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Bahkesir Gençliği, A tatürkBüstü Önün
de Dün Bir Miting YaptıVe And içti. 
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Türkiyenin 
Yeni Devlet 

Reisi. 
12 Tatlhll «Taymis» 
9azetesinirı lsmet in · 
öniine tahsis edilmiş 
başmaka/e,fnden : 

Ebedi Ata, Dün Istan
bula Veda Etti. 

Ankaraya 
Gelen Heyetler 

Ankara, 19 (A.A .] - Ata· 
türkün cenaze merulmlnde 
hazır bulunecak yabancı 
de•letler heyetlerlle memle
ketleri ordular1nı temıll ede
cek olen aıkerl kıtalar bu 
ıabahta11 tUbaren Ankaraya. 
mu•aıalata baılamıılardır. 

------------------··········------------------

«Dün ôileden az evvel 
Tiirldye Btyük Mıll~t Mec 
llıl General lımet lnönü
nü Reisicumhur ıeçtl Mec· 
Jııta, reyi mütteftld ve bu 
intihabında TGrk milleti· 
nln ht11l1atını akıettlrmtı 
oluyordu. O Türk milleti 
ki, buıün kaybettiği milli 
kahramanı ile takriben 
yirmi ıene harp Ye ıulh 
anında teıriklmeaal etmlı 

olan azlmki.r, ıebatlıir ve 
tecrübeli .. ker, devlet ada'" 
mıoda mtllt kahramanına 
halef olmak mezl1etlnt 
16rmekteydl. 

İstanbul, Büyük Öliinün Mukaddes Ve Ma .. 
nevi Varlığından Ayrılmanın Büyük Acı. 

siyle Hıçkırıklarla Sarsıldı. 
lıtaobul, 19 ( A.A. } 

AtatOrkGn cenazeıtnln lıtan . 
b•ldan Aakara1a nakil me· 
raılml bu ıabah baılamııtır. 

Meraılm baılamadan bü · 
yGk C51ünün namazı kılan -

mak ıurettle lıuıuıi mera 
ılm yapılmıı, tekbir Türkçe 
•erllmıı, namazı lıllm San
at Tedklkl•rl Enıtttlıl Dl-
rektörQ Profeaör Şerafettln 

Y olkaya tarafından kıldırıl · 
mıı •• ipeldı TGrk tia1ra. 

Lozan m•ahedeıl dola- fılia aarılmıı tabutu aa\»ah 
yfıiyle ıoi•kkanlı ve ••- 8 zl 15 ıeçe 12 ıeneralfn 
batlılr bir diplomat ol elleri üzerinde 3 çift ılyala 
mak ıöhretlnl lrazan111adan ıadana koıulu top arabaıına 
evvel o zamanki llkabile =-~~====== ""=== === 
lımet Paıa, Türkiye dııın - ~··••••••••••••••••••••••\ 

da Ye aıkerler ara11nda bir !.Ulu Şefin Yat-!. 
a ık er elarak ta oınardı . 

Sonra lnıçrede yaptıiı i tığı Ve Çalış- ! 
•uzun müzakereler kendi · • t "" Qd • 
ılnln bir dHlet adamı ol· i ıgı a. : 
duiuau ıöıtedt. 

1923 Seneıt Teıtlne••e· 
llnden ıeçen kııın baılan 

f ııcıaa kadar bir k11a fa11la 
müıteına elmak üzre lı 
met lnöaü TGrlırlyenln Baı· 
veldll olarak kalmıı ve 
bu müddet zarfın.la kud · 
r,.t!J bir Jdarecl olmakla 
beraber Şefin ıenlı inin· 
lip prolramını tatbik 
etmek huıuıundakı yük
aek kabiliyetini riıtermıı-
tfr. 

Fılhaktka lımen loönü, 
kerkuıuz ve radikal Ata · 
türkün mükemmel btr f!r· 

luioıharp refıl ıdı. Büyük 
ada mi arın · baıka J ftfatalıı· 
ta bazı muavlnlerlnfn ak 
ıtne olarak, mtlli menfa· 
atler, açık konuımayı icap 
ettirdiği zaman doıtu ve 
liderinin ılyuctindekl 

teferr üa.tı tenkid etml!kten 
ıer: kalmamııtır. 

fakat bütün cıu m~· 

Hlelerde bu tkl kiti müı 
tereken o kadar ihenkll 
Çlllıımıılardır ki, bu teı · 

rlklmual Türk tıulhlntn 

en rnOhlm devrini teıktl 

etmektedir. 
Kaybolan ltclertn mu · 

vaffaklyetlerinl diin bu 
ıihınlarda HJıp dökmnı 

tük. Bunların bir çolun· 
da. yenl Retılcumhurun 

ehemmiyetli rolü olmuıtur. 
(Sonu Üc6ncü Sayfada) 

lıtanbul, 17 (Huıuıl]- 86 
yük Atanın Dolmabahçe ıa · 
ra yıada ruhunu teaHm ettlil 
yatak edaaı ve biitün dal 
real bir ıe)lne el ıGrülmek · 
ıtıln olduiu ıtbl mu haf aza 
edJlmektedlr. Tarihi 1atalr 
odaıı. taıavvuran fevkinde 
bir ıadeltkte döıenmlı bu · 
Junm•ktadır. 

Ceviz bir karyela, koltuk 
ve kanepe, d6rt köıe bir 
ıaat ve kapının Janında te· 
lefoa .. . 

Haftada bir defa kurulan 
bu saat Atatürkün ufa1ün 
denbert hi.li tılemektedlr. 
Saat müzeye kaldmlacaktır. 

Duvarda Moıkova ıeflrl · 
mlz Zekat Apa•d•nın 26n · 
derdlğl bir tablo aaıh dur · 
maktadır. 

Büyük Önderin terklhayat 
etUil yatak aynen muhafaza 
ediliyor. 

Büyük Atanın mnlli oda11 
da aynı sadelt~le döıenmfı 
bulunmaktadır. !.v•elkt rli• 
lrendiıinln muharek olıı 
yataktan ihtiramla alınarak 

tabuta kondulııten ıonra, bu 
tabut, hu yazı maıa11 i'izerl· 
ne vazedllmlı ve etrafında 
bir mü.ldet o haliyle nöbet 
belrlenmııttr . 

AtaUlrkün m6sald vakitle · 
rinde me11ul o1dufu dil mev · 
zulara için kullandıiı yazı 
tahta11 da ıaklaamaktadır. 

Slllnmlt olmakla beralter 
hafifçe ıirllen bu 1azılar· 
dan «Ôzen• keltmeıl okun. 
maktadır. 

kooulmuı ve aaat 9 dan 
itibaren mubteıem btr 
alayla Saray burnuna ıe · 
Urtlmtı ve oradan Zafer lor · 
pltoılle Hat J 3 20 de Ya . 
vuza nakledtlmiıtlr. 

En lrGçüilnden en yatlı 
laların• kadar biUün lıtan -
bwl halkı 1ollara ve aahtl · 
lere blrlkmtılerdlr. 

lıtanbul; yarıya çekili bay· 
raklar, kapah çarıılar, dur : 
durulmuı kara ve denla bG. 
t6a •alctl vaeatalarlle bir 616 
evlnf' d6nmftıtO, heriıeı at
lıyordu. 

Yavuz ıaat 14 de ebedi Şe
fe Anlıaraya kadar refakat 
edecek olan Baıvekll Celll 
Bayar, Rıyattıtlcumhur er· 
klnı, ıeneraller ve mebuı · 
larla btrlıkte lzmlte mOte · 
vecclhen letaobui limanın · 
dan ayrılmıtlardır. 

5 Dakikada bir atılan 

toplar, Atatürk ün lıt•nbul
dan ıon a yrıhıını. ıözlerl 

yaıh lıtanbul halkına bii · 
dlrmekte tdl. 

lıtanbul. 19 ( Huıuıi ) -
lıtanbul buıüo, büyük bir 
tehalükle ziyaretine koıtuiu. 
huzuruada baı efdlf t ebedi 
Ataaını ayna ıözyaıları ara· 
11nda Anlcaraya ebediyet 
yolculuiuna çıkardı . 

Bl110k ölünün ıeçoceil 
1ollar, çok erkenden ikl ta
rafla olarak on binlerce halk 
tarafından dolmaıtu 

Törende yer alacak zevat 
ve teıekküHer aaat 8 de Dol· 
mabahçe aarayınıa dıı kapı· 
11nın Beılktaıa dofru elan 
k111mında yer alaııılardı . 

Aziz 6l6nln wcwdlarını 

ihtl•• edea tabut ıaltalı aa· 

at a.30 da ı 2 g•aeral tara
fından kaldırılarak Dolma

llabçe aarayının dıı kapm 
6n0ne ıetlrllmlı ve orada 

hazır bulunan top arabatına 
( Sonu QçGncö sayfada ) 

Meraılme tıttrak etmek 
Clzere vlllyetlerden seçilen 
heyetler de peyderpey ıel • 
mele baılamıılardlr. 

Macaristan da 
Matem 

Ankara, 19 ( A..A..) - · Ma. . 
car hOkümetl, Atatlrkln 
cenaze meraılmtntn yapıla· 

calı 21 lldnctt91rln pazar 
tHI ıDnGnQ Macarlıtanın 

mllll matem ıürııtl olarali bii· 
tGn memlekette ıeaml ye hu· · 
ıuıl binalarda ılyah bayrak 
çekllmeıtnl emretmtıttr. 

Balıkesirgençliği 
nin asil heyecanı 
Dün gençlik. Atatürk parkındaki büst 
önünda ebedi Şefe , Onun eserine bağ· 
hhklar1nı ve Onun ufulüyle duydukları derin 
&cıyı haykırdılar, ağladllar ve ağlattllar. 

