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Atatürk için Bütün Memlekette Merasim Yapılacak. 
Pazartesi Günü Saat 14 de Başlıyacak Olan Merasim Proğramı: 

--------------------------------············--------------------------------
Saat 16 yı 3 gc:çe her yerde; parti ve hükumetimizin sembolü, altı oku canlandıran 

---------------------········~·------....... ----------....---

Al Ti MESALE BİRDEN PARLIYACAK. 
---------------------··········---------------------

Su Hazin Ve Yaslı Toplantıda Atatürkün Büyük Eserini 
Emanet Ettiği Gençliğe En Ön Safta Yer Verilecektir. 

8 
Ankara , l 5 l Huıuat) 

l Gyük Şefe, Ankarada yapı· 
'tek olan bü1ük cenaze 
tllereılml proiramlle birlik
te o rün bütün Türkiye da 
hUınde yapılacak t6renın 
S-tofremı da De biliye Velı:l
letı •e Parti Genel ~ekreter
lıtı tarafından hazırlanmıı· 
tır. 

Bu proframın mühim bat 
1•ce eıaaları ıunlardır: 

btllyoraa Şopenln matem 
marıı takıp edecektir. 

T6renln açılmaıını müte· 
aklp her yerde üç nutuk 
ıöylenecektlr . 

Bu nutuklardan biri be 
ledtye, biri halk, biri de genç 
lık namına olacaktır. 

Saat tam 16 da bü\ ük 
ölünGn ruhu için 3 dakıka 

ıükut edilecektir. 
Sük6t httamında 6 meıa 

le derhal ateılenecektlr. 

l -~ -

Şehir. kaaaba. nahiye ve 
~IJlerln cumhuriyet meydan 
1•ruıd• 21 lkınclteırın pazar 
t,,, güaO yapılacak olan me 
"-•lıne saat 14 de lıtıklll 
._,tttle baılanacaktır . 

Bundan ıonra Atatürküo 
bGıt, heykel veya fotofraf 
ları 6nünden ihtiram geçidi 
yapılacaktır. f otofraf ve1a 
bCht heykelleri öa6ne çelenk 
konulabilecektir. 

Atatürkün şehrimizi teşriflerinden bir inilba 
çalııılacaktar tebliğ edılmeıinl Vahhklere 

O ıln, devalr, okullar, 
te,.._ı mOeueaeler kapalı 

Ytoe bu proiram mucl· ve Partı baıkanlıklarına bll-1 

btoce hük!imet memurlarının dlrmııt.r · 

b'AluDacaktır 
AtatGrkün en b61Gk eae · 

tt olan ıençltie meraalmde, 
e-. 6nde yer verilecektir. 

8aado olan yerlerde ban 
d• lıt1klal marıını çalacak, 
~llllıyan yerde •iızdan ıly
~cektlr. Bunu bandolar 

Halkevlerl 22 lkınctteırln 
Salı ıünGoe kadar kapalı ka 
lacaklar, hiçbir faaliyette 
bulunmıyıtcaklardır . 

Bu hareket ve toplantılar · 

da hiçbir ıiyah tıaret hu -
lunmıyacaktır. 

Yapılacak mer .. ım fılimle, 
fotofrafla teablt edtlmeğe 

reımi ziyafet ve ıuvarelere 

ıttmelerl memnudur 

Sinemalar da 2 veya 3 

ıün kapalı k•lacaklardır. 

Oahtltye Vekili ve Parti 

Geoel Sekreteri Refik Say· 

dam, bu tamlmto bütün bil· 

k~met ve parU teık11itına 

Cenaze Merasiminde Buluna
cak Heyetler Geliyorlar .. 
400 İngiliz Denizcisi Ve Akdeniz Filosu 
Kumandanı Maltadan Hareket Etti. 

Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Bulgristan ve lran ~ayetleri merasime as-
keri kıtalın ile birhkte iştirak edecekler. 1 

IS Ankara. l 5 [Huıuıi] - Romanya, Yugoalavya, • dünyanın her tarafından 
il G1ük Şefin 21 Teırıoıanl Yunanlatan, Hulgarlstan ve ı gazeteciler gelmeie baıla· 

0~1•ttell günü yapılacak İran ayrıca ukeı i kıta mııtır . MerHlme ıelecek 
b •n cenaze meruımlode ile merasime lf tirak edecek- g.uetecılerln ıay111 , yüzden 
d Ulunacak bütün dünya lerdir . fazla olacaktır 
••!etleri tarafmdan gönde lataobul. 15 (Huıuıi) 

tllen heyetler bugünlerde Atatürküo cenaze meraal 
~ceklerdlr. minde bulunmak üzere 

Cumhurreisimize 
Gelen Tebrikler .. , 

~u~gar kralı ve Fransa hariciye nazırı 
eısicumhurumuz ismet lnönüne sa

mimi tebriklerde bulundular. 
il Ankara, 15 (A .A.) -
l '-'lıar Kra l ı Relılcumhurlu 
- lnt1habı münHebetlle lı· 

'-'tt lıı6nüye bir tebrik tel 
tr-f, çekmtıtır . 

p 
J artı - Hariciye Num 
•rJ Bonne, Fraa1Jz ıeflrl va 

aıtuile Retılcumhur 

lnöoüne aıaiıdakl 
ıblaa etm ıtır: 

lımet 
meaajı 

«Devletin en yüluek ma · 
kamına tntıhabımzı öğren · 

mekten ıabıcn duymakta ol 
(Soau dördüncü ıa1fada) 

Dünyanan her tarafından 

büyük flltm tlrlıretlerl, mem· 
lekettmize telgr•fla müra
caat ederek Atatftrktı aıd 

f ılımlerln kopyala rıo ı iıte 

mtılerdır . 

Malta, 15 (Radyo} - in · 
glllz Akdeniz flloıu kuman
dana Amiral Sır Duglaa Pavn, 
Atatürküo cenaze meraat · 
mlnde bulunacak o 'an dört 
yüz bahrtveli ile ve Male· 
rlzya zırhlııı ıle lıtanbula 
hareket etmtıttr. 

Parhı, 15 [Radvo) - Ata· 
türkün cenaze merulmlnde 
bulunacalc olan Ruıy• bari· 
dye nazarett müıteıarı Pu
temkloln rlyaaetindeki be-

[So11u d6rd6ncü ıayfada) 

•=================----=---

Başvekil 

Bugün Kamutaydan 
itimad istiyecek. 
Ankara, il (A.A.} - t:Ju 

ıün Mıllet Meclııınde ParU 
Grubu ıçtimııı olmuı, ondan 
ıoora V tık iller Heyeti toplan. 
mııhr. 

Buıüo toplanmıı olan Par
ti Grubunda Baıvekıl Celll 

Bayar, yarınki Kamutay top· 
lant111nda Relalcumhur lamel 
lnöaüoün tasvibine iktiran 
eden yeni hükumetin 
yükıek meclııınden ltlmad 
lıtlyecejını beyan etmıı ve 
bu beyan Grubun ıürekll 

alluılarHe ·ve muvaffakıyet 

lemenotlerlle karıılanmıı ve 
Ceıa l Bayar hükumetine iti 
mad reyi vertlmeılnl tam 
bir lttlf akla karar altına al 
mııtır . 

Fethi Okyar 

Londrayı hıre~et etti. 
latanbul, 15 [ Huıuai ) 

Londra Sef&ra 8. Fethi Ok· 
yar, dün ekıpreale Loodraya 
ıitmııur. 

Sabiha Gökçen 
Ve Bn.Afet 

lstan~uldın Ankarayı 
gittiler. 

lıt•nbul, 15 [ Huıuıi ) -
Bir müddetteoberl ıebrlmtz 
de bulunan Türk Tarıh Ku 
rumu Aıbaıkam Bo. Af· 
fetle, tayarecl Bn Sabiha 
Gökçen, dün Ankaraya alt · 
ttler. 

MİLLi KAHRAMAN 
Cumartesi Günü 

İSrf 1\NBULDAN ANKA
RA YANAKLEDİLECEK 
Cenaze Dolmabahçeden top arabasil 
Yavuza nakledilerek Derinceye geçiri· 
lecek ve trenle Ankaraya götürülecektir 
Ankara, 15 (A.A.)- Dol· 

mabahçe aarayıada Atatür
kün ilk defa balk mil 
meulllerlnl kabul buyur · 
duklan ıalonun kapıları 
yarın aaat ondan itibaren 
üç gün zlyardctlere açık bu
lundurulacak ve cenaze tö· 
reni cumarteıl ıOnQ ıabala 

ıaat 8.30 da baılıyacaktır. 

AtatürkQn naıı, ayın 19 ada 
Dolmabahçe sarayında• kal · 
dırılarak kara yolale Saray. 
burnuna 16türülecek ve ora . 
dan Yavuz zırlalı11na alına

cak, lzmlte 16türlllecekttr. 
Nlı, oradan huıuıl trenle 
Aokaraya naklolunacaktır. 

Büyük ÔlGnGa cenazHI kur · 
ıuo bir tabuta ve tabut da 
abanoz bir aandukaya ko 
nacaktır Sandukayı bir ıan · 

cak, beyaz •e kırmıaı ııl. 

ler örtecektır. Dolmabahçe
oln mua1ede ıalonuna ko
nacak olan ıandukanıa d6rt 

köıeainde dört meıale de
vamlı olarak yanacaktır. 

