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Reisicumhur ismet lnönü, Millete 

Bir Beyanname Neşretti 
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Atatürk Dün Göz Yaşları Arasında 
Ebedi Medf enine Tevdi edildi. 

-----------············-----------
ATATORK VATAN SANA MiNNETTARDIR. 

" " -ismet Inönü-

Ebedi Atanın Dün Ankarada Binlerce· Yurddaşın Göz Yaşları Arasında Ebedi lstirahata Çekildiği 
Etneğrafya Müzesi Ve Kalabalık. 

i - A amıza Yapılan C aze Merasimi Cumhur eisimizi 
lete Beya namesi .. EmS.alsiz V -Co-:--Hazin Oldu. 

------··········------«A tatiırk! .. Aziz Hatıran Sön. 
mez Meşale Olarak Ruhları

mızı Daima Ateşli Ve 

Cumhurreisi Ağlıyor, Halk Ağlıyor, Ecnebi 
Heyetle:r Ağlıyordu, Gençler: - Ata .. Bizi de 
yanına Al, Diye Hıçkırarak Bağırıyorlardı. 

Uyanık Tutacaktır.» Ankara. '.ll [ Huıuıi mu 
L ı ( ] R habtrlmlzdeo] Büyük Ate. An.ara, 2 A..A. - el. viicudu hUrahat yerin~ te• 

aicumhur lamet lnönünün dl edllmltUr. Hakikatte yat- bugün eoalz ve çok hazin bir 
millete beyannamesi: Büyük tığı yer Türk mılletlnln onun cenaze mera1lmlle, Ankara· 

Türk mllletloe bütün ömrünü fçln sık ve tftıharla dolu lalarm, Türklyenln her yerin · 
htzmetıne vakfetti il ıevglh olan kahraman ve vefalı den gelen heyetlerle, adedi 

mılletfnln ihtiram kolları I o~ludur . Atatürk, tarihte 30 zu bulan ecnebi heyetle · 
Üilünde U'u Atı.türkün fr.oi { Sonu üçüncü ıayfAda ) 

yük Millet Mecllsl önünden 

alınarak Etnofrafya miizeat. 

D~ götürü\dü. 

Büyük ölün6n bulunduiu 
kataf alkıo önüne baıta 

Cumhurretıı' ismet lnüıı6nüo, 
Baıvekll Celil Bayano, 
Mecl l ı; Retıt Abdülhnl!k R~n 

danın, Maraıal Fevzi Çak· 
maim çeleo"lerl olduğu 

halde yetil tafllolar üzerine 
hadsiz heaap11ı ~elealder 
koomuıtu. 

Halk Parllılne kadar uza
nan çelenkler lııamyonlarla' 
nakledtlemlyecek kadar çok· 

( Sonu tiördüncü ••vfadııı) 



IAYPA 1 

YASLI GONON NUTUKLARI .. 
Cumhuriyet meydanında söy

lenen rı uluk!ar: 
Vasd lspartahnın 

söylevi: 
Sa vın yur d ı la ; 

Y nratılııt•n b.,r>üo~ k n 
du eı • n ve tsr hte emı · 
lınt görmedıitra Al! n öldo. 
RGyilk millet ten ui oi. 

Bii•ilk Alft; 

S.n TirJciia mazisini ,az 
dıo, lıUkballoe 41ol açtın, bt 
ze b..Uilmlzf, 6zgürlüğümü 
zl •erdi•, yeni btr vatanla 
yep yeol bir rejim kurdun. 

Ey T6rk ıenct; alla: Onun 
actılyle bitin millet atlı 

yor. 8ltl11 T6rk dünyası, bü 
tGn cihan aih1or. Görüyor· 
tun ld, bOtln dünya büyük 
Ata ildll, diye haykmyor. 
o.un illmü tesiriyle aenln 
acına, ••t..,tae katılıyor 

Ey ul• Tlrk mflletı!. Ey 
Tiril .-çhll; kaybettiğin 
Ata• yurdua Ozerlne çöken 
kl~ua, karanlıiı Jırt•o Atan
dı. Yurtlua •e senin kurtulu 
fUD uiruada tufan albt co· 
ıa• 1eller ııbt taıan •e ıent 
kurtarandı. O, ıana yeni bfr 
•atan, yeni bir bayat, yeni 
bir medeniyetle; sana benlik 
•e lıttklllt, vatanına hürri 
yet •• latlllt yaratandı. 

Atamız 6ldü, dedim . Fa · 
kat ha,ır? O, bizim kalbi· 
mlzde, lnanımızda , kanımız · 

da yıııyacak. Yazdıiı altın 
ıahlfeler 6lcat1ecek, yaktığı 

metlenlyet Ye insanlık meıa · 
leıl lalf ıönmlyecektlr. 

Ba,ak Ata, biz ıenln 
mane•I h•zuru•la yaıı1aca· 
fız. A~lllın •e ıöıterdtil• 
yotdan ayralmıyacafı:r . Cum· 
hurlyetl TGrk ı••çltllne 

•••net ediyorum, dedin. Bu 
emaaetl .. auna kadar ve 
en büJlk kııkançhkla ıar · 
11lmaz bir inanla koruyaca· 
iız •e JlkMlteceiiz. 

Bta ıana Ilı •erdik, and 
içtik., bu 1olcla 61eceilz. 

Ey •••• ala; aentn mu 
kadd• rulauaa •• derin ıay · 
ıı Yfl IODIUS ihtiram. 