Dün Balıkesir rençllil, 

oo ıüodenberl Ulu Ata11nıa 

ufulüyle duyduiu derin ve 

1 ıonıuz acıyı açıklı1an bir 

mttfnı yaptı. 

Saat 14 30 da Lıae, Ôt · 
retmen okulu, tllıokulların 

ıon ıınıflar talebeıt ve bu· 

tin okulların 61fetmenlerl 

( Sonu ikinci ıayfada) 

Ankaralılar Ulu Atanın 
Manevi Huzurunda .. 
--------~~--~;.._~--··············-------------------------

1 Ebedi Şef, Bugün Saat 1 O da Ankaraya Mu. 
vasalat Edecek, Büyük Ve Emsalsiz Cenaze 

Merasimi Yarın Yapılacak. 
Atatürküo cenaze töreni

nin Ankaraya alt eıeı prof 
ramı ıudur: 

Ankaratla muvasalttl 
20 sonteşrin 19.1& pazar 

Cenazeyi taııyan hen ıa· 
at 10 da Ankara lıtaıyonu
aa mu•aaalat edecek ve 
Relılcumhur, Bü16k Mı ilet 
Mecllıl Relıl, Maraıal, icra 
V eklllerl He1ell ve . ıaylav· 
lar tarafından meraılmle 

kar11lanacaktır. 8u karııla-

1 
ma merulmlne blr ptJade 
taburu ııtirak edecelctir . 

Tabut vajondan lodtrıle· 

cek ve bu eınada ihtiram 

kıtaıana refakat eden bando 
tarafından Şopeain matem 

marıı çalınacaktır. Tabut 
12 ıeoeral tarafından ke· 
malt tazimle lıtaıyonun bü · 
yük holGnden. ıeçlrllerek lı· 
taıyen merdl•ealerl 611üDde 
bulunlllurulacak olaıa top 
arabasma vazedllecekttr. 

Top arabaaı lıtHyoa catl 
deılat takiben 86yük Mil
let Mecltılae doiru llerllye· 
cektlr. 

İıtuyondan Uluı meyda· 
nın• ılden caddenin iki ta 
rafına aaker cltzllecektlr. 

Taltutun top arab .. ına 
nakli eanaaında 101 pare 
top atılacaktır. Tabut frak 
ıt1ml1 12 ıayla v tarafından 
tep arabaaından ladtrtlecek 

( Sonu ikinci ıayfada ) 
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Ar1karalılar U u Ata ın 

Mar1evi Huzurc nda .. 
(Baıtarafı btrlncl ıayfada) 

ve Kamutay blnuman met 
haltode önceden hnırianan 

rııahalll mahıuıa vazedılerek 

bfr katafalk vücude geUrf 
lecektlr. Katafalkın iki ta 
rafına altı oku ıemıllen al
tı metale konulacak ve hu 
meıalelerln ya•larmda ıağ 

ve ıolda lıılrer general, birer 
ıubay ve erden müteıeklul 

altı kltlhk bir heyet büyGk 
ünlformalarıaı libta ve kı
lıçları çektlmlt bir vazt1ettc 
tazim nöbetl t.ekllyecekler
dtr. 

Saat 13 ten tubaren lı 
tanbulda yapıldıiı veçblle 
Relılcumlıur, Büyük Millet 
Mecllıl Relıl, BaıvekU, le 
ra Vekilleri Heyeti, ıaylav 
lar, baıta Maraıal olmak 
üzere kara, deniz ve hava 
kuvvetleri menıupları ile 
mil1kl erklnı C. H Parttıt 

erklnı, dekan ve profe.ör
lert baıta olmak &sere An 
karadakı fakllteler, harp 
olralu ve dtier yüluek okul
lar talebeleri, memular, 
mail, ticari, idari teıekkül
ler menıupları, matbuat 
meme11lllert ve arzu eden 
halk Irat af alkıa 6nünden 
ıeçerek reemi tazim lf a ede 
celderdlr. 

Cenaze töreni; 
21 Sonteşrin 1938 pazaıttsl 

günü: 
Cenazeyi takip edecek 

zevat ıaat 9.45 e kadar Ka · 
mutay blnaıına gelmtı bu· 
lunacaklardır. Ecnebi mu -
rabhaa heyetleri Ankarapa· 
ı.. holünde toplanacaklar 
Ye blllhere kendilerine tah· 
ılı edilen yerleri tıeal ede· 
ceklerdlr. 

Top ara bHıoın önünde 
ıtdec:ek olan kıtalar, kolba · 
1111 Halk ılnema11 önünde 
bulunmak 6zere Çankm 
caddeıl boyunca yGrüyüı 

kolunda toplanmıı buluna
caklardır. Yabancı kıtalar 

Parti blna11 ile Halk ııne

mHı arHında kendilertoe 
ıöıtertlecek yerde yürüyüı 
kolu nizamında hazır ola
caklardır. 

Saat 10 da tabut frak 
ılymlt 12 ıa7la v tarafından 
kaldmlarak, Kamutay btna· 
ıı önünde bulundurulacak 
olan top arabasına Yazedl 
lec:ekttr. Bu eınada cenaze· 
ye refakat edecek olan 12 
ıeneral, top arabHının ıkt 

tarafıoda luhçlarını çekerek 
mevki alacaklardır. 

Tabut top arabaıına va 
Hdlldıkten ıonra, verilecek 
ltaret üzerine, kıtaat yürü· 
y6ıe baıh1acak ve cenaze
yi ıellmlıyarak l numarala 
krelcıde ıöıtertlen yerlerini 
almak üzere ılerltyecekler. 

dır. Bu yüıüyOı eenuında 
kıtaata refakat eden bando· 
lar çalmıyacaktır. 

Cenaze alayının olhaye· 
tinde ıtdecek olan piyade 
ta burunun kolbaı111 Halk 
ılnema11 öo6ne gelince ta 
bur duracaktır. Müteakiben 
yabancı kıtalar da harekete 
gelerek top arabuının önün 
deki yerlerini ı11al edecek 
lerdlr. Bunun ftzerlne cena· 
zeyt takip edecek olan ze
vat 2 numaralı krokide 
ıiıterlldiji veçhile yerlerini 

alacak ve arlıalarıoa alayın 
nthayetiol teıktl edecek olan 
tabur ılerllyuek korteoji ka 
pıy caktır. 

Bu ıuretle teıekkül eden 
cenaze alayı, verilecek bir 
lfaret fizerine, hareket eyli 
yecektlr Bu eınada RiyHe· 
tfcumhur bandoıu Şopeofn 

matem marımı çalmaia bat· 
lıyacak ve dlier bantlolar 
aıüoa•ebe ile ve alaydaki 
ııralarıoa göre matem ha· 
VHı çalacaklardır. 

Alayın yürüyüıe baıla

maaından itibaren cenaze -
ntn müzeye m•vaıalahna 
kadar her 5 dakikada bir 
adet top atılacaktır. 

Alay kıtaatının kolbaı111 

Bahriye caddeıl latza1ına 

yarınca kıtalar 3 numaralı 
krokide tıaret edlleD yerl~

rt alacaklardır. Topçu tabu 
ru krokide tıaret edilen ma · 
halle yaklaıırk~n yolun ıa
jma yanaıacak ve tam mev
kllne gelince duracaktır. 

Tlrk piyade kıtaall ile ec
nebı kıtaatı J ürüyüıe de
Yam ederek krokide göıterl 
len yerlerini yola tevcihi 
cephe ederek ııgal edecek
ler ve cenaze geçerken ıe
limlıyacaklardır. 

Cenazeyi taııyan top ara
baeı ve lıaunu takip eden 
heyet llerhyerek Etooiraf 
ya miizeelnin methallne ta
karr6p edecekler ve 3 nu 
maralı krokide ıöıterıldlil 
üzere ahzı mevki eyltyecek 
lerdır. 

Tabut ıeneraller tarafın 
dan mahalli mahıuıuna 

nakledilecek ve tören bu · 
rada hitam bulacaklar 

Cenaze aları ıu ıuretle 

teıekktil edecektir: 
1 - Mızraklı bir ıüvarl 

alayı, 

2 - Topçu taburu, 
3 - AJay aancafı ve ban· 

boıu tle muhafız alayı, 

4 - Alay ıancafı ve ban 
doıu ıle tlarbtye alayı, 

5 - Ecnebi kıtalar (AL 
fabe 11raıile), 

6 - Bandoı• ile bir de 
nlz müfrezeet, 

7 - lkı tarafında kılıç 
çekmtı vaziyette 12 general 
bulunan ve cenazeyi taııyan 
top arabıuı, 

8 - Atatürkün harp ve 
lıtıklil madalyalarını taııyan 
general ve onu takip eden 
Rlyaeetlcumhur erkanı, 

9 - AtatürkOn aHeıl ef· 
radı, 

10 - Relılcumhur, 

1 1 - Büyük Millet Mec 
llıt Relıl, Baıvekll, Mara
ıal, 

Protokol: 
l 2 Ecnebi mlıyon ıef· 

lerl, 
13 - Kordiplomatik ve 

milyon ıeflerlne merbut he 
yeller. 

Protokol: 
14 icra Vekilleri He 

yeti, 
Protokol: 

15 - Saylavlar, 
Protokol: 

16 - Barem üçüncü de 
r~ceye kadar aekeri erkan, 

17 - Barem üçüncü de 
receytı k•du mGlkt erkin, 

18 - Bir • piyade tabu-
ru. 

, 

- ; SEHİR HABERLERi 
• 

Ulu Atamız için 
Yarın Saat 11 de Halkevinde,Saat 14 de 

de Cumhuriyet Alanında Büyük 
Merasim Yapılacak. 