;:ianduka burada 24 ıaat bı· 

rakılacıık ve lıtaobulluları• 
bu kapalı ıandukaoıo 6nün. 
deo geçerek Bayük Öndere 
ıon tazlrnlerlol ifaya fıraat 

verilecek tar. 
Cenazenin aaraydan kal· 

dırılacaiı 160 aandukayı 

onun çok ıevdtil ve d•lma 
gihendlil ıanlı orduıuaua 
ıeneraUerl aaray kapıaıaa 

kadar ellerinde taııyacaklar 
ve orada top arabaıına ko
yacaklardır. Top araba11 ve 
buau takip edecek olan mu 
azsam alay traaavay ca.&de
ılnden tayin edilecek bir 
noktaya kadar ıelecek ve 
burada ıanduka meruimle 
Yavuza götürülecektir. 

ı avuz zırhlm Atatürk6D 
ni.ıla rını, İamlte 1itihürke11 
matem lıaretl olarak tlakl· 
kada bir top atacaktır. 

Gençlerimizin çok yerinde bir kararı: 

Şehrimiz Spor Ku-
1 Q p le r i Birleşti. 

Uç kulup kendiierini lağvetti vı •Bahkesir T akıpor• 
adı altm~ı birleştiler. 

Şehrimizde ldmaDblrll· 
ıı. ldmanıiic\i, ldman1urdu 
ıpor kuluplerlndekl ıeoçlerl11, 
Balıkeılr geoçlijlnlo beraber· 
ilk , yeifdfierlne olan ıevıı
alnl göateren çok ıllzel bir 
karar vermlt bulunduklarını 
ıörmekle bahtiyarız 

Üç ıpor kuhibümü&ln 
verdikleri bu karar · kulOp· 
lerln ayrı ayrı teıek-
kiiller halinden çıkarak 
hır ıaıaı altında toplanmaaı 
ıek lındedlr. 

Bu m6naaebetle kulüp 
idare heyetleri dün aaat 20 
de V alt ve Spor 86leHt 
Baı kaoı Etem A1kutun rt1a · 
aetıode Halke•inde toplan· 
mıılardır. 

Valimiz, bu toplantıda 
ıençlerl röıterdıklerl bu kar· 
deıçe yaklttımadan dolayı 
tebrik etmlıler, bu ıu· 

retle Balıkeıtr apo · 
runuD bu teaaaldle daha 

iyi, daha parlak bir tnklıafa 
mazhar olacafını tıaret ede
rek Türk mllleUoln her tıde 

Lu bera berlık altında bede 
fe varf' caklarını anlatmıı · 
lardır. 

Etem A1kutun ıözlerl ı•nç· 
ler taraf andan aayıı Ye ıa
mlml1etle karıılanmııtır. 

Valimiz, Qç kul6bün btr
lt:tmealle v6cude gııelecek ku· 

lubün iımlnl «Balakeaır Tek· 
ıpor» olarak adlaodırauı. bu 

ıüzel lılm hazır bulunanlar 
tarafından ittifakla kabul 
edllmtıttr . 

K.ulubün formaaının ren· 
ıt de kırmızı beyaz olarak 
teabıt oluomuttur. 

Rölıt'" Baıkanı Etem Ay
kuta lf'oçler tarafından ku
lubüo fahri relılifı verllmıı
tlr. 

Yapı lan ıeçlmde de idare 
( Sonu d6rdüncü 1a7fada ) 
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' -SEHİR HABERLERİ ' 

Cumhurreisimi .. · 
zin Cevapları. 
lımet lnöoü, Cumbur 

relıllflne ıeçllmeıı dolayfıl · 
le Vah ve Partt Baıkanı ta 
rafında• çekilen telrraflara 
ıu karıılığı vermlılerdlr: 

Teşekkür ederim. Değerli 
vtızif enizdt mı.:vaff akiytller 
dilerim 

Reisicumhur 
i. lnönü 

BaşHkillmizin cavapla rı: 
Celil Bayar da, tekrar 

Baıvekalete aettrllmesı do
laytıtlye çekilen telyazıları· 
na Etem Aykuta ıu cevabı 
•öndermlılerdlr: 

Tebrik ve ftmennilerlni
zt teşekkür tdtrlm. 

Başvekil 
C. Bayar 

Biiyiik Mlllet Mecltıl Re· 
lıl AbdOlhallk Renda, Bele. 

diye Reııtnln taztyetlerlne 
fU cevabı vermtılerdtr: 

Atatürkıin Ölümünden 
duyduğumuz acı dtrin ve 
müıte rek tir. 

Taziyttleriniz.t teşekkür 
ve si::t başsağlığı dilerim. 

Büyük M. M. Reisi 
M. /1. Renda 

Valt, Heledlye Relıl 

tarafından vilayet ve ıehtr 

halkının Atatürkün maddi 
ha1ata •özlerini yumma11 

dolaylılyle duydukları ıon
ıuz acıyı bildiren taziyet 
telrraflarına Baıvektlmız. 88. 
Etem Ay kutla, Naci Koda -
naza ayrı ayrı ıu telırafı 

ıöndermfılerdtr: 

B•lıkeıtr Vallıl: 

Etem Aykut 

Ulu Önder AtatOrkün mad. 
dl hayata gözlerini yumarak 

b6yük mlllettmlzln 11cak kal
binde ebedi hayata intikalin
den dofan derin ve unutul 
maz acı ile, karıılıkh tazl
yetlerlmlzl ıunarım. 

Başvekil 
C. Bayar 

_ ......... , ..... 

1 

C. H. Partisi na
hiye kongreleri. 

C. H. Parttıl nahl1e kon· 
grelerlnln devam etmekte 
oldujunu yazmııtak 

Kepı6t, Çaiıt; Bakacak, 
nahıye kooırelerl de bttmlt 
tir. 

Kepı ii t nahiye konıreıln
de Parti1tler muhtelif dilek. 
lerde hulunmuılardır. 

Verıl ve tapu memuru 
verllmeal, mevcut ilkokul 
kafi ıelmediiınden nahiyeye 

ve Nuarat kly6 civarındaki 
yakın köyJere hGku -
metin ve köylOnün yar · 
dımı tl• bir okul yapılmaıı, 
Kılle ve Stmav köprOlerlnhı 
tamiri, huıuıl mubHebealn 
yardımı ile bir doktor verll
meıl, muzır ha y•anlarıo itlafı 
için ıerl alınan ıtllbların a Y 
mnıtmlnln ltaıladıiı bu 11-

rada Yerllmeal dilekler ara · 
11adadar. 

Y apalan ıeçlm ıon11ada 

•• 

Oldükten Sonra Tek-
rar Dirildi. 
------- --- ---

Kalbinden Yaralanan Bir Genç, 
Hastahanemizde ölümden 

· Kurtarıldı. 
Şehrimiz Memleket Haa

ta haneelnde tıbbın ender bir 
hadiıeat olarak kaydedile . 
cek bir tedavi olmuı, yara 
lı bir hHta ölü bir halde 
iken tekrar hayata kavuı 

muıhır. 

Bu, meraka ve dikkate 
defer badlıeyl yazıyoruz: 

Bundan btr mtiddet e•
vel Bfiadcçta bir düiGn eı · 
naıında keçecilik yapan 
lımall oflu Ah a d ı n-
da 18 yatlarında bir deli · 
kanlı arkadaıları tarafın 
dan her nedenıe ıeceleyto 

ıokakta bıçakla ıölıGnden 
ve kalbinin üzerinden yara
lanmııtır. 

Hutabaneye ıtden bir ar· 
kadaıımıza bu •akayı Alı 
ı&ylece anlatmııtır: 

« · Düfünden aeceleyln ••e 
dönüyordum. Bir köte ba· 
tında Ramazan Çavuıuo oi
lu oldufunu zannettıttm l»t
rlıt d•ier bir arkadatlle bir · 
ilkte 6olme ıeçU •e bıçak · 

la beni ıölıOmden yarala
dılar . 

Batırmam izerln• etra · 
fıma toplanaalara anuk: 

- BeDI aman haataba. 
neye yet11Urln.. Diyebildi· 
ilmi batırhyorum.» 

Aliyi btr kamyona bindi-

İki Kamyon 
Çarpıştı. 

rerek bir aaat ıonra baeta
haneye 1retlrml1ler Ye yara 
h çok kan kaybetmııttr. 

HHtada hiç bir hareket 
yoktur. nefea almıyor, nabız 
yok. 

HHtabakıcılar, nöbetçi 
doktor Operatör Muıtafa 

Şabanı •azlyetten haberdar 
ediyorlar. Haıtanın göğıü 

açıldıfı ı:aman koca bir 
bat haltnde pıhtılaımıı kan 
dııarı fırlıyor. lilaıtada ay · 
nı barekeblzllk .. Kalb çarp
mıyor. Nıhayet bıçaiın kal · 
bl zedeledlfl anlaııhyor. Ve 
6lD111 kanaati kuvvetleniyor. 
Fakat doktor Gmldl keıml 
yerek kalbi harekete ıettr
mek için çahııyor. Kan ve· 
riyor, nihayet çetin bir ui· 
raımadan ıonra kalb tek· 
rar tıtemeie baılıyor . 

Haıtahaneye ıeleh bir ay 
olmuı •e tamamlyle iyileı
mtıttr. Anneıl, yeniden ba · 
yata ka vuıaD oilunu ıık ıık 
ziyaret ederek sevinç yaıla· 
rı dikmektedir . 

Bu ıünlerde taburcu edl · 
lecek delikanlı: 

« H6kumetlmlzln bu yu•a11 
beni ölümden ıerl çevirdi, 

a&11l teıekkür edeceflml bı· 
lemi yorum » Demektir. 

Zirııt lan~ıımm mııır
luk imtihanı. 

