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Büyük Şefin Adı Meclis· MilliCenaze TöreniY arın 
te Daima Okunacak. lstanbulda Başlıyor. 

------------------··········~----------------
l{endilerinden Boşalan Mebusluğa Hiç Kim

senin intihap Edilmemesi İçin Bir 
Kanun Hazırlanıyor. 

o 
Yaşıyor. 

Her reçen ıünüo, her 
)illtıelen aeıln, her kalemin, 

lııer bıçkmlın haykırdıfı tek 
haltı icat: 

O, Yaşıyor ... 

Ankara, 17 (Huıuıi) -
llükQaıet ve Kamutay, Türk 
milletinin Büyük Şeftmtz Ata-

türke kartı duyduğu ıonıuz 

t6lnan •e minnetin eb.-dt 

bir vuıkaaı olarak iki mü 

hım kanun teklifi yapmak 
lzeredlr. 

Meclisin kararı, hükume· 
te btldlrllmtıttr. 

An"ara , 16 - Atatür~6n 
hemıırelul Bavan Makbule 
8ayaanı almak içtn Baıvektl 
Celal Bayarın refikaları önii 
müzdekl ıünlerde İıtaabula 
gelecektir. 

Antakya, 1 7 [ A .A.] - Ha
tay Millet Mechıtnde Ata 
türkün ölümü dolaytıtle mü 
e11lr tezahürat yapılmııtır . 

---------------------··············----------------------
Tabut, Yarın Sabah Saat 8. 30 da 12 Gene
ral Tarafından Kaldırılacak Ve Dolmabah
çe Sarayının Dış Kapısı Önünde Bulundu-

rulan Top Arabasına Konacaktır. 
19 Sontışrin 1938 Cumartesi 

güıü: 
Tabut, ıabab aaat 8,30 da 

12 ıeneral tarafından kal · 
daralacak ve Dolmabahçe 
ıarayının dıı kap111 ön6nde 
bulundurulan top arftbuına 
vazedilecektlr. 

1 - Tören alayının tlerl-

ıinde yolu töreae açık bu -
lundurımak üzere renlt ıaf
ta olarak, altı poltı kıtaıı 
ılerllyecektlr . 

2 - Tören alayanın ba· 
tında atlı olarak tören ko· 
mutanı, 

3 - Mızraklı bir ıüvarl 
alayı, 

4 - Bir piyade taburu, 

«Baodoıu inde olarak», 

5 - Bır topçu tab•ru, 
6 - Hır deniz taburu, 

« Bandoıu önde olarak», 

7 - Çelenkler. 
8 - Cenazenin me•zu 

bulunduğu top arabHı, 

Baık .. ı yalandır, lnanmı 
)oruz. 

içimizin, kafamızıa, kal 
btoıızın buiulu rözbebek· 

lerımıze •uran ak•t, onlar 
da okunan lfadeıt budur. 

Baıı elik okul yoluuu tu· 

t._b ıu yedi Y•tmdakl yavıu, 
ıu içi ııık •~ ümtd dolu ıı 

tlıft ıı dert veren öfretmen, 

tu karııdakl künüde arka

daılannın heyecaomı hay 

lcırao ıenç, ıu inik y .. lı 
bayrak, ıu nöbet bekltyeo 

'', ıu tarlaeını ıüren kö1lG, 

Bunlardan btrlıl bundan 
ıonra çıkartılacak olan i::ü 
tün Türk paralarının üzerin
de dalma Atıtürlıün mukad 
dea resimlerinin bulunma11 
hakkındaki kanundur. 

İkioclıl de, Atatürkten 
boıalan Ankara mebuıluiu · 

na hiç klmaerıin tntıhep 

fii~i~i;~;;;h~\ Vilayetlerde Yapılacak 
E Inönün!i~ ~1 Merasim Proğramı .. 
: Teşekku:ru ; 

9 - Arabaaın ıat •e ıol 
taraflarıoda altıtardaa on 
iki ıeneral, 

1 O - Atatürkün harp ve 
lstıkli.l madalyalarını tatı· 
yan 1reneral, 

11 - Atatürk6o alleal ef· 
radı, 

1~ iç çeken beli bükük 

ihtiyar, ıu maıa beıında 
Çahıan kadın, ıu koıan tren, 

t• aten fabrika düdüAü, hep 
•I, bepıl onun yaııynr teıel 

lııını içimize yajıyor, doldu 
''-Jor, hayır! . 

Bu bir teselli defll, duy
tularımızdao ve ıutarumuz . 

dan dolan en kuv•etll inan
dır . 

Geçen hafta t r.. m bugün 
8üyük Mıllet Mecltıto l n 
Çatııı ahında loönüniin et -

tafında toplanan 348 rey bu 

hıancımızın ku••e ttnl ıöıte
tlr. 

Onun, harikalar, mucizeler 
Yaratan elinde herıey 1rtbl, 

•ıı güzel, en iyi t ekil alan 

tlll\ti tuür, milli birlik Ata · 

tGrkten baıka ncdır? 
2o Yılda .. ırıar o ı eo ı ra · 

4'eDto 'Uçurumun batında tu 

lup •1•i• kaldırdıjı, yeni 

btr ruh vererek yürüttüfü, 

bı~ •erdiği Türkiye bt r C< .Ha 

liirlrn dejtl mıdı r? 

8u mılli ıuur yaıadığı 
fçlndır kı, Atatürk de yaııyor. 
8Gtüo dünya radyolarının , 
''~ete ıütunlarının, kitap 

''Jfalarıoan «Büyük Adam», 
«Büyük Türk» , «Eşsiz ln-
klldpçrn h ltablle vaaıflandır -
dıtı bu deha önünde mağlup 
~lan za•allı, icız ölüm ağ · 
••ın ve yaoııo .. 
'r Ailaınn k i, O bili yaııyor. 
"tıaın ki, Oou ebede kadar 

!Grkün ve tn .. ohim ııcak 
011erı ua11odan çekip ala. 

"'''•calr.tır . 
Cevdet Demiray 

edtlm«"aıui ve Mecl ı att- her 
rt!ye nı ürıı caatta Atatüı ı. ün 

lam lnln okunma11 h"klundıı 

ki kc.nundur . 
Bu ıuret le büyük ve ebe 

dl Şef lmlzia adı, kendi kur 
mut olduju Büyük Mtllet 
Mecllılnde ebediyen deYam 
edecektir. 

Ankare, 16 - Şehir mec 

liıl, dün toplanmıı ve An

karaya [Atatürk] ismi verll
meıt hakkındaki takriri, 
müttef ı kao kabul etmlttlr 

A n k " ra, 17 ( ı\ A J- Reı 
alcu m hu r İıı met İnönü, 

Aokıu" yül<ıek tabııl eenç· 
liğ i n e ıu teJ1rrafı göorl.-rmft· 
lerd ır: 

l'\Dkara yükıek tahııl geoç 
lıflntn candan ve halııane 

duyıulanna teıekkOr edertm. 

Şıfa •e teaelll kabul etmez 
büyük acıya tahammülü, an
cak ıiz gençlerin vatana hız 

11 et t ıkile yetıımekte oldu. 
junuza güvende buluyorum. 

Türk-Sovyet dostluğunun amili: 

isme İnönü .. 
--- -

<•Sovyet mehafiri, ismet lnönünün1932 
senesinde Moskova ve Leningrattaki 
ikametini serr.pati ile hatırlamaktadır.» 
Moıkova, 

btldtrl yor: 
Tuı ejan11 

lımet lnönünüo Türkiye 
Relılcumhurluğuna lnt ı habı 

beklunda mutelealer )'Ür6 

ten Sovyet mtıhefılt bu ın-

lnUhabm müıtakll Türkly~

( Sonu dördüncü ıayfeda ) 
-==============·==-=-==-------------

KARDESiRAN VE 
IRAKTA MATEM 

--------------&•••··--------------
Aziz Şefimizin Ölümü Bütün 
İran Ve Irakta Büyük Te

essürle Karşılandı. 
Tahran, 17 - Para ajan 

ıı tebliğ ediyor: 
Gazeteler, aıyah çerçeve· 

ler içinde Atatürküo fotoğ· 

ufıleılnl basmakta ve ıl k 

aayfalarıuı ona ald yazıl ara 

tahılı etmektedirler . Gaze 
tel er, yeni Türkl1enln b11 nl · 
sinin kahramanlıklar dolu 
olan hayataodao, yapmıt ol
duğu muharebelerden. uke 
ri ılye.ai ve idari yükııek me 
zlyetlerfnden h~yecanlı ti

birlerle bahaetmektedırler. 

l 
Gazeteler, lran milletinin 
(Sonu dördüncü ıayfada) 

---

------- --
Dahiliye Vekaleti Ve Parti 
Genel Sekreterliğinin Vila
yetlere Gönderdiği Tamim. 
C"mhuriy~t Balk Partlıl 

Genel Sekreterltjilnln •ili 
yetlere, Parti ve Halkevlerl 
teıkılitına tamimi: 

Partimizin Umumi Relıl 
TOrk m illetinin Büyük Kur 
tanc11ı ve Şefi aziz Ônde 
rlmlz Atatürkün varlıiına ve 
hatıruıoa bağlılıiımızı Onun 
alümü dolaylıiyle yapılan 

büyOk törende temin edile · 
cek intizam "te ihtimamla 
ıöatermek öde•I kar 111ında · 
ylz. Bunun için ıu noktala. 
ra fevkalade dikkat edilme 
ılnl dılerlm. 