Ebedi Şef için yarın An· 
karada yapılacak eenaze me· 
raılml dolaytıtle bütün 
Türklyede oldufu gibi, ıeh
rlmtzde de biylk meraılm 
yapılacaktır. 

Yarın ıündüz ıaat 11 de 
eYveli HalkeYl•de bir top· 
lantı yapılacaktır. T oplanh -
ya herkee davetltdtr. 
Saat 14 de de Cumhuriyet 
alamnda 867ük Şef için 
meraıtm 7apılacakt1r. Par 
tlce teıblt edilen her iki top 
lantı proiramını yazıyoruz: 

1 - 2 l - 11 · 938 Pa · 
:ıı:arteıl günü bütün devalr, 
müe11Hat ve mektepler ka · 
pahdu. 

2 - DClkkan, mağaıa •e 
tlcaretbanelerln de kapatıl

maeı eayın halkımızdan rica 
olunur. 

3 - Sabahle7ia ıaat 1 J 
de HallurYtnde toplanılacak 

ve lıttklal martı ile toplan· 
h açıldıktan ıonra BOyOk 
ÖnderlmlEln hayatlarına atd 
bir ı6ylevl müteakip gençli-
ğe hitabeleri okunacak ve 
Qç dakikalık bir lhtlraın ıü 
kutunundan ıonra bu t6rene 
nihayet verilerek topll'nh 
dağılacaktır. 

4 - Saat 14 de Cumhu 
rlyet meydanında vtllyet 
ve kolordu erkanı, ıubay-

lar, memurlar, parti ve hal
kevt menıupları, cemiyetler 
teıekküller, mektepler, ıpor
cular ve halk kendileri için 
ayulan yerleri t11al etmlt 
bulunacaklard1r. 

5 - Cumhul'lyet meyda· 
nında Atatürk\in biıtüaü Ye 
küuGyi vakit ve zamanında 
Belediye ha~ırlamıı bulu· 
nacaktır. 

6 - Meydanda hoparlör 
tertibatını da Hallsevl ihzar 
etmfı bulunacaktır. 

7 - ilkokulların yalnız 
ıon üç ıınıfları törene lttırak 
edecektir. (Ltıe ve Ôiretmen 
okulu tamamen tıttrak ede. 
cek.) 

8 .L. Mft.lcamat ve müeı
ıeeat tarafından ıetirfleo çe
lenkler büıUin etrafına ke. 
n craktır. 

9 Törenin Cntfzamını 
ödevlt par tılılerle, emnıyet 
dbe törlüğü, merkez l<omu · 
taolıfı, kültür dlrektörlüiü 
ve belediye zabıta komııer 
itil temin edeceklerdır. 

1 O - Törene bandonun 
çalacaiı istiklal marıı ile 
baılanacak ve m6teaklben 
matem havo11 çalınacaktır. 

1 1 Sıraalle Parti, Be 
ledıye, Halkevl ve gençtik 
adına künüde nrılecek ıöy 
levlerl müteakip Atalürküo 
ıençllje bıtabeııl okunarak 
and lçllecektlr. (Gençlik adı 
nn ıöylev verecek ktmıeyl 
k6ltür direktörlüğü teııblt 

edecek tir) . 
12 Tam ıaat lfi da 

alta meıale birden yanacak 

ve ü~ dakikalık bir ihtiram 
ıük6tunu müteakip Atatür · 

kiin büstleri önünden aıa· 
iıdakl tertip tlahılınde lhtt· 

ram ı•çidl icra kılınacak •e 
törene HD verılecekttr. 

A - Vali ve Partt Baı
kaoı, Kolordu Komutaaı aı-

keri erkln ve ıubaylar. 

8 - Vilayet erkin ve 
memurini. 

C - ParU, Halkevl, Be· 
ledlye ve Umumi Mecllı 
azaları. 

Ç - Cemiyetler, teıek 

Sulama 

küller ve müe11eıat erklnı. 

D - Aıkeri kıta, janclar 
ma, pollı ve Belediye zabı 
ta memurları. 

f. - Slporcular. 
F - Ônde direktir ve öğ · 

retmealerl olduiu halde Lı -
ıe talebeel . 

H - Ônde direktör ve 
öfretmenlert olduju halde 
Öğretmen okulu talebeıl. 

1 - ilkokullar öfretmen 
ve talebeleri (K.ülUir dtrek-

törlifünüa tertibine göre) 
1 - Halk 

Proğramı .. 
Proğramın Tatbiki lçin31 Mil

yon Lira Sarf Edilecek. 
31 Mtlyonluk büyük ıu

lama profrcamının muhtelif 
mıntakalarda, 938 yılına atd 
k11mnun tatbikine devam 
olunmalı: ta dır . 

Garbi Anadolu ova-
ıınıo ıulanmaıı etrafın· 
da bir buçuk yıldan· 

beri Nafu:. Vekllett mühen. 
dtılerl tarafından eaıf edtlen 
meeal ıooa ermlıtlr. Denile 
bilir ki 31 milyon liralık 
tahılıatla yapılacak ıulama 

tealileri tlmdiye kadar Bal· 
kan yarımadasında y•pılen 

ıulama itlerinin en geoit ve 
ehemmiyetllıtdır. 

Yapılacak ıulama tealıle

rl ara11nda iki baraj, reaü 
lltörler, köprüler, ıu lılih 

ameliyeleri vardır. BQtün bu 
itler üç ıenede ikmal edile 
cektir. ilk olarak ele alınnn, 
Bakırçay lılih amehyeel ve 
Mendereıtekl teelelerdtr. 
lıleydaoa aetlrılecek teılıler 

ikmal edilince; Nafıa Ve· 
kiletinln kontroliinde, ma
halli idarelere bırcılnlccak 

ve ziraat teıkllitı bu itten 
azami surette Jltifade ede· 
ceklir. Menderes, Gediz, 
Bakırçay •e Marmara gölü 
ıularındao izami iıtlf ade 
edilmesi, sul ma kanalları 

ve koop rntlfler teılı eclıl

me1I de roevzubahshr. 

8erıama, Menemen ve 
Manisa ovalarının ıulnnma
ıına, Salıhlı ve Çatalda da 
birer baraj yapılmaoına nld 
projelerin tatbikine geçllmtı · 
Ur. 

Çalda yapılacak büybk 
su barajı ularıodan istifade 
edilerek rıynı zamanda bu
rada bir büyük elektrik 
aantralı kurulmaıı mukar· 
rerdir. Bu 1antraldan y kın 
vlliyet er ve kazalar iltlfa· 
de etllrtlecektlr. Yapılan te 
ılıatla Eğe ovalnrınm önü• 
müzdeki yaz nıevıhnlndca 

itibaren ıulsn11cftğ1 ümfd 
edilmektedir Bu ıurt:tle iyi 
ıulanmıı ar ztdc lıt!hsnlit 
da utaca k tır 

Cumhuriyet hilkumetlnln 
t,tyük baıanlarından biri 
olan Cellld gölünün kuru
tulmaıı ve lıl6h amellyeal 
tıt de bltmlttlr. Gölfın ya· 
r111 kurumuı ve tarla haltae 
ıelmlttlr. Burada tabkımat 
Ye bazı köprüler yapılmak
tadır. Burada me7dana çı
kan arazi Maliye Veklleu 
tarafından k6ylüye ve göç· 
menlere tevzi olunacaktır. _ .................... _ 
(rzurumda lurulacık ıp

lik fabri~as1. 
ljdır mıntakaıı pamukla

rını l§lemek için Erzurumda 
kurulmaıana karar Yerilen 
iplik fabrtka11oa ald etüdler 
bturilmek izeredır. Yakında 
ioıaatıoa b111lanacek olan bu 
fabrikadan baıka Erzurum 
da bir kömür fabrtka11 ile 
bir de allmlnyom mürek 
kebatı fabrlka11 kurulacaktır. 

Suni ipek sıandard . . 
mzamnamesı. 

lkt11et Vekaleti, ıaf ipek 
ıtaodnrdtzaayonundan ıonra, 
ıuoi ipeklerin de ıtandardl· 
ze edilmesini karar!aıtırmıt 
Ye bu huıuıta tcdkildeıe 
baglamııtı. Bu tedktkler ıo· 

nunda, fnbrlknların ekıerl 

ıtnln ıuoi tpek ltlemekte .,e 
ntıındard nb:amnamesl bu· 
luamadığı için ıuni ipekle. 
rla dayanıklıflnı azaltarnk . 
birbirlerine rekabet etmekle 
olduklı\°rı anleş ılmııtır. lktl. 
aad Veklletı ıunl ipeklerin 
muayy n bir ,ckılde iılen

melcritıl temin için bir ıtan 
dard nlzamuameıl vücude 
ıetlrecektır. 

Yoksullar Birliöinin 
teşe~kürü. 

Birliğimize Balık ılr l.taı 
yon Şefi P. Adnan bütün bir 
koyun, Tüccardan R. Ahmet 
Necati U~ur da 3 lira teber· 
rü etmlılcrdlr 

Kendilerine açık teıekkür 
lertmi:al ıunarız. 

Balıkesir GetıÇ" 
liğinin 1'.silHe

yecanı 

(Baıtaraf ı birinci ıayf ada) 
hült önünde toplıındılar· 

Vali ve Parti Baık•0' 
Etem Aykutla, Part11tlerı 
Kültür Dır~ktörO , Naııd1 
Ôrenıon, dljer daire relr 
lerl, memurlar Ye keılf bir 

h•" kalabalık da gençliğin bu 
zln mitingine ııttrak etllllf' 
Jerdl. 

Halkevt bantloıunun çal· 

dıiı İıUklil martı ••YI' ıfe 
dinlendi. 

