müttef ıkler muzaffer bir 
Türkiye ile karıılaııyorlardı . 
Ve bu hakikatten kaçınma · 

i• imkan yoktu 
ismetin cesareti ve azmt, 

kenferanı lzerJade llzım 

- Türke müıbet ve lyl - Milletimizin hedefi, - Bizim milletimiz ve Marcel Sauvaıe, ezcümle 
bir ıey veriniz, bunu reddet · mtllettmlztn mefkureıt b6- hükumetimiz f alı:rl adalet ve diyor ki: 
meal ihtimali yoktur . 1924 tün cihanda tam mani.ılle zıhniyeti adalet nokta11nda «Atalürkün ıaluıoda, yal 

nı:ır; etraflarso.la ha1at ve 
- Mak18dı mdlt uğrunda • medeni bir be yeti içttmal1e hiçbir medeni ka •imden duo llüm miıtiğl yaratmaja ka . 

efradı milletin menafii hu Glmaktır. 1923 değildir. Belki tarih bu dtr teflere baı maayeUzm 
ıuıtyetlerlol llllhkar emrin· - Anadoluya reçmekte· noktada yüluek oldutumu· vardı. 
de göıterdıkleri harilı:alar kl makaadım, Anado1unun za ıahadet eder. 1923 Bir ıün baua .ledl ki: 
ahfat •e emaalımtzln ılele· Grtasında ve Türk milletinin - Kılıç tle fütuhat yapan- «Çok büyük milletlere ald 
bet ıermayei mefhareti ola· kütlet azimeti içinde Türk lar, sapanla fltuhat yapan küçiik memleketler vardır. 
caktır . 1921 milletinin yüksek aeclyeılne lara majlup olmağa ve bin- lıttkbal, öteki mllletlercleo 

- Milletimde bug6okü mu· ve sauılmaz azim ve imanı- netice terki mevki etmeie ziyade bu milletlere alttır.:» 
zafferlyatı tevlıd edebilecek na lsttnad etmek idi. 1923 mecburdurlar. 1923 Bu cümleler hafızama nak · 
hassayı ıörmüı olmak .. Bü. - Y aloız t~k bir ıeye ıh - Muharebede yajen ıedıldi, zira bu cümleler. 
tün babt11arlıiım itte bundan tlyacımııı: vardır : Çahıkan mermi yafmuru. o yağmur· ölümünün arlfeıtnde, Yakın · 
ibarettir 1923 olmak. Servıet ve ocun ne- dan ürkmıyeelerl ürkenler Şarkın. hatta bütün Şarkın 

en ıuürlu, en U)'anıl,, en 
Ucel tabHyeıl o lan refala ve den daha az 11latır. 1924 emin adamı olarak tecelli 
ıaadet yalmz ve ancak ça - Gerek hayatı aılcerife eden Atalürkün harikalarla 
lıokanların hakkıdır i 923 ve ıerek ha yatı ı ly&1tyemln dolu h!lJatınm derin manl 

Zafer «Zafer benim- b6tüo ed var ve safahatını ıını ıöıtermektedtr O Atatürk 
dtr» dtyebllentn, muvaffak&· lıgal e den mücadelltımda ki ıöbr~ti memleketten mem · 
yet « muvaffak olacaiım » datma düaluru hareketim lekete ıeçerek bayatı ef · 

«Ben Anadolu kadınından diye baılayanın •• «muva(· tradci milllyeJe lıttnad ede· uoevi d~nebllecek bir ma-
fak oldum» dlyebtleolndlr. rek milletin ve vatanın muh· hlyet almııhr. » 

- Dün1anın hiçbir yerin · 
de, hiçbir milletinde Anado. 
lu köylü kadınının fevlıı:tnde 
menlıl zikretmek imkanı 

yoktur ve dün1ada hiçbir 
mtlletln kadını: 

daha fazla çalıımm, mille· 
timi haliıa ve zafere götir• 
mekte Anadolu kadını ka · 
dar himmet ı~ıteririm » 

Diyemez. 1923 
- Kan ile yapılan Jokı

llplar daha muhkem olur, 
kansız tnkıliplar ebedtlcıtt- ' 
rllmez. 1923 

Her ne ıuretle olursa 
olsun hizmet edenler millet · 
ten büyfik mtlıklfatiara ln
tlıar ederlerae defru bir 

J 925 taç olduju ıayelere yürü· «Mattn» ıazeteıl diyor ki: 
- En doğru, en hakiki mek olmuıtur. 1921 «Muıtafa Kemli, bantıt 

tarikat «tarikatı medeniye)) - Türk orduıuouo bir olduiu T6rklye Cumhurtye · 
dtr. Ölülerden lıllmdat et cüzütamı muadilini bebeme· tinde lıfçblr zaman Çarla-
mek medeni bir heyeti tç hal mağlup, iki mtahnt tev· rın bile mali~ olamadıkları 

tlmaiye fçln ı lndlr. 1925 

1 

klf ve teıbit eder. 1924 hududıuz kuvvet ve ıal•bı 
- Bır milletin ıabal alem. - Kuvvet maneviye btl · yete .. hiptt. Bu derece de 

den slllnmuı için; bu mille · hana Hım ve ima n ile ili rlnden ıevdl ii memleketinin 
Un mecmual beıerlyette ta bir ıurette inklıaf eder. 1922 modern lnklt•fına engel olan 
mamea lohtlll etttrtlebtlme- - lsuklllln tamamiyeti ~11rhk ananeleri ve dtni 
ıl için tufanı Nuh kadar ancak llllkllll mali ile m6m· ldetleri yıkmak ı,ın btr tek 
harlk6llcle meaalp ve .. ldl- {Sonu üçOncü eayfada) lmn11 klfl ıelmlıll. 

be'· 
Böyle olmakla ber• J e· 

kuor 
Atatürk , 1' a ti yeo bu f tir· 
tini sullstlnrnl etmell' 1 . 