Dahılıye Veklletlnln yap· 
tığı tamimlerde cenaze tö · 
renlnln zaman ve ıuretl le· 
ruı btldlrtlmlttir. Bu uua 

Belçika Par
lamentosu ---

ıöre Ankara dan bııka bü · 
tün vtliyetler 21 lklnclteırln 
938 pazartesi ıtınOı a .. fıda · 
ki maddelerde yazılı tedbir 
lerl alacaklardır: 

1 - Tören ıaat 14 de 
baılıyacaktır . 

2 - Balk, tam ıaat 14 
de heykel •e b6ıt olan yer 
lerde bunların etrafında, ol
mayan yerlerde Cumburtret 
meydanlarında topla•mıt 
bulunacaktır. 

3 - Heykel •e büat bu
lunmayan meydanlar da 
ıOzel ve büyük bir küraü 
üzerine Atatürkün iyi bir 
fotoğrafa konacaktır. K.lnü 
Türk ve Parti bayrafı ile 
örtülecek •e ht~blr ıtyab 
lıaret bulundurulmıyacak

hr . 

4 -Toplanma iti g6düm· 
lü üe int izamlı olmalıdır Bu 
mak1Rt la rı lakadn r ve aala 
hlyetlı teıekküll~r mümea· 
ıtllerlnden bir komfıyon top. 
lanarak toplanma yeri tetkik 
edilmeli ve toplanma ıeklt · 
nl gösterir bir kroki yapı · 

larak toplanmayı idare ede· 
cek kaft miktarda memur 
tay in olunmalı ve bunlara 
vazifeleri öiretılmeltdır . 
Pa, tl menıuplarınıa bu itte 
6de vlendlrtlmeal eıaatır . 

5 -- Atatürküo ~ü,ük 
eserini emanet etllil bGyük 
Türk reoçllilne ve talebe· 
lere toplanma meydanında 
ön ıafta yer •erilmelidir. 

6 - Bando mevcut olan, 
Şopen ve Bethofenin ma 
tem havalarını çalabile-
cek vaziyette bulunan yer 
lerde lıtıklal marıından ıoa· 
ra törene bu ha •alarla baı 

ı lanıhr.. Bando bulunur •e 
bu ha•aları çalmak lmklnı 
olmaza& t&ren lıt1klll marıı 

( Sonu ikinci aayf ada ) 

12 - Batvekll, 
13 Büyük Mıllet Mec-

lıılol temıılen Ankaradan 
ıelen heyet, 

14 - lstanbul Vali •eBe. 
leJlye Relıl 

Deniz Komutanları, 
15 - latanbulda bulunan 

ecnebi konıoloı1ar, 
16 - lıtanbul •lllyetlnln 

teırıfata dahil aıkerl •e 
mllkt erklnı, 
1 7 - Rektör, Dekanlar •e 

Profeı6rler b•ıta olmak llze
re Ünl•enlte Ye yükaek 
okul talebeleri, 

18 - Kumandanlar1, Öf
retmenlerl ve ıubayları bat· 
ta olmak lzere Harp Aka
demlıl, 

1 ~ - Halk Partlıl erklnı, 
20 - Ha:kevlert tdare he. 

yetlerı , 

2 l - Mali, tlcarel ve ida
ri heyetlerin müme11dlert, 
22 - lıtanbulda mevcut 

izci tetekkOlterl, 

23 - Yedek ıubay okulu 
talebeleri, 

24 - Sır piyade taburu, 
« fl11ndoıu önde olu ak», 

15 - He.l k, 

Saı ayburnunda: 
Hava. fılomuz t6reoe ha · 

v8dan • ıttrak edeceklerdir 

Bu tarzda teıekkül edecek 
olan cenaze alayı Hat 9 da 

hareketle tramvaf yolunu 
takiben, Tophane, Karak&y, 
köprü yolu tle Emln6nl 
meydanı, Bahçekıpı, Sirke· 
el ve Salkımıöiit üzerinden 
Gülbaoe parkına ve park 
lçladeki yolu takiben Saray 
burnuna varacaktır. 

Cenare alayıoan Dolma· 
bahçeden Sarayburnuna ka 
dar olan ıüzerılhının iki 
tarafına uker, jandarma kı
taları ıle mektepliler •e 
halk dıztleceklerdtr 

Cenaze alayının kol baıı11 
Sarayburnu rıhtımına reldt. 
ğJ nklt alay duracak, kı· 

talar yolun •al kenarına çe
kılecdder ve cerıazeyl taıı-

( Soau lldact .. yfada) 



SAYFA 1 

Milli Cenaze Töreni Yarın 
tanbulda Başlıyor. 

Is-

(Baıtarafı birinci sayfada) 
yan top arabası ıeçerken 

reımt tazimi ıf a edecekler · 
dır. 

Alaya tıtırak eden zevat 
ve izciler top arabasını ta
kiben rıhtıma kadar tabutu 
hamil olan top arabasını ta· 
kip edeceklerdir. Alayın ıo· 

nuodakl tabur da bulundu
iu yerde kalacaktır. 

Yavuza nakil: 
Tabutu taııyan top ara· 

basa rıhtıma yaklatacak ve 
tabut ıeaeraller tarafından 

top arabaıandan kaldmlarak 
r1htımdakl dubaya yaoaıa

cak olan Gür veya Dumlu
pınar deotzalh ıemllerinden 
veyahut Zafer veya Tınaz · 

tepe destroyerlerinden biri 
ılne blndtrllecektlr. 

Tabutu hamil bulunan de· 
nlzalta gemisi veya destro
yer Seltmlye veya Haydar· 
paıa açıklarında akıntısız 

bir mahalde demlrlemlt bu· 
lunan Yavuza yanaımak 
üzere ağır ağır yol alacaktır . 

Tabut Yavuza nakledtle· 
rek Yavuzun arka taret 
tepları önüne konulacak ve 
bir mftfreze thtlram vasiye· 
Uade bekllyecektlr. 

Top endahtiyla selam resmi: 
Cenazenin Dolmabahçe

den harekeli anında Galata 
kulesindeki «vardabandıra» 

tarafından verilecek ita ret 
lzerlne Yavuz her bet da-
kikada bir tep atacaktır. 

Cenazenin ıemlye lrki.bmı 
müteakip Yavoz t:>p endahtı 
ıuretlle ıelim resmini ifa 
ederek hareket eyltyecektlr. 

Limanda bulunan ecnebi 
harp remllerl bu ıelim res 
mine ayDI suretle tıttrak ey· 
ledtkten sonra Yavuzu l\da 
açıldarına kadar takip ede · 
ceklerdlr. 

Gerek karada yuruyut 
halinde iken ve gerek de · 
olzde seyir esnasında ha va 
filolarımız da cenaze töre
nine refakat edeceklerdir. 

Harp filomuzun iştiraki: 
Seyir esnatınd~ lzmlte ka· 

dar on beıer dakika faaıla 

ıle top atılarak raalmet ıe· 
lam ifasına devam oluna· 
caktar. 

lzmlt önlerinde . demlrllye
cek ve cenaze bir denizaltı 

gemisine Yeya bir deatroyere 
naklen mayin iskeletine çı · 
karılacak ve orada bulundu · 
rulacak olan bir top araba · 
ıma nzedtlecektlr. 

Cenaze bu ıuretle lzmlt 
istasyonuna götürülerek Ata· 
türkün zati kompozlıyonla · 
rına takılack olan huıuıi 

vajona trkip edilecektir 

fzmite kadar yapılacak 
törene vilayet erkanı, kara 

ve deniz kuvvetlerine men · 
ıup kıtaat ile mektepliler ve 
halk lttlrak edecektir. Bu 
vağon iki büyük Türk un· 
cafı Ye gayet :ıeosln bir ıu· 
rette defne dallarıyle tezyin 
edılmlt olacaktır. 

Cenazeye refakat edecek 
olan zevat bu trene bfne
ceklerdlr 

lzmltten Ankaraya nakit 
eınaaında altı ıubay cenaze
yi bekllyecektlr. 

Yollardı: 
Cenaze1t Dakledecek olan 

katarın ıece ıeçeceil lıtaı

yonlarda meıaleler yakıla

cak, katar kaaaba ve köyle· 
re yakan olan lılaıyonlar

dan geçerken mahallin en 
büyük mülkiye memuru bu· 
lunduju halde kasaba ve 
köy halkı tarafından ıelim · 

lanacaktır. 

Esklşıhirda: 
Cenazeyi hamil trenin Eı 

klıehlre muvasalatında aı 

keri merasim yapılacak ve 
btr ihtiram lutaaı selam reı· 
mini lf a ederken baodoıu 

da matem havalarını çala 
caktır. Bu törene vilayet •• 
keri ve mülki erkanı tıtirak 
eyllyecekttr. fıtasyoo pero · 
nunuo münasip mahallerin· 
de meıaleler bulundurula 
cakhr. 

Tren Polatlı ile Ankara 
aruındakt lıtaa1onlardan 

güodüz geçecejtnden mahal. 
li köy ve kaıaha mektepleri 
talebesi de lıtaıyonlarda tre· 
ni aelimlıyacaklardır 

Ankara proğramı yartn 

verilecektir. 

Ankaradaki cenaze merasimi 
proğramı tasbit edildi: 

Büyük Şef Atatürlc:ün ted · 
fın meraalmtne ald proğram 

Yavuz zırhlı krovazörüne, 
deniz komutanı •e amiral · • 
terin ltUraklle, lzmlle kadar 
donanmamıza mensup deniz· 
altı ve destroyerler refakat 
edecektir 

' ikmal edtlmış ve basılmak 
üzere matbaaya verllmlttlr, 

yarın allkadar makamlara 
dağıtılacaktır. Atatürküa aileleri efradı 

ile cenazeye refakat edecek 
olan zevatın nakilleri için 
Ada hattana tahıl• edilmek 
üzere Denlzbank tarafından 
bukere celbedtlen yeni va· 
purlardan biri Sarayburaun
da bulundurulacaktır. 