Ônce Llee ıon 11nıf ıad•0 

Mellhat: «Atatürkun eYllll•· 
rı)) diye baıhyan hltabeııoe 
ıöyle devam etti: 

l Var lığımızın ttmıall ol•' 
ıevgllt Atamız artık eb_.,,. 
yen gözlerini bayata kapadı· 
«Aramızdan kaybolan b&J 

mukaddes varlıiın acııl1l•• 
hepimiz içten haykmyoruı ., 

Genç mekteplinin hGıto· 
lii ıôzlerl bittik ten ıoD'8 

küuüye Jlne Liseden Ne· 
dım Göknlf geldi -.e 
heyeC'anlı ıözlerle ı•11ç· 
lliln Büyük Şefe ol•0 

ıonıuz bajlılığınr ve ooull 
ölümü ıle du,ulan acıyı • 11 ' 

lattı. 

Ea ıonra da Ôjret111•• 
oku\ undan f etht Aktui kilr• 
ıüye çıktı •e ıayJe ıöı' 
baıladı: 

«Atatürk çocukları; tek bl~ 
kalb halinde duymak, te lı 
btr dimağ gibi diltii•lll' 
için en b\iylk IDHnın .... 
nevi huzurlarıada buhıo" 
yoruz » 

Her üç gencin Buyük At•· 

larının ehedt hayata k••"'. 
muı ile ıençltiln duydul" 

l•' derin acıyı ve elemi all oo· tan ıöylevlerl eeaıen 1 
lerdenberl aynı derin acı:; 
taııyan genç . ihtiyar lı 

kadını ıöz ya ıla rın• ı•rdl 
etti, hazır bulunanlar eb•d, 
Atama manevi huzuru0 

ajladıler. 

Dumlupınar okulua
110 

6çüocü 11aıfından kendi iÇ' ,. 
ten duyıusule klbıftye 1 , 
len küçük Ş6lcran Ta01~' 
narın, gözyaıları ara•111 

Atatürk ıçtn ıöyled.Jğl 111•" 
zum parça zaptedıl: 
mtyen ıözyaılarıoı bO•b 
tün arttırdı. Atatürk Y''ıı 
ruıu Kürsüde «Atarıııı•'~ 
ıen» derken hıçkırrnaOJ;.,. 
için lıeadtnl güç tutuyor 

0
, 

Atetürk öluüzü yavru, !1ı· 
tün Türk çocuklarmın bl' 
Aüzlüf6nü fçden gelen 
ll!lm}mtlik içinde anlattı· .,l&J 

Müteakiben Gazi ok gil· 
ö~retmenlerlnden Zıya. il' 
yük Şefin Türk ıe0çdıJ 
ilne httabeainl okll ,, 
ve hitaye bittikten ı00 

.. ti 
sahayı dolduran blituo 

A t0' lebeler hep birden t•b lı 
küo eaerinln ebedi ı~er 
çlıl olacaklarına and tçt 1 

Bunda o gonra i".l:ı 
lııevl bandoıunun ç e 

o• dığı m8tem marıını 111 1 ıe 
aklp talebe, öğretr11eDter dt 
btrltkte Şof ın büıtü örıli0 
ihtiram geçidı yaptılar f. 

Mıttnıe derin bir ıe•~ıır' 
ilk, ıottzam ve gözr•I 
araımda ıon • rildl 6f 

(Gençlerin rultlnıte 'I'' 
ledıklerl ıöylevler ,u 
ıütunlarımızd .. lır.) 
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Bahkesir Gençliğinin Dünkü Asil Heyecanı .. 
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l>ün Atatürk Parkındaki Büst Ününde -Yapılan Mi. 
tingde Gençlerin Verdikleri Söylevleı·i Y ıızıy()ruz. 
lise son sın!lından 
A1elahal!n söylevi: 
4tatGrk evlitları; 
V •rlıfımızın tlmıaU olan 

''•allı Atamız artık ebediyen 
töllerlni hayata kapadı. 
Atamızdan kaybolan bu 

~Ulcaddes •arlıfın acıaa lle 
'Phnız fçten hıçkmyoruz. 

~ Gözlerimiz, artık Onun 
•ıal ıaçlı baıını, keıkln lra

!•lı bakıılarmı ıöremiyece· 
ıd •~ın aflayor. 

Ne yazık ki, artık iıitemt
~eceıımız O •akur ve ma
l tı.i ıea, lmld Yeren duygu 

''1Qı bl11e haJkıramıyacak . 
O keaktn hatlı tludaklar 

''ltlc kıpırdamıyacak. 
d 4tatürk, bir mllletl ölüm 
~ta lcurtardı. Fakat btz Onu 
'»ttaramadık . 

0Qu kaybetmekten doian 
:'•tı anlatacak hiçbir ifade 
lllatnıyerum. 
Rıı ıençler, dünyaya ıö 

~G.._Gıü açtık, Onun altın 
"çh baıı111 ıördük, kalble
tl111ıze emniyet Onun ma•I 
t6llerınden fııkıraa kuv•et 
•e irade tle doldu. 

rında , ıönmez. ııı~ların ı Türk 
gençlıjlne daiıtarak yavaı 

yavaı ebed•yet ufkunda kay · 
boldu. 

Bu ıün Atam1zden aldı · 
iımız bu ıüneı ıııkları111 
blrleıtlrerek ebediyen par 
latacaiız, onun iıtlnden y6-
rlyeceflz. 

Emaaet ettlil CumburlJ•· 
ti •e •atanı korumak, ica
bında bu yolda cammızı 

vermek en büyük idealimiz 
olacaktır . 

Atatürkten ayrılmanın bü· 
yük ac111 yilreklerlmlzl yakı
yor. Acımız çok vakur ve bl · 
yük, ilkin bir mlllett maddi 
•e manevi ölümden kurta . 
ran, baıtanbaıa canlı bir 
tar;h yapan, yoktaD 15 yıl. 

da 18 mtlyon TClrk yaratan 
•e bir kelime ile ı~ceyt ıGn· 
düz yapan büyük adam hiç 
ölür mü? 

[y ebedi Atam; aziz ru· 
bun müsterih olaun. 

Onun mukaddes elt, ıtde· etmek andımızdar 
Ctftınız 1olu bize ııaret Muhtaç oldufumuz kud 

lıaret ettıjtn hedefe var
mak 1ıayemlz, çızdıjın yol· 
dan yQrümek emelimiz, eme· 
net ettiiln Cumhuriyeti ılel · 

ebet muhafaza ve müdafaa 

~ti •e 16vençle ölümden rat damarlarımızdaki aaU 
b llttardıjı bir milletin lıtlk. kanda mevcuttur. 

'lanı bize emanet etti liseden Nedim Gök-
~ Atam; ıenl aramızdan çe-

11> alan ölüme linet olıun , 
aıcı ı d Ilı ke lmHI senden ne ka· 

'' uzak. 
E, kara toprak; seni kur 

t,,~•k için her zerrene se
te •eve kanını akıtao aziz 
••httıere bu müjdeyi haykır, 
'ttlarına danyanıo en bü
)(llt adamı ıeltyor . 
I Oau hürmetle kartılaııo· 
~t, Ona kavuıacak olan ıe
'tlt ruhları müıterlh. Fakat 

1 
Gtlc mllletl •e b6tün 

b"••nlık b6yük e•lidını kay -
•tttit için allıyor. 

d 
4tamız aldü, öluüz kal . 

tir, 

1:, mukaddes toprak; Hna 
ile rııutlu kı bir mflletın do
)'lrı•dıfı Ata11nı bafrında 
''lclıyacailaın 
b Senı dOıaıandan kurtaran 
~it lcahraman yine aenln 
b 0Jnundıı ıoo uykusunu rft . 
't rahat uyuyacak . 

1 
8ugun y l nız Türk mtl· 

~lt iattkballnlD meıaleıinı 
•lı d b b e tutnn bir Şefini kay · 
b etrııedı, aynı zamanda 

atGo dünya, bütün beıerlye 
'" hQyük dih lıtni ka ybetti. 

ti l\ederlmlz dOayanın kede
Cll hrattıiı esere hayran 
"'•n in1anlık Onu kn ybet· 
f:' elcıe pek çok muztarlp. 
•kt.t tabiat ancak Onun 
~'ddı varlıjına aramızdan 
~ llbt l dı Y araltıjı eıert , Türk 

,~llett •e Türk ıençllfl, 
tdıyen yaıatacaktır . 

~ E., kıymetli Türk ıençlfğ ' ; 
d~;tlıız ölmemiıtlr, O ebedt 

"'l'ürk ıençl&jl htçbir za 

ı '" .ı\taeız k alamaz, O eaor 
'ti 1 
t " il e n güzeli olan Türk 
~ tQçllfı için de fikir ve lra· 

) ' halinde yaııyor ve Y•tı· 
'c•ktır . 
Se~rkadaılar ; 1881 y ıl ında 
''- &1ııkte bir gün•ı dojdu. 

liıneı 1938 ıonbaha-

nilin söylevi: 
Arkadaılarım ve yurddat 

)arım; 

Atlıyoruz .. Dudaklarımız· 

dan en derin elemlerle tlt· 
rlyen yelıler taııy or . 

Gözlerimizden akan ·uı 
varlıjımızın en kı ymetli bir 
parçasını ta9ıyor .. 

Ve hançeremlzde kenet · 
lenen iztltapla kana kana 
ajlıyorua . Ak 1açlartyle bin
lerle ıehtt veren analar af · 
hyor .. lztlrabın ve ölümün 
mani11nı bJle anlamıyan 

minicik yavrular ajlıyor .. 
k'dlarca ıüren harp 
lertn yeiıe gömmeye muk
tedır olamadığı Mehmetctk 
ajlıyor .. Ve Orta Aıya boz 
kırlarından tutun da Tuna 
boylarına kL\dar yayılan ec 
dadımızın kudtal ruhları aj
fıyor.. Atlıyor. Atlıyor .. 