Feyzi Sözenerin söy
levi: 

Atatlrkln öl6mil haberi · 
nl aldai .. aa l 2 ılndenber& 
dealaler •lhl derin, tufanlar 
ıtbı tatkıa olan bu acının, 

dallar ılltl heybetli ve ai1r 
olaa bu ,.__... e hında ruh 
larımız doamuı. adeta taı 
keıllmltUr. 

Kecierl•l•lzln, acı ve 
elemlerimizin bQyüklüğüne 

6lçl Jok, lztlraplarımızın 

derl11llttn• •on yok. Çünkü 
Onu ka,.ltettlk. Çınkü Ata · 
mızı kaJMttllr. 

Btı bu meJdanda ancak 
milli baJremlarımızı kutlı · 
yacak " on\.r için burada 
toplanacak, coıacak ve ae
vlaçll ha1limılaruıuza yol 
verecektik . Mıster bu mey· 
danda Atam. senin ölümOn 
lçla, Hna .. o hürmet va -
ııtfemtzt r•11mak için de 

ftoplanmak mukadder1nı1 . Bu· 
nu hiç birimiz bir an dl 
ıünme01lftlk, .,.düıünememtı· 

tık, d6tllnemezdil. de . 
Alamın aııldıyan, a!ev ıa 

çao ıözlerl artık ıöndü Biz 
ancak o alev saçan ıözler

den yakhjımız meıalıı.lerle 
kaldık, onlarla kaldık, oplar. 
I• 1olumuzu af4••lat ca z 

Ruaüa Onun ufu lüoe s ih 
yornz B :E nasıl eğla mıya 

lım Ata m! S en i koy b .. deolt- r 
a ğlamıuıu da ne yapım . Se
nı k ~y hedenlerfn nc ıısma ye 
dl k t 111 •r bıt d yana l a· 

yıp gl rk n b z a aıt ğlu

ouyahm At m? 
Kurtardıitn yurdun top· 

raklarana, b1r k A tam! Göz
Jatlarımız ırmak ııbı dökül · 1 

ıün Hıçkıraklarımız ıükra ı 
nımızm nı,aneılnl, ıöz yaı· 1 

lanmız aana baflılığımızın ve 
hayraohiımızın ıf adetini teı 
kıt etler. 

Ancak biz içinden Ata11-

11aı yettıUrmif, Atanı• de•· 
rinde yaıamak baht.na erit . 
mlı, Atanın çlzdlil yoldan 
y6riim611 Atanın tıaret ettıil 

ülküye ha yranhkla ıönGl 

bailamıf bir neıtl olmakla 
iftihar ediyoruz. 

Yurddaılar1m; 

Bu topraiın eıılz e•ladıoı, 
bOyGlder büyGjünü, •••sili 
Ata•ızı buıtlo bir ana ku · 
calına verir gibi topraia ve· 
rlyoruz O, bu toprajı kur· 
tarmak için onun 11n1rlar1na 
zaman zaman, adım adım 

dtktlmtıtt. 
Ey anamız vatan! .. Vata 

nımız olan •e•ıtlt toprak!.. 
Aç bair101 en büyOk e•Ji. 
dıa sana ıeltyor ve 17 -
milyonun ıe•glılnl ıayıısını, 

kalbtnf, benllilnt, hıçkırık

larını , göz Y"'t1armı peıtn 
den getiriyor. 

Şu daklkadt, ıerefiol kur 
tardıiın bayrağın a lbnda 
Etoolraf ya mlzeslnde ebedi 
uykusuna dalan Atam! .• Se· 
•in mezarın nerede olurea 
olauo, tiler Ankaranın yal
çm kayalı kaleılnde, lıter 

Çankayanın t~peıtnde, iıter 

Orman Çıftllilnde, faler Ka· 
mutay bahçealDde olıun ... 
Senin mezar1n, 17 · milyon 
e•lldınıa, senin için çarpan 
kalblerldlr . 

8üy6k Atam; 
Senla, tablahn fe•klnde 

barllnlledeltkler yaraterak 
birer mucize ne•lndea ~ü 
cude getlrdliin ibtdelerln 
aza11aetll ve haımetlı buzu · 
runda huıüi jle e;tlen 
bOtln fnaanl1et lle•I bl· 
ztmle beraber aynı tee116r6 
baykmyor. 

Türk dihtılnl , fefJnl, ba· 
basını, ınaanlyet de en bü· 
yük adamını kaybetti diye .. 

Atam; 
Bu millet , geçmlı aa1rlarda 

ltlyatlarao ae•kt ile bajlan 
dığı ve Allahın yer yüzünde 
bir gölıesı telakki eltlil 
hanıl hül<ümdarın ıırka11ndan 

bir damla ıöz yaıı dök· 
Ui? . . 

fakat, tıte buaüo, J 1 mil. 
yonluk bir kitle bir tek kalb 
ılbt ıenln için çarpıyor, ay 
nı menbadan eeleo ıöz 
yaılarmı, sel glb! Ata11 iç in, 

O, Dünyaya ıeldıkten 

ıonra ıentn ıahtf elerlnl ıüı· 

llyen ıaolı hi cilıeler . büyük 

telilc.kı f'dtlen zaferler sönük 
birer yıldız haJlDde kalmadı 
mı? O, Qu yıldr:ıl rm o r • 
a•nda g~ ıt n de p rJak ir 
varlık değ t? 

Onun 28 
nı , men a~krlol ;yazan aa 
h ifeler yanında binlerce se

nelik veka yi ve hidtsat ne 
kadar ıönük ve ıtllk kalı
yor. 