Dlier taraftan cenaze ala· 
yına refakat eden memur· 
larla hallun da Atatürke 
yapılacak olan bahri mera
ılme ltllraklnt mümkün kıl 

mak üzere aaat 13 de Sı· 
rayburnundan ve köprünün 
Şirket ve Akay lıkelelerln · 
den lklter yapur hareket et
ttrilecekttr. Bu vapurlarla 
lstanbula gelmlf bulunan 
ecnebi harp ıemllerl Büyük
ada açıklarına kadar filoya 
refakat ve bıllhare avdet 
eyltyeceklerdlr. 

izmıte muvasalat: 
YaYuz zırhlı kro•a:zirfi 

Aldıfımız malumata göre, 
F ransadan ıelecek aılc:eri he-

yete General Guro rlyaıet 

etmektedir. loıtltz Akdeniz 

ftloıu komutam Amiral Po 
ood ve maiyeti, 55 ktıtllk 

lnıthz Akdeniz fdoıu bando
su ve 250 kttlllk bir bahri· 

ye kıtaıı merasime lttlrak 
edecektir. lnıllterenln Akde 

ntz, SoYyetlerlo Karadeniz 
Amiral ıemtlerl ada açıkla· 

rına kadar Yavuza refakat 
edeceklerdir. 

Bunlardan batka ha va 
kuvvetlerimiz de Ya•uz İz 
mite kadar takip edecekler
dir. Bu esnada latanbul Jt. 
maD1nda hazar bulunan bü · 
tüa vapurlar düdük çalmak 
ıurettle ıon aellm reımfnl 

ifa edeceklerdir. Cenaze, iz 
mitte hene konacaktır . 

1 

TORkDILI 
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18 IKINCITEŞRIN 1938 ,_ 
ez 

SEHİR HABER , 
apıla-Balyada Zira

at için Faydalı 
Kararlar. 

Balya, 15 (Hususi) - Bu 
rada Kaymakam B. Bedri 
ilhanın baıkanhğında topla
oao belediye heyeti ve par
t1hler. kazanın zirai işleri 

üzerinde görüımelerde bulun. 
muılar ve kararlar vermlt · 
lerdlr . 

Toprak mahıullerJ veri · 
minin arttırılmaıı fçln devlet 
tohum tılab tstaayonlarından 
tnıotakaya uygun ve verlmlt 
tohumluklar ıettrtlmestne ve 
b1lha11a yulaf ekiminin ço 4 

faltalması için köylü ile te 
maılara ıeçtlerelıt tıtlhıall · 
tan artarılmaıı hususu karar 
altına ahnmıtbr. 

Kaza mıotakaıının ağaçlan · 

darılması için de kaza fıdan
lıiıoda yetııttrllmekte olan 
meyvalı ve mey•aaız fidan
ların köylüye parasız vertl
meıl temin edllmltUr. 

Balyanın meıhur olan 
Bozkır karaııfır hayvanları . 
nın liylk olduiu flatla pi. 
yasaya sevki için çareler 
dütünülmOı Ye köylüye fay. 
dalı olacak tedbirler alın· 
mıthr. 

Bılya bılıdiye meclisi
nin tıeısürü. 

Belediye mecltıi dün yap· 
tığı son toplantmnda Büyük 
Şefin ölümlyle Balyalıların 

duyduiu derin acıyı açıkla

mıf ve ıöz yaılart arasında 
bet dakika ayakta sukut 
elmlttlr . 

Miiteaklben ruznamedekl 
itler Gzertode görüıüldükten 
ıonra toplantıya son Yeril· 
mittir. 

---'!IGıı---
Ge len le r, Gidenler: 

Bandırma aıllye ceza ve 
asil ye hukuk hildmllğl va · 
zlfeılnt 11lihlyetle gör. 

mekte olan ıehrimlz müd · 
delumumi muavinlerinden 
B. Sadık Yırcalı avdet et· 
mittir . 

. - ··-=- l' .... . i-.~ 

Büyük Şefe Şehri iz 
cak İhtiram V. zif e • 

ı .. 
Bütün Balıkesirlilerin lştirakile Pazartesi Gii-· 
nü Ulu önder için Yapılacak Merasim Proğ

ramının Esasları H zırland!. 
Dün C. H Partisi vilayet 

idare heyeti V alt ve Parti 
Baıkııını Etem Aykutun re 
i.lljlode toplanarak Büyük 
~ef Atatürk için pazarleıl 
günü ıebrlmlzde yapılacak 

meraelm proğramı etrafında 
ıörüımüıtür . 

Ankaradan ıönderllen proi· 
rama göre tebrlmtzdekl me
rasim proiramının esasları 
teıblt edtlmtttlr. 

O gün büt6n resmi ve ya· 
rı reami devalr kapalı bu· 
lunecaktır. 

Müftülükten: 
Ctnıl: 

Buiday 
Bufday 
Arpa 

UDU 

Kuru 6züm 

Kuruı: 

10 
17 
12 
67 

Hurma 250 
Rasathane Dtrektörlüiü· 

nün teıbltl vaçhlle (23) ikin· 
clteırln 938 Çarıamba günü 
Şeker bayramıdır . Mutadı 

mız •eçbtle bayrama yakın 
fitre ve zeki.tamızı •eririz. 
Ticaret odaaı baıkanhğıodan 
aldıiımız tehtrlmtztn rayici 
ne göre f ıtre kıymeti yuka · 
rıda göıterllmlttlr Her 
keıce bılındttı veçhlle yur· 
dumuzun mu haf aza ve mü· 
daf aa aletlerinden btrtıt, bel 
kt en blrlnclıt ta yaredir. 
Tayarelerlmlzl her türlü 
sebeplerle çoğaltmak milli 
bir borçtur. Dlier milleti er 
var kuvvetlerini tayareye 
aarf ederek hava kuvvetle · 
rinl artırmaktadırlar. 

Saym halkımızın da mü· 
kellef oldukları fitre ve ze · 
katlarını Hava Kurumuna 
vermeleri lüzumu bildirilir. 

Bayram oamazı alafıran 
ga saat yediyi kırk 1edl da
kika ıeçe ıf a edilecektir 

Sabahleyin saat 11 de ya· 
pılacak toplantı İıttkli.l mar
tı ile açılacak, bunu Büyük 
Önderin hayatlarına ald bir 

ıôylevle, ıt!nçllğe h itabesi 
takip edecek. üç dakikalık 

ihtiram ıükutu ile bu töre. 
ne son verılecektlr . 

Saat 14 de de vtllyet, ko 
lordu erkinı, subaylar, me 
murlar, Parti ve Halkevl 
menıupları, t .. ııekküller, okul 
lar, ıporculıu Cumhuriyet 
alanında yerlerini alacaklar 
dar . 

Alana konulacak büstün 
önüne çelenkler konulacak· 
tır . Handonuo çalacaiı lı · 
Uklil marıını matem ha· 

vası takip edecek ve Parti, 
Belediye, Halke•I, ıençllk 
adına nutuklar verilecek, 
Büyük Şef•n ölümlyle du· 

yulao acı anlatılacaktır· 
be· Ulu Şefin gençliğe bit• d 

ıl okunacak. gençler aP 

tçec:eklerdlr. l 
Sıuıt tam 16 da 6 ınet• e 

yanacak ve üç dakikalık bir 
ihtiram sükutunu milteaklP 
Atatürkün büstleri önüodeP 
ihtiram eeçldl yapılacaktır· 

k• Geçit ıu ıara ile olac• 
tır: 

Vali ve Parti Bıııtk•01 ' 
Kolordu Kumandant, aıketf 
erkan ve subaylar, vıla1et 
erkin ve memurları, Parti, 

Halkevl, Belediye, umuOJ1 

meclis azaları, cemtyetlerı 
et· teıekküller ve m6e11eıat 

kanı, aıker, jandarma, poJtı, 
belediye zabıta memur la''' 
ıporcular, önde direktör fil 

öğretmenleri oldufu halci~ 
ltıe, öğretmen okulu, tlkekU 
talebeıf, halk .. 

Vilayetlerde Y pılacak 
Merasim Proğramı .. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
tle baılar . Bando olmıyan 

yerlerde dahi lıttklal martı 
ağızdan söylenerek açılır 

ve artık bundan sonra hiç 
blrteJ çalınmaz. 

e· için yukarda söylenen rı> 
o· raslm ve nutuklar ooa g 

re tertip ve tanzim edile· 
cekttr . 

9 - 3 Daktkaoın htt• · 
derh•1 

mında alta meıale 
ateılenlp ve Atalürkün he1· 
keli, büstü veya resmi ön6o· 
den ihtiram geçidi botla~ 
Bu suretle halk datılar• 
merasim ıona erer. 

el•" 1 O - Toplanma meY 
d ter nına ıelırken arzu e ~o f. 

heykel, büst veya fotogr• 
buket ları önüne çelenk, 

I Bir Adam 4 Aylık T o
runu rn u öldürdü. 