Btfadıç ve Sındırıı ıoaa Zıraat Banka11 tarafındaa 
ıı üzerinde bir ıün Cince bir bir müddet evvel memurluk 
otomobil kaza11 olmuıtur. l•tıbanı açılmııtı. 

Bliadıcın Camlterlf ma Bu imtihana ıebrhalzden 
laalleılnden HaHn ollu Meh · ııren ve kazananlardan Meh 

medln ldareıtadekl 15 numa- met Kıvançlı Tavıanhya, 
ralı kamyon, arkadan ıelen Mahmut Ulun Edremtde, 
töfer Beılmln ldarealodeki 73 Cemal Turan Ztleye ve Mıh 
numaralı kamyona çarpmıt rlye Akıua bankanın ıebrt 
tır . Bu ıuretle devrilen Meh mtz ıubeılne verllmıılerdlr 

medln otobQıünde bulunan 
yolculardan bazıları yara 
lanmııtır. Kaza etrafında 

tahkikat yapılmaktadır 

bu nahiyenin idare heyetine 
ıunlar ıeçllmlttlr: 

Cemaleddln Keçecloilu, 
Ntzamettla Ertem, ŞGkrü 

ÜoHl, Ha1&n Erkan, Alt 
ÔztOrk .. 

Çaiıı ve Bakacak nahı 

yelerl konırelerlnde de kiy 
yolları, köy okullara, köyle 
rta zirai thtlyaçları hakkın· 

da muhtelif dtlekler teeblt 
edil mittir. 

Bakacak nalılye idare be· 
yetine ayrılanlar: 

A)I Eren (Aktarma), Ah· 
met Yalçın (Naipli), Ali ı.\y 

tekln, Ahmet Demlral. ibra · 
hım Eybay (Bakacak) .. 

Çaiıı nahtyeıt idare he · 
yetine de: 

Recep Yalçın, Süleyman 
Çetin , Halıl Ôzaltın (Çatıı), 
Muıtafa Mutlu, (Ovabayır) 

Me .. met K•ra• cNerldı). 

Etrafı kum sıçıyoımsş. 
28 Y •ılarında Dudu adın· 

da bir kadın; Dinkçiler ma · 
balleılnde elinde bir keıe 

kliıdı olduiu halde etrafa 
kum 1açmakta olduiu bazı 
klmıeler tar•fından ıörülmüı 

ve yakalanmaıtar. Aklından 
ıüphe edilen kadın müıa · 
bede altına altnmııtır 

İçki başmdı ır~adııım 
yarılımıı. 

Cihan otelt Kitlbi Recep 
ojl111 Faiz tle lnındılt hancı 
Muatafa oflu Haltl, içerler · 
ken kava• etmlılerdtr. Fa
iz, Haltlt batandan on gln 
ıonra tekrar muayenealnt 
icap ettirecek derecede ya· 
ra ladıiaad•• yakalanmııtır . 

lavıa etmişler. 
Karaeilan mahalleılnden 

Oıman oflu Arifle 1anıa
cia çahtaa lbrahlm otlu 

Bir Çocuk 
Diri Diri 

' 
Yandı. 
Çaiııın Paıak6yünden lb 

latm oflu yedi Y•ılarıoda 
Ahmet adında bir çocuk, 
11çrayan bir luvılcımın hu 
lunduiu odayı tutuıturmaıı 

yüzOnden f ecl bir ıektlde 

yanmııhr. 

Yapılan tahkikatta za•al 
h ya•runuo evde Jrtmıe 

bulunmadıia bir ıırada ba
ıana bu fellketfn seldffl aD· 
laıılmııtır. 

Ticaret Je sanayi adalan 
oizamnamısinin bir mad

desi ıa~il edildi. 
lktlHt Veklletlnln 1 O ma 

yıı 1938 tarih ve 21 1·1933 
ıa yala tezkereıtle teklif ve 
Şdrayı Devletçe g6rllerek 
24·6 1938 tarih •e 12690 
ıayıh tezkere ile tevdi edl· 
len ticaret •• a&Dayl 
odaları nlzamnamealnln 6ö 
acı maddeılol deilıllrea ni
zamnamenin merlyete ko· 
nulma11 icra V eklllerl be 
yetince 7-7 938 tarihinde 
ooa1lanmııtır. 

Ticaret ve ıanayt odalara 
Dlzamnamealaln 68 ncl mad . 
deılnl deilttlren nizamname: 

Madde 1 - 27 eyUU 1341 
tarihli ticaret •• HD&yl 
odaları nlzamnamealala 31 
may11 1931 tarihli nlzamaa· 
me lle tadtl edllmlt olan 
68 acı maddeıl aıafıda ya-
zıldıiı veçhtle deilttlrllmlı
tlr: 

Tlrklye ticaret ve 1anayl 
edaları arHıada odalaraa 
hayat Ye meHjl umumlye
lerlae lktltadi, 11nal mali 
buıuıata müteallik umur ve 
meıaıll umumlyelerlne Udi -
ıadl, 11nal, malt huıuıata 

mltealltk umur •e meıa

ılt mevzubabı •e mü· 
zakere etmek üzere kezalik 
tıttıarl mahiyette olarak her 
dört senede bir defa ıktlaat 
Veklletlnio tayin edecefl bir 
tarihte ADkarada veya lk
tlıat Vekaletince tenıtp edt. 
lecek dlier btr mahalde lk
tt1&t Vektlıntn rlyaaetl altın · 
da Türk ticaret ve ıanayl 

odaları konıreal akdoluna
cak •e ancak vaki da•ete 
icabeti kolaylaıtırmak •e 
allkadarlarca bazarhyabd· 
mek için Veklletçe üç ay 
evvel içtima zamanı odala -
ra tebllt kılınauktır. 

Bu konırenln mahalli ini· 
kadını. miiddetl devamını, 

konıreye ıuretl ltthak ve mü 
zaiiere edilecek meıatl •e 
huıuıatı, koaırenln ıuretl 

idareılnl lkuıat V ekiletl ll
akal bir ay ev•el tamim 
eder. 

Madde 2 - Şarayı De•· 
letce ıirOlmüt olan bu nl · 
aamname hükm\l Reıml Ga· 
zetede bHıldıfı ıOndea iti
haren yürChaeye baılar. 

Madde 3 - Bu nizama•· 
me hftkümlerlnl lktlıat Ve 
ktlt yürütOr. 

lımatlln Alt oflu Abdullahl 
adında birini dlidlklerl ti 
klyet olundujumdan tahkl· 
kata lsatlanmıftır. 

x 
16 IKINCl~iŞRlfC t93S --.. r 

ULU SEFİN 
SON GONLERİ: 

' 
1 

1 

------------~······--------------
SonF elaketle Nt!ticelenenKriz,, 
ölii.mden 48 }Saat Evvel Hiç 

Umulmadık Dakikada 
Başlamıştı. 

17 Birinciteşrin 938: 
RiyHetlcumbur Umumi 

KattphilDden: 
1 - Relıicumhur AtatQr

kün 11hbl vazlyetlert balckın 
da mGdaYI ve müıavtr ta
bipleri tarafından buıün ve
rilen rapor ikinci maddede· 
dır 

2 - Relıfcumhur AtaUir 
kün dGçar oldukları karacl · 
fer baatalıiı normal seyrini 
takip ederken , J 6 Bırtoclteı · 
rln 1938 tarihhıe te1adOf 
eden Pazar ıOnO btrdenblre 
aıaiıd•kl arlzı g61termtıttr : 

A - Saat (1.430] dan 
[22} ye katlar ıtttlkçe arta
rak devam eden umumi zaaf 
ile birlikte h•zmi •• lıabl 
lriz, bu ıa•te kadar nabız 
dakikada (116), teneffOı [22) 
ve hareret dereceıt [31 5] 
tdı. 

8 - Saat [22) den lau 
ıabah ıaat ( J O) na kadar yu · 
karada lıml ıeçen lrlz k11-
men haflflemlt •e nabız da 
kikada (104]. tenefflı (20] 
Ye bareret clereceal (37) ol 
muıtur . 

C - Yapılan muaye•e 
Ye mOt• •ere netlceılnde teı · 
bit ve tatbik edilen muta · 
•attan ıonra umumi ah•al
de hafif bir 1allh ıörillmek
le heraber vaat1et cltldlye
tlnl muhafaza etmektedir. 

B•r hafta ıoora ııddetlt 
iriz tamamen zail olmuı 

Ye ı3 Btriocltetrln 1938 ta
rihine te1&dlf eden Pazar 
günü Rlyaaettcumbur Umu · 
mi K.ltlpllflnln reıml tebltfl 
ile haatalıfıa aormal ıcyrl 
ne avtlet ettlll ve ıinlük tcb 
lti neırloe lüzum kalmadıfı 
blldlrtlmııtır. 

AtatGrk, kriz anlarında 

dalıın yatmıı, bu zaman 
larda yanlarında yalnız dok· 

torlar bulunmuıtur. Doktor
laran bu hun11ta Termit ol 
duklara malt1mata ıöre, ka · 

raclfer hutalıfı normal ıey · 

rlal takip ederken birden 
bire tlddetlt irlz ıöıterebil 
mektedtr. Bu krizler eına-

11nda huta, •Ücudunun mu · 
kavemetlae ıöre hHtalaia 
tahammül göıtermektedlr . 

AtaUhk, 16 Blrlncltetrln 
1938 t~rlbine teaadOf eden 
Pazar · günü baılamıı olan 
krize bOnyeılnln Hilamhtı· 

nın yardımlle mukavemet 
16eterml1, onu yenmtıtlr. 