Ey ıeaç arkadaılar; 

Bü1ük Atam, en mukad· 
dea •arlıfını ılze emanet et · 
ti. Cumhuriyet •• lıtlklill 
mubaf aza ve tcabıada can 
•e kanlarınız bahıına da 
olsa m6daf aa edeceilnizden 

çok emin bulunuyoruz. Bu 
ödev bugG• 11 milyon 
Türkan omuzlarına a1nı 

meaullyetle yOklenmlı bulu· 
nuyer. Mezarında rahat uyu 
Atam. 

Sabahleyin Halkevtnde 
ıöyledtilm ılbi, Allahın en 
ıevıtlt kulu olduiuna iman 
ettiğim Blyük Şefe rahmet 
temenni ederken, ismet lnö 
nüne bay1rlı baıeralar ve 
uzua 6m6rler dilerim. 

Cezmi Tahirin Halk
evindeki söylevi: 

Balıkeılrlıler; 1 

Baıunz ıai olıun , günler· 
denberf ıöyülyor ve ajhyoruz. 
FakBl ıözün ve aözyaılarıuı· 
zın kudreti tztırabımızın ya
n1nda kuvvetini kaybetti. 

Günlerdenberl herkea lztl · 
rabm eltndc kıvranıyor. Ba
tını küralye vura vura eğh
yan talebelerimden, belimin 
kemiği kml dı, diye hıçkıran 
köylü kadm1na kadar her · 
keı acı içinde ... " Yirmi yıldır 

ağlamasını unutan yaıll ıö

nlller, daha ailamasını bu· 
ıin ... öirenen körpe ka lbler 
lztlrap lçtode ... 

ÔIOm, tlluladlilmlz, nef · 
ret ettlltmiz 6lüm, t,ıae l~I 

mtxdekl ıevılnln, saygının 

derin lif\ ol, bududıuzlulunu 
öirettt. 

ÖlümCiblle Ona hlrmetle, 
ı a y ı ı ı ı z 1 ı k yapmadan 
'anaıh. Ölüm Onu ço 
cukken alabtllrdı . Ôlüm Onu 
Çanakkale kahraman l ıfını 

yapmadan elabıllrdl. Ôlim 
Onu, bize büyOk zaferler 
kazandırmadan alablllrdl 

Fakat ölüm Ona aayıı tle 
yan•th· Ôlüm Onun ıözle 
rinl, en IDl'tut, en bahtiyar 
aünlerl Ona ıösterdıkten son
ra kapadı . 

Ölüm, h r faniye teulltılz 
relen ölüm , onun acısını çe 
keolere teıelllılz gelmedi. lkt 
ıün evvel oo•n izinde yürü· 
yeceğlne and içen aıençllk, 

en büyük teıelltmlzdlr. Mdlet 
ve gençlik sağ olsun . 

Atuıının arkumdao akıtıyor . 

Her halde ıu dakikada ta· 
rıh de dize gelmlı buruıuk .. ----:.-------1 TURKDILI 1 alnını Atamın mezarına da 
yıyarak ağlıyor Ağla!. . Bun 
dan ıonra senin sahifelerine 
büy6k, etsiz z ferler hediye 
eden büylil< edam öldü Ai· 
la tuJh, Atam okadar bü. 
yüktür k i, Ooun m addi, 
manevi büyüklüğG ıenln 

aahıf lerine ınj&r mı sanıyor· 
ıgn? O bir clhaodı : Şimdi 

onun adı b ıl ı ba11n• btr 
tarihtir. 

1 Pazarteılndc.n batka her 1 
1 ıün çıkar. Siyasal gazete .. 1 1 Yılhğı. 800 Kuı nı I 
1 Alt ı Aylıgı: 400 • 1 
1 Sayııı : 3 • 1 
1 Güoü e çmaı ayı 

1 
kuruıtur. 

AD E~ I 
I BALIKESIR 1 ÜRK l 'Ll I 1.a .. _.. .. _. ______ .. I 

22 iKiNCi T 1$Rll' 1911 -

Bütün Balıkesir dün ebe-
• 

di Atası için Ağladı. 
··············-~·.,._----------------~--

Cumhuriyet Meydanına Toplanan Binlerce 
Balıkesirli Ebedi Atanın Biıyük Eserine, 
İnkılaplarına Sadık Kalacağına, İcabında 

Kanını Akıtacağına Yemin Etti. 
HalkHindıkl merasim: 

Don HalkevJmJzde aaat 
1 1 de ebediyete tnUkal eden 
Büyük Atatürk için ıöz yaı· 
ları ve hıçkmklar araaında 
hazin bir toplantı yapıldı. 

Bir saat kadar ıOren bu 
toplantıda Hallr.evl, Ulu 
Ataya ıon aayıı •e tazim 
duyıularını göt t • r m e k 
için merdl•enlere kadar 
dolduiu gibi, bahçedeki, Be · 
ledlye alanında ve dtier 
yerlerdeki hoparlörler ön6ne 
atlnlerdenberl aynı acı Ye 
lztlrap taııyan btnlerce ka
dm ·erir.ek toplanmııtı. 

Merasim lıtıklll marıı ıle 
baıladı. Müteakiben tlalkevi 
Relıl Feyzı Sözener, Hallı.evi 
sahnesine çıkar:ak ıöyJece 

ıöze baıladı: 

«Atatürk. Tarihin yükıek 
semasında Ye ılneıfnde m.,d 
di ve manevi ha,metlnln 
bütOn varhğıle 1enelerce par 
ladaktan sonra bir yıldız ıt 
bl akli gitti . Fakat arkaeın· 

dat ıönmyen gür ve nurlu 
btr iz bıı aktı. 