Bir clhan gömüyoruz, va 
ratılıı o varhklıuın en azizi 
ni, en deiıerlfılnl f'n ıanlun -

nı ıöm6yoruz . 
Ey ırkımın kanlarly · 

le yıkanmıı toprak, bu 
kadar büyük bir kainatı 

ihata edebilecek kadar kud. 
retlt mtıin? Bu ıooıuz teH· 
ıürden çatlayıp parça parça 
ol ve ebedlyettn kucaklıya

madıiı bu büyük ölüy(l bi
ze iade et! 

Ona ıavgtmlzln lhtlma -
mından bir kefen, muhay 
yelemlzln en fçh bir heye · 
cenla ulaıtıfı yükıeklıkler · 
den btr mezar yapalım .. 

Ey bi11lz toprak; nankör 
ve ıoiuk kucak neden neden 
çatlayıp yarılmıyacaluın!. 

g,ı Türk ul uıu, ne mutlu 
ıana ki dQnyalct en bü. 
y&k izUrabı, en de · 
rjn acıyı duydun lztırap· 
ların da yarathiın hllflküll · 
delikler kadar büyük oldu .. 

Yıllarca ıüreo harpl~rın 
•• muııbetlerfn bükemedlil 

aaıl baılar bu büyük ziyai 
ile omuzlara düıtü. Tarih 
bu büyük yefıf uhıfelerlne 

aıjdıramıyacaktır . . 
Türk ilk defa bat eğlJor 

ve ilk defa ıhttllçlar la sanıla 
Hnıla •ilıyor . Eter ıöz yaı· 
larımızın maddi teıtrlerl ma · 
nevi tesirleri kadar kudretli 
ofeaydı yüzlerimizde bu ıün· 
den kalma çlzllııler taııya 

caktık 

Ôllm .. Ne kadar zalım ol-
ıa da ey b6y0k kartalların 

ol'u, zaferlerin ıembolQ ıana 
naaıl kıydı? Ôllmüne inana-
mıyoruz. hlzhnle her an ya 
ııyor ılblıla . 

Kurtardıiın toprakların 

bir aün ıenl nankör bir ta· 
balükle içine alacalını kim 
taaav•ur edebilirdi? 

· Kardeıler•m; ebedtyet ıtm· 
diye kadar 11nırları içine 
bu kadar parlak bir ideal, 
bu kadar u:tz bir -.ncut 
almamııtır. 

Ey bOyGk öl6, aana mille· 
tintn 16z yeılarındaa bir 
mersiye bıraktıfıo aauılmas 
idealden koıkoca bir i\ltde 
yapacaiı:ı. Göklerden kopan 
ebediyet 1&na bir mabet H 

btzlere yıldızlar kadar par· 
lak ülkGlerle kaplı bir ıema 
olacaktır. 

Ebedtyetlnln Ye ıönmez 

ldeailertnln lıı:anat)arınala ıenç
lık ıan •e ıereflerle dolu 

ıahtkalara ulepcaktır. Geç 
ttflmlz her yerde, yarattıfı · 

mıs her eserde ıt-nln ebedi 
ruhunun hatıra11 üı perecek· 
tir. 

Seo öldün, f•kat bırak 
tığın ıençltk bütün kudre
tiyle yaııyor, aana layık o l
dujumuzu lıbat edecejlz. 

Uzalı diyarlardan kopup 
eelen rOzılrlar aana Tark 
diyarlarının g6zyaıı olmut 
matemlerini ıebnemler ha 
llnde 1fdlnln •e ıafak, en 
parlak bfr ylzle ideallerinin 
gençlıkte yarattıia ıenbolü 
olıun .. 

Kardeılertm; hiçbir kelime 
Onun bu acıkh gaybubetini 
Tork mtlletlnln dudaklarında 
ifade edemez. Onu bırakalım, 
ebediyetin kucajmda ıev1ıl· 
mtze ıarılı a61cun ve huzur 
içinde uyuıun. Bu kadar g6z 
yaıı belki Onun büyük ru · 
hunu muazZ<p edecektir. O, 
arkasında ıözvaıı •e bir ma · 
tem bırakmak için deill, en 
ıe•dlii mtllettne yeni bir hız, 
yeni btr tdeal vermek için 

eavaıtı . 

Atatürk belki ölmOıt6r. 

fakat Onun mane•fyatı, 

Onun göıterdlfl nurlu yol, 
bütün parlaklıiı ıle yaııyor Ye 
bizi bekliyor 

Öğretmen okulundan 
Fethi flktuğun söylevı: 

A tatiirk çocuk l "rı ; 

Tek bir kalb halinde duy 
mak, tek bir dtmaf 1ıtbl dü. 
~ünmttk için en büyük lnıa· 
nıo manevi huzurlarında bu 
lunuvoruz 

V atan Ye mılld mukad 
der&tını canla bi lekleri üı 

tünde kudslll bir bayrak ıtbl 
taıımaja and içen Türk ıenç· 

itil bu en matemli ıün6n

de bıle elele, kalb kftlbe be· 
rllberdir. Hu blrltk ve bera-
berllk inancını Ondan eldılc, 

Atamızdan aldık 

Onun ıealnde dıle ıelen bir 
yurd, onun ıeılnde kaynaıan 
koca bir ulua heyecanı .. 

O kaimdir . 
O, «ln1anüıtü» bir Yarhk 

tı ki . en ıekız milyon lnıa

nı l r a d • a 1 n e bal· 
lamıı, on .. kız milyonun 
kalblnl kazanarak ıay119z in· 
kıliplarıa yarahcm olmuı 
tur . Uluıunun hlsmettnde 
bulunmakla öliinen tek yü 
ce varlıktı O .. 

lnaanhk nedir; aık, irade, 
•e inanç nedir, hepsini ondan 
ölrendlk. 

Kırk a11rlık Türk yurdu 
olan Hatay Onun ıHlnde 
kurtuluı tolunu bularak b11 
ıln, saadeti içinde lztlrabı · 
mızı paylaııyor. Fakat, ya· 
ratan ve yaıatan insan ebe 
dtyen aramızdan ııtu . En 
kara ıün6nde uluıunun ba 
ıına llihi hır vecld içinde 
ıelen en büyük insan tan 
rıya kalboldu. 

Atatürk çocukları; O, her 
fani gibi 6leceflnl biliyor: 
«Benim naçiz vücudumu bir 
ıün el bette toprek alacak 
tır, fakat Türkiye Cumhurt 
yeti ilelebet payidar kala· 
caktır . » Dıyordt:1. 

O, ne latedl ki o olma11•? 
Arkadaılu; Cumhuriyet 

ve Cumhuriyetin eaerlerl kli· 
nalın tarihi kadar ıooıuz J'• 

11 t acaktır . Buıünüo nealt; 
JÜZ Jılleırdan ıoora ıelecek 
ne1lllere Atatürk ıevılılnl, 
Atatürk inancını aıılamak 

için imanlı bir ıa yret ıarf 
eder ve bu ıayret ne kadar 
çok nralllere lntıkai edene 
Türkiye Cumhuriyeti o 
nlabett• payidar ola -
caktır. Atatürk, her fani 
ııbı öldü. Fakat O, en bü
yük bir idealdir ki, hiçbir 
•akit ölmez .. 

Kemi 1 AtaUbk adı ıönlL 
lerlmlzde hır vatan bayrefı 
ıtbl büttn ıhtııamlyle a11r· 
larca .ıa lıalanacaktır. 

Teaelllıız bir tztlraptan 
ıonra, kan aflıyan ıözlerlo 
parıltııı ve milyonla karaltı · 

nın tek bir kalble aynı ııık 
altında belirmeel Büyük 
insanın en büyük emaneti 
tçln and lçmeıl .. Tarih bu · 
•un bir eıtnt daha kaydet 
medl Ye ula kaydetmlye· 
cek 

Atatürk öldü; Oau en ka 
ra ıününde kendi bajrındao 
yepyeni bir irade olarak çı
karan ve en yüce bir bay· 
ramının tik haftasında yine 
kendi yüreflne ıömen Türk 
uluıu ebediyen aağ olıun . 

Tesellimizi, büyük inaaolar 
yetııuren milletlnuzın yapıcı 

•e yaratıcı varlıimda bula · 
haı: Heplmtzln içinde Kemli 
At&türkten bir parça var· 
dır lıt. O ölmez 

Ey bağumızın parça11; 
mülterth uyu.. Emanetinin 
baııoda bütün bir vatan 
bekliyor. Memleket da•ala 
rının büyük manalarını ya· 
rahcı kudretinden alan Tür~ 
ıençlijl açtıjın çıjırdan dal. 
ma ileri ylrüyecek. Bu 
ideal kervr. nı dürıya durduk· 
ça vürüyecek. 

Kanımız aon damlauna 
kadar Kr.maltzm idealine he· 
li.l, nrlığıauz Türkiye Cum· 
hurlyetlne armafan olıun .. 

Ebedi Ata, dün 
lstanbula veda 

etti. 
( Baıtarafı birinci sayfada) 
vazolunmuıtur 

Huıuıi merasim yapıldıktan 
ıonra aaat 9 da cenaze alayı 
harekete reçerek tramvay 
yolunu takiben Tophane, 
KaraköJ, k6prü yolu tle 
Emlaöa• meydanı, Bahçe
kapı, Sirkeci ve Salkı•ıö
iüt izerinclen GGlhane par
kına •e park içindeki yolu 
takiben Sarayb•ununa gel
mittir. 