Haıtahk normal ıeyrlne a • 
det ettikten ıonra Atatürk 
ıene eıldıl ııbt etraftle ko· 
ouımakta devam etmfı, icap 
eden direktifleri vermlttfr . 
Baıvekllf kabul etmff Ye 
Baıvekilln muhtelif itler et 
raf ındakı maruzatını dtnle
mlı Ye kendtaln• llzım ıe 

len direktifleri •ermiıttr. Bu 
a~ada Veklllerl de kabul 
eden Atat6rk, onlarla da 
k•autm•ı, lzaltat almıthr. 

Bu müddet zarfında At•· 
türk, doktorların ~mGnaılP 
ıördüiü yiyecekleri/ al111•I• 
ıazetelerf mutal\!a buyur111UI• 
tabii ıekllde, yanına ıırerı 

herke.le konuımuıtur. 
Büyük Millet Mecllıiolo 

TeırlnHnl lçtlmaıada oku 
nacak nutuklarını dlkh• et"' 
tiren Atatlrk, nutuk baJıt' 

landıkt.n ıonra tekrar o&cut· 
muılar, icap eden yerlerıot 
dt'fJıtarmf ıler, bu buıuıt• 
yanlarında bulunan Bat••"tl 
Celil Bayara dlrektlfler .,er· 
mtılerdır. Bundan ıeara or· 
duya meııjın yazılma11n• ı•· 
çil mit Ye me11j hazırlanır· 

ken ' de Atatlrk birçok dl · 
rektlflerde bulunmuılardır· 
Tamamen hazırlattıktan ıoo · 
ra me11tjı AtatGrk telrr•' 
okutmuı1ar ve dlnleG1ltlet• 
llzım •elen yerlerini cielll' 
tlrmtılerdlr. . 
Bayram günü ikinci 

kriz: 
Hll böyle de•am ederk1 " 

jj 
Cumhuriyet bayramı 160 
ikinci bir krizi• baılamakt•' 
elduiu müıahede edil•lıtlr· 
Cumhuriyetin on betlDCI 111 
d6nlm6nü katlulıyao rorlı 
milleti ara11nda bulun .. -'

1 

çok arzu ede• Atatürk, 0 

sünGa akıamı ıaray öo6nd• 
ve denizde yapıl•n nl11Jdt· 
ti duymuılar, zlyadeılle 1110· 
tee11lr olmuılar ve hu tee•· 
ıürlerden ıoaradır kt b&J 

tktnci krlztn baılamıt eldU' 
iu ıörü1müıtOr. 

ikinci, fak at birinciye oW 
betle hafif denebilecek IJ&l 

kriz OD iki ıla OD altı ••• t 
devam etmtı ve bu mıdde ' 
tin bttamıoda baıtahk telı' 
rar lttrtnclde oltluiu ıt1'1 

normal .eyrfne aYdet et111lt 
Ur. Hafif atlatılan bu tırl~ 
r~ımi teblti ıle neıredıho 

,. 
mittir . 

İkinci krizden sonra: 
Her iki krize mukaYell'1t 

götteren 86yük Dlhlnlo .O 
cudu artık çok yıpraD,.,ıf• 

ıı· kuv•etten diiımüıUlr. D0 

torlar hutayı müteakip blf 

krizden vlk•ye için her t0' 
lü müdavah yapmıılar ~t 
l"incl lrrtzt de atlatmıf ol•"

1 1 r' Atatürk, tekrar yanınclakl ' 
ıı· konuımafıı baılamıılar, do 

torları ve yanlarına ıtrlf' 
çıkanlara ıevlndtrmıılerdl'' ,. 
Haıtahğın de•am ettlil ..,oO 
det zarfında mftdavl ve dJ 

ıavlr tabipler her a(ln b•' . ... 
talalın aeyrl etrafında dJ ,,,. 
fa11al raporlar hazırlamıf 

b'' Ankarayı ıünG ıüDGoe 

berdar etmlılerdlr. J ~ 

Hiç umulmadık bir ~~ 
kikada üçüncü kf11' 

e~ 
Son fellketle nettcel•" 

kriz. il imden kırk eeklı ''. 
at eYnl haç umulmadık ~' 
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Dünya gazeteleri Türk milletinin acılarını paylaşıyor 
-----------------------------------············----------------------------------

.. Bulgar Gazeteleri: Bu ölüm, Atatürk tarafından başlanan esere nihayet vermemektedir, 15 Yıl içinde yaratma
ta ~uvaffak olduiu mesai arkadaşlara bu esere devam edeceklerdir. · 

laveç Gazeteleri: Atatürk, Osmanh imparatorluğu bakayası içinden milli Türk devletini kurtardı. 

Lehistan Gazeteleri: Veni Reisicumhurumuz ismet inönünden sitayişkar bir lisanla bahsediyorlar. 
~ Sof Ja, - Bulıar 
lldırı1or: 
\' lrı reıml Dne11, 

~'lcaleılDde ezc6mle 
ili• . 

ajanll 

baı
dlyor 

Dventk e•zeteıi, baıma · 

kaleılnde, Atatürk lılihat
laranın feYkalide ehemmi
yetini kaydettikten ıonra, 

ölen Cumburbaıkanının 
((AtatGrk 6ldG, fakat onun Bulearlar araıında kendlstnl 

h,ı Türkl1ede muazzam tanı1an ve ba1ranlıkla tak 
'•~tinde m6ademlç bulunan dlr eden birçok doıtları 
t~h 4. Q dalma yaıı1ıcaktır. mevcut olduiunu b1Jdfrl1or 
& t•tGrk, tarihte Ruıy•nın •e diyor ki: 

G101&: Pıernln aafında bü «Bu ölüm, Atatihk tara · 
)Git lıllbatcıların 1erlol ah· fından baılanan eıere nlba
,,t, Hıç bir memleket, Y• - yet vermemektedfr. On bet 
:• 'f Grklyentn Ataıı tarafın- yıl içinde yaratmafa mu 
/' baıaralaD teceddO.i ka- vaff ak oldufu meaal arka · 
d 't çabuk ve o kadar datları zlmreıl bu eıere de· 
•tin bir teceddOd ı6re· •am edeceklerdir. Ve T6r
~'lblttlr. O, laer tarafta di· kiye buna deYam için Jcap 

1 ~ bır aıker, müateına bir eden kuv•etlerden mahrum 
t' lhatcı ve 1urdunua kur · dettldır. 
•ttcııı elarak tellkkl edil Mır ıazeteaı, Bulıarlata-
"~lctedır. Bu derecede in nın eakt Aalrara Orta Elçlıl 
~lllar aıırlar içinde yalnız B. Pa vlofun imzası altında 
r'' defa ı6r\ll0r. Şlmdlkt neırettlll makalede ezcümle 
t Gtlctyenla tarlhJ bu müı- diyor kı: 
"•• de•let adamının tarl- Harp ıonra11 Anupaıının 
bıdır. "' d kk ,. en ıayaaı ı at ılmaların 
t Gazete. AtatlrkGn baya dao btrl kayboluyor . Büyük 
l'Qın bü1Gk merhalelerlnl aaker, ce11retı , lıllhatcı ve 
''Jd L 

9 hdan ıoara, makaleılDI mQıteına de•let adamı, 
'- •uretle bitiriyor: « Atalllrk» adını haklı ola -

{(Bulea rlıtan, Atatlrkün rak taıımıı o lan adam ar· 

''h el ~ •ın a b&,ük btr tloıt kay- tık yaııyanlar aruında de 
llbektedır . Matemimizi iddır . Yeni T6rklyenln ta-

''llup komtumuzun mate rlhl ıon on bet yıl zar· 
~itle bırleıt1rl1orus Ata fında oauo adına ayrılmaz 
ı:tlc, Balkan barııının lmllı bir ıurette hatlıdır . O, Os 
d 1• Yurduna mtllet flkrlae maalı lmparatorluiunuo en 

1 
''-•an 1•nl bir poltuk •ahim anlarından birinde 
'-'• bırakıyor. lii1ük eıe · politik aahnetle 1610kerek 
tı'I• e L ı - ı memleketin eoerjiılnl can-"- ıaıı wu maa uzer oe 

'•llHtlr. Mukadtlerah ke· laadırmai• ve millete lıUk· 
~ IDllllyet fikrinde mGade- bal için iman lllaam etme
l' iç olaa Bulıar mltleU, fe muvaffak ohnuıtur. O 
t Gril 1Dlllet1nln Kemli Ata· anda ld, dewlettn bizzat 
ı ''lrGn bOyük eıerlnl ebedi· mevcudiyeti mevzuubabı 
~llıeılDI temenni eder » idi •e Türk mllletl mailiip 
kı1t ~-------------------) •da ltlrtleabtre baılamıı tedavllertne devam elmfı-
~' lae1Den ıtddetlenmlttlr . lerdtr. Saat dokuzu bir, iki, 

tatGrk, krlzto baıladıiı iç ve dört dakika ıe~tnct · 
'"d ~ •n ıonra kendilerini kay· ye kadar yazlyet deilıme· 

'-l't•ıtler ve bir daha konuta - mtıttr. fak at tam Hat do 
1 'd•n ılzlerlnl lcapamıı · kuzu beı ıeçe Atatürkün 
'td F l b d b d ~ ır . e iketle neticelenen lr en lre üa1a1a ebedi-
'-'" kriz baıladı'ıtan sonra yen ıözlerlnl kapadılclara 
1 Gd,•ı •e mGı••lr doktor. aolaıılmııtır . Ôllm, o kadar 
'"•Q ~ •ermlt oldukları ra~or aaktn olmuıtur ki, odada bu-

" "icraya blldlrllmıı ve bu · lunan büt(in doktorlar bu 
& 11

" G:ıerlne Baı•ekll Celll nu fark dahi edememtıler· 
, 'hr, ıece yarlll hazırla- dır . Binaenaleyh dokuzu beı 
t •r. huıuıl trenle derhal lı · ıeçe lleimftn Ylki olduju 
)'rııbuJa ıelmtt . krizin de· defli, doktorlarm bunu fark 
~- •tUll miiddet zarfında ettikleri •akittir . 