7 - Tören bu suretle 
açıldıktan sonra her yerde 
nç nutuk söylenecektir. Bun· 
ları Parti müme11ılı, belt>dl · 
yeden biri, beledty~ olmı 

yao yerlerde köy ihtiyar 
heyetlerinden birt ve halk
tan btr ıenç ıöyliyecektır 

Nutuklar mahalli parti ör 

ıütünün tasvtbtnden geçe 
cektlr. Bu nutuklaraa Ata 
türkün eserleri, memlekr:te 
ve millete yaphfı büyük 

hizmetler, hayatı ve onun 
aramızdan ayrılmaatyle du 

yulan yelı ve elem tebuüz 
ettirilecektir- Kendi nutuk· 
tarından onuncu yıl nutku 

veya ye~illllc koyabilirler· 

11 - Halkevlarl 22 Tef· 

rlnıani 938 sah gününe kad 9
' 

ıo· kapalı kalacak ve bina iç 
1 ı· de hiçbir faaliyet yapı r1' 

yacaktır . 

12 - Hareket, toplıııotı 
ve merHlm eınaıında biç 

k• 
bir ıtyah ftaret bulunaur• 

Hiddetlendiği Gelinine Dayak 
Atarken Çocuğu Bu Feci 

Akıbete Sürükledi. 
Edremldtn Alan köyünde 

bir aile facluı olmuı, bir 
adam sopa ile torununu öl· 
dürmüıtür. 

V aka ıöyle olmuıtur: 

Alan köyünde Ali adında 
birinin Meryem adında bir 
ıelinl vardır. Meryem, kain 
pederinin kızı Emineyi koca · 
ya kaçırmak için vasıta ol-

muttur. Alt, ıellnln, kızma 

yaptıiı tet•lkten haberdar 

edllmlf, fena halde hıd

detlenmit ve bu hiddetle 
eline geçlrdlit bir sopa tle 
Meryeme h6cum etmtı, döi · 
meie b•ılamııhr. 

Alinin ıalladı§ı ıopalardan 
birkaçı Meryemtn kucafında 
buhıaan Gç dlrt aylık çecu 

ğuna raıtlamııtır Za•allı 

yavru bu darbelerin teıirile 

hemen ölmüıtür. Çocuğunun 

feci ikabell önünde kendin
den geçerek feryada baıla
yan Meryemln imdadına ko 
tanlar yavrunun ölmüı ol
duğunu ıörmüılerdlr. 

T arununun ölümüne sebep 
olan büyük baba yakalan 
mııhr. 

Kız ~ıçumı 
Btğachcm Salmanlı kö-

1üoden Mustafa kızı Hayri 
Je adında bir kızan , bu köy
den Ahmet adında biri ta· 
rafmdan kaçırıldıiı ılkayet 
olunduiundan tahkikata baı· 
laomııhr. 

ve ıençlfğe hitabı ııbı par 
çalar, vecizelerden ıeçılmit 

bazı k111mlar okunacaktır 
Nutuklar mtlletın Atatür· 

ke ıayıı ve sevglılnt ebedi 
olarak onun manevi varlıjı 

ve hatırası etrafında topla
nacaiını ve bu topluluktan 
en büyÜk mllli vahdet ve 
kudreti · alacafını, eıerlne 

bajınm bu birlikte ebedıle

ıeceğlnl aöyllyerek ve niha
yetinde Atatürkün eserleri 
ne ve yaptığı lnluliplara 
daima artan blr inanla bağ· 
h kalıp onları tlerl götürü 
leceklerlne and içerek btte · 
cektlr. 

S - Tam saat l 6 da Da· 
biliye Vekaletinin yaptığı 

tamimde zlkretUğl veçhlle 
ve vasıtalarla bildirilecek 
uç daklkahk bir ıülcut ve 
ihtiram vakfesi yapılacaktır . 

Tam bu aaatte ıftkut ve th· 
Uram va•lfeaJal yapabilmek ı 

lir. 

l 3 Bütün bu ıner••1 ' 
me aid tafıılit her yerin a1' 

rı ayrı vaziyeti tesblt edl 
lcrek bir raporla ve ıniiO' 

kün ~lan yerlerde bu ırıerıı.f 
simin intibaları, fotoirıı. 

ve sinema ile teıblt olurı"ı" 
bunlar da bdlhere b•'' . 

k• 
mak üzere Parti Genel Se 
reterllğlne gönderilecektir" 

Bu huıuılara edıtec:e 
dikkat Türk milletinin bütO" 
dünya gözü önünde lot1~8~ 
ve olgunlufunu göıtereceıı 
ne nazaran ite f evkalide 
ehemmiyet verilmesini, her .. , .. 
teferrutına kadar alak• go ı. 

arlı• 
terJlerek icap eden 1 ti 
emirlerin vertlmeılnl pır 

cJe"' arkadaılarımdan rlca e 
rlm . 

Dahlllye Vekili 1 tet 
C. H P. Genel Sekre ti> 

Dr. Refik Sa1cl• 



BUTON DONYA TORK MiLLETiNiN ACISINI PAYLASIYOR. 
O Yeni Türkiyenin Yaratıcısı Ve Kurucusu Olmuştur. Yakın Doğunun Şimdiki Çehresini 

4tatürk Tesbit Etti. · 
İsmet İnönü Yalnız Türkiyenin Değil, Türk Hududlarından Çok Uzaktaki Milletlerin Dahi 

Hürmetini Kazanmıştır. 
Atına ajannndan: 
Gazeteler, Atatükün ce

~llıe mera.imine atd hazır. 
•klar hakkında muf81ıal 
'-''liırnat vermekte berde· 
"•~dırlar. 
Y Gazeteler, büyük ölünün 

• vuz zırhl111 tle lzmfte ve 
Ot'dan Ankaraya nakledlle· 
Cefı yazmaktndırlar. Aynı 
hıeteler, yent Türklyenln 
hratıc111 olan büyük ölünün 
"lıırıın kendlılne il ytk btr 
'~ıt Yapılıncıya kadar mu· 
"'klcaten Etnoğrafya müze· 
'
11le defnedtleceit hakkında 

4.11adolu ajanııaın -.ermtı 
oldufu haberi neıretmekte 
~lrJer. Gazeteler, Türkiye 
lrfclye Vektlt 8. Şülcrli Sa· 

"•çoğlunua Y•nan Baıvektll 
Ceııeral Metakıa .. a&ndermtı 
o\dutu telgrafı da neıretmek 
tedırler. 
~thtnatka Mlea gazetetl· 

:hı huıuıi muhabiri, tele 
'rııla vermlt olduiu 6ç sü· 
tuııluk bir haberde TGrk 
"'ıllletlnln pek derin olan 
~lternını tuvlr etmektedir. 
~ 1.1hablr, bu matemin bil · 
'''' derin btr ıükut ve ke

derle ifade edilmekte oldu
iurıu bildlrmelı tedlr . 
Ethnoı razeteılnln huıu· ,. 

dı llluhablrl 8 . Dastkalaklı 
e ' 6ç ıütunluk bir makale · 

•iade intlbaat •e h!11lyahaı 
h:t1tıalctadır. 

Eıtta, Vradfal ve Typeı 
hıetelerlnln telefonla a 1-
ltlıı oldukları haberlerde de 
'Jtu tafıllat •ardır. Yunan 
h:tetelerlnln haberleri, Türk 
ltllllettnln hl11etmekte oldu
lu derin keder hakkında sa· 
tlh bir fikir vermektedir. Bu 
~•ıetter bilhassa gençltiln 
t:t-hürahnın, Atat ürkün 
~h·aı bırakmıt olduğu ve 
~ •aatlerde mesai arkada-
~ 0 \an loönünün tatbik et
tğe devam edeceil pren · 

~1S>lere gençliğin yapmıı ol 
t~iu ıadakat andını tasvir 

'ttektedlrler. 
I c_zeteler, Balkan mem 
tketıerıle Avrupanın diğer 
~'tnleketlerinln cenaze me. ., .. 
~ 'lkllne lttiraklerl, loılllz 
l~hrtyeltlerlnln göndertlece· 
•il· •esatre hakkında da taf 

lt Vermektedirler. 

lı lıran, - Alba ajanıı teb· 
l edtyor: 

b 1'Grlcı1enln yeni Relılcum
~Utunun intihabı hakkında 
~ lltfllealar yibüten Dlrlto 
':teteıı ıöyle dlvor: 

c {t Tiitktyenln yent relıl · 
~u'bhutu lımet lnönii zlyaı 
\ı;"'•utlukta tlddetlt acı 
~I '"dırmıı olan yeni Tür
~te hanlılnln eıerlne de· 
~ edecektir » 

" ~bt TGrk Refstcumhuru 
lıtı 

~'t Jülcıek meziyetlerini 
~ trl,ten bu gazete, tö,Ie 
il~" .. 'n. ediyor: 
'G Artıa•ut milleti, Türkiye 
t' )\ik Millet Mecllılnln ka-
)ll!;~tlı laüyük bir memn11ol· 
l, e karıılamııtır. Burada 
lı:et lnönüne Türk slyaae
'itı lc1d•rne ıedecek mümtaz 
b,~ 1Yllletll bir ıef nazartle 

•lac•'-t 1) " ar. 
rıta ıazetesf, 1az111aıa 

ıonunda Türklyenln refehı 

hakkında temmenr.tlerde bu 
lunmaktadır. 

Shtyptl gazeteal, lsn1et 
lnöoünün intihabı hRkkında · 
ki haberleri neıretmekte 

ve birinci H}'fHında büyük 
baılıklar altında Türklyenlo 
yeni Reisicumhurunun ter
cü melhalfnl yazmakta ve 
yükıek mezlyetlerfnl ıay 

maktadır. 