ı• 
Ztra, Atatürk , baklkatel'lı 1 ıhO ' 
manımıınn. objektif ı o~ 
yetil ve temktnlt bii' 
adamla rmda D bırı ıdl.J tOf 

«Journal » gazetesi, J\~tll 
kün muazza m eaerlol t d• 
ettikten ve 4 teOJIP111 ıs 
Ankara da imzalana of r•~• t· 
Türk anlaıma1101 batır• 
tıklan ıonra diyor kt: bl 

« ÔIOm, blrkere d• ~'. 
zamanımızın eıa1lı kar• 

0 terlıtlk vaıfını teıkll ed;k 
normalin f e•kladekl bOY d· 
adamlardan birinin muk:ır· 
cleratıoa nihayet verllJff ti 

Kemli Atatürkün ıaltaD• 
d •''' dlyeblleceğlmfz bir • 

1 
tarlbte Btrlnct Fraoçol•1

6
. 

kadar 1ükselen bir te••0 

l ol' 
dGn teyidi ile albayet e 
yor . .» 

•• Aynı gazete FranHoıD • S· 
bık Ankara bfty6k elçttl 

b•' de Chambrun Atatürk6tı 
•• 

yahna ald yazdıiı btr oı ~ 
kaleyi de neıredlyor. Jab• 
Fran11z bOyük elçtıl esc:IO' 

le diyor ki: 1/1 
«Bu eınada, AtatGrk 1 

ib•3 
bana karıı bet ıene 

1
• 

buyurdukları dostane bl•• ıı 
yatı ve tarihini çok ıe•cl't · ... 
fransay• karı• olan dQr&J 

t•' 
l6fllnü bat.rlıyorum . Mue b' 
fa Kemi.l zaferlerlndeo 111• t 

f k• vlyet tle bahıederdı . • r 
f h .. ,~ 

onun ı ti ar ettlit ve 1 
1 

duyduiu keyfiyet, med•" r 
1et eıerl idf. Atattrkı b' 

IJI· 
elane aldıfı ıeJID ta illJ• 
na kadar nüfuz ederdi.>> 

•• 
«Jour Echo de Parl•» I "': 

zeteslnde 8 Counon dtyor ı• 
«Bu karıııklıklarla do ar· zamanımızda belki Atat"" 

kün ıöhrctt kadar blYiJ1~ 
fÖ .. retler vardır, fakat il . 
bir zaman bir tek muvaff' 

e· 
kıyehlzltk bile ka1detdl , 
mtı yeıine ıöhret, 0°

11
1 ıöhretldlr, Atatürk, uf"
1 

t "' 1 ederken, ıerbeıt mü• • d" 
modern ve 11ilam Itır ot 

dl' 
tarafından iyi muhafaza e , 
len bir Türkiye bırakmııtı'· 

S•' <douroah> ıazeteılnd• 
lot Brtce, dı1or ki: 

1 
«AtatürkOn bütGo y•P'' 

eıert , çalıımaya, ldtleh~110 ,,,. 
dtılpUntne ve aayrettekl 

. dı1°'' vam hasıuına tptlna e 
TOrklyenln ma.ıldl terakkll~ 
r i, cidden mahirane tefe 
bOslerle dolu bir harici P0 

lltlkanıo netfce1ldlr. » dl• 
«PeUt Jouraab ıazete•I" 

B Schacre ıöyle vazıyor: . .,., 
«R~iılcumhur Atat6r" ,. 

vefatı üzerine, Türkiye P 
f' lltıkasında acaba bir tah• ııı 

vül olacak mı? Muhakka.lı 
f ar · 

General lımet loönüoGn , 
kiye Cumhuriyetinin en yOlı 
ıek makamına ıeçmeıt 10;
k lyenin yalnız komıuları 1 1 

1 t' defel, fakat yabancı deve :t._,,, 
lerln ekıerlıl ve eze ..... · 

6•' 
Montrö anlaımalarıntn 8 I 

ı • terdtil veçbtle, Frauı• 1 
olan ıamlml mOnaıebetl•' 
delt1Urml1ecektlr. » 
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SiA.YFA ı ! -
18 milyonun millet kürsü· 1 f""Tü;k .. Mffi~·ti·~·i·~·R·~-h~··:d·~·~··rü;k ... i 

sünden yükselen sesi: i Bayrağı Gibi Dalgalana Baş: ~ 
( Beıtarafı birinci ıayfada) 
S tündenberl her evin pen. 
Çereıloden, her ıokajıo lriS
teıındeo, her mektebin bab· 
Çeılaıden, her Türk kal · 
~inden f ııkaran hıçkırıklar 

' mak btlmtyeo kua toprak 
O, mllletto bairıodao çık 

mıı. mtlleUn kendtılnden ku• 

lıl yekdlferlmlze blrlre-

l
te daha ve daha çok bağ· 

lldı . ı 
Allah •e tabiat bllıln kt, 

olanı hiçbir zaman bu ka . l !'' zalim olmadı, ölüm bu 1 
adar tee11Gr uyand1rmadı 1 

f Fani AtaUlrk öldü, aitti, 
'ni olan clıml arao>1zdan 
~Jrıldı. Ruhu mOebbetllr. 
'lblerlml:ı.de yaııyor. 

d DGnya bllıln ki, TOrk milleti 
~ "'-t Oncian aldıiı ku••ele 
'lbıne yıf dıfı rubu ye ener 

Jı,, tle oouu ıtbl hareket 
•decek.» 

ebedi olan !Uatürk: 
l>ıter bir mebuıumuz da kftr. 

•ı,. ıelerek ıu yanık ıazlerle 
ltltadaılarına. aziz •• Jetim 
''"•daılar, ı6zlerlle httap 
•ttt Ve tkl AtaUlrk olduiu· 

"'· bundan birinin fani Ata
t~rlc. . Dlierlnlll de: 

« - Türk tarihini ebedl1e 
tıQ en ıon hududuna götü· 
tecelc olan Kemalizmin Muı· 
t,f, Kemlll .. 
~emallzm. beıerlyetln bağ

~Qda mlllet ve de•let mef-
Utaıu yaıe.dıkça de-.am ede · 

teltur . » 

O. şimalden cenuba, 
r;Jarptan şarka akan 

nehirdi: 
Selam Sırrı Tarcan: 
Btıyük Şefin hatiplik kud

"•tlne, dehHına ııaret ede 
"•k dedi ki: 

« O, doirudan deiruya 
1'-••nlarıo •lcdanına hitap 
•derdı. Söa Onun elinde ku•
;•tlı bir ılllbtı, 16nüllerl 
•thederdı. 