... ,. ... baluamuttur. Ölümden sonra: 
tldl<rızın baılamaaı lni Ye Atatürkün 6lümü Baıve · 
ı detıı olmut, bu ılddet 
l{•tlc k kil Celil Ba yara haber Ye · 
~ le iz aaat deiltmeden rtlmlı, Baıvekll Celal Ba-
~e:•- etmlıtlr. MGdavl •• yar, derhal bulundukları 
t\I 1~•lr tabı,lerln Rt1aaetl - odadan çıkarak Atatürkftn 
t 1tı ur Umumi Kltlpltil 1atmakta oldukları odanın 
t~"'fındaa netredılen teblı - kapıııaa ıelmtıtlr . Celll 
ı, '-de balkı birdenbire faz · Bayar renıl aapıarı, ı&:ale · 
ı~111 tbe11Gre ıark etmemek rlnden akan yaıları zapde· 
tı u lnl 'H tlddetll luı · demt1erek kapıdan içeriye 
l,~1 baılanııcı biraz hafif- alır alır ıırmfı, ltlyOk 616-
tl lbtı, krizin tlddetl lkla- nGa yanına yaklatmıı ve 
ı,t;• GçGncG reıml teblli- diz ç6kerek baıını eimfı, 

• •nlatılmaıtır . hürmet ve tazim vaslfeıtnl 
Son dakikalar: 1a1ttıktan ıonraayafa kalk· 

l( 
lttb tlıln baıladıiı daktkadaa mıı, ıene afar alır y6rü1e-
t' •tea kırk .ekiz ıaat ıoa· rek kapıdan dııarıya çıkmıı. 

.... k 
)'t • adar 80y0k Şrf. dofruca kendlıl lçln hasır-
~.1 '1d•randa aakln ve fakat lanan trene binmek 6sere 
clıt 1~ bir halde yatmıılar - ıaraydan çıkarak Hay.tar
~ lclawı •e mlfavlr ta- ~aıaya ıeçmlt •• Aakara1a 

' '- mlddet aarfıa.. hareket etmlıtlr. 

olmuı, ümltılzlllc içinde bu
lunuyordu. V azlfeıl kolay 
deftldı . Uzun Ye çetin btr 
harpten ıoora, Türk toprak
larının ilçte lklıl yabancı 

kıtaat tarafından i11al edtl
mlı ve kendisi iki cephede 
mücadeleye mecbur bulunu
yordu: Harfçle d6tman1a ve 
dahilde ıultanla.» 

Muharrir bundan ıonra 

Türkiyeyi baıtan baıa de· 
ilıtlren bOyük tallhah uzun 
uzadıya anlah1or •e 161le 
devam ediyor: 

«AtaUlrk Yerdlfl mJaalle 
hepıl kendi f tkırlerlne mer 
but ıen~ Ye enerjik devlet 
adamı, aıker, tdarecl ve 
lllm z6mreıl yaratmıttır. 

TOrklyenln bu •akltılz 

61ümle maruz kaldıiı ı:ly•, 

pek bOJGktOr. Doıt ve kom
ıu Türk milletinin bu ziyala 
ceıaretle tabammGI etmeıl· 
Dl Ye merhumun arkadaıla · 
rının da mllletlerln bl11tya
tında bu büyOklükte dahi 
bfr devlet adamrnm ve bü · 
yük ıılihatcının kaybından 

ıoara zuhuru mutad olaa 
zorlukları yenmelerlnl temen· 
nı ederiz .)) 

SloYo ıızeteal , dJrektirü 
mebuı Kejubofun lmza11 al 
tında netrettlfl uzun btr 
makalede 16rle dealyor: 

AtatGrldiD b6yQk ve ıao 

ıerefle dolu tıml Anka r• 
kayalarının üzerinde, unu · 
tulmn eilnlerln bir bi.tıra11 
olarak ılllamez kalıyor . Bu. 
rada, bu toprak (berinde, 
bizim yanıbaıım&zda çok bii · 
yük kudretli btr adam bizim 
muaıırımız olarak yaıamıı· 

tır. Düıman ordularının lıtl · 
liaını bir yıldırım darbeıl 

ııbı defetmek, barıı aiua• 
bedelerlnl bir kıhnç darbe 
ılyle yok etmek, halifenin 
atırlık taht ve tacını bir 
yumruk darbeatyle ort6daa 
kaldırmak, memleketi lılila 
etmek Ye ıonra lmlhlz hale 
düımüı olan bir milletin mil
li lbUraaını uyandırmak ve 
mecılero ve medeni bir de• · 
let yaratmak .. İıte ıözlerl 
1Dlzln 6oüode cereyan eden 
Ye b61Gk bir kmıu ltlbarty 
le Kemli AtatGrküo ıalaıl 

eıeri olan mucizeler bunlar 
dır. 

Buna binaen, Gladıton eı 
bı ıuaları ıö1lemekte hak
lıyız : 

«Dünya, bu derece mGı

teına o!ıD bu adamın 616 · 

mündea ıonra artık eılclıt 

kadar entereaan deilldır. » 
itte, milletinin Ataıı, kı · 

hnç, fikir, kalb ve irade ada 
mı olan AtatOrk budur. Mil 
letinin biiyük evlldı aynı 

samanda yirminci aarın da 
lt6ylk bir yurddaııdır » 

Ka. Bul. 

Parlı, - Journal de de 
bu, lımet lnlnGnftn Cum
hur Baıkanlriına teçllmeıl 

dolaylılyle, mlıar6nlleyhln 
parlak tercemel halini De · 
tir •e ıeatı bir kültOr ve 
çok ıa1anı dikkat artlıtlk 
....... .,. •• ,.. ,....,.,. .t •• 

pohUk tecrübe Ye teknik 
meziyetlerini b1lha11a kay
detmektedir. 

Ka. Havaa 
Bükret, - Matbuat, Ata · 

türk6a hltıra11na makaleler 
tahılılne devam etmektedir. 
Gazeteler, yent Cuaıburre· 
lıf lımet lnönünün fotofra -
fanı ve tercemet halini neı 
retmek ıuretlyle Tnrklyede 
yapılan yeni Cumhurrelı-

1111 ıeçlmlne ıenlı bir 1er 
Yermektedırler. 

Curentul ıazeteıl, «lıll 
batcı» bathiı altında Det· 
retttll bir baımakalede bil 
ba11a diyor kt: 

«Mtlletınln hakiki ihtiyaç 
larını ıayet iyi kavrayan 
Atatürk, 6lçü mlkya11 ola . 
rak eıkl ıultanların harici 
eenltleme pohttkaaını detıı. 
fakat muayyen bir taba 
içinde ea ı f bir dabtU kal
lunma ılyaaetlnl kabul etti. 
Memleketlnl ıullrlu bir teı 
killt tle yükseltmek Ye ye 
nı inkılaplar elde etmek ıu. 
retıyle milli ha1ah, tahrip 
edtlemlyecek temeller üze 
rinde teıbtt etti . Mılletın 

ruhi derinliklerine dolru 
tevcih edllea bu emekler 
ke1afet itibariyle Fatih Sul 
tan Mehmedla ıenttleme 

ıabaaındakl iflJretlerl ıle 
pek iyi mukayeae edilebilir. 
Atatürk. lımlnln de ıö.ter

dlfi ııbı TOrklerln tam bir 
baba11 olmuıtur. Sert bir 
baba, fakat herkeıfa kendi· 

Uyle dahili lnlctıafımn ıulhu 
ıever bir yol takip edece· 
il muhakkaktır.• 

Tlmpul ı•zeteıl, lımet 
' lnönüoün fotoğraflarmr, ter . 

cemet haltnt ve Cumhur. 
relılf ğlne ıeçlldıtı celseye 
atd malftmatı neıretmekte· 
dlr. Bundan ıonra razete, 
laöoünün l 8 mart.1937 ta · 
rlhtnde Romanyaya gönder
dıfl meıajı menuuhahı 

ederek bu meaajda Balkan 
Antantının ıel&bettnl ve Ro
manya - Türkiye mftnaae · 
betlerlndekl ııkı aamlmlyetl 
kati bir tekilde tebarüz et 
tirdljlnl ka ydetmektedlr. 