Berlln, - Alman ejanıı 
btldtrlyor: 

Türklyenln kendisine hu 
dutsuz bir minnet taııdıfı 

büyük halaılıarı Atatürkün 
hayatı Almanyada oldufu 
kadar ı,ı hiç bir yerde ne 
anlatılacak, ne de takdir edt· 
lebtlecekttr. Zira Almanya da 
aynı yoldan ıeçmlıttr. Tür
klyeye empoze edilen barıı 
muahedeıt topraklarının ha. 
yatl k111mlarmı kendlıfnden 

koparrp alıyordu Milli kah 
raman Atatürk memleketini 
kurtarmağa ve milli bir fs • 

llkballn temellerini atmala 
mu-.affak oldu. Memleketi· 
nf müzakerelerle ve Cenev· 
re metodlarlle kurtaramıya 

eden mühim beyanatta bu · 
lundu.» 

Slovo, gazet~sl, direktörü 
mebuı Kojuharofun lmzuı · 
nı taııymn bafmaitaleslnde 
diyor kı: 

«Politika Hhneılnde Ata · 
türkün kudretli çehreıf gö 

züktüillndenberl, dünya 
onun yanıbaıında kendlıf 

ntn ayrılmaz ıHih arkadaıı 

lımet lnönünü görmeje alııtı 
Buna binaen, kendtıtnln" bü 
tün ittifakla Atatürke halef 
seçilmıı olma11 pek tabttdtr. 
Atatürlc6n btr tek GllıüıO 

•ardı: TOrkfyenln ıtıll11 ha 
yatta Ye &lümde yeni Tür 
ktyenln tici ' büyük evlldı: 

Atatürk ve lnönü bu iiJkü · 
ye baflanmıılardı . 

Muharrir bundan ıonra 

İımet fı;önünün parlak as 
kerl ha yatını ve Lozandakl 
dtplomattk muvaffakıyetle· 

rint uzun uzadıya anlahvor 
ve ıu ıuretle deYam ediyor: 

<<lımet İnönü, Baı•ekil sı· 
fatıle Türk mtlletlnlo deill, 
Türkiye hududlarından çok 
uzakta mllletlerfn dahi hür 
metine mubar tdı Kendlıl· 

cağına kani olarak, müca · nl tanıma le f ırıatına malik 
dele yolunu ihtiyar etti. olan herkeı, polıttkada da 
Yalnız çelik bir irade ve aıker faziletlerini muhafa 

kuvvet muvaffak o\ablltrdl. za etmlt olan bu dürüıt na· 
Memleket içindeki eıerl daha muılu devlet adamından 
az hayranhia llylk defıldır . hürmetle bahıetmiılerdır.» 
Almanya Atatürkün eıerine Büyük Ölünün halefi ola· 
ve mücadelesine hayrandır. rak ismet lnönü, ltyakatlerl 
011da tarihi eıerl hürriyeti ve yurduna olan fevkalade 
ıeven bütün milletler için ı tin ile tananmııtır Türkl-
blr ıembol olarak kalacak ye, tarihinin en çetin ııün 1 e· 
kudretli bir ıııhılyet gör rinde Şef Atatürllü tın ve 
mektedir. ıerefle takıp eden adamı 
Cermanıa razeteaı yazıyor: ıeçmııttr. Bunun ıçındır ki, 
«Atatürk, ıahılyetlerlnfn Ata türkün ölümünü mütea -

kuvvetile milletleri dahilen kip, Türk milleti gözlerini 
•e haricen değlıtlreD harp Atatürkün ıanlı yerini ltııal 
ıonları ıeflerl aruıoda dal· edegelmfı olan lımet lnönü-
ma ha•usi bir yer l11al ede· ne çevirdi.» 
cektlr. O, yeni Türkiyenln Sofya, - Bulgar nazırla -
yarabc111 ve kurucuıu ol. rı Türkiye .orta elçil•ğıne gi. 
muıtur. Yakın doğunun ılm- derek lımet loönüoün Cum· 
dtkt çehrHlol bu adam tea· hurhaıkanhiına ıeçllmesi 

bit etti.» münaıebettle açılan huıuıl 
Sofva, - Bulgar ajan11 deftere iılmlerlnl kaydet· 

bıldtrlyor: mtılerdlr. 

Yarı resmi Dneı gazeteıl Taallln, - Ela ejın11 bıl-
Atatürkle ıadık ve fedakir diriyor. 
arkadaıı lnöniinü bağlayan Türkiye Cumhurbaıkanı 
tefrik kabul etmez bağları Atatürkün ölümü büyük bir 
hatarlattıktan ıonra diyor teeaaürle kaydedllmektf!dlr. 
ki: Bütün matbuat bu ölüme 

Bulgar milleti, lımet fnö· uzun makaleler tahılı et 
nünün Cumhurbaıkanlığına mektedir. 
ıeçllmeılnl huıuıi bir ıevln· Uuı Eeıtl gazeteıl diyor 
çle karıılamaktadır . loönü· ki: 
nün kendıılntn de mühim o:Türkiyede hartkulide bir 
bir hltseıl bulunan ıelefialn roneıanıı baıaran Ye ceaa 
bü,ük eserine yorulmaz bir retli ve mahirane bir chı 
ıektlde devamını dileriz » politika takip etmit olan 

Gazete müteakiben lnö· büyük Türkün öiümü her 
nünün muhtelif veıllelerle taraftan elim hiıler uyan· 
Bulgarlıtana yaptığı datma dırmııtır. Btrçok Türk doıt 
en candan bir ıekilde kar. tarının Atatürk ad.aı büyük 
ıılandı~ı ziyaretleri hatırla bir ıevk ve heyecanla telef· 
tıyor ve dtyor ki: fuz ettiklerine ekseriya ıahtt 

« Baıvekll ııfatlle 1937 al- olduk » 
aanıoda yaptığı •on ziyareti 
esnasında, lımet İnönü Kral 
Borla •e Baıvektl Köıe lya· 
nof ile görüımek fırsatım 

bulmuıtur. O zaman Sofya· 
dan ayrılırken, yalnız Bul 
sarlıtaoda detll, bütün A.v 
tupada en iyi lott~a ba11l 

Postımeeı aazeteıl yazı· 
yor: 

«.,talürk tarihi bir tı b•
ıarmııtır. O müılümaolık 
d6nyıuını modern medeniyete 
yaldaıtırdı. Büyük tılihat 

batardı . Kadınna ıoıyal •• · 
dy•tl•i d6aeltu 

Roma, 17 - ltalyan mat · 
buah, Atatürltüo vefatından 
tee11üı le bahıederek "Yeni 
Türklyeoto yaratıcm., ıerlev · 
hası altında büyük devlet ' 
adamıoın hayatına ve v6cu 
de getirdiği harikulade eser 
lere uzun makaleler tahılı 
etmektedirler. 

AH ATATORKI 
Trtbuoa gazeteıl diyor ki: 
«Türklerin Büyük Şefinin 

vefatı karıııJDda ltalyan mil 
letl doıt Türklyentn tee11ü· 
rüne ltllrak eder. Atatürkün 
ölümü ile Yakın Şarkıo te· 
kimülüne birinci derecede 
amtl olan ıon derece kuY 
vetlt bir ıııhılyet zayii ol
muıtur. 

Türkiye Cumhuriyetinin 
bu matemli gününde ltalyao 
milleti doıt memlekete en 
derin muhabbetlerini gön · 
derlr. 

Roma, - Hariciye naza· 
retl protokol müdürü Tür
kiye biiyük elçtılol ziyaret 
ederek ltalya hükumetinin 
tazlyetlnl btlcHrmlıtır. Harbı · 
ye nazaretl siyasi müıteıarı 
General Parlanl büyük elçi· 
llie elderek taziyede bulun 
muıtur . 

Berlın, - D N. 8. &. Bıl 

diriyor: 
Alman gazeteleri yent 

Cumhurrelıl lımet lnönünün 
ıahılyetlni tebarüz ettirmek· 
te ve Atatürke llylk bir 
halef olduğunu kaydetmek
tedirler. Gazeteler, yeni 
Cumhurreiılnlo siyasi haya 
h hakk10da mufa11al ma· 
lumat nepederek Türk mll· 
letınl, Atatürkün göıterdtğl 

yol üzerinde ıevk ve idare 
edeceğini yazmaktadırlar. 

-· 
Ölüm, yeryüzünde, aman 

•ermez tırpanına kullanma 
ya baıradı baılıyalı hiç bu 
kadar yükıek dejerh bir 
varlığa aaldarmıı değildi 

Görüp ıorablltraem, ona 
«Atatürke nuıl luyabildln, 
ölüm?» 

Onun kafa11nın Jçindekı 
beyin, Hnkl yalnız güneıln 

ıtıklarıodan yuğrulmuı gibi, 
engelleri aıarak, zamanları 
ve meaafelerl yararak, uzak· 
lan gören •e bilen bir ıey 

dı. Hıç öyle bir deha yok 
luia götürülür mü? 

Onun, rengini göklerden 
almıt gözleri kimin üzerinde 
duna, onun yüreilnl mık
natıılar. ıankl göklerden yü 
reğe nüfuz ederek içindeki 
en ııtılı duygu ve düıünce 

ı lerl anlardı. Hıç o bakııla
rm parılt111 ıöndürülür mü? 

O, baıkaları gibi fani bir 
insana hiç benzemezdi. 
Onun her ıözü . her hareketi 

, Üllmplerden fnmıı bir ilah 
düıündürürdü. 