O, ıtmalden ceauba, ıarp· 
~'Q ıarka akan muazzam 
i lr nelalrdl. Galeyana ıeldı · 

1
1 Zlman bir Nı1atara ıe
&leıı olurdu ı 

Onun mucizesi: 
Raıenl: 

1 
AtaUlrkGn karanlık ıiln· 

•rde n .. ıt çıktılını anlata· 
.. ,le dedi ki: 

d «Memleket .. attıktan •e 
'lıldıktan ıonra 0 , 16neı 

~laralc meydana çıktı . lıte 
\1 r6neıt fnıan olarak ıe· 

~•lerce ıördlk , emirlerini 
•ı 1 111ız (izerlne aldık . 

b ·· ··· Eltal 6pen, Onu ıeven 
ltltr nHıl oldu da bir çil 

~'"ruıu ıtbl dajılmadık . 
er&ıeı bunu bekliyordu. 

O lıte Onun muclzeel budur. 
~ taun buıGnkü varlıiı, Onun 

,~allnkil mucizesi Türkün 
•dl •arhlı olacaktır.» 

1iirk anasının şere
fini de kurtardı: 

Eıına Nayman: 
«İnanalım kı, caaımıza 

'kıttıfunız 1aılar, 16zlerl· 
~lıdekt akan yaılardan bin 

1' defa fazladır. 
l AtatOrlr, yalnız Türk mtl 
etııu defli. Tork anHının t•· 
teftnı de kurtardı.» 

Kör olsun kara 
toprak: 

l>ıter bir mebueun ı6zlerl: 

•k1r •••••• .......... .ı.,-

•et almıı, daima muzaffer 
•e muvaffak olmuf, Yarını 

yolunu mill~t t çıo f e d11 et· 
mlı en büyük lnaandı . 

Atatürk ölmemlıttr, 
Atatüt lır, ölmez ve almlye 

c~ktlr. 

O, bizim m•ili •arlıfunıs 
dır, ebed ı yf'te kadar yaııya 
caktır . 

Onun f)fıtz inkılabı. rııtz 
vatanı kıyamete kadar ya · 
fıyacaktır. Bu varlıklar la. 
önünün elinde daha çok ha -
yat bulacaktır . » 

O, bir milletti: 
Diler bir mebuıYn ıözle· 

rlnden: 
«Atatirk .. 
O. bir milletti.. On yedi 

milyon T6rkGn ılnHl ncle ya · 
ııyor. 

Bize biraktığı miras~ 
Ref•k lncej 
« Matemi içinde f lklr· 

lerlmlzl •e azamızıa ha· 
reketlnl te•klf eden bii 
yGk teeaıOr altında en bü· 
yüfOmüzüo manevi huzurun 
da •tcdanlarımızto ezel 
den ıeleo ında11nı, hürmet 
ıadaıını, bu millet kOnfiıÜD· 
den AtatürkGn dtkkatle mil · 
let •ılerlnl gôrdüiü kiiraü 
den ı6z 16yliyen arkadaılar! . 

861lliGmOz 616rken btze 
bir mlraı bıraktı: lnıanlık 
mlrHı .. Mtllet mtra11 .. Mtlle· 
te faydalı olmak mlraeı .. 

O, bize lıtıkballn yollan 
oı da ıaıterdt. Ne bahta· 
Jarlık .. 

Atatlrk fedaklrlıiın tlm 
nlt1dı. Biz Onun binlerce, 
mllyealarca mlıallerlnl gör 
mek babttyarlıiı tçladeytz 

O, ae düımao &car1111nda 
ellltr, ne o, De ıu bu ıa 
ıanların öaüode . 

Yalnız bir nektada itina 
16ıterlrdl: O da Mtllet Mec 
hılade. . Atat6rll. hiç bir za 
man ben yaptım. demedi. 
Millet yaptı, btz yaptık dedi, 
Bununla da hududllan uzak 
her yaptıiını millete izafe 
ettt.» 

Ölmez Mustafa Ke· 
mal yapacağız: 

lbrahtm Necmi Dilmen: 
<e Atat6rk •e ilGm! . Bu 
iki ıözO naaıl btr ara ya ge
Urebıldık . 

. . 
Onu, Hla ölmez Muıtafa 

Kemli yapacaiız. » 
Aliett to TtrUojlu: 
«Atatürk, batımızda dalma 

milli bir bayrak ılbl yaııya · 
eaktır » 
Gözlerimizin nuru ve 

kJ/avuzu: 
B .. ım Atalay: 
«ICardeılllr, topluluk w-e tek 

bir duy1ıuıu, f ellket ıünle · 
rinde belli olurmuı 

G6zlerlmlz ajhyor, yllrek-
lerlmls çarpıyor. 

Arkadaılar! . Soru1orum: 
Nur 6\Qr m6? Ruh ölür 

mQ? Arkadaılu, O, blzlın 

içimizde ruh, g6zlerlmlzde 
lnla•uz olacaktır . 

Arkadaılar! . Ben ölihne 
inanmıyorum. Hana llmedl, 
Atatürk, yaııyor ıtbı ıell· 
yor. 

Karanlıkları delen, ı6z · 
lerl ı6r6yor, On•n ıeılnl lıt· 

tlJorum. 

. . . 
İki Atatürk var: Biri, bir 

kaç gün ıoora çok ıe•dtğl· 
mtz Ankaranın kucafıea ye · 
rrcei•mlz Atatürk .. Dlferl
de, üzerımtzde bir meleli 
ııyaoe gibi dolaıacak Ata· 
tü t k )) 

Ô rge Evren ( Balık~• ! r ): 
«Atatürkü heplotz biltr. Bul 

ben'm de ınaDcımdır. Atasını 
btlmlyeue Türk demezler. 

Atatürk fo1an l ıfa •e me
deolyete emıalılz TOrk me 
denlyetlnt verdi.» 

Ôrıe Enen, bu•dan ıoora 
dünya ıazete1erloio Büyük 
Şef hakkındaki hayranlıkla· 

rıoı anlatan yazılardan par · 
çalar okudu •• ıözlerlne ıon 
verdi. 