Ka Rador. 
Soha, - Bulıar telııraf 

ajanıı bıldlrlyor: Biitün ea · 
zeteler, yeni Cumhurrelıl 

fnönünOn intihabı hakkında 
Ankaradan eelen haberleri 
neıre1lemekte ve lnöoOoOn 
ıl1ui ve aakeri parlak mu 
Yaffaklyetlerlol tebarüz et 
tlrmektedlrler. Gazeteler, 
lnöoüoio 1933 aeneılnde 
Bulıulstana yaphiı rearnl 
ziyarete ald birçok fotoiraf · 
Jarın oeıtr ve TOrldyeo1n 
Bulıarlıtanla aktettlil doıt
luk paktının &millerinden 
biri bulunan yeni Cumhur 
relılnio Bulıarlıtaaa karı• 
duyduiu doatluk h l11lnl btl · 
ba11a kaydetmektedtrl~r . » 

Bulıarlıtanın eski Ankara 
elçili Todor RawloY, Zora 
ıazetesiade oeırettlfl bir 
baımakalede, lnönüno Tir· 

ıloe buıünka refahını borç 
lu bulunduiu bir baba. Onua 
esert bitüu dG01a için bir 
hlz ve refah mevzuu ola -
bilir . » 

klyede izhar edilen ıe•ıl 
Ye aayııyı meYzuubahı et 
tıkteo ıonra hayatının mer· 
balelerini ve loönü zaferinin 
amili olmak üzere atkert tef 
ve ıevk61ceytcl aıf ah ile bü
yük kablltyetlerınl teırtla 
etmektedir. Muharrir bu :ııa
ferdea az bır saman ıoDra 
IDönlaün Lozaada ılyaset 
ad&mı ve dl1tlomat olarak 
zeki •e deferlnl izhar fır · 
uhnı bulduğuna kayd •• 
ıözüne 161le de•am eyle
mektedir: 

Romanla ıazeteıl, yeni 
Türkiyeyi yaratan b0y6k 
adamın bayat Ye ıahılyeU 
ile me11ul olm•kta ve aile · 
ıl, mizacı, eteri ve haatahjı 
hakkında dikkate deier taf· 
ıilit netrelmektedtr. 

Uol•eraul ıazeteıl, Ba19r· 
Ja lmza11 ile ••ırettlfl bir 
makalede, yeni deYlet Şefi 
lımet lnlaünOn meziyetleri, 
aıkerl faaltyetlnl Lozan 
koaferansı Hnaıındakl dip
lomatik kudretini •e uzun 
ıeaeler zarfında hükumet 
relıi olarak vücude e•tlrdl 
il eserleri kayd ve tebaraz 
ettirmektedir. 

Bu ıazete diyor ki: 
«Bugüakft ılyaat rejimin 

htçblr tehdide •e deftııkllie 
maruz bulunmadıfıoı ve Tarlı 
mllletlotn mukadderatına 

hi.klm olan yeni Şefin, aele· 
fi ıtbt aynı enerji, fedakir 
lık ve kanaatle bizzat ken 
dlılnla de lttlrak etmlt ol 
duiu eaerıa ikmaline çalııa· 
cafını emniyetle be1an ede
biliriz. BiUin Tlrk milleti · 
•in biltln doıtları ve bu 
doatlar araaında hlılerlndekl 
•amlml1etle birinci meYkli 
tııal eden Romenler mem · 
oun olacaklardır. Türidyenla 
yeni ıeflnln idaresi altıntıla 

mOttef ık ve do~t millet ve 
devletlerle a1nı mloaaebet· 
lett muhaf'aaa •tmek •ur•-

«lnönü, Loz•nda, Türkiye 
nln tam ılyaıi tıtlkllllnt el 
de etmeje muvaffak olmuı 
tur. O •aktt denizde btr 
mahreç temini için Bulıar
lar tarafından takip edilen 
teze zahir olmak buıuıun 

da ıöatenllil tarardaa dola 
JI Bulgartıtan kendlıloe 
minnettardır . 

loönünün karakterladekl 
müme1ylz va11f tıtlkamett 

•e ıamlml1etldlr. Oımanlı 

Türklyeılndekl diplomat ve 
nazırlaran mutadı bulunan 
•• diplomatlık ııf atında en 
yOluek dereceıl olarak te 
likkl edll~n hileleri aıla 
kullanmaz. Bulıar elçlıl ola
rak Ankarada eeçtrdtilm 
yedi ıene zarfıoda lnlnG 
tarafından Bulgar miime11l
ll 6niiotıle ıö1l~nml1 hiçbir 
•ald yoktur ki 1erln• ıett· 
rllmemlı olıun. 

lnon6 buıuıl hayatında 
lmtlıale numüoe olacak bir 
zeyç ve ıefkath bir babadır. 
Tabı-• -.. bl,ek bir ı,.rcu 

olup gençlik Ye beden ter
biyeılol tetYlk etmektedir. 
Türklyedek• haYacılık ona 
çok ıeyler borçludur » 

Muharrir makaleılol fÖJ· 

le bltlrmektedır: 

«Türkiye Millet M~cllılnln 

AtatOrke halef olmak üzere 
ittifakla ıeçtıfl zat tıte, bö1-
le bir ıabıiyett lr Mizaç itl 
barlyle b6yuk ıel cflnden da
ha ıakln olso İnönü, belki 
biraz yavat olarak fakat, 
a1nı enerji ve lararia onun 
teceddüd hıueketlne muhak· 
kak devam edC'.cekUr. Bul
ıarlarm bu aamlmi doıtuna 
vatanının kendlılne teYdl 
ettıil y6k1ek vazifede tam 
bir munffaklyet temenni 
ederim• 

Dıter t a raftan Zora 
razeteal, ~tatürkün aakert 
kariyerine tahılı ettlit uzun 
bir makalede, büyük ada · 
mın yükıek aıkerl mu•af
f aklyetlerinl kaydetmekte 
ve Türktyenln bu muvaffa
klyetler aayeılnde cihan har· 
binden ıonra fatlkllllnl teılı 

ettiğini yazmalc.tadır 

Utro ıazeteal, «lnöaO, 
Bulıartatan lçln ne yapmıı · 
tır?» Baıhğı altında , birçok 
fırıatlarda Bul ga r lıtaDa kar · 
fi açıkca doıtluk blılerlnl 

izhar ettiğini yazmakta ve 
İımet lnönüoOn karakteri 
lttbariyle aakfn fakat it ba
tında ıebatkiır bir lnaan ol
dujunu kaydetmektedir. 

Zarla eazeteı ı , bat ıOtu

nunda lnön6nüo uzun bir 
tercemelhallnl •e aynı za 
manda Cumhurrelıllilue 

intihabına ald mufa11al ma
lumatı neıretmektedır. 

Varıo•a, razeteler, 
A.tatürkün ölümüne müte· 
alllk bütün tafallih dikkat · 
le kayderek fotoğrafını ne
t ı r ve gaun vatanına J•ph · 
iı fe•kali.de büyüle hizmet
leri tafıll eylemektedir. 

Ordunun orıaoı bulunan 
Ploıka Zbrojan ıazeteıl, 

AtaUirkün vücude eetlrdlfl 
lıllhatcı eserle latın a lfa be. 
ılnl kabul etmek suretiyle 
medeniyete yaphiı h zmet 
üzerinde hrar etmektedir 

Ekıprae PoranDy ıazete

ıl, Atatürkün yenl Türkiye
yi yarattıfıoı yazmaktadır. 

Gazeteler, yeni Cumburre 
lıl lnöniinün fotofraflarını •e 
uzua tercemelballerlnl neı

retmektedlrler. 
Stokholm, - Bütün Jı . 

•eç matbuah, Atatürkün 
ö lümü müoaaebeUyle uzun 
makaleler neıredereL&:, onun 
bü16k tabıl~etlnl tebarüz 
ettlrmektedirler-

Aftonbladet ı•zeteıı ya
zıyor: 

«Türklyenln yeniden teıkl

lt •e tanzimi keyfiyeti ltay. 
ret verici tam bir fnkıllp ol
muırur. Buıünkii Türkiye 
Atatürkün kuvvetli ı•hılye 

tlne layeDfek bir ıektlde 

hatlıdır. 

SoD padlıah, topraiını ter · 
kettlfl vakit 1922 teırlnıa
( Sonu d&rcllacll 1a1fada ) 
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Cumhurre ·s ·mi· Şehrimiz spor Bıhkesir icra 
memurluğun~an: 

'Sovyet Kolonis ı l'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l:U:U:t:t:t_ ._ 'l 'l 'l. 'l. 'l 'l. f. t. f.~ 
- ~ ~ ze gelen teb

rikler. 
kulüpleri bir

leşti. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

heyeti fU ıekUde teıekkOl 
etmlıttr: 

Eıklkuyumcular mahal- A k d UI - d d k ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
0 (8 1 US mey IDIO 1 1 ~ K apit•l: JOOf)00,000 Türk Lirası ~ 
8DIİ8 Çelenk koydu. = Yurd içinde 261 Şube Ve lljans = 

Ankara, ı5 (AA} JIİ. Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabir/er -; 
Ankaradakl So•yet kolonlıl JIJ. • ·• 
b Ü UI d d k 

1lt}. Her t6rll zirai ikrazlar· diğer btlcümle banka llJU !; 
UI D UI mey &DID a f ..J • _ fF: 

anıta bir çelenk koymuılar -.u. ameleri bu1uk ıubelerinde kiralık kasalar . . . ~ 
ve Büyük Şefin hAtıraaını 1lt}. ihbarsız tasarruf ve kunıbe ra beıaplarında ıkr• ~ 
tazlzen bir dakıka sukCU = mi1eler. -; 
etmlılerdir . 11/. ! 

...- JIİ. lkramlgt: lllktarl: Jkranılyenin tutarı: rr: 
Cenaze mera- ~ ADEDi LiRA LiRA =. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
duğum memnuniyeti elue
laoıınazıı arzetmek isterim. 
Bu müoaaebetle ekıeliounı
za dostan~ tebriklerimi ar 
zetmek benim için bilhassa 
zevklidlr. Ekıelinıınızla te
ılı etmek imkanı bana na · 
ılp olmuı olan doıtane mü 
na1ebetlerln hi.hraıına sada
katle merbut bulunuyorum. 