• * • 
Atatürk... Kendi ıeçtlğl 

bu ulu ad da ona oe, kadar 
yaraımııtı. Bu adı aldığı 

gündenberf, sanki daha ke 
male ermfftf. Yüzünde bü. 
tün insanhiı dofruya, iyiye, 
güzele doğru götürecek bü · 
yük, ilahi bır ııık parlıyor
du. l üreğlnln içi yalnız ül· 
kü, yalnız ıevgl dolu ıdl. 

Berlln matbuatı, yent Cum
hurreıslnln har~ci ılyaıet aa 
ha1ında kayiıla deier muvaf · 
f akiyetler ihraz et metinde 
baılıca amil olan fevkalitle 

O yüreiln artık, durdu· 
ğuna, o ıııfın artık ıöadüğü· 
ne nasıl inanılır? 

* * .. 
Kafamızın üaerlnde bir 

yıldırım gibi patlayarak akla, 
bedahate, hakikate raimen 
bizi inkara götüren bu duy· 
auları O, ıankı daha yıllar
ca evvel ıezmlı, görmüı, 
bize cevabım kendi vermtı· 
u: 

enjerl ve meziyetlerini kay· 
detmektedlr Gazeteler Al· 
maoyaoıo lımet İnöoünü ıe 
limladıfına ve ona en aaml 
mi temennllerfnl gönderdlil· 
nl m6ttefikan yazdıktan ıon 
ra ıuoları tliYe etmektedir· 
ler 

«Alman yanın doıtu aıfatf · 
le, loönünün Türkiye ile Al· 
manyayı blrleıttren iyi mü
nasebetleri takviye Ye tek· 
sif edeceği muhakkaktır ,. 

Atin•, - Atına ejanll bil
diriyor: 

Gazete'er birinci ıa,fala · 
rında cenaze hazırlıkları hak
kında birçok tafatlat oeıret 
mektedlrler. 

Atlna gazeteleri Atatür· 
kün ölümü ile iımet İnönü· 
nün intihabı hakkında ya 
zılnr neşrine devam etmek · 
tedırler. 

Elefteron Vtma gazeteıı 

yazıyor: 

Hüyük yaratıcı Atatürkün 
ölümüne rağmen Cumburre · 
lıt lımet İcönünün, Baı••· 
kllllkte de Celil Bayarın 

bulunmaları dolay11ile 1 kom
ıumuzun dabtli ve harici ıt 

yaıetcnde mahıuı hlçhlr değl· 
ıtklık olmıyacakhr Atatürkün 
ıettrdfğl teıktlit aayeılnde, 

Tlrkt7e, bul'6D ıahlkuına 

« - lkı Muıtaf a Kemal 
vardır, demlıtt: Blrlıl, ben, 
fani Muıtafa Kem il O, her· 
keı gibi zevale mahkumdur. 

1 

vardıjı terakki yolunda keo 
dlılnl mu haf aza ve idareye 
kabiliyetli birinci derecede 
ehliyetlere sahip bulunmak 
tadır. Bu ıüakQ değıııkltkte 
tezahür eden sürat Ye ltll

f ak Türk mtlletındekl birli 
jl göstermektedir. 

Prola ıazeteıt, Atatürküo 
Türk Yunan müna.ebdl hak· 
kındakı bir el yaz111oıa fo. 
toğraf ını nepetmekte •e 
ıuoları ilave etmektedir: 

«Bu meıud münasebetler 
aayeıinde parlaklıjı, dünya· 
nın gözlerini kamaıtıracık 
olan ziyadar bir ufkun na · 
zarlarımız önünde açıldıiıoı 
görmekte gecikmlyeceilz.» 

Ma11ager d' athenea, kro
noı, ethnlkl gazeteleri tarih 
aıraslle, Atatürkln eıerlerl 
Ye hayatı hakkında maltı. 

mat neırlne devam etmek· 

Dtferf Türk milletinin iç 
varlafıoda mevcut ebedi 
Muataf a Kemilferdtr ki, ben 
onların hayallerini tahakkuk 
ettiriyorum » 

Ölümünün ec111, milletinin 
üzerine çöl.ctüğü zaman, 
onun on yedi mll yonluk bir 
ökıüz kütleıl halinde naaıl
taraıla aaraıla hıçkırdığını 

da ha o zamandan aörüp de 
o hayatında tek seYdljfn 
mtlletınl teselli fçtn mi bu 
ıözlerl ıöyledfo, Atatürli? .. 

* • 
* 

Aylardanberi acı fztıraplar 
içinde çupınan o büyük in
tan, bir dakika bile ıevdJjl 
Türk mllletlol unutmada! 
Ateıler içinde yanarken hep 
Aokaraya dönmeyi, on be
tlnct Cumhuriyet bayramın
da ıevgılı milletine, tevıtll 

orduıuna görünmeyi &zledı! 
Buhranlar içinde hep mille· 
tini, onun tarihini, onuo dl· 
linl düıüodü! 

Daha yatta iken, bir par· 
ça kendinde kuvvet bulun. 
ca, Türk Tarıh ve Dil IC.u
rumlarıoı çafırmak lıtedl. 

Yalnız bir görüımek için 
defli, ıtmdlye kadar ne ya· 
pılmıı , timdi ne yapılmak
tadır, ilerde neler yapıla

ca khr, hepıtnl btr projram 
halinde görmek için ... 

Dolmebahçe sarayına geç 
tikten ıoara, dııarıdan gel· 
mit büyük clçı ve elçtlerl 
kabul ettiği gün, yine haber 
gönderdi: 

- Dılctlere ıöyle: Akhm, 
fıkrlm anlardadar: Btraz da . 
ha kuYvet bula yam da onla· 
ra da bir geçltreıml yap. 
tıracıığım! 

O geçttrurnlol hasretle 
ıevglyle, ümitle bekliyorduk: 
Heyhat!.. 

Bize hazırladığın o mutlu 
geçltretmlni ı~of ebediyete 
götürecek olan hazin mev· 
kıp öoün.-le mi yap ıı caktık, 

Atatürk? Ah. Atatürk • 
!. Necmi Dilmen 

tedlrler. 
Acropoltı aazetetl, Anka

ra muhabirinin gönderdlji 
fotoğrafları neşretmeLı.tedir. 

Bu fotofraflardao, Türk mil
letinin duyduiu kederin bü 
yüklük ve derinliği an'aııl 
maktadır. 

Sofya, - Bulgar telgraf 
aj•nsı_tebllğ 'ediyor: 

Gazeteler AtaUirkün öJQ. 
müoe •e yent Relılcumhur 

f,met lnönüoün intihabına 
uzun makaleler ve haberler 
tahılı etmekte berde-.amd1r
lar. 

Fran11z ltnntle fnttıar et 
mekt~ olan haftalık «Lapor· 
le Bulgare)) ' gazetesi, müte
v~ff a reisicumhurun fevka
lade meziyetlerini tadat et· 
tikten ıonra mütarünlleybla 
bllhuaa harici ılyuet saha· 

(LiUf en çeviriniz) 
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Türk - ovyet Dos lu
ğ nun Amili 

( Baıtaraft birinci sayfada) 
nto baıaracaiı tıtere ve ula· 
t•caiı erıyelere en muvafık 
bir intihap oldufunu beyan 
etmektedir. Kemal Atatür
kün en yakın sllih arkedaı
larından olan loönü milli ltı· 
tıklilto azhnklr mildefU ve 
her ıeyden eYvel Türaklyt
nln dablll meoabl ·n vesai
tlne iıtlnad etmealntn en ha
raretli taraftara ve Sovyet 
Ruıya ile olan dostluğun 

lmlll olduiu bütün Sovyet 
mehaftltnce malamdur. 

Ta11 netice olarak diyor 
kı: 

«Sovyet mebaflli, ismet 
lnöoünün 1932 senesinde 
MoskoYa Ye Lenloeraddakt 
ikametini ıempatl ile batar 
lamaktadır.» 

Türk - Elan Yakınlığı: 
Attoa, 17 - Atıba ajao11 

ltlldlrlyor: 
Eatla ıaır:etesl baımaka · 

leılnde bllha11a ıöyle yaz 
maktad11: 

«Hiç 1Gpbeılz vukuata 
yakından takip edenler dost 
ve mtttefik memlekette vu 
kua ıeleo dahili tebeddü· 
ita hiç bir veçbıle Türk 

dur. Bununla beraber Bat 
vekil Metaluaa ile Türkiye· 
yeni zlmamdauları araıında 

teati edılen telgreflu vazi · 
ytlt daha tyl bir ıe"ilde taı· 
rıh etmektedir . Bır kere da· 
hıs alenen •e reımeo teeyyüt 
etmtı olan TOrk·Yunan doıt
luğu yeniden bir vakitler 
Avrupanıo baruthaneıl ad· 
dedtlmtı olan mıntakaaanda 
ıulhun, istikrarın ve nizamın 
lmllt laalıne gelmtı oluyor. 
Bu suretle Halkanlarda dip· 
lomatlk va:ılyd bir ıulh, 

nizam, IUmad ve ıamımi 

anlaıma vaziyeti ıekltnde 

iıtllnar etmft bulunuyor. 
Bütün Balkan mtlletlertnl11 
ve bllha11a Elen milletinin 
bir ıulh haveaı içinde dahi · 
il kalkınmaya çahıtıkları 

bir devirde bu hidlıenln ne 
derece miihlm olduğunu 
161lemek zaittir . ., 

Typoı ıazeteıl yazıyor: 

<<B. Metakıu tle B. ismet 
lnönl ve B. Şükrü Saraç· 
oilu ara11nda teatt edtlmtı 

olan telırafnameler, Yuna. 
nlıtanı 1 iirklyeye bajhyan 
çözülmez doıtluğu lıbat et 
mektedlr. 

lnönQnün Metaluua vn 
mit olduğu cnaptalıt hara· 

1 retli ifadeler o k•dar &ıarak· 
te rlsttli tir lı 1 b unle rın r hun 
mıyetlnl tebarüz ettlrmeğe 

hiç de lüzum yoktur.,, 

Yunan m6nuebatını dtitı- 1 

llrmlyeceilncien emin idi 
ler . Tilrklyenln yeal Reisi 
cumhurunun •e yeni barı 

clye vekıllnlo iki memleke 
tin doıtluiunu tanlp etmfk 
te bulundukları ve eauen o 
doıtlujun vücut bulmuıl'la 

çalıımıt oldukları malum 

ıındakl meziyetlerine fıtırak 
etmektedir. 