Bu hatiplerden baıka daha 
birçok battpler ı6z aldılar. 

Mecll•ln, d6rt eaat ıQren 
ve bGUln mebuılara çocuk 
ı•bl aflatan ceJıeıl ruzna· 

medekl müzakerelerden ıon· 
ra albayet buldu 

i ATATORK.. ~ 
• • : . . : 
! Olüm Yatağında Bıle: « Türkün Misafir- i • • i feri Sıhhatından Daha Kıymetlidir.» Diyor i 
i Ve Misafirltıri Kabul Ediyordu. i • 

«Dtyll_ 1'eltgraplrn gaze 
ltslnln Ist•nbul muhalJiri 
gauteılne Büyük Şefin ölıi · 
mü lıakkında §U m•lfımatı 
göndermiştir: 

cAtatOrk öldü ... TGrk mtl· 
letı, haftalardanberl kork 

tulu felakete uiramıı bu · 
luoman10 lztlrabı içindedir: 

ÇOokü Atat6rk, T6rk mille· 
tinin ruhunda Türk bayraiı 
ııbı dalıalanan btr baıh · 

TOrk mllletlne, bu bOyOk 
matemi ılln eden llk ııaret, 
Dohnabahçe sarayının 6ze · 
rinde dalealaoao RtyHetl · 
cumhur bayralınıo yarıya 

lodlrllmeılydl. Ne hazin te · 

1 
ıadüftür kı , bu matemfo 
lldoc\ iıareUni, Eıturra adın· 

daki lngllı z aemtıl verdı : 

Çüakii Dolmabahfe ıara . 
yıoın tam öniinde demirle. 

mıı bulunan Eıturya remi· 
ılnlo afivartıl, ıarayın üze -

rindeki bayraiın yanya lo · 
dJraldiflDi herkeeten eYYt!ıl 

ıörmüı ve bu tayede doıt 
milletin büyDk matemine lf • 
tırak etmekte •e kendi bay· 
raiıoı da Jarıya indirmekte 
herkeıten evvel dananmıı 
tırl 

** 
Dün, Atatürk& tedavi eden 

doktorlardan birlılle ıör6ı 

meğe muv&ffak oldum . Jı-
mıo n yazıhnanıa sıot rica 
eden bu mütevazi profeeör, 

e n b üyük Türkün ıoo ıOo• 
'erin i bana tövle anlattı : 

«- Son buhranın baılan• 

ııcıoa kadar, Atatürk, vazı · 

yetinin vahametlndf)n ha .. 
berdar deiıldt. Bu. karakte · 
rtnin, ölümün k~r1111nda bl · 
le zaafı kabul etınlyecek de· 
recede kudr~tlt oluıundandı. 

Hattl bizim proteıtoları· 

mıza rağmen, on betlncl 
yıl bayramında olı uaan pre· 
zldanıyel meaejt bizzat dik· 
te etti . GillOmıeyerek: 

yaşayan Şef den türk mil· 
letine ebedi vecizeler 

« - Türkün mi saf lrlerl 111ı· 
hatamdan kıymetlıdır!» Diyor, 
•e mlı f lrler kabul ediyor· 

du 
Hastalıkla uzuo müddet 

mQcadele etmek, v6cudoou 
çok zavlf düıGrmüıtO Fa
kat, - yorganının altaoda 
la ıç k lrnıe bu lunmadığı zan. 
nıoı •erecek derecede zaylf 
dOıroOı olmuınn rağmen -
ıudrUDU aıacak ulı ıüni, ya· 
al ö:tımüoden bir ıün e•••l 
kaybetU. 

[ Baıtarafı lktoct Sa yfada ) 
küodür. 1922 

- Hakikati koauııınaktao 
korkmayınız . 1926 

- Vaziyeti muhakeme 
ederken •e teıdblr düt6•Gr · 
keo; acı olıa da, hakikati 
ıörmekteu bir aa far il ol · 
mamak llsımdır. Kendimizi 
ve btrb6rlmtzl aldatmak lçla 
lüzum ve mecburiyet yok 
tur . 1927 

- Eier ıuouo bunun te· 
veccübGnden ku•vet almai• 
teaezzül ederseniz halinizi 
bll•em, fakat ltıalz çlrük 
olur. 1926 

- TGrk aeferl kaç111az, 

kaç111ak nedir bilmez. Efer 
T6rk neferln!n kaçttiıaı aör. 

müıeentz, derbel kabul et
melidir ki, oDua batında 

buhınan en büyük ku•aa
dan kaçmııtar . l 921 

- Teve11ül ettlflnlz hn· 
yük icraatta •llleUoıtlzta 
yOkıek kablUyell ve ylkıek 

aklı selimi baılıca mlrııdı 
miz •e menbaı 1nuvaff akl -

yethnlz olmuıtur. l 92i 
- Btr Tlrk diiayaya bedel 
dlr. 1925 

. Türk orduıuau, onun fa· 
zlldtnl, kıymetini •e bu or-

du lle neler yapılabilf'Ct!ğlnl 
benim kadar anlayan az ol· 
muıtur. 1926 

- Bir adam ki blyOk ol
maktan bahseder benhn ho 
ıuma ıttmez. Bır adam ki 
memleketi kurtarmak için 
evveli biiyük adam olmak 
llzımdır. der •e bunun tçln 

l.lr de nümuDe intihap eder, 
onun ıtbt olmayınca mem
leketin kurtulamıyacaiı ka · 
naattnde bulunur, bu adam 
değildir. 1926 

- Mılletlerl vatanJarmda 
takarrlr ettirmenin, millete 
iıtlkrar ••rmealn vasıtası 

.. ••• dır. 1923 

- Saaayll aeflaeyl ihmal 
1 etle• et•I itiz kabul etmeyiz. 