Ankara, ıs (A.A.) - RI. 
yasetlcumhur Umumi Ka
Upllilnden: 

H•rtncl relıllğe Feyzi Sö · 
zener. ikinci relıltie park 
müteha11ııı F erld Y almaz, 
.reoel ıekreterltğe Şe.lı 1 

lnaç, yardımcı ıekreterliğe 
En•er Şaylan, kaptaol.ğa 
ŞuQri Sümer, idare lmlrll 
ilne Münir Yenal. muhasip 
Ye •ezoedarlıea Alt Atak 
ıoy, üyeliklere de Süleyman 

leılnden Çaotay zade Nlya
zlden tıtikraz edilen 3600 
liraya mukabil 13- 10·930 
tarihli bir kıta ipotek ıene· 

dtle birinci derecede ye bl. 
rlocl ıırada ve dört ay müd. 
detle Börekçiler maballeıla· 
de defter 72 salatfe 65 nu
maralı 88 ıayılı ıırf mülk 
bir bap hanenin mGıtemt

lit tamamı Börekçiler ma
ballealnden Şevki BeJ karı· 
ıı Besime hanım tarafından 
ipotek edilerek bu ipotek 
müddeti zarfında borçlu 
borcunu ödemediğinden do· 
layı mezkur hanenin tama
mı uıulen paraya çevrilme 
ıloe karar verllmtı, bu ka
rar üzerine yapıl•n açık artır
ma neticesinde ipotek ıenedt
nln tar lhlne nazaran alacaim 
2280 numaralı kanuna tibl 
tutularak 5 ıene takıtde 

raptedtlmıı •e ihale saati 
taraflara teblli edilerek tak· 
ılt kararı 1 10 935 tarihin
de yapılmıı, bunun üzerine 
borçlu borçtan birinci takıt 
dl ödl7erek senelik ikinci 
takıldın •adeıl ıeldtjl hal
de hlll Yermemtı bu ıe 

bep\e alacaklı takııt talebi 
nln ve kararının hükümı6z 
addıle yeniden müzayede 
Japılmasını lıtemlf, bu talep 
üzerin• mezkur mahallede· 
ki hanenin saiı: Emllkl 
mtllıye hanesi, ıolu •e önii 
yol ve arkası Abdüuellm 
zade Cemil efendi arsası ile 
maladut bodrum katında 

ufak bir kapı ile ıırtltr •e 
zemini taı ile döıeomıı ve 
birinci zemini tahtalı bir ye
mek odaıı ve birinci zeml•I 
toprak ve a •luıu kiler ve 
ayrıca uf ak bir odunluk ve 
birisi mutfağa ve birlıl bab 
çeye çıkar ıkı ufak kapu 
•e 29 metre 60 santim dö 
ıemeli bahçe ve 15 metre 
23 ıantlm mahale bina edil 
mtı zemini kara taı döıen
mlt bir mutfak ve orta 
katta 9 ayak merdivenle çı · 

kılır ve b6yftk blr kapıdan 

ılrtlir b6yQk bir salon ve 
iki oda ve beyaz mermerden 
yapılmıı bır hela •e muı 
luk ve üıt katta 3 oda bir 
büyük salon beyaz mermer· 
ll hela ve bir musluk ve 
hanenin iç ve dıı tara fi ara 
k11men :vağlı ve k11men yağ· 
ıız boya ıle boyanmıı ve 

""" 1 ooo 1 000 'ti 
siminde buluna- ~ soo soe ~ 

acak heyetler. $ ı! ~~~ ı~~~ ~ 
Yurdun her kiteıln 

den ıehlrlerden ve köJ· 
lerden Parti teıekkallerl, 
Halkevlerl, ıpor kuluplerı 

•e müeueaelerden sayın hal 
kın temlıı: duy.ıularına ter· 
cüman olan birçok telıraf 

lar ıelmekte de•am ediyor. 
Bundan pek mütaha11lı olan 
Reisicumhur lımet lnönünü, 
teıekkürlerlnln Anadolu 
ajanıı •a11taaile kabulünü 
rica etmııtır . 

Örmen, Sami Keıkek ıe
çllmıılerdlr. 

Bu kardeıçe birleımenln 
Balıkesir ıporu için çok iyi 
neticeler v~receiine kanilz. 
cünkG bu suretle gençleri · 
mlz hiçbir ayrılık •e ku 
lôpçülük zlbnlyetl ıüt 
meil dütünmeaen, ıa· 
1edeo uzaklaımadao yek· 
dlierlle bir çah altında ay. 
oı hedefe doiru yürüyecek 
terdir 

Verilen karar çok iıa 
betlldlr. Memleket .rençlljl · 
nl hararetle tebrik eder •e 
mu•aff aklyetler dileriz 

DIJ:nya Gazeteleri Türk Milleti
nin Acıların Paylaşıyor. 

cBaıtarafı ilçüacü sayfada) 
nlılnde elde edllmlı olan ni

hai zafer bütün ıarkta ıe•k
Ye meserret e ıellmlanmıı 

tar. Bunu takip eden bere 
ketler kararlardaki emniyet 

ve icradaki sürat itibariyle 
bütün dünyayı hayrete gark 
etmtıttr . i> 

Goeteborı Handelı gaze · 
lesi yazı1or: 

«Kemal Atatürk, Oımaolı 
lmparatorluiu beka1uı için 

den mtlll Türk de•letlol 
kurtarmıı, Ztraatl ılatema· 

tik bir tekilde rasyonelleıttr 
mek ıuretlyle iktisadi haya · 

tıo lnkltafını temin etm!ttlr 
Kemll Atatürk, eserl•I ta 

" ip tçln sailam bir eıas ku· 
rarak memleketin lıtlklillnl 

yaratmıt •e daimi müdafa 
aya hazır bulunduju bu lı 

ttklili ku•vetlendlrmittlr » 
Moıko•a, - Ta11 ajansı 

bildiriyor: 
o:TürklJe Cumhurbaıkanı 

Atatürkün ölümü haberi Sov 
yetler Bırllfl hOkQmet me
haflllertyle dfier bütün me · 
hafillerde büyük b ir tesir 
hasıl etmtıtir . A.tatürkün adı 
Tllrk mlllettntn yabancı tı 

tıllcılara emperyalizmin cü 
rüm ortağı olan ıultamn 
istibdadına kartı milli kur 
tuluı için yapbiı kahraman· 
ca ~ilcadeleye ıık ı bir ıu · 
retlt'! bajlıdır. · Kemil Ata 
türk bu milli hareketi par 
lak bir ıurette neticelendir 
mittir. So•yet efki.rı umu 
mlyeıl , Atatürkün ınk ve 
idare ettlğl ve Cumhurbaı· 

kanlığı mevkllnl muhafaza 
ettlit bütün bu milli hareket 
esnasında, Türkiye Cumhu 
rlyetlnto Sovyetler Htrl ıille 

en dostane münuebetle r 
idame ettiğini de zlyadeıtlyle 
takdir etmlttlr. Bu 1tlu dost 

•e tkt memleket araıanda 

ııkı ekonomik milnaıebet· 

lerle takYlye edılmlıtlr . Ke · 
mil Atatürk, Türklyeoln bu 
pollUkaaının banlıl ve diri· 
janı oldu. Sovyet efkarı 

umumlyeıl, Türk mlllettoto 
maruz kaldığı aiır zlyaidao 
dolayı çok mütee11trdlr. Bu 
miloasebtele hük6met meha
fi\lerlnde Türklyeye ıamtmi 
taziyeti er lf ade edilmekte. 
dir.» 

Berlio, - Alman ajaoıı 
bildiriyor: , 

« Bütün Alman matbu
ata, Atatürküo ölüm6 habe· 

rlnl büyQk baı1ıklar altında 
Ye uzun tercilmet haller ve 
fotoiraflarla neıretmıılerdlr. 

Berllner taıeblat gazeteıl 
ezcümle diyor ki: 

«Bir hezimetin hiç bir za. 
mao saflam bir milletin ha 
&darıoı muzaffer bir surette 
tekrar elde etmek için ku•· 

•etlerini ihya etmesine ma -
nl olmıyacaııoı» bütün dün· 
yaya ıöıtermlt olan ada 
mın vakitsiz vefatı, 

Alman milletini pek 
ziyade müteheyyiç etmlıtır . 

Alman milleti, A.taıını kay · 
beden Türk mlllettnln ma

temine lttlrak etmektedir. 
Atatürkün daha bugünden 

polttık bir ıerçek olan tart· 

hi eıerinln ka1rnetl ıuıl ehem 

mfyet ve ıumu 'ü ile ancak 
daha sonra anlatılacaktır . » 

Böraen Ze.tuog yazıyor: 

Mtllettnın mevcudiyetini 
keodlıloe me1duo bulundu· 

ğu en büyük Türk ölmüıtür 
Halefleri onun mlraııoı ko
ruyacaklardır. 

r----:.-------1 TURKDILI I 
1 ~azarteıtoden baıku her 1 
1 gün çıkar. StyaHl gazet!' . 1 

luk müoaıebetlcrı, Türkiye 1 1 
ile Sovyet14!r Birliği yabaocı 1 Yıllığı: 800 Kurnı 1 

· istilacıların taarruzun" karıı Altı Aylıfı:400 • 1 
mücadele ett ıklerl anda teenüı 1 Say111: 3 • 1 
ehctf ve daha ııonı a 1 Günu geçmıı ıayılar zsl 
beyoelmtlel sahada banı ve 1 lrnruth.ır. 1 
koHektlf emniyet lçtn yapı 1 ADRES · 1 
lan mikadele meaelelerfode 1 BALIKESlR 1 ÜRKDILI 1 
dostane bir tctrlkt meıal .. _______ ..,. ..... _ .. ...... , 