Onun maddi ba1ahnın 
biçbtr faniJe nasip olmıyan 
ıerefll meokabelerlnl taktp 
edersek ıörürl\z ki. tam 19 
ıene tarthin huzundu büyük 
ve çetin lmtlbanlBT ıeçlre · 

rek bir milleti mutlak •e 
muhakkak bir alnmden km
taran.. Ve yep1ent bir dev 
let kuran bu bayatta ne 
ölçülmez bir azamet Ye bq 
met vardır . Tarih bile Onun 
kar111ıntia eiiltyor, 11tt1kçe 
artan kudreti karıısında 
Onun athiı tarihi adımlara 
ıeçid veriyor.» 

Feyzi Sözener bundfln 
ıonra Büyilk Önderin ço 
culduk, tabııl çailarını •e 
harikalar Jaratmakla geçen 
b6tün hayalını anlattı . 

lıttlclil ' mücadeleılle T6rk 
mıUettne nasıl hayat •e can 
verdlflnl luhettl ve heye· 
canh ıöılerlne ıöylece ıon 
verdi: 

«Onun r•jlmini yaıatmak, 
onun emanet ettiği Cum 
burlyetl medeniyet dünya · 
sıom ıon merhaleılne kadar 
ulaıtarmak ... 

Onun hiçbir zaman kaib 
lertmlzden çıkmıyacak olan 
m nevi varl.ğını daima ıad 
etmek lçlo Atat6rk rejiminin 
çalıımak ve muvaffak olmak 
ctdaU durmadan, dinlenme· 
den devam edecek.» 

Alkıo larlı ıona eren Halke
vt Reisini ıözlerini, Kayabey 
Baıöğretment Cemil Atak
lının ıöylevl takip dU. Ce
mil Atakh, Bahkeılrln, bütCln 
ulusun candan bağlı olduau 
Ulu Atasının hayata gözle 
r lnl yummasından duyduğu 

derin a~l}' ı a tetlı :ıöz lerle 

anlattı ve alkıılandı. 
Bjlihere Lıae Türkçe öğ 

retmenl Cezmi Tırhtr, büyük 
yn11 terennüm ed"1l bir ne 
ılr parçutnı içten ıelen 

bir duygu ile okudu. Deha Saat 14 de batta • .ıı fi 

sonra Dumlupınar Haıöiret Parti Sa ıkanı bul...,dlli&J 
meal Cevdet Demiray, Bü- halde vilayet er.ki.111 •a.;• 
Jük Şefin, Bahkeılrl zt7aıet. ıeldller . Bu ıırada kole ~ 
ledne ald hlbraları canlan - erkanı, subaylar, Parti, ,...ı 
tlıran bir yaz111nı okudu. Ve kevl menıuplara, aıml'f_...,, 
nihayet Lise Coirafya öğ teıekk6ller, Ltı•, Otr•-' 

•''' retment Rafet, Büyük Ata okulu, ilkokullar, qtorc 
nın ölü1nıle duyulan dertn •• binlerce Bahkeılrll 1•'1' 
tee11ürO anlatan, Onun eser· rint almıılardı. " 
lerlol canlandıran ı6ylevlnl Beıta Valinin, ParttalDı 1)e I' 
•erdi. Esasen ıünlerdenberf let Demlryollanam, 9919119' 
milli mateme ıark olan halk, nln olduiu belde U.~1: btlt6n bu içten ıelen hltA· J1f1 ber derecedeki hOtb 
belerin önünde artık ken· 1 NrJll•'' 
dini tutamıyor, Bü7ük Ata- ların, Ziraat, f Ba1*e l 
•ına •i ıyoı-, atlıyordu Ş hır K.u lubünlo, spa-:, 

rın, aazetemt-dn u "' ı. Feyzi Sözener, Atat6rk6n -W• 
reoçllfe olan hitabeı lni .,.. birçok. t!llldeo fıırzla ~ 
nı ıaz yaılan tçtnde okudu Büyük Şefın bOatD etdfll'' 
ve hazıT bulunanlan üç da kondu . 

1
• 

kıka ıük6ta da•et etti Uaikevl bandosunUll fi' 
Halk ayakta .. Derin ıükQ dıiı lıtikli.1 mart' •e Ş.,,.1 . 

ı • hı miltem.adl zaptedilnıeal nln matem martı •Yl1 .,e 
lmk1.uı olmı n hıçkmlclu dtnlendt. Saym VaU111tS 

boğuyor, göz yaıları birbırı Parti Baıkaoımız kii"'1' 
k _... L..-~I, 

nl ta ip ııııulyor. çıkt ılar . Parti adma, .-- ~· 
Bu yHlı toplantı böylece bulunan binlerce halkın, ~I' 

derin bir fztlrap fçerldnd-e teplfntn to kıdblnln derlllUIJ , 
ıona rdl rtne kadar oüf uz edem h~'' 

Cumhuriyet alaımdaki merasim: doıu, aünl erdent>erı ._..,.., 
duyduiu derin acıyı, filli"" 
kederi ifade eden çok lltiflll'' 
li bir nutuk ıôJladı•: ~• 

Ayan 10 aca perıembe d 
nenden beri derin bir reıı 

Ye izttrap içinde bulunan 
Balıkeılr din BürDk Atası 
için uat 14 de ı6z Y•tları ara 
11ada lltm'aılm r•ptı Bınler 
ce halle ıünlerdenberl oldu 
iu ıtbl fil b(ly(lk e•liıdı l~ID 

bır araya selerek atladı, 

luçkırdı Onun açhiı yoltian 
d6nmlyeceilne bitin lnanile 
and ıçu. 