8q ınete uclmle ıöyle 
demektedir: 

Dahili vaziyeti tanin et · 
nılt olan ıenç Cumhuriyet 
mümtaz relıtnın tdaruı al· 
hnda ılyuetfnl b6tün mem 
leketlerle anlatır yoluna doğ· 
ru sevk etmtıtır . Çok bulut
kirane olan bu ılyuetın ıe · 

mereat, Türlalyenln kon:ıu · 

lartle •• bi1t6n devletlerle 
olan 111ünuebatınıo aalib 
bulmHı olmuıtur. Atatürllün 
•e meıat arlradaılarının bi
rer harika olan eaerlerir;I 
hayrenlıkla takip ufrD Bul. 
ıarlıtan, 18 Blrırıctt~ırın J 9i5 
de Türkiye ile bir daimi 
doıtluk 6 mart 1929 da bir 
bitaraflık, uzlaıma, adli mü 
zaheret ve hakemltk mua 
bedeal akdetmltllr. O zaman 
danberl iki aıemleket ara
ıandakl mtın&1ebetler, müaa· 

ld bir ıektlde loktıaf etmıı 
tir. Balkanlıların teırtkl me 
aatıl fikrine azlmklrane mer 
but olan Kemli Atatürk, 
Tirklye tle Bulgaristan ara
sındaki doıtluğun takviyesi 
ne kuvvetle yardım etmlıtır. 
Ftlvakt Atatürk, Türklerle 
Bulıarların yapacakları me · 
aal btrltilnln Balkan yarım 

ada1ında ıqlh için en ifl 
zamanlardan biri olduiu mü 
talea1mda idi. Bun.l"o do
layı Bulrar milleti, ıöhret~I 
ar 61ünüo oiıı huzurunda 
derin minnettarlık ve tee11iir 

· hl11l tJe rflltr.» 

Zora ıazeteal, ismet la 
6oünü ıahıtyetl hakkında 
1azmıt olduiu bir makale 
de müıarilatleyhtn lnıııoi 

aıkert ve ılyaıi meziyetle 
rinde• ba haetmektedlr . 

Etnos ıezeteı11 1LElen mıl 
letlnln çok derin bir mem -
nuol)'et ve çokl aaaıtnıt bir 
sevlnçle müıahede ettiği blr
ıey vardır ki o da iki mem· 
leket aruındaki dHtluiun 
Atatürlıün~. hali hayatında 

olduğu ıtbl, bedihi bir rea 
itte olarak ltalmHıoır E1a 
ıen baılıa türlü olamazdı. 

Çünkü bu doat•uk iki nıll· 

letln ıdareılae ıatnad 

etme"tedfr. Ve çüııkii 

TOrkıye1>ln yenır devlet relıl 

Yunanhlanın tecriibth doı· 

tu olan ve Baınkıl Metalı· 
... atbı l:ul dostJuiun tanı. 

nine m üeu11r bar ıurette 

yardım eln:ılı olın lıaıct lrıö · 
nüdür. 

Elen milleti Relılcumbur 

Jımet lnö11üoün Beıvrkıl Me· 

taluaıa aöndeı m ı ı olduiu 
te lar•fla Türk Yuoeo doıt-

luğunu «ıanalmaz» dıye tav· 
ıif etmıı olmasına hiçbir za 
man unutmıyacaktar. Elen 
mtlletı Hariciye Vekıl ı Saraç· 
oğ lunun Metakıua gönder· 
mlf olduğu telgrafta yazmı~ 
olduklarım bakktle takdir 
etmektedir. 

jju kabil teminat '!HHn 
müıbet netice ler vermek, 
pek feyyıız olan Türk-Yunan 
dostlufuaun Atatürkün mu· 
anam eaerlnln muakkipleri 
tarafından daha ztyade ın 

ktıaf etttrlleceğl kanaatini 
tevltd etmektedir. 

Vradtnt gazetesi yazıyer. 

«Elen baıvektll ile Türki 
yenin yeni Reisicumhuru ara
sında telltl edılmtı olan tel 
graflar Türk - Yunan doıt . 

luğunun re men ve alenen 
btrkere daha teyidi demek 
tır . Müttef•k devle Un relıl 

bu doıtlufu , «1ar11lmaz» di 
ye tavıtf ediyor Bu telgraf 
lAr tefriki meaatlerl çok fey . 
yaz nelfceler vermit ve Bal 

kan yarımada11nd" ıulha 

Kardeş Iran V l? 

Irakta Matem 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

duymakta oldutu derin ke 
der hlılerlne terceman ol· 
makta ve elemli taziyeleri -
ni Türk milletine arzetmelc · 
tedlrler. 

lttılaat gazetesi diyor ki: 
«Bu ellrn zlyai karı11ında 

İranlılar, Türkler kadar acı 
duymaktadırlar. Bız. kendi· 
mlzl Türklfıre yabancı ad
detmiyoruz. TGrk kardeıle

rimtzln elemine aamtmi ıu · 
rette tıtırak ediyoruz. Bizim 
duydufumuz acının sebebi, 
sadece TOrklerle olan dos 
tane müoHebetlerlmlz de· 
illdlr. Belki iki mtUeu yek-
dlferlne bağlayan kardeıltk 
hlılerJnln lkt millet ara1ında 
vücude getlrmlı olduiu mü· 
tekabtl alika Ye. merbutt
yetUr . ., 

Diler ıazeteler de Ata· 
türkiin tercemelballnden bab· 
ıetmektedırler. Bu ıazeteler 
ıöhretılar bü1ük Türkün as 
lceri zaferlerinden, Türk mll
lettne yapmıı olduğu bilyök 
hizmetlerden bahsetmekte· 
dtrler. 

80t0n lran mehaflllnde 
umumi bir keder, umumi 
bir heyecan h6k Om ıürmek 
tedlr. 

Baldad, Bütün Şar· 
kın kaybett#ll AtatürkOn 
l'>lümQ, bitin Irak da ı cı te 
e11ürler uyandırmıı ve ber-

fevlıalide hizmet etmft olan 
iki mı iletin çok doıtaııe olan 
mütekab ı l htslufntn beliğ 

birer ifadesidir.» 
Athloaılıa Nea yazı)or: 
« Yul'lanlst a mn mücerrep 

doıtluk ve T üı k-Yunan doı 
tluiunun hararetlt banf11 ol· 
an lımet lr öııü, B. Metak-
11ıa aöııdumlt oldufu tel 
erafnamede bu doıtluju 
«1auılm12» diye tavsif et 
n:ıt ktedır Şu halde ıkı me· 
m' tlut ın lst111ad etmtı oldu· 
iu Ye tıllned fdfctiı muez 
zam uer Tüık mlllet!nin 
BüvOk Ştfl Atatürlcün ufu · 
lü11den ıonra da devam ede
cektir: Bu nerl AtatOıkün 
lıJalıatlı bald& ol•n lrönü 
idame edtceLtrr.» 

Katemnlnt yeıaJor: 

cı E l uı Buınk ı lı ıle 1 ür· 
klyrnln }fili Re ı!cıın buru 

lınıtt fr ör.ü ueaır da tuti 
td ıl tn te lanfJer Türk - Yu· 
nan cfost luiııııun her ıemın 
dan zıyadc canlı •e hf'r za-
mendao ziyade faal o)du · 
iunu aöıtume&ıtedtr. AJııı 
zamanda tkl milletin n.uı· 
lıhane tt111kl n nal yolunoa 
beyt:cah btr teaanütle yürü 
mek huıusuodaki iradeleri 
de aapeağlamdır. Metakıa 
ıın hararetli teleraflarına 

ve Türkiye He dostluğumuzun 
lehinde en samimi bır ıuret 
te ve coıkunca ·ullanmıı 
olduğu tf adelere ismet loö . 
nü aynı hararetle ve aynı 
ıamimtyetle cevap vermlt ve 
hatta iki müttefik memle 
ket ara11nda mevcut olan 
iohtlill gayri kabil rabıtayı 
tavılf etmek için "tanı\ 
maz .. gibi çok manalı bir 
tabir kullanmlfhr. 

Saraçoğluoa gelince, Tür 
ktyenln yeni Harici ye Vekili 
Elen Baıvektli B. Metakuııın 
göodermfı olduğu telgrafna
meıfnde kendi mernleketlntn 
mOtteflkt olan memlt!keti-
mlze sadıkane ve hürmet· 
karane doıtluk temhıall ver 
mekte ve Atatürkün eıerl. 

nin onun liyakatli halefleri 
eltnde d h ' g6ı.~1 •emereler 
vcreceil lnttbaıoı tevltd ede 
cek tlblrler kullanmakta· 
dır. 

keıl mateme gark etmlıttr. 
Yükıek makamlar Ankara
ya taziyet telırafları çekmfı, 
b6tün Irak gazeteleri Atatür· 
ke belli meral yeler neıret · 
mlıler, onun, m«:"mlekettne 
ve bütün Şarka ıf a ettJil 
büyük hizmetleri kaydet
mtılerdlr. Türk elçlllflne 
taziyet telırafları yafmıı, 
heyetler ıefarethaneJI ziya 
ret etmlttlr. 