üst katıoıo dııar111 tahta 
kaplamalı ve boyalı bir bap 
bina edtlmlt hane bu b&oe-
oto maa müıtemtlitınıo uıu
len satılmasına kınar veri· 
lerek bu kararın tarihi iiin 
dan itibaren 30 gün müd 
d , tl e açık artırmaya &. onul 
mıuı yazılmıı olduğundan 

ol •eÇhlle 14-12 938 tarihi-

ne tesadüf eden çarıamba 

günü ıs rı cl saatle mukad 
der kıymetf n yüzde yetmlt 
beılot buhnadıiı takdirde sa 
ht 15 aün daha temdit edil · 
mit olacağı •e arttırma fc 

ra dairesinde yapılacağı ve 
ıartoame tarih i ilandan iti

baren herkeı tarafından 

eörillmek üzere &çık bulun 
dulu birinci arttırmada ha · 
nenin vaktıle konulan (5500) 
lıra muhammen kıymetini n 

yüzde 75 nt bu1madığı tak
d irde 15 gün daha temd it 
edilmlt olacağı 15 ncl gü 
nü 1aol 29 12 ~38 tarihine 
tesadüf eden perıembe gü· 

( Baıtarafı birinci sayfada} JIJ. 25 50 1250 ~ 
yet, Amiral Y acnasofun ku. 1'i. 30 40 ! 200 J/. 

maoduındakl zırhlıya bine· 1flJ. 40 20 800 ~ 
rek, Sıvastopoldao lıtanbula JIİ. 108 6•JUO :; 
hareket etm iıtlr · ~ Bu. ikramiyeler her üç aytitı bir ol.-ıak üzere st· ~ 

Ankar~. - Japon lmpa · ; ntde d6rt defa bu miktar uztrlndtn kura llt ••ğıtı- ~ 
ratorunun mabeyincisi ve )l lactıktır. ~ 

imparatorun kardeıt Prenı • #-#-'i-J. 'i-'i. J. J. "i 'i-J. J. "j. J. .... J. "j. J. #-"j. 'i-"j. 'f• 
Takamakunun katibi umu- B 
mlıl Tokyodaki elçt alık esir Tapu Sicil 
llflmlze giderek Ata · ~il fı , 
türkün vefatı dolaylılle ta- iw.uha ızlığındall• 
zl1etlertol ıunmuıtur Japon
Ja prenıl namına Ankara 
elçlıl cenaze töreninde bir 
çelenk bulunduracaktır. 

Sofya, - AtaUlrküo cena
ze merasiminde bulunacak 
heyet aıağıdakı zevattan 
müteıekkUdtr: 

Baı mabeyinci General 
Panof majf'ıte krallık mO · 
me11ılt , Harbiye Nazırı Gene 
ral Darkalo• Bulgar hilkQ · 
metinin m6me11lll, Sof :va 
ıarolzonu kuman.Janı Gene-
ral Lukoı, ordunun mümeı · 
ılll Bulıarlıtanı cenaze me· 
rDılmtade aynca 72 kltlltk 
bir kıta da temıll eyllye 
cektlr. 

Atlna, 15 (A..A.] - Yu 
naolatan, Atatürkün cenaze 
meraılmtnde Baıvekll Ge
neral Metaksaaın riyaseti al· 
tında büyük bir heyet tua· 
fından temıtl edtlecekUr. He. 
yet ıu zevattan mürekkeptir: 

Baıvekıl General Metakıas, 
majHte kralın ve kraliyet 
hükumetinin baı milme11lll 
majeıte kral aıkerl maiyet 
kumandanı General Demeı· 
ttkoı, majeıte inalın ikinci 
m~me11llt harbiye müıteıa· 
rı General Papactmoı ordu · 
nun müme11ilı, hükumetin 
ikinci mümeulll Ankara el
çlıl B. Rafael, kralın ve 
hükumetin G~üocü mümeı 
ılll baıveka1et huıuıl kalem 
direktörü Andrulta, üç ya · 
ver ıubav, h11 r ~clve naza· 
retlndeo btr ataıe . 

Yuoanlatanı, cenaze töre· 
ntnde aynı zamanda dört 
subay kuınaoduında 120 
kııtltk sancaklı bir aakeri 
kıta da temııl edecektir. 

Genaze günü bütün Yu-
naolıtanda rrımi matem 
.rünü ilin olunacak ve reı 

mi b4nA1ardald bayraklar 
mera1lmden bir gün evvel 
ve bir ıün ıonra dahi va-
rıya çekilecektir. 

nü aynı saatte gayri men· 
ku lüo en çok arttıran& ıh 

le edileceği ipotek Hhlbt 
alacaklılarla dlier alakadar
ların gayri menkul üzerinde
ki haklarını huıuıtle faiz ve 
mutafa datr olan ıddtaları 
nı evrakı müıbftelerlle 20 
gün !çlnde icra Jalreıloe 
bild irmeleri akıl h" ide hak 
ları tapu stcllele sabit olma · 
dıkça satıı bedelroln paylaı· 
mııı11ndlln hariç k11lacakları 
ve ihale masrafıDın müt 
terlye ald bu lunduğu ve sa 
tıı P'"otn para ıle olduğu ve 
sattı günü pey •Gr üp t~ ha· 
zır bulunmıyfln mütlerJntn 
müstenkif addedileceğ i tlln 
olunur . 

Mevkii: Cınıı: Hududu: 
Saeı Koca Ali ot· 

r..ıo· 
lu Hahl, ıolu P 

Köyil: 
Köyde Haoe Uçpınar 

ıeyln Küflll ol1" a 
Alı, arkası yol, 60 

dere ile mahdut· 
Hudut ve bulunduğu yer yukarıda 1azılı ev SarP•~lı 

1 •• 
oğlu namı dıfer ıaalanh Muradın ıenehiz ve oJzaıız I 
f Hıluız tasarruf ve temellilkOnde tkeo 338 de ölOa01

1
' k•. karm Klmıle •e evlatları Habibe, Atike, Şabana 

dığından bahlıle namlarına ıenet almak lıtedıklertPciıO 
mahallen tahkık ve tedktkt için 21 · l I 938 günii mahall10

' ,
memur gönderilecektir. Tasarruf 1ddl&1ında bulunanlar'' 
ıa buıüoler içinde 1azı tle tapu ılcil muhafızhiıoa •ef'~ 
but mahalline gelecek memura m6racaatları •e kar1e• oo
beyetıaln tlmühaberdekl ıerhlne nazaran Keılnen kö1 
de Muradın ilk kar111 Medloeden olma kızı Klmlle oldaJ' 
fu ve bunların nüfusta kayıtlı olmamasından eğer •ere"' 
den oldukları ıddta11nda bulunurlarsa mahkemeden al•· 
cakları veraıet ılimtle vlllyet tapu ılcll mubafızlıi1"' 
müracaat etmeleri lllzumu ilan olunur. ,,,,,,,,,/ 

Balıkesir Vilayet Daioıi 
Encünıenindefl: .. ,ı, 

1 - Açık artırma ıuretlle ıatııa çıkarılan Balı11o• '' 
Memleket Hastahanesinde mevcud l6 be11lr kuvvetlO ,, 
1 aded dizel motör6ne ihale 1ıünü lıtekll çıkmadıjıod~ 
21 -l 1-938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 1 O da t 
icat yapılmak lzere artırma müddeti 10 ıün ur:atılıD•fll'iı· 

2 - Mezkür motörün muhammen aalıf bedeli 350 
ra, muvakkat teminata 26 l ıra 25 kuruıtur. 1 

3 - ihale vlliyet makamında roüteıekktl Eacülll~:. 
Daimi huzurunda yapılacajındap lıtekhlerln muvakk•l 

1
• 

mloat makbuzu veya banka mektuplarlle Encümeni O• 
mlye müracaa t ları ıi an olunur. __,./ 

Balıkesir Belediyt~ 
Riy asetindeı•; 

Zahire halinde Belediyeye atd 176, 177, 178, 179 ° 
maralı dükkanların ihaleleri on gün uzatılmııtır . 1:3e· 

lbaleıl 21 . 11 . 938 pazartesi eünü 188 t (i 5) de o 
ledlyede yapılftcaktır. Taliplerin mnlulr gün ve ıeatte Ol 

raraatları _/ 

Balıkesir '"l,apıı Sicil , 
Mıılıafızlığındııı•· 

Maballeıs: 
Ep 

Ctnıı: 
Maamüıtemllit

bir Ev. 

Hududu: ~ 
Sağı Kuyumcu Hoı•111ıı 
ıolu Ahmet AH ~,,ı 
lımall evi, arkaıı ~e~ 
Hasan ve ur.raocı 
met, önü yol. ,0ı 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evi 35 1 b'' 
evvel Tatar Ahmet oilu Ahmet Aliden 22 ahun lır• J.d'I 
del mukabıllnde haricen satın fllmak ıuret ı le KmlDlı I"" 
karısı ve Hacı lımall kızı Aytenln ııenetalz mali oldlJ 11,~ 
tlao bahtıle namına senet almak l~lendığıoden a>ab~ıııı' 
tahkik ve tedklki için 28 · 11 938 günü mab• .,l•' 
memur gönderilecektir. Tuarruf iddlaımrla buluO' ~· 
varsa bu günle r içinde yazı ile vıllyet tapu ılctl "'"ı•'' 

•• fızlığına veyahut mahalline ıelece memura mGrac• / 
lü~umu tlio olunur. ~ 

S•hlbt ve ~aımubarrırı: Balıkesir Mebuıu H. KAR~ 
Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT BİL' AL 

Baıımyeri: Vilayet Mat\a~ıı - "Balıkeah 