1926 
- Ben, bu vatana •• .. u 

mılltıte, ae me-'yuo oldu· 
tu .. Hzafede•, ae 41e dtfer 
millet raılarıauiao fazla htr 
ıey Y•P•ıt d"iiltm. Eler 
mite.zahir bir muhuıala ••r 
ıa buuu yine mlllella bana 
müteveccih olan eozara iti 
me.dıoa rnedyuaum •e aıll 
let HH elduktan IGDr• her 
ferdlotn bamt muba11ala
ıın4an iıtlf a_.e edilmek ,ek 
tabiidir . 1 ~20 

-Muharebe için düımanı 
orduıibımızda bekleme vl 
maz, oau uzaktan kartıla -
mak alaHnlllr, ileri ııtmek 
bekle•ekten lyhıllr. 1924 

- 8uıQne kallar iltlbsal 
edılmtı elan eıHlı noktaları 
mıafuz huluaıılurmak •e iti· 
ye ald tttall Ye tuakki ümit· 
lerinla •••lyetle mahfuz 
bulunduiu•a kaal ol•ak 
için ~•velemirde hiktmtyeU 

mllllyemlzl• her ıeytie• ma 
ıu• olarak mlHettn •icda · 

nlnda, kalblndfl ve bütöa 
maneviyatında ıayrl kabili 

izale bir ıurette mahhlk ol · 
tlujunu ıörmek Ye bilmek 
lazımdır . Benim bildiğime 

ıöre millet, bu hakikat& ha 
yatlyeyt bOtün ıuunllile Jd · 

rak etmlıttr. 1923 
- TGrktyeoln eahlbl haki· 

klıl •e efeadlıl, haldkl müı 
tahıtl olan k6ylüdür. 1923 

- lokılibımız T6rklyenin 
aıırlar için ıaadetlnl klf ı l
dtr. Bize düıen onu ldrak •e 
takdir ederek çalıımaktır .. 

- Hukuku medentyede, 
hukuku ailede takip edeceil · 
mtz yol, . ancak me4eolyet 
yolu olacaktır . 1924 

- lcııbanda vatan tçlo bir 
tek fert ıtbl yekpare azim ve 
karar ile çabıma11nı bilen 
bir mlllet elbettte b6y6k 

blr millet •• elbette büy6k 
lıtlkbale mCbtabak ve nam 
zet o1ao bfr mtllett ır 1927 

- K.ö yl6aüa netaylç ve 
semereli 11aeıalılnl kendi 
menfaati lehine haddj aza· ı 

Koma •azl)·eti de çar-
ıamba günü baıladı Ve çok 
uzun ıürmedt O ıırada, ya· 
nu~da yalnız doktorlar •ar
dı :;ekiz doktor, bu ıüoeıt 
ıöomekteo kurtaramamanın 

ızthaba tçıodeydık . Vekiller, 

mlye tblli etme k ılyaaetl 

lktiaad&yemlzla rultu eıaafıl
.llr 1922 

- Nısfet ve merhamet 
niyaz etmekle m lUet tılerl, 

do•let itleri ıörülemu; mal· 
let ve .ievleua ı•rtıf •e tı · 
ttkl&lı temlo edilemez. N11. 
fet Ye •erlaaınet chlenmelr 
ıtltl btr preaılp yoktur T6rk 
•lllett, Türklyenln müstak
bel çecukları, buna blr an 

hatırdaa çıkarma•alıdır. 

1927 
- Türk milleti •ukadde · 

ratnn bOyiik millet mecllıl 

oln klfayetlı •• Yataoper 

ver eline tevdi ettlil ıün · 
den itibaren karanlıkları 11· 

ymp kaldırmıı •e 6mtdlerl 

boian fellketlerden milletin 

ıözlerinl kamaıtıran ıüaeı 
ler ve zaferler çıkarmııtır 

1927 

Şefimiz 
.... 

için •• 
(8aıtarafı birinci ıayfada) 

pıldıktan ıonra muvakkaten 

Etnoirafl müzeılnde atkerl 
llattramatla muhafaza edile · 

eek ve Ebedi Şef in ıantle 
mütenaıtp bir anıd yapıldık 
tan ıoara oraya konulacak· 
tar. 

Ankara, 13 (A.A.)- Ata
tlrküo 6lGmünQn memleket 
dıımda buıule ıeUrdtll heye · 
caD ve tee 116r de•am et
mekte ve bütOın dünya mat. 
buah b6yük ztyaf etrafın 
da usun uıadıya neırt1at 
yapmalltadırlar. 

' ve dlier hükQ.met erkanı, 

yanımızdaki odada, bizim 
Yereceflmi:ı haberi bekllyor-

1 lardı . 

Atatürkün zaten yumulu 
bulunan ıözlerlol artık bir 
daha hiç açamıyacalını an· 

ladığuınz aoda biç birimiz
de kapıyı açmak •e bu müt· 
hıı neUceyi bıldlrmek ta· 
katı kelmamı§h Fakat bü
tün milletin bekledlil habe· 
rl, - bu kadar e lim de olıa 
- eeclktlrmemek vaz lf emiz· 
dı. 

Kapıyı açıp, baı!a rımızı 
önlerimize eidl~lmlz z:ıman 

karıılaıtığıoıız manzara eı· 
ılz oldu: 

8iit6n bekliyenler, btzl 
iterek içeriye doldular. Ata· 

türkün lıaryola11 yanında ye· 
re yıkılaa, Atatü1'küo ıofu · 

mafa baıhyan yapıcı elterl
al hıçkıra hıçkıra öpen bu 
büyük adamların manzara · 
ııaı, ömrftm oldukça unut· 
mıyacağım!» 

•• 
Meelekdaıım, bu cQmle

lerle biten telrrafına, ıu ıa · 
mimi ve isabetli mu~aleayı da 
tllve ediyordu: 

« - Türk milleltnln bil · 
yükleri de, çocukları da •I · 
la makta haklıdırlar: 

ÇiinkG Atatürk otoriter 
bir ıeftl . f a kat bazı otori
ter ıefler ı ıhı hOır bir mll 
ldl eıarete ıtrüklememlı. 
eelr bir milleti hGrriyete ke.· 
•uıturmuıtu! » 
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Balkan Deniz
cilz·k 

. 
nın 

omite•i
oplantısı. 

fig}kan Antantı ekonomik 
kooıeylnln daimi deniz ko 
m itesi senelık mutad lçUmn 

ını geçen ay Yugoıla v y ıun 

Spilt ıehrtnde yo pmııhr 

Bu komiteye hükumetimiz 
namına Deniz Nakliyatı Umum 

MüdQrü 8 . Ayet Altuğ ve 
Türk donanmaları müme11tlt 
olarak da Dentzbank Umum 
MüdQr Muavini B. Tahir Ke•· 
kep, lttlrak etmltlerdtr. 