21 lklaclteırln .. . 
Bu tardd Bahkeılr asla 

unutmıyacakt1r. 

Resmi dairelerle birlikte 
bütün dükkinlar, gazlnolaT 
kapandı . Bat.lceılr, AtHına 
yapılan cenaze meraılmt ıü· 
nünii; elini bütün maniılle 
tıten çekerek faalıretten 
uzak bulunarak Onun ma
nevi huzurunda atlayarak 
ve ona olan baflılıiım tek· 
rarhyarak yas içinde ıeçtrdı. 

8 . Etem Aykut bu_._.. 
Blyük münclyl, ea.ka• .,. 

lerde Allahın bu --~ 
ıönderdlil en boytlk -
e•lldı olarak tantf-.ttl 
o zaman kol..... _..,.tt 
Muıtafa Kemiılta, Ablla ....... 
de•rlne kartı tıran ..N9..,. -le birlikte bulund.,_ ,,,ı 

bu ıuretle çok miti• 
oynadıiını, Har9ket {)tiJI'. 
ıunun lstanbula pchırlhııll" 
ılade tie keza bu maili ..... , 
ramanın b6yük btr _,jl il' 
fltttJğtnl tebarOz ettwdı .,.._ı .. 
bayet Anafartalar.da ,..;Is._ 
riblne emsalsiz btr •Nrjıf• 
zandarao Muıtafa "...;;il' 
19 May11da en lre,. _...,... 

de Samıuna çılrarak, ~ 
• zeler yaratarak laUllya ) 

( Sonu dördüncü .. ~__..-. 
---- ~ ··--i 

=- ------

1 

Balıkesirlilerin Dünkü 
Büyük Yemini. 

Dün yapılan yaslı merasim sonunda Valtadz ._ 
Partt Baıkanımız Etem Aykut küralye ıelerek elttdl' 
Atanın bıraktıiı en büyQk eıer olan Cumhul'iyattn Vf# 

Onun lnkıliplannm bOtün ulusun elblrltil ile 111uı-
f azaı:na çalaımak ıuretlle ruhunun miltterlh el~I 
leceiınt veciz ı6zler1e tfade etti ve ıu ıatHlar1 _,,., . 
llyerek meydanı dolduran binlerce halkı yemine da,..;t 
etti 

Halk içlen gelen bir arzu ile aadı te:lırraT etti._, 
EvYeli kelime kelfme Etem Aykutun, ıonra b8t0-
halkın ıöy lcdlfl and aynen fU)•du: 

Büyük fltamızın kurduğu Cumhuriye
te, Onun büyük inkJ/aplanna daima etıelP 
olarak sadık kalacağımıza yurdumuz, i5-
tiklalimiz, mukaddes var/J,ijımız içİn ka
nımızı akdacağız. Canımızı fedtJ e~ce-
ğimize şerefimiz, namusumuz, Tiirklir 

ı ğümüz adına and içer, yemin ederiz. I 
'-· 7# 
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Tabutu taşwan top arabası ve ~Lak i,oMedeı ı binlerce~halk kütlesi 

• 
~ 1 

"-enaze İstanbuldan ayrılırken Eminönüne ve cıvanna toplanan halk l 
'-=. 

TORKDJLl SAYfA& 1 

Cenaze Zafer torpitosundan Yavuza naklediliyor 

Zafer larp .tosu cenaLeyi Haydarpaşa açıklarında demir/iyen Yavuza 
naklediyor 

l 1 J Gla •ar ki, btHln mem
•lcet ei>nıuz elem, tzttrap 
f . 
tiacle kıvranıyor. 

4ilıy•uz .. Mini mini yav· 
~lardaD, en J•tlı ihtiyar· 

ta lradar herkeı, 18 mtl. 
,_ TiTlr eynı r6z Y•tluı

'1 41akiyor. NHal atlamaya· 
~-. na11I hıçlrarmıyalam ki, 
O, bir deha ıelmemek üzere 
•lt111ızclen bir kut ıtbı uçup 
ltttt. NHal hıçlnrmıyahm ld, 

'• altın ıaçlı dik baıı. 
' 16k ....... , rözlerl bir daha 
~lre11atyeceftz. Onun kalb
~ttt11aıze kadar ılndlrdlilmlz 

K11kandıfım•z toprak hız 
den içinde hHledtğl klnıni 

alıyor. Fakat ne ln•f11zca · 
sana .. 

Yine hahrhyorum: Bir zl 
yardlnde de lıtaıyondan in 
dikten aonra ıel ılbi akan, 
HYll ve muhabbetle taı•n 
Baltkeılrlılertn ara11ada Be. 
ledtye alamna kadar ıeldt 

Oraya, tam ,.dananın ana. 
ne tlribünü andıran genı ı 
bir kOraü kurulmuıtu, oraya 
çıktı Ye «BahkeıtrltleT! .»diye 
baıladı. Söyledi.. Söyledi. Ne 

ler anlatmıyordu Sel ıibl 
tatan ballr O, ıöyledlkçe 

ylkıelclerden d6kOlen bir ıe· 
lile haline reldi. Eller par· 
çalanancıya kadar Onu al 
'6:ıılada. 