Cenaze alayının Dolma
bahçe ıiizerıihında, Saray
burnuoa kadar iki tarafına 
asker, jandarma, kıtalarlle 

mektepler •e halk dfzllmlt· 
ti. c;ünlerdenberl bGy6k bir 
tee11ür •e acı fçlnde bulunan 
halk aziz ö~ü geçerken 
büyük bir huıüi ile aon 
ihtiram ••zlf eılni ıözyaı
ları ara11nda eda ediyordu. 

Cenazenin me•aui bulun· 
dutu top arabasının ••i •e 
ıol tarafında 6 ıardan 12 
ıeneral bulunuyordu. 

Cenaze1I takfp eden 
Baıvektl, BGyGk Mıllet 
Mecltılnl temıil eden he
yetten, aıkeri kıtalardan ec
nebi konıoloılardan, latan bul 
Ylliyetlain teırıf ata dahil 
askeri ve mülki erkiaı ile 
Halk Partlıl erkim, y6kıek 
tahı ı l ı•nçltit mali, ticari 
müe11eaeler•n he1etlert 9e 
halk rıhtıma kadar ıeldller. 

Top arabası rıhhmdakl du
ba}'& yanaıtmldı •e orada 

hazır bulunan Zafer torpl 
doıuna trklp edildi. Rıhtımı 
dolduran on bıalerce halkın 
ıöır:yaıları ara11nda Y•••ı 
yanı yol alan ıeml ~elimi · 
ye açıklarında Yavuza ya
oaıtı . 

Aziz cenaze Yavuza çı· 

karılırken Ya•uz zıhlm 101 
pare top atmaja baıl•dı. 

Eenebt harp gemileri ele 
büyük ölüyQ 21 pare 
top atmak aureUyle ıellm 
ladılar . Tabut, Ya•uza nakil 
edilerek büyük bir ihtiram 
içinde yine ıenerallerln 
elinde ıemlntn arka taret 
topları önüne bırakıldı Ye 
bir müfreze ihtiram nöbeti 
aldı 

Cenaze, Dolmabahçeden 
hareketi Hnaa111da ,ja Ya· 
vuz her beı dakikada bir 
tap atıyor, bu ıuretle aziz 
ölünün lıtanbuldan ayrılık 
ıaa tlerlntn yaklaıtıiını bil
diriyordu. 

Halk derin bir acının ver
diği lztlrap ve ee11tzllk 
içinde büyük 6l0nün huzu-
runda ıon ihtiram vazifesini 
yapıyoulu . 

Y "•uz ağır afır yol alır
ken limanda bulunan büttin 
ecnebi harp ıemtlerl •e bu•
dan baıka binlerce halkı 
himıl bulunan tlrket •apur
lan da cenazeyi Büylkada 
a~ıklarına. kadar takip ettiler. 
Baı•ekıl, cenaze tle blr 

lıkte An karaya ılttl . 
lıtanbul buılln büyük 

ölü den ve onun kudei ve 
manevi •arlıfıodan ayrılma

nın biiyük ac111 ile hıçkı
rıklula sanıldı . 

- .... 
Nevyork sergisi ~allrhklau 

Ônümüzdekl nlıan ıonun 
da açılacak olan beynelmilel 
Nevyork aerglalne ald hazır 
lıklara memleketin her tara 

SAYFAı S 

Türkiyenin 
Yeni Devlet 

Reisi. 
(Baıtarah blrıncl sayfada) 

Anadoluda ıımdt bitmesi 
yakıolaımıı demlryolu •• 
yol ıebekeal bllha11a onun 
eaetldir 

Hiç ıupbe yok ki, Ke
mallıt lokılibı Türkiye Cum· 
hurlyeUntn bütün ak1&mın
da tam tesiriyle ıörmek 
yapılacak çok itler Yardar 
Bılha11a yakın vakte kadar 
münakalat 7okluiu dolayt. 
ılyle terakkiye enıel olmuı, 
ıuk havallıinde ıörGlecek 

tıler mevcuttur. Fakat yeni 
Reıılcumhurua ıeclye Ye 
mesleği Cumhrlyetln tealisi· 

ne rehber olma ktakl ka blll1e
Une lttmfld telkin etmektedir. 

ilk nutkunda ••dettlklerl· 
nl tamamlle yapacafına fil· 
ba'c ıka bütün mealeld haya· 
tı ıahltur •e kabiliyetli mu· 
a vlnlerl olacaktır. 

lıtlrahata çekddlil 12 ay 
lçlode lnıllizceyi kolaylıkla 
konuıac:ık dereceye c:ıkar· 

mıı olan lımet lnön6 laıll
terenln IJI bir dostu olmuı
tur. Dahılt Ye harici bütin 
ıılerde Türkiyeyi Avrupada 
ve Yakın Şarkta ıulh Ye 
tet ı krar amili baltne ıetlrmlı 
olan ı lyuet hatlarını takip 
edeceil sarahatle ıörill6yor. 
Muhteıem Şefinin kaJbı 

dola1lalle dünyanın duydulu 
tee116r, loönünün, Atatürkin 
izinden ayrılmıyacaiını btr 
katlyet halinde bllmelrle 
hafifliyor.» 

•• 
Türkiyenin 
Ticaret 
An laşnaalorı. 

15 .\juıtoıtan ttlbarea me· 
rlyet mevkllne ılren Tirk· 
Alman ticaret anlaımaııa

dan ıonra Al•anyada bloke 
hulunan karalar ihracatın 

f azlalaımHlle azalmakt•dır. 
Üç dört ay e••elfne kadar 
Almanyada Türk taclrlerlaln 
9 milyon ltra kadar bir ala
cakları me•cudken, hallha. 
zırda 24 milyon 84 bine in· 
mtıtır. Bunun da yakın bir 
zamanda tenl1e olunacaiı 
muhakkak ıirülmektedlr. 

Son zamanlarda Almanya. 
ya fazla miktarda tGtün, 
zahire ve Uf tik ihraç olun · 
maktuhr. 

Yenf Türk Macar ticaret 
anlaımuı müzakerelerine 
yakınd• baılanacaktır. Bu 
raak•adla Macarlıtana ılde · 
ce lc olan ticaret heyetimize 
Yerilmek üzere anlaımada 

euı olacak raporlar hazır

lanmaktadır. Bu raporlarda 
Macarlıtanla aramızdaki ti 

cari müoaaebatı ıokltaf et. 
tıreeek dll~k •• mltalea
lar teıbıt olunmaktadır. 

İtalya, ticcırlınmızm ılı· 
cıklınm tıdiraya ba1lıd1. 

Türk ihracatçılarının ltal· 
yada blrlkmlt bulunan ala
cakların •erllmeılne de••m 
olunmaktadır. 3.5 Milyon 
liradan kalan 1 milyon 215 
bin lira para da yakında 

6denecektfr. 

lfında hararetle devem olun
makta dır . Serıtde teıhlr olu 
nacak etyaların ıönderılme 
ılne yalualla lıtaılanacaktır. 
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Bütün Dünya Türk Milletinin Acılarını Paylaşıyor ; :._._._._._._._._._._._.,_._._._._._._._._._._._~~ 
Moıkou, - T.,, ıjan11 nıbaıında harbetmıı hemen hı111 bile bHlemekıl•ln on· çok dı1uaclüiii biz Haıaylı ! ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 

bildiriyor: laemen 14 ıene Cumburl1et larla en tamimi doıtluk r•· lar olmuıtuk. Herhangi hır ili Kapital: 100/)00,000 Türk Lir11sı )' 
Journal de Moacou, «Tlir- blkumetlaln baı•ektllıtınde bıtaları •ücude ıetlren, ülke.ten bin kat daba aziz : Yurd İçinde 261 Şube Ve fijans ~ 

klJ• matem içinde• baıhlı bulunmuı, bu makamda Tür o•ur. Bütln komtu memle· Yarlıfına muıallat elan haa· 1'i Q .. . ~ f -;,, 
albnda Türkiye Cumhurrelıl klyeoln tlıttıadt bakımdan ketlerle, hattl Türldyeye kar talaiınnı tztlrabı altında btle "' unyanın Her Tara/Jnda MufısbJI e . , 
Kemli Atatürlrün 616m0ne talih Ye imara, harici ve t• k11am etm•ı olan bizim hala11mızla me11ul ol· j 'Iİ- Her türlO zirai lkrazlar·dlier bilcümle benka aıu ~ 
tahılı etmft oldufu bir ma · dahıll va zlyetln tanini lçtn Ye ona kartı dutmanlık muıtur. Bn korkunç bir ka · l 'Iİ- ameleri bOyük ıubelerlode kiralı" kaH la r. . -,;_ 
kalede ıöyle dtyor: bGyük bir enerji 1ı6ıtermtı · htılerl ile müteba11tı bulu · ranlağın enıınlerl içinde bo 1IJ. h'lbaratz laurruf ve ku!.Dbııra hoaplumda ıkrıt ~ 