Komite çalıtmalarıoı ylr 
mi tlktıırlnde ikmal etmtı 
•• murahhaslarımız lstanbula 
dönmüılerdlr. Alınan karu
lara ıöre: 

1 - Dört müttef ık de• · 
let deniz nakliye mOe11He
lerl arasında kullanılmakta 
olan direkt konıtmento 
lar ve benzerleri dökuman . 
laran ıekll ve sureti tansim
lerl yekneıak bir hale ıe· 
tlrllecektlr. 

2 - EYYelce karar altına 
alınmıı olan dört deYletın 
deniz mevzuatının tHbtdlnl 
temin edecek komisyon hu 
ıull tlk ıı olarak deniz ti 

caret kanunlarıaın tevhidi 
için faaliyete ıeçecekttr. 

3 - Deni& fıtatiıUkle 
rlnln yeknesak bir bale ge 
tlrilmeıl için Cenevre kon 
feranaında kabul edtlen ıe· 
kil dört deYlet deniz mOea 
ıeaelerlnce müıtereken kul· 
lanılacaktı r. 

4 - 1938 Senesi ıon kl· 
nunu baımdan itibaren Ro · 
manyada sıhhiye reıml mil
li ı hadetname1er 4zerinden 
tahsil edilecek ve Tuna me 
ıaha:uaulüoe göre alınmıı 
yanlız rüıum vana farkı la · 
de edilecektir. 

5 - Evvelce verilen ka 
rar üzer!ne ilk defa Yuıoı 
lavya tarafından teıl11 edtleo 
Balkan hathnm tarifesi ta-
010acakhr. 

6 - Parede yolculara 
ıümrQk •e polis muamele· 
sinde daha ziyade kolaylık 
g6ıterllecektlr . ... ' .......... . 
Çok Yaşama

nın Sırrı. 
Teli vlYden blldlrlldlilne 

göre, en yııh Yahudi olan 
Mayer Dtkıtayn 117 yaıın
da olduiu halde ölmüıtür. 
Mayer, Fıliıtındekl Yahudile 
rln en thllyarı olduju ııbı , 
bütQn dOnyad lct Yahudi le 
r ln de en yaıl111 aayılmak 

taydı. 

D6nyada tamam en Yehu 
dı lerden mült>td~ ki l bır ıe· 

h tr olan Teli vlvde Ma yu 
Dı((ıtayn halkın .çok yalsın 

dan tanıdıiı ve ıe-.dlil bir 
ad mdı Aslen Lehli b !r Ya 
lıaudı olan Dtkıtayn, Fillıtlne 
ilk hicret edenlerden ve ora· 
da mlllt bir Y ahudl düoyaaı 
kurmaaa çalııanlardao biri 
tdL 1897 de Ba lde toplanan 
ti k Yahudi Sosyali t kon · 
f eranaıoda da murahhu 
olarak bulunmuıtu 

117 Yaııada ölen bu thtl 
y r. ıoo rGnlere ıelınclye 
kadar b ile herı6n hanaya 
ıt ermtı . 

Dı kıtaynın 90 yaf1Dda bir 
otlu vardır . Fakat l J 7 l ık 
thtly r oğlundan daha d inç 
mto Anlsttakl arıoa göre ıe· 

çenlerde bir gün Oikfta ynın 

oilu biraz sendeliyer k yft
rii yormuı. Baba.11 ıormuı: 

- Ne var, oelum, ne ol-

ir Şöferi 
Londraya 
Seyahatı . 

Hundan birkaç gün eyvel 
Han ıehrfode tuhaf b ir hl
dise olmuı, bır ıöfer ıör61 
memlt bir m cere ıeçtrmlt 

Ur. Meıele ıudur: 

Gambı, n lıt li bar in 
ıtltz yük vapuru f ranıanıa 
Han hmanıada bulunuyor 
muı 

Gemide çalııan bir ıar
ıon, bir ıece tehire çıkmıı, 
ıaztnolardaa blriıinde adam 
akıllı kafayı çekmlı, bir 
takılye atlıyarak Han cad· 
delerlode ıaatlerce dolaımıı. 
Bir an gelmtf, ıarson ıaate 
bakmıı, ıezlntlyl ki.fi 16re· 
rek: 

- Ş6fer, •akittir, artık 
artık kordona çek, demtı. 

Şöfer mnıterlılnl rıhtıma 
kadar ıetlrmtı, rıhtıma ya· 
naıan •apurun merdiYenl· 
nln önünde durmuı. 

Garson taksiden inmtı, 
borcunu ıormuı . ~öfer: 

- 150 Frank! 
Dlylnce, töfere dile dik 

bakmıt •e: 
- 150 Frank mı, loıaf be· 

ya hu! Ne kadar ıezdlk kil 
Diye parayı çokıuomuı. 

Fakat t6fer taksiyi ıöste · 
rerek 

-Oku1abtllrainlz! 
Demlı, amma beri'ki de 

merdivenleri boylamı ı Ta 
bli ıöfer de arkasından va· 
pura çıkmıı Onler, v•pu 
ruo içinde parayı verlrdta, 
vermezdim derken, vapurun 
znten hareket ıaatl eeldtfl 
için, halat lar ç6zülm6ı. va
pur denize aç1lmı f . 

Vapurun ıüverlne, vapu 
run içinde mürettebattan 
baıka btr yolcu buhıoduiu · 
nu haber Vf'rmlıler. Fakat 
ıöf er ne olursa olsun, ala· 
caiıoı koparmadan vapurdan 
lornemeal ıözüne koyduju 
tçtn hiç lıttf ınt bozmamıı. 
Zaten vapur da, alabtldtfı 
ne hızlandıfı için yapılacak 
t•Y olmadıimdan garsonla 
mütemadiyen mOnakaıa et 
meje baılamıı. 