ATASINAlVEDA E E 
MİYEN BALIKESIR. 

betçllere Aeılendl: 
- Bırakın .. Gelılnler .. 
Onlar beni, ben onlara 

yakından 16reylm .. Dedi. 
Kadı o - erkek, çoc .. k bir 

blrtnl çljnerceıine Ona koı
tu 

Sanki O ebediyete kaça
caktı .la Onu tutmak lıtlyor . 

duk, Sanki Onu bir dalaa 
ıöremlyeceilmizl lçlmlze bir 
hlı f11lamııtı da o kadar bü 
yOk bir tehalOkle Ona doiru 
akıyorduk. 

duyamıyacafını bilmtı de on
dan tüft"klerlnl omuzlann· 
da tatıyan nöbetçilere: 
-Bırakın ıelıinler .. Dıye 

haykırmıt E•lltlarını, bir 
bab" dan, bir anadan • dalla 
çok, daha derin ıe•ıi ıle 

ıeTen Bahkeıtrhlerl bairına 
bumak fıtemlt . 

ltaplar1nı, bizi yeni itler, 
hbı lnlnllplar batın• çafı 
.. , .. ıeılnl duyamıyacalaz 

O, 6ldO.. Ah .. Balıkeılr 
~•ıl atlamuın, 1ıuıl hıç 

1'1D•ıın? .. Onun yaratbiı 
tGıet ıGnlerde ancak giin 
~lren ihtiyarlar nual aaç 
''•nı yolma111nl11r. 

O, yine bırrün trenden 
1
"•eelr, Onu aramızda. ku 

~lınuzda göreceflz, diye 
~ltleatyorduk. Kara haber, 
._ •n ıiizel ümtdl de içi 

ltde ildlrdü. O, bir daha 
••lrnıyecek .. 
lr Çoluk çocuk, kadın • er· 
.ıc tAtamız ıeltyor .. » dl-

~ Onu kartılamak için lı· 
"''Yona koımıyacalc, aayga · 
•ıın ve ıevrlmlzio çenbe · 

ti 1 
~ine alamıyacafız. 

lıte içimizi parçalayan bu, 
.... tbıı olan budur. 

. . . . . . . 
Onun Balılceılrellk ıelltl· 

~I hatırlıyorum: Geçeceği yol· 
''• halalar ıermlttlk Sanki 
')•lılarının toprağa temas 
•t-.a \ 
() eılnden korkmuı, yahut 
t a~u topraktan k11kanmıı-

•111· () ' hal bulci buran 

""'- lcanlı ı~z Yatlarımız ıua. 
lada toprala •eri1oruz. 

B.lmlyoru01, aradan kaç 
yıl seçti . Ne acı tec~llıdtr 
yarabbi: On birgün evvel 
bu ıehlr aynı yerde yine o 
lıUkamete, o tadırvana mü · 
teveccıh olarak heyecan, iz 
tlrap lçınde oradaki hopar . 
lörden radyonun verdlii ka-
ra h•berl aldı. 

Yandık . Ağladık . Şehir, 

her eTlnden bir cenaze çılc· 
mıt gibi mateme bQründn. 

C:oculılar mekteplerde 
« Atamız .. » dıye haykırarah 
ııralara kapandı . Büyülıl ler 
birbirlerine teaellı vermelc 
çalııarak karıılakla ağlattılar 
. . . . . ...... . 
Yine hatırlıyorum : Atr 

baıka ziyaretinde HaUcevlne 
uğramııtı. lle!k, b ir babanın 

etrafına toplan ll n çocuklar 
ıt'>t onu çcYlrmlııt. 

Yine lnluliplar, yenilikler, 
iyltkler, ılertllklt!r gölteren 
o ateılı ı~b.ler . . Salonu dol 
duran kalabalık, tek bir in· 
HD ıftkOtıle nefeı almadan 

onu dınlıyor . 
fakat din aynı yerde 

ıaz yaılarlle hazin bir tlp· 
lanh yapıldı 

O vakit düıfinebılırml)'
dik kt, birıün ıelecek, top· 
rajın elimizden zorla çe · 

kip aldıfı O büylk 
adamın ölümii önüncle yine 
bu çah altında 16z yatı 

dökeceftz . 
Buna naııl inanabihrdlk? 

Btr milleti uykudan uyandı· 
ran etılz dehlnın ebedi 
bir uykuya yatacalını dii
tünmekten bıle korkuyor
duk 

Ne yazık ki, buıün 18 mil · 
yoo korktu;una uğramak 

betbahhlı n tztırabı içinde 
bulunuyor. 

Ytn• hatırlıyorum ve be 
plnlz de çok lyl hatulerunız: 
Doıt Iranın Şablle birlik · 
te ge l mııtt. Btolerce Balıke · 

ıirltyl Cumhuriyet meydana 
almamıflı· 

Onu, mlıaf irile yan yana 
görmek tçln bütün tehir 
yatağından taıan bir oehtr 

ıibl caddelere taımıth 
lıtaayon kapmnden çıkar 

çıkmaz bir a lkat tufanı 
koptu. 

Al tın aar111 ı çlnrı arka 
ya taranmıt. Mavi ıöz 
lerl ve çehreılntn bütün 
hatları güHiyor, «Yaıa! .. 
Varol. » diye haykıran COf 

kun Ralakel!irlılere aynı ıı · 
cak tebe11ümler dağıtarak 

ıapkaeına 1allı1or. 

Meğer bu t•pka eallayııl
le bize:- Hot bulduk, demek 
defli: 

- Allaha ıımarladık .• 
Demek ltttyormut Ah .. Ata •. 
Ah Atatürk. Buriin boynu 
bftkülü yetim bar ktaiı biz · 
lere niçin bu: «Benim ıon 

ıelltlm.» Diye ıoylemedın, 
anlatmadıo kt; 26 bin n6-

fuı1u bu ıehlr ellerini öpüp 
ayaklarına kape.nıın Ye ka · 
na kana ajl.uımh BCiyftk 
kalbine ıeleceiln her günü 
bir rüneı a~aklıjlle doğdu 

iu ılblı muhakkak lci bu ıe
lltlnln ıon olduğunu da bl· 
llyorduk. Şaphaoı onun için 
aalladın ve bize veda ettin. 