«1920 Seneıınde Tlrklye Ur. Sovyet efklrı umumiye · nan milletlerle de doatluk caladıiımız ıünlerde, btıl : mhelu. "fi. 
~etin Ye ılddetll btr mika · ıt, 1932 ıeneslnde So•yet ve ittifak m.aakları akteden kurtarmak azminin kudreti· I • f 
delenla eıtğıode bulunuyor· Ruıyaya yapmıı oldufu ae · yine odur. Atatürk, Yatanı le h .. ta halinde ta MeralDe ili. I krrımiyt: Mlklarl: !Amm!yeniıı tufart: ~ 
du. Emper1allıtler, bu mem· 1ahatı •• bük6metln bııan· nı lıtlliya kalkan fütuhatçı yanı baıamııa kadar rıele· • A DEDl LiRA LlRA -,; 
lelretl yenhılen eaarete mah- da buluodaju mlddetçe ha· ların korkunç bir tiüımanı rek ufkumuzf çe•lrdJil ale• ili IOOO 1000 ~ 
kum etmek, tamamtle TGrk raretlt bır müdafii olmuı •• Türkiye aleyhlndtkl ıh · debuının •t•I• ila • kara•· ı • 500 500 ; 
olan topraklarını kendlıln olduiu cihan ıulhu •e Sov - Urallarınd•n nz 1reçtıklerl lık ıüalP.rlmlzl bir ıı•ia •• JIJ 1 250 250 ~ 
den koparıp almak, kapltd yet-Türk do.tluju lehinde takdirde bunların en emin 1 eıaretten hürriyete, o: ıüale· = 10 tUO 1000 -,; 
laı1onlar. mall kontrol reji· parllmentoda ıö1lemlf ol · bir doıtudur. Bu ınilıcade)e rlmizl hır l:tahar ıabahı gl· l JIJ 25 SU \250 ~ 
mini tlh... idame etmek duju nutuklara dolaytılle lı Ye aynı zamanda ıvıhk zıh· 1 

bt aydınl•tmııta ÔkıOzdük, JIJ. 30 40 1 lOO ~ 
tçla kendi aralarında •• met loönünü pek lyl taaır. at1eU, ırlumızıa dehayı mah· O bize baba oldu . Bızı ka · 11IJ. 40 20 800 "fi. 
padlıahla anlaımaia çalıtı· BüUln bunlar. Kemil Ala ıuıudur. Yeni Türklyede her 

1 
raolıktaa ıtıia ve eıuetten l 11t 108 6000 -,; 

yorlardı Muatafa Kemli, türkün bütün muhtemel düı· tarafta onun hıralunıt olduiu hürriyete o ka••ıturdu. Hatay ~ Bu tkramlıır.ltr lıtr üç aydn bir olmak ız:ırt se· -,; 
sempati Ye yardımı yalnız manlara karıı Türlclyenln hu ara bir çok ıı,ui hi kurtarmadan ölüraem ıöalm ~ nede dört dtf~ hu miktar u:trlnden kura ilt •ağılı· '-
bir taraftan, Lenin Ye Sta. müdafaaaı, eserinin emin dt1elere 1ahne olan Hatay açık gider derntıtl. Haoıt 1 >' facaktır ~ 
linin idare etmekte oldukla- ellere tevdi edılmlı elduiuou ••zlyetlnln tahammülıüz bir ah•al Ye ıerafl içinde olur ı' • "t. "j. .. "1-"i. "f. "f. "j. 1f. ı, J. j. J. j. #. .. J. j. l-J. "i-"J ).1 
rı So•yetler memleketinden ıostermektedlr.• hal aldıfını ıörea büyük ha· ıa olıua dedllfni mutlaka 

16rdG. SoYyetler memleketi, Ttraa. - A.lba •janıı t•lt· llıklr Ba,ık Mı ilet Meclı - yapan bu en bü.,ok kurt• Balık esi r "r a ıı il sici ı 
daha SoYyet rejiminin te- llj edfyor: ılnln 1936 açılıı nutlluoda rıcı kurtardıiı Halayın kur· 

eaıüı ettlil ıünGn ferdHına Gazete EkorcH, ılk ıayfa ırce iündü~ Türk mıllettnl tuluı bayramını gördü. MııJıafızJığındal): 
Türkf yenin takıl mine datr 11ada Atatlrküa bir fotoi . ita al eden Hata Y' itinin btr Hatip ıözlerlnf fU cüm1e 

Mahalleıl: Mevkii: Ctoıl: llududu· 
olan ı•zlt muahedelerln raflılal tkiact ıayfHanda da bOyük cnılli dav-. oldutuou ile blttrrul1t1r: Tarla . orı· 
mefaunf1etlal •• milleti erin yeal T6rkJyenln dlhl hl tebarib ettirmek ıuretlyle Rü1ük Atan1n aziz ruhu: Dinkçiler Tornalt pul Gündotuıu 0 

oell Ali Otlll' 
ke•dl mukadderatlarına sa llaklr •• tıllhatcııının ha bu za1naaın da selmlf oldu · SeD bizi tııt. Kurduiu bu • 8 ı• 
htp olmaları ıuretladekl ,.. yat •• eaerlne tahılt edtl - iunu tıaret buyurarak da rnıllet mecltılnln lıüraüıiin· ve kıımeD _;,fJ 
nl prenıiplerfn mertyet •e•· mit mlhlm bir makale neı · vanan kati ıurette halltae den medeniyetler yaratan. rl ollu köa>bu tı•' 
k •- ll İbrahim • fl•e •azını ılan etti . Çok retmlıttr. aarar •Hmlttl· mi etinin tarihini ııhad ede- ' Jltl 
tarihi bir ehemmiyet tktlıap Ru ıazel• .ltyor kt: Arkadaılar, 1336 Hneal rek aad içiyorum. ıenden Karaoilan ° f• 

8 d H k l ld Molla Muıt• 
etmtı olaa Türk - So•yet ~ u noktadan Kemli nlaaaın a atayın urlu muı a •iımız imanın hızı ile her ble' 

vereaelerl, kı doıtlujunua tewnellerl de Atatürk ancak Ruıyanın Bfi· için Samk~yü telırafhaae · saman ıahlanacak ve eıerl· ot· 
9 d ıl Pan otlu L l 20 tarJhtnde atılmııtır. yGk Petroıu, ıle mukaJ• ıln • ablan temel, albayet ne ebedt1en tadık kalaca- A 

fullah tarlal••·' 
Türk ml lleU Muıtaf a Ke· .. edllebllfr • bü1Dk hali.akarın yenıJmez lız. 

1 1 Poyrazı yol. milin rehberlJfl altında bD· Bu ıuete, büyGk alüaün azmi, ıanı mas çe tk lradeal · Perıembe ıGnü toplanmak M ,ı· 
yük bir zafer kazandı. Em muazzam eıerlnln ebedtllit· ntn DtHut bir tezabOrQ ola · Cizere celıe1e ıon verllmlttlr. Hutiut ve buluaduiu yer yukerıdB yazıla tarlayı '

5
oo 

peryaltıtlerın eıaret •lnctr- at tebarüz ettirmekte •e bu rak 2 l'!yl6! 1938 tarfblncle V • milletlerimizin lbdakir lı mahalleılnden Canojlu Y akupten 30 •ene evvel e' 

1 1 1 k d S el 1 l• ı llt ı k• d 1 f it ) h h kuruı madeni para mukabilinde haricen ıatın almak ıu' • er n ır ı, ultaa tarafın- eserin •••mı huıuıuoun 1• fU mec. •• n n uı• ı e aa yet erinin er aa atına , , 
d l bl 1 tl'-l•t t ı. 61 d l ı ı k 8 tile Martla mahalleılndeo Mehmet oilu Klmllln ıenet 1, an tmza edllmtı olae Sen met n&a6aGn Relılcumhur· nayı ı a • •••mm e e t mt o aca hr. u ıeraıt da " 

•~ d f ı ve nizasız malı oldufundan b1ıhlıle namma ıenet alfll' muahedeılal 'Jlrttı, diımaa luia intiha hı ıuretlle tahta re. • H lllen hal edllmtı - hlllnde ferdler meydana çı · ıı" 
k l · lıtedlihıden bu yer hakkıoda taaa rruf iddıaıanda buluo• UY•et erini Türk toprakla· •maiyet• alınmıı oldufunu tir 1 karlar, ortadan kaybolorlar, ,. 
rıadan atta n memleketin yazmaktadır. Aziz arkatlaılar, bize bu ı milli Detlllerln devamlı te· lar Yarıa Y'•Z• ile Balıkesir tapu ıicll muhafızlığına ••

138 
fıtlldillof temlo etti. Neti · Aynı ıazete, 1az111na nl tıttklalı bahıeden •e ltu me kim61ü lçtnde yekdıferfae hut mahalline ıöndertlecek tahkılır memuruna 30 11 .9 

T h r.. 1 h ı ._ h l f ' ı F ıüaü müracaat etmeleri lüzumu llan olunur. / eeal ilrklyenln 1ı1asi •• ayet •erirken TürldJeDln ıut ıuo eri yaıatan a i••lr a e 0 °ur ar. ak at eıaalı ------_________________ _..,,,.,, 
fikri teceddüdü olan derin lıml tarihte Türk •e terak Atatürkün büy6k ruhu ,,. realite olan milletlerin teı 
iılitlat da Mustafa Keaıalıa lcintn sembolu oiarak kala · aziz hatıratı önünde hürmet. rtlcı mualıl, da&ma müıte 
•••k Ye ldareıl altında ta · cak elaa mlJU lcahramanınıa le elllerek sonıuz minnet rek ideallere dojru lbdakir 
hakkkuk ettlrlld._ J Tetrlnl · ztyalı karı1111ıda Arnayut md· •• tazimlerimi anautana bar Aaazın tükenmek bilmez 
•a•t 1922 de saltanat lira letlata du1makta oidufu ıaadet •e refah temeontle btr kaynafı olarak kalar. 
Ye 29 Teırlnl•••el 1923 de acı'Ja •ıaret etmektedir rtmle arzecler, bü1iü Ata 
C Ooıl Türkiye dıze ıelmlt 

umhurJyet ilin edildi. 3 Honı-konı, Chektal Çın türkün ıaybubett eltmeıtle 
M 2 olan beıerlyetln huzurunda 

art 19 4 de de hıl&fet il· ajansı tebltl edlyer: yana• Türk milletine n bü-
d ) ~ T kurucu ve yapıcıaına ıon 