Gemi, yarım ılln yol al 
dıktan ıonra Taymtae •ar· 
m•t · 

Şöferln bu suretle yapur-
da kalıtı ve Londraya 1ol
lanma11 ıallbtyetll makam
lara dalaa evvel haber ve
rildiğ inden, deha vapur de· 
mir atar atmaz, arkaların
dan bir ıOrQ ıazett!cl ıle, 

memurlar vapura damla
mıf. 

Şöferf!, yük Vftpuruna ne 
ıuretle binerek f ranaadıan 
Loodraya rcldiit hakkında 
bazı sualler ıormuılar, fa 
kat töfer kendisini makftl 
seb~ple müdafaa etmıı, ni
hayet ona darılacakları yer· 
de, garsonla banthrmıılar. 

Deyll Herald aazeteat, 
böyle btr bidlıeyl ıon de 
rece enteresan bulduğu için 
ıöfere dönüt bıleu aldığı et 
bt , alt ına btr de takı1 ve-
rerek btltün LondraJı ıez · 

du? 

O zamaa 90 lık ojal ce· 
•ap vermlı: 

- İhttyarladım, bab . 
Fakat, babaıı oflunun bu 

ıözlerlne kızmıı ve: 
- insan hayatında biç· 

bir zaman ihtiyarladım de · 
memeli! Demlıttr. 

117 Yaıına kadar Y•ta· 
mıı olan ihtiyar, çok ya -
manın ıırr ı nı buuda buluyor. 

mut 

TOaDIU 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Konıisyonundan: 
Suaıfırhk garnizonu hayvanatı Jçlo 26 J0.938 ıünü 

kapalı zarfla ekıtltmeie konulan 210 ton yulafa Yerilen 
flat pahalı ıörüldiliGaden bir ay zarfında jataç edilmek 
üzere pazarhia bırakılmııtır. lJ.aleıl 22- l 1 938 sah g6n0 
saat 1 1 de Balıkesir kor satın alma komlıyoaunda yapı
lacaktır. Mu•akkat teminat 866 lira 25 kuruıtur . Taliple
rin meıkür gün •e saatte komlıyona gelmeleri. 

4. 1-384 

• 
Edremit icra 

Meınurlıığundan: 
Muhammen 

kıymeti: 

Semti: MeYkll: Ctnıl •e miktarı: Ltra: 

Edremltte Çifte d~ilr · ( 44) af aç bir kıta (800) 
menler aeytlnltktlr. 

Kadık6yde Köy mezar (42) ağa~ bir kıta (500) 
lığı zeytinliktir. 

Blller k6ytl Deilrmen ( 32) ağaç bir kıta \350) 
el varı zeytinliktir. 

Bu dahi ,, Dellrmen ( 44) afaç bir kıta (800) 
el Yarı zeytinliktir. 

E~rem it icra dairesinden: 
Ahmet otlu Emine borçlu Edremldln Turhanbey ma 

laalleılnden Akıllı ojlu Alinin borcunun temini için tahtı 1 

hacze alınarak bukere dairemizce ıatılmaaına karar ve· 
rllmit olan yukarıda ıemtlerlle cloı ve miktarlara ve mu· 
bammen kıymet l eri yazılı dört kıta zeytinhklerın ilk açık 
artırmaları 27-KlnuneYvel-938 tarihinin aah ıünü aaat 
on beıde dairemizde yapı lacak ve bu tarihte bu zeytinltk· 
lerc teklif olunacak artırma bedelleri muhammen kıy. 
metlerinin yüzde yetmıı beılol bulmazsa artırmaları on bt!t 
ıOn daha uzahlarak l 1 Kinunuaan• 938 tarlhlntn çarıam 
ba gOnü saat on b•ıde dairemizde icra kı lınacajı cıhetle 

bu ıayrl menkuller üzerinde berhaoıt bir suretle hak 
tddtasıada bulunanların enaln müıbıt~lerlle btrltkte yirmi 
160 içinde memurtyetlmlze müracaııııt etmeleri llztmdır. 

Akıl halde haklan Tapu Sıcıltle sabit olmıyanların eatıı 
tutarmın paylaımaundan hariç bırekılacek lan v~ bu mal· 
ların artırma ıartnameleri 15· 12-938 tarihinden itibaren 
937·323 doıya numara11ı ı le dafrf!mizde herkue açık bu· 
lundurulaca~ından alıcıların ıartnamelert okuyarak muay 
yen gBn ve aııatte dairemizde hazar bulunmaları tlao olunur 

11 IKllff:l'rllllll' ı• 1"" 

-~~~~~~~·~~·~~··~~~~~~~~·~ t Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= = K apit•I: JOOP00,000 Türk Lir11sı ~ 
ili. Yurd içinde 261 Şube Ve Ajans -, 
: Düny11nın Her Tar11fında Muh11birler = 
ili. Her Ubll zirai Jkrazlar- dtfer bilcümle banka aau· = 
.ı_ amelerl bQyük ıubelerinde kiralık kasalar. ~ = ihbarsız tasarruf ve kumbara beaaplarında ıkr•· -,_ = ml1eler. ~ 
~ lkramiıt: lllktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 
.,_. ADEDİ LlRA LlRA l"".' 

• ıooo ıooo ~ 
.. 500 508 = 1 250 250 = 
.ı ıı ıoo 1000 ~ 
..J 25 50 1250 l"".' 

; :.m 40 1200 ~ 
ili. 40 20 800 ~ 
ili. lÔS 6UOO ~ = Bu lkrumlyeler her üç aylla bir olmak ü::.trt se· ~ 
~ n~de d6rt defa bu miktar u::.erindt!n kura ile. dağılı ~ 
)' lacaktır ilk kt ştdt 1 Eyltll 938 dtdlr. ~ 

·-~-~~~~~--~~~~-~~~~--~~*· 
Balıkesir Askeri Satın 

Alma Konıisyonundıııı: 
l · l l · 938 Sala güuü pazarlık!" ihale edil~ceğl ı tlP 

olunan 200 ton arpa için teklif olunan fıat pahalı gôrol· 
düiünden tekrar kapalı zarfla ekııltmeie konu lmuıtur lb• 
le ıüoü 21-11·938 pazarteıl ıünü saat 11 dedir Munkk•t 
teminatı 675 ltradır . lateklılerfn ıh" le ıutinden bir ı••t 
evYel teklif mekluplormı kor sa tın alma komlıyonuoa ver· 

mel eri. 
4 - t - 380 

----------------------------------------~---__.,,,..-. 
Balıkesir 4\skeı·i Satı11 