Ne yazık ki biz una ıoo 

vedaı yapamadak, itte içimi· 
zln kanayan en büyük ya 
ra11 budur. 

Yine o ıeldiji ıünün ak · 
ıamıydı . Mlıafhlnl Vali ko 
oaaında yatırda. Kendi de 
vağonda yatmak Üzf're o 
zaman Batvektl olan Cum· 
hurrelılmiz lımel lnönü ile 
tıtuyona ıeçtl. H"' k arka
Aından akın ediyordu, lllaa. 

yon bir anda mahıere dön 
dü 

Vagonun pencerelerini 
açh Halk o ıülen rözlerİ, 
o albodan baıı görGnce ona 
koırnak lıtcdı . 

Fakat pollı Te aaker n6· 
betçi!..,, aldıkları emre ıcbe 
haklı olarak halkı tlerl bı 
rakmak tıtemtyorlardı. 

Ata bunu anladı •• n6 

Kalabalaiın llerlıl Taio· 
nuna kadar ıokulunca Ata 

ıö1ledl, halk ıöyledl, çocuk· 
lar ıöyle:il. lkı aeTıilt karıı 
kartı ya ıeçttler. 

Anlattılar, anlattılar 

Fakat muhakkak ki, ne 
Ata evlltlarına. ne e•lltları 
Atuına doyamadı. Saatler 
ıeçtl. ıece ılerledt. Nıha· 

yet Ata kendi yoruldu
ğu, kendı uykuıuz kalacafı 

için deitl, kartmnda H•rl· 
den, heyecandan taıan hal 
lu yormaktan •e uykuıuz 

bırakmaktan çekinerek: 
- Sizi daha fazla ra · 

bat11z etmlyeylm . Hepinize 
iyi ve hayarlı receler Diye 
içeriye çekildi. 

Halk Stze de iyi receler .. 
Diye baiırarak ve dalıala· 

nar"~ Büyük Ataaınm hu 
zurundao ıükünetle ayrıldı. 

Mt"i•r Atayı bir daha 
ıaremiyecekmıttz .. Meier O 
bize, aziz nltını dün An· 
karaya götürıen Tafonunun 
pencereıtnden da ha o za • 
man Teda edlyormuı . Me· 

ğer biz nöbetçllf!rl de ite. 
rek Onun için bu kadar lt6-
yük bir tehalGkle Ona dol· 
ru kotmutuz. Ve meler ki 
O d• blal bir daha f6remlye 
ceflnl, iman dolu Hılmlsl 

ETet bilemedik Atamız .. 
Anlıyamadık .. Btsl affet .. 
Nöbetçl ierl yıkıp inine 

koıtufumuz ılbl, ••loaun 
tahta pervazlarını da kopa· 
rıp parçalayarak aenl kucak
lamalı , ıenl buın yanan, 
hıçkırak l arla dakGlen balrı · 
mıza bumahydık. 

Sana huret stden, kilo
metrelerce uzakta afhyan, 
döiünen bu tehirin ıuçunu 
baiııla, öl6mlyle bltün 
dünyayı mateme bGrGyea 
Ulu Ata. 

Cevdet Demirlly 
- ........ ·~···· 

Cumhurreisi
mizin beyan-

• 
namesı 

( Battaraf ı birinci Hyfada) 

6irendlitmiz en zalim •• 
ha k11z Utlham rOnOnde 
meydana atılmıf, TOrk mtl · 
letlnln maıum ve haklı ol· 
ğ'unu iddia ve tlln etmiıtlr. 
İlk önce ehemmly~tl kana
mıı olan gür aeıl ula yıp

ranmıyaD bir kuvvetle ntha· 
Jf!l bOıtün cihanın ıuuruna 

nüfuz etmlıtır. En büyiik 
zaferleri k1'zıaodıktan aonra 
da Atatürk 6mrftnu yalnız 
TOrk mllletlnln haklarını 

lneanlvete ebedi bbmet1erlnl 

"'" tarihe hak ettıjl meza
n!yetlerırıı hibat •tmelcJe ı•· 

(Lütfen çeviriniz) 
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Ata 
E 

ız Yaprlan Cenaze Merasimi 
salsiz Ve Çok Hazin Oldu. 

( Baıtarafı birinci ıayfada} 
tu. Ahının cenazesi adeta 
bir çelenk ıehlrl içine ahn· 
mııtı . 

Töreni Orgenerel F11hret· 
tin Alt y idare edıyordu. 

Ecnebi heyetler Ankar 
palasın ônüode, askeri kıta

larımız Çeokırı caddesi boyun· 
ca yabancı kıtalar da Parti 
ile Halk aloemaaı istikametine 
ııralanmıılıudı. 