ıa • 1 ••· ürkı.,e, ıntllt sa- Çtnde bizzat Çının bGyük tin ıark alemine en aaml. 
•aJllnln kurulm o 1 ı tazimlerini ar:ıetmeie hazar-a1ını, • na· bir deYlet adamı ıtbl tak· m taziye erimi ıunarlien 
kalit 'Jollar ı •-ı f b k d h lanıyor. Onun yaratıcı ese· anın D• fa ını, dtr adli en TOrkfye RetılcuDI Qyü i inin ııllb •e me · 
laeyaelmllel •azl'Jettn reaa- huru Kemal Atalürkün eltm sal arkadaıı •• Türk mll · rlaln ltyal&atlt halefleri olan 
aet keıbetmeıtnt Kemil h b f }etinin ondan ıonra eo çok 'J•DI Türk zlmamdarları lal· 
Atatürküa enerjisine, zeki. a ert Ye ah, biylk btr lae. 

yecan te•ltd etmtı Ye bütün ae•dtjl •• itimat ettıtı Lo 
aına •• •l'Jatetlne medyun çı b b h zan kahramaaı ıayın General 
dur. Uiuruada Türk mtlleu . a mat uatı u acı .idlıe 1 1 

hakkında neırlyata batla smet nönüDün cumhur rl-
nln kanını dökmüt oldufu y .. eune lntlhabanı bu kür-
1111111 JatfklU hf11lnl kalbinde mııtır. 
her ıeydeo üıtün tutan Ke- Çın ıazetelerl, milli Türk 

kahramanının laayah Ye mu· 
mil Atatürk, tecezzi kabul 

azzam .. eri hakkında çok 
etmez ıulhuo Ye kollektlf derin btr ıempaU •t- çok ı,0 . 
emniyetin bir ıamplyonu ad · yük bir hayranhk hlılerl He 
delmekte olduju So•yetler 
ittihadı ile dostluğunu tak 
viye ve fnldıafa mazhar et· 
ti Kemal Atatür"ün Türkt
vede f e•1'alide bir preıtftl 
halk arasında müıteına bir 
merıublyetl Yardı . Atalür· 
k6n ölümü, Ttrld1ede bü· 
'Jlk halk kütlelerini memle· 
ketlerinin lıllklil Ye hürri
yeti kendileri f ıln pek aziz 
olaa kimseleri derin bir ke
dere rark etmııur. Mlıtakll 
Türktyenln doıtları So•yet 
ef ki.rı umumlyell ve dtjer 
memlelıletlerdekı terakki ta
raftarı bütün melaafıl TOrk 
mllleUnln matemine ıamlml 
ıuretle ittlralr etmektedir. 

mitalealar yürütmekte, ay. 
nı zamanda büyük ölünla 
en yakın ıılih ark•daıı ve 
eaerlol Jdame edecek en h -

yalıatlt adam olan n•mdar 
laaleff lımet loöoGnün ıt 
tayJılnde buluemaktadır. 

Bitaraf ta Kunıpao ıaz~· 
teıt 'Jazı1er: 

•türktyenln kahramanı 
Refıfeumhur Atat6rkün •a 

ıüden de kemali memnuDI · 
yelle aelimlar ve tebrikleri 
mi arzederim .• 

Devlet relılnden ıonra 
ıöı: alan Antakya mebuıu 

Ye reta •elırlll Vedi Karaba'J 
da blr nutuk ıöylemlf ve 
Atatüıküo azla hitıraaına 
.hurmeteo azayı ıükuo duru
ıcna da •~t etınıttr . Heı da 
lttk• •1• kta durulmuttur . 
Buadan ıöz alan Jıkeu.ılerun 
mebuıu Hamdi Selçuk bir 
nutuk ıöyltyerek demlttlr lıı: 

En büyGk tnıanı, en bt · 
yük Türkü. en büyük mOr · 
fldl , en bü1ük kurtarıcıyı. 
en aziz we en ınüıflk haba 
mızı kaybettik. Hududıuz 

bir acımız Ye ıooıuz bir iz · 
ttrabımız •ar Onun en ıon 
eserlerinin ıaacietlerlnl lae· 
nüz tatmaia baılamııtık . Bu 
ıaaclete ebedi btr zehri htc 

kanların ıtındJk' muuzeneal 
ıçla kale vazifesini ıörrnit 

olan her ıe1e kartı imanla 
rını izhar etmek zaruretini 

hl11etmltlerdlr . Bu imanı 

biltün tantp ku••eUmtzle 
•• btUün aamlmtyeUmlzle 
bizde derhal tzhar etttk. 

~lef teroo Vıma ı•zeteıl 

de bat makaleıtnde aynı 

mütale•ları ıerdetmekte •e 
•elice olı rak fÖJie demek· 
tedlr . 

•Son hi.dııelu dola7iılle 

Atlna tle Ankara ar&1mda 
teati edılmıt olan telaıafiarı 
okuyan Yunan milleti, iki 
memleket ara11ndakı ıaml
m i doatlujun •e tumad 
eıaaına müınentd tttırlld me· 
aatalnln bu yeni te:ıahirlerl 

karı111nda ıevfnclntn 1ent 
leımekte olduinnu ht11et
mektttdtr. >> 

Hronoı ıazetesl dt1or ki: 
«Cidden acı bir hldlae. 

Balıkesiı· T<tıııı Sieil 
M1ıhctfızlığında•ı: 

Kepıüdün CamUcedlt mahallesinde Abaeı İattfaPıdt~ 
metruk Ye hazineye müntekıl ıafı Molla Emin .ere••~: 
ıolu Bakkal Hüıe1ın. oilu Halli İbrahim •e lbrahlm peıll 
lı•an, arka11 Haca izzet oflu Şükrü, önü yol tle çe•' ~ 
339.48 metre murabbaı olduiu ülçüıü ıonunda tahakkı• 
edea maamüıtemıllt hane •e ha•luoun hazloet rnall:

1
: 

11a111111• Tapuya baflanac~tından bu milk hakluod• " 
ıuaa bak lddiaaında bulunan varsa tarıh tllndan ıtıb•'' 
OD rün zarfında Tapu Stcı l Muhafızlığına müracaat etr1'" 
lert bıldtrıllr. 

Müf tilü~ten: 
Cınıl: 

Bujday 
Hutday unu 
Arpa 
Kuru Gzüm 
Hurma 

Kuruı: 
ıo 

17 
12 
67 

250 
Ruatha.ne Dırelı:törlüjü· 

nüa teıbJtJ •açhtle (23) ıkın · 

dteırln 933 Çarıamba aıünü 
Şeker bayramıdar . Mutadı 

mız •eçhJle bayrama yakın 

fitre ve zelci.tımı7.ı Yerlrtz. 

Tıceret eduı baıkanlıjından 

aldıiımız fehlrlmlzl11 raylct · 

rtol artırm•ktadırlar . 

Sayın ha ikım171n d• "'
3
• 

kellef oldukları fitre \fe ıl ,,
katlarını Ha va Kururo" 
•ermeleri lüzumtL bildirili'" . ,,. 

Bayram namnzı alafır' 
cJ

• ,. 
ı• ıut yediyi kırk ye 1 

ktk1ı 2eç~ tf a edll~c.ektlA 

r----------- ı 1 TÜRKDILI e' 1 
1 Pazartt-alnden baıkn h ' 
1 aün çıkar. Si) aıal gaxete·· 

oe ıöre fıtre kıymeti yuka- 1 
rıcla ıöıterllmtıttr Her 1 Y ıllıiı: 00 urllt 

keıce bılındı;ı Yeçlule yur · 1 Altı Ayhiı:•Oo • 

dumu~uo muhafaza •e mü· 1 Saym: 3 • ıb' 
dafaa iletlerlndeo blrtıl, bel 1 Gü.aü .ıeçmıı ••111•' 1 
ki en blrlnctıt tayarecltr. 1 kuruıtur. 
Tayarelerlmtzt her türlü 1 ADRES: I 
aebeplerle çoğaltmak milli 1 BALIKF.StR l ÜIU<!Jfl- J 
bir borçtur. Dıt~r milletler •l.t..----~ 
Sahibi ve Baımuharrtrı: iSahkeıtr Mebusu ti. KARA~ 

Retstcumhurluk makamın 
da AtatQrke halef olan zat 
onun en .,akın ılllh arlla
daıı olan lımet lnano, lıtlk
lll laarbtnd Atatürk 12 fa· 

kit.iz zf 1ajı. aıll lurdeı Ye 

doıt mtlletl yüreilndeo ya· 
ralamııhr. Bız Çtnlılu he 
ptmfz bu mateme ııttrak 

edl1oruz 1 zira büyük btr 
mtlletln bu c;ek ıe•tlea Ata· 
sının ufulü yalaıa Türktye
de deitl aynı zamanda bl · 
ztm lutamızda Ya bOtün htr 
ciOoyada blyOk hlr botluk 
bırekmaktadır. Tür&clyeden 
ecnebi müıte•ltlerl koYao 
ve müteaklheD ufak .. lr ldn 

ran lıartıh Arkadatlar laaıı 
ıölııler kadar yükıttlr elan 
bu intan bize en 1akındı. 
~oa iki aeaeılnln batlıca fa· 
all1et •••:uau Hatay •• •• 

Tlrk·Yunan doıtlufuna ıe
ntı bir tezahOr Ye bu dost· 
lutun her tkl lcomıu mille. ı 
tin •lcdanlarana kök salmıı 
oldufunu tı~ata Testle ol j ""."Ç_ı_ka_r_ı_m_G_e_n_e~l-D_ır_e_k..,to~-r~ü~:-F_U_A_T_B_f_L_' A_L 
muıtur. Baaımy~rı: Vilayet M•tliaaeı - ll&h "•ıh 