Kral hazretlerinin mi· 
me11llf, baıvektl, büyük dev· 
let adamları, mebuslar, ayan, 
eıraf. bunların batanda idi. 

Gazeteler lımeıt lnöniinün 
Cemhurrelılrflne seçilmesi 
münaıebetlle birçok maka· 
leler yazmıı ve lnönüoün 
baı•ekllllğl ııraaında 1 ürklye 
tle Irak dostlufunu ıaflam 
laıtırdıjını, bu ılyaaetln ha· 
lefleri tarafından takip oluo
duiunu, yeni Rr!lılcuınhur 

devrinde bu ıtyuettn tkl 
memleket lç'n daha ıenlt 

ölçüde verimli olacaiını an· 
latmıılard11. Irak hariciye 
nazırı parllmeotoya Atatür· 
kün ölümOnü blldırmeat üze 
rlne mecllı tatil olunmuı 

•e uzun bir ıük6t içinde 
Atatürkün hltıraııaı tebcil 
ederek lrakhların kardeıllk 

hislerini tezahür ettlrmlttlr. 

Prola diyor ki: 

•çok hararetli bir doıtluk 
temfnall veren telgraflar, 
Eje denizinin . yeni nhtlın 
dekl hükftmet adamları Ue 
anilletler in ctdd 1 ma hıy ttlnl 
bakktle ve aynı delfcede 
idrak ehr tkte ol dulc1uı bir 
r~aHten•n esulı •e dtrln 
bir lfadutdlr. Tüı lc lyenln 
J enı Refı1cun: buru lntıd 
lı öııüı ün nrtrı l f clculu ce. 
v~pta urn l D'ız Türk Yu 
nan doıtlufu hakkında kul
lıına:ıı dd\liu lelığ tibtr
ler, Yunın mllletrnfn kal · 
bınce derlrı elsfıln uyan 
dır mı ıtır.» 

Eleftuon Vtnıa ıazeteal 
JIZIJOT: 

ı~~~~······~·~~········~~~ 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ = K apita_I:. JOOIJOOIX}O Türk Lir11sı ~ 
- Yurd /çınde 261 yube Ve !1jans ~ 
: Dünyllnın Her TarfJ!Jnda Muhabirler = 
- Her türl4 zirai ikrıı zl" r- diğer bilcümle banka IPu· ~ 
1tfJ. ameleri buyük ıuLel~rind~ kiralık kasalar. -; 
llJ. ihbarsız taaftnuf ve "U~Jbar beıaplarıncle akra· ~ 
: miyeler. ~ 

~ I kramtue.· lllklarl.· ! .,.. ., lkramlyaıin tutarı: f": 

.,_ ADEDİ LİRA LİRA :; 

! 1000 zooo ~ 
~ soo 500 = 1 250 250 ~ 
fi. ıo ıoo ıooo ~ 
.,. 25 50 1250 ~ 
"' 30 40 1200 , 
.. 40 2.0 800 ~ = t08 6UOO ~ 
.,;. Bu ikramiyeler her iiç •yfla •tr olınak üz•rt st· -;. 
~ nede d6rt defa •u miktar uurlnden kura ile •ağılı ~ 
)l laccktır. ~ 

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

Alma Konıisyonundaıı: 
1 - 11 · 938 Salı günü pazarlıkla ihale edılecejt ılP 

olunan 200 ton arpa için teklif olunan flat pahalı ,artl· 
düiünden tekrar kapalı zarfla ekıiltmeie konulmuıtur lb• 
le gOnü 21-11 ·938 pazarteıt ıünü aaat il dedir. Muyaklı•' 
teminatı 675 liradır. lıteklllerln thale ıaatinden bir ••'

1 

evvel teklif mektuplarını kor ıatın alma komlıyonuo• .,,, .. 

mel eri. 
4-1 380 _______________________________________ .......,/_ 

Balıkesir Askeri Sııtıı• 
Alnıa Konıisyonıındaıı 

Balıkealr kor. merkez birliklerinin kıtlık tbttyacı ol•: 
1500 kl1o labna, J 75()0 kilo prasa . 16500 ktlo ııp••' 
1500 ktlo kereviz 12()0 kilo kerneb11her 1000 kilo h•'"' 
açık ekılltmeye konmuıtur 

Elıılltmeaı 5 - 12 - 938 pazartut ıOnü ıaat 10 d• 
Balıknfr kor satın alma komfsJont:rda yepılacakhr· fıb" 
ıe!,zelerln muvalı1'al temi natı 147 lira 6R kuruıtur . 

Taliplerin 11ıuayyfn oJın ıOn ve ıaatte ko1Pls1°19
' 

müracaa tlarr. 
Evaaf ve ıartlar komlıyonda ıörülebıllr. 

«Bu t•lıraflar o lıadar 
manihdır ve fiil mtllett yek- 1-----------------------""' 
diğeır lDe l-ağlıyı n tlo.tlulc ve 
tr1a11üt h islerini o lcadar 
mükemmel hır ıurelte tebı· 
rüz ettirmektedir S.t, l:ıu bap. 
ta her har.ıı bir mOtalea 
ıerdlııe liiıum kalmıyor. 
E111en bu t.elırafnamelerln 

reımi edalarının ehemmlye 
tine lıaret etttfl miılllerl 

mevcut olmayan tarihi ve· 
ııkalar mevzuubehfatlr ve 
btz ım bu telgrafların teati 
edılmlt oldt}mıu haber ver 
mekten mauudımız Yunan 
mıllett efkan umunıfyeslnlo 
hl11tyatmn tercemnn olmftk
hr ve bunu yaparken Türk 
matbuıı.tın dıı bu mihnet 
günlerinde hep kendlılnt dü 
ıünmel<te olduğumuz doıt ve 
müttefık millet he1nbına ay-
nı ht11lyatı lf ade etmft ol
duğuna kani bulunmakta· 
yız.>> 

Akropolfıı ıazet~sl diyor 
ki: 

"Teati edıl111 ı1 olan telg 
raflar, iki memleket araun· 
dakl münıuebatın tnklıafımn 
birer ıılıaneıfdlr. Bu telgrAf
lar, yalnız Türkiye ile Yu
nanftllao arasındaki t~trlkl 
meıalnln idame edileceğini 
dt"fll, eym zamanda bu trı· 
r ı kl meııafnfn fatlkbalde da 
ha ııkı olac ğ1n1 göıtermek 
tedlr. 

Yunnnlılarıo Tnrk!erln bu 
teminatı çok höyük bir me· 
mnunl1etre lentl etmekte ol · 
dukları ıayet tabUdır ,, 

Bah~esir H olerli ğine: 
18 • 11 · 938 Tarih ve 363 doiumlu Klsım GGoaf· ., . 

numarala cüzden ile T . C Su11ğırhlın Eski ~· 111 
Ziraat Banka11nın Balakulr yu köyünden Muıtafa ol 1 
ıubeılne tevdi eylediğim 326 dolumlu çlftcl ,J.hıt'' 
param lçın istimal etmek Erden. 
üzere bankanın evre kına D d •- 1•

1
'' alre e oaunup ao ıı 

taktim etmft olduğum tat lao bu 17 11 • 938 tar1~, 
~tk mühürümü k~zaen uyt beyanname ıdtmdekl t11il~ ~ı 
eyledlğiml ve itiyen zuhur ıahıı ve hüvlyett yuktı'd' 1,. 
ıle bankaya ıbraz edıldı~ı tasdikten anlatılan Suı1J1' -
takdirde hükmü oimadığını ğın Eski Mooyas köyood' . 
ve badema vuku bulerak H" O ' 1' uı;e)•lo rucuo oıoP dl~ 
mevduat ve reddhat için nımda mühiirledlğln l tıt• 
halidakı mühürümü istimal eıderlm 17· 11 938 ı: 
edeceğini mübeyyfn bu be- 8 lıkeslr birinci rı01'' . r 
vanoame Z 1rllat Rl\nltasına Rüknettin saıt·.A 
tevdi olundu. r---------_.,. l 

Su11i1rlağan eıld Man· 1ı TÜR KDI LI tı"r 
·yas kövflnden Kara • 

1 Pazartesinden batl:.r:. 
Alı oğlu 329 dojumlu te·· 

Hüseyin Oruç. 1 ıciin çılrar. Siyaıal gaı~ I 
lıbu beyaonrı.me altındakı ı' l' ılhiı: 800 Kur&ıf 1 

m6hür ıahıs ve hi•lyetıol Alt. Aylıtı:400 • 1 
tanadığımız Suıığırlığın Eski 1 Sayııı: 3 • ,el 
Manyaı köyünden Hüseyin 

1
• Günu geçmtf ıayıl•' J 

Oruc•ın olup yanın ada koy kuruştur. 

ctuiuoa taıdH, ederiz. 1 ADI ES· 1 
BahkesJrpalas otefınde 1 BALIKESiR 1 ORl{.DI: 

Muıtafa oğlu markacı 316 ,,,. ___________________ .. _--_-_-_'~ 
Sahibi ve Baımuharrırı: Bahkeılr Mcbuıu H. KA~ 
Çıkarım Genel Dırektöru: FUAT Bit} AL 

Baıım1crt: Vilayet Mat6iaıı Balıkeılr 