Alma Koıı1isyoııuı1d<111: 
Susıfırlık ve Kepsütte bulunan kıtaatm ı htı\ ac1 ıçtrı 

120 ton maden kömürü aç ık ekıtltml v- konulmuıtu r fd\J" 
vakkat temtnat 103 l ira JO kuruıtur. lh>llf>ı ı ~l 2 # ttf 

rln • 938 pazartetl günü aaft t 10 d ır Sıtlı krııtr . ~or ı•U" 
alma kom lıyoounda y"pıl ac11 k t ır. l ıne k l ı i~rin mn.lcti r gOfl 

ve saatta komısyon• gelme ~re. Dursunbey asliye hu~uk hi~imlığinden. 
Duraunbeyln Durabeyler mü mezldirde Dunun bey 
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~~=~::.b::: ::::.: M:!~0 :~:~:.!':.~01~.:~~~:~;:·:.~~ I Ba ~~kes~ r C il m ~ ~ ~~yet 
fa kızı Zehra a leyhine açtı ~!~r:~ı~:m~~:ou~~ım olmak I l\fuddeJUffiUDlJIJgIDdelJ! 
iı boıanma davaaının mu- r----------• 1 - Kinune•vel - 938 tırıh tnden 'tıbaren 31 - M•· hakemesl 11ra11nda müddea- ~ ı 

1
1 

TUR KOi LI 
1
1 yıa - 939 tarlhloe kadar a l ınacak altı ıayhk (5940) lır• 

leyh Zehra, kocası lbrablmln ~ 
1 Pazarte1tnden baıa.a her I 48 kuruı muhammen bedelli ve 72.800 adet ekllle 

eYlnt terk ederek yecll a7 · • 
danberl kayıp Ye halen ma 1 aiin çıkar. Siyatal gazete .. 1 4 . 11 . 938 tarihinden ltlbare• 15 a6o mlddetle •e k•~ 

1 
pah zarf uıuhle münakasaya kooulmuı oldufundan eluoe· 

halli ikameti meçhul bulun· Yıllığı: SOO Kuruı il ' it vermefe lıteklt olanların teraiti öirenmek tçlD laer ,t• 
dutu da-.etiye allına yazı Altı Aylıiı:400 ceza e•l müd&rlüjüne baı vurmaları ye ytzde yefll baç.ı· 
lan meırubattan anlaııl - 1 Say111: 3 • 1 ju nlıbetınde mal ıaod1ğma yatıracakları (445) lira S.f 
makla tlloen teblliat icra- il Günü eeç111tı aa.yılar ısl l kuruıu ha•I teminatı uıuvkkate makbu:ılartle ılaale 10110 
1111a karar verlldlilnden bu kuruıtur. 1 olan 19. J 1 938 tarihine mQsadlf cumarteıt gGnG saat 10 
b•pdakt mubakeme 5 12 9381 ADRES: 1 da mGddelumumtlık daaruınde mütetekktl komlıyonda b•· 
gününe talık kılıodıiından 1 BALIKES1R l ÜICKDh.I 1 zır bulunma ları ılan pluour 

müddeaaleyh Zebranm ye• ~-----------.. 

dlrmlıttr . 

Şöfere göderilen cemile, 
ya l nız bundan ibaret deill· 
dir. Şöfer Franaaya döner 
ken b6tün Londra ıöferlerl 
mulektaıl arı için nilmaylt 
yapmıılar •e kendlılal ujur
lamıtlardır. 

Deyll Ekspres ıazeteel de 
fıuatı kaçırmamıı, o da 
Handa buiunan töferln ka 
r111na bir telaraf çekerek, 
Loodraya gldlt dönüt maa· 
rafını vereceilnl , aellp Lon· 
drada koca11nı bulma11nı 

teklif etmııtır . 

Fakat kadm bütün ıerefl 

kocaıına a ld olan bir ıerın . 

zeıtten kendlıl•e ıöhret arr 
yamıyacajını bildirerek, ıa
zetenln teklifini kabul et 
memlttlr. 

Şöfer Han limanına ıel. 

diit nklt, karıgını . ıehrla 

bltün takıl ıöferlert ile bir· 
ilkte rıhtımda bulmuıtur. 
Şifer rıhtıma çıkarken, mea-

4 - 1 - 382 

Balıkesir Oroıan 
Başmüheııdisliğinden: 

Beher kentalin 
Muhammen bedeli Muvakkat temio•U 

Ormanm lımt : Cinai: Miktarı: Ltra Kr. Ura. Kur ot· 
Çörtlen Meıe A Ö · 802 30 18 s 

mGrii 
Yumaklı Ada· Meıe kö· 824' 30 18 54 
çalı müdi . 

1 - Savnıtepe nalalyeılne bağla Hıdırbah köyü hududu clvarınd• •akl ÇörtleD or· 
man1Dda 802 kental meıe kömürtle Koaakpına.r nahtyatinln Bayat köyü civarında "ı/IJ ' 
maldı Adaçalı ormanından 824 kental meıe- kömür6 ıhaleleh ayr1 ayrı yapılmek aı•· 
re açık arttırmaya çıkarı lmııdır. 

2 Muhammen bede it ve yüzde 7 .5 muvakkat teminatları yukarıda röıtertl_,lf 
dır . 

3 Satııları 26 - 1 1 - 938 cumartesi günü ıaat on h~ıde Balıkesir Orman Çe•lr' 
ge Müdürlüiü bloaıında müte§ekkll komlıyon huzurunda lhaleıl ayrı ayn yapallll'lı 
Gzere icra edilecektir. 

4 - Şartname ve mukayeleoame suretleri Orman Çevhıe MOdftriyetlnde ı6ri1•" 
bllır. 

lektaıları kendfılne ~içelder 
takdim etmlıler ve coıkun 
tezahGratta bulunmuılar -
dır. 
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Sahtbı ve BaımuharrlrJ : Balıkesir Mebusu H . KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BiL' AL 

Ba11myerı: vilayet Matı: ... - Bahkeılr 