Saat ona doğru baı ucun· 
d dört generalin kılıç çe· 
kerel.c nöbet bekledlil büyük 

çirmtıtır. Mtlletlmlz&n bü 
yüklüğüne, kudretine, f aztle
Une, medeniyet hıtldadına ve 

mükellef olduğu lnunlyet 
vazifelerine sarsılmaz IUka 
dı vardı Ne mutlu Türküm 
diyene, dediği zaman kendi 
engin ruhunu hiç ıönmez 

aıkını en menilı bir ıurette 
hulaaa etmlt idi. Fena zihni · 
yet ve idare ile geri bıra

kılmıı Türk cemiyetini en 
k11a yoldan lnaanlıiın en 
mütekamil Ye en temiz zlh
nlyetlerlle mücehhez mod· 
ren bir devlet haline getir . 
mek Onun baıhca kaygı· 

11 olmuıtur. Teıkllatı esa. 

slyemlzde ve bugfio hizmet 
basında irfan muhitinde ve 
gentı halk içinde bulunan 
bütün vatandaılarıo vlcdnn
larında ycrleımtı ol n latk, 
mllllyetcl, halkçı, inkılapçı, 

ölü katafalka dayanan mer
divenler va11tuıle aıkerlerln 
elinde indirildi ve frak 
g!ymfı 12 aay)ay eı:zlz na 
aşın bulunduğu tabutu aldı· 
lar. Son nöbeti bekllyen g.,.. 

4 

neraller ta but arka11nda yü 
rüdüler. Tabutu top araba· 
sına koyan 12 aaylav ıun· 

lardı: 

Hilmi Çoruh [Mardin], 
Hamdi Güraoy {lıtanbu1} Akıf 
Bayındır [lıtanbul) Zühtü 
Akm [Kırklareli] [Danlı Eyüp 
oğlu [Trabzon], HtıtıaD Alı 
Yücel [İzmir}, Mehmet Som. 
er ve Naılt Hakin Uluğ 

[Kütahya] Kenan Ôver [Ma· 
nln] Oıman Ergin 1 Manita] 
Hıkmet lıık (Erzincan) Ga · 
llp Toker fTokat] . Tabut gôz-
yaıları arasında top 
arabaıına baflandı Ce 
nazenin , önüne Rlyase
tlcumhur orkestraaı ile 
iki 11ra deniz ve bava ıu

bayları geçti. Org~neral 

Fahretttn Altayın •erdiği 

ltaret üzerine merasim baı 

ladı Bu eınada Rlyatetl · 
cumhur orkeıtruı Şopenln 

matem marıını çalıyor, me
buılar, büyük ünlformalarlle 
bütün genarallar aflıyor· 

tardı. 

Bu 11rada tayareler hava· 
da uçuyordu 

Cenaze trene muvazi gel
diği ıırada bir tayare müte 
madlyen tabutun üzerinde 
uçuyordu. 

Cenze geçerken halk ve 
geoç\er bağırıyorlardı: 

- Atatürk bizi bırakma .. 
Halk büyük ölünün tabu· 

tunu •örebilmek fçfn oradan 
oraya koıuıuyordu. Cenaze 
müzeye dofru derlerken 
her beı dakikada bir top 
atllıyordu. 

Nihayet saat J 2 ye yak
laıırken cenaze devam eden 
aynı göz yaıları araaında 

Ttcaret Mektebini geçerek 
Numüne Haatahanesine var. 
dı ve çok ıeçmeden de 
Etnofrafya müzeıine yak
laıtı. lamel lnönü. yavaı 
yavaı top arabaaıoın ardın · 

dan yürürk~n. Celal Bayar, 
AbdOlhalık Renda, Fevzi 
Çalcmak onu takfp ediyor · 
lardı. Ru 11rada ecnebi he· 
yetler de müze önündeki 
boılukta yer aldılar. 

Rüyfik öliı burada da 12 
generalin omuzlarında yük · 
eelerek ebedi lıtlrahat-

gahına yatırılmak (bere 
müzeden içeri ıokul · 
du. Abanoz tabut, beyaz 
taıtan yapılmıı kaideye yer 
leıtlrlldı . Bu 11rada Atatür· 
kün hemılrelerl Bayan Mak · 
bule Bayıal. tabutun önün · 
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Balıkesir Orınan 
Başmüheııdisliğinden: 

Beher kentalin 
Muhammen bedeli Muvakkat temfDall 

Ormanın lımt: Cınıt: Miktarı: Lira Kr. Ura. Kurut· 
Çörtlen Mete ~ö· 802 30 18 5 

mürü 
Yumaklı Ada · Mete kö· 824 30 18 54 
çalı rnuru J 

1 - Savaıtepe nalıaiyeıloe ba21ı Hıdırbalı köyü hududu clvarıodA HKI Çörtleo or 
manmda 80:? kental meıe köm6rl lıe Kooakp ınar nahlyulnln Bayat köyü civarıoda Yu · 
maklı Adaçalı ormanmdan 824 liental meıe kömürü ıhaleleli ayrı ayrı yapılmak ii:BC' 

re açık arttırmaya çıkarılmııdır. 
2 - Muhammen bedeli ve yüzde 7.5 muYakkat teminatları yukarıda röaterllo>lf 

dır . 

3 - Satsıları 26 - 1 1 - 938 cumarteal günü ıaat on b•ıde Balıkesir Orman Çe~ir
ge Müdürlüfii bfoaıında müteıekkll komlıyon huzurunda ıhaleıl ayrı ayrı yapıl111•lı 
üzere icra edilecektir. 

4 - Şartname ve mukavelename ıuret1erl Orman Çevtrre Müdftrlyetlnde görale· 
bilir. 4 - J - 385 

de diz ç6kmüt ailı1ordu 

inönünün, Celal Bayuın, FBY
zı Çakmağın göz yaşları: 
Relılcumbur, Celil Bayar, 

Abdllhaltk Renda, f evzl 
Çakmak aöz yaılarını tuta
mı,arak mütemadiyen af· 
layorlardı. Büyük ölüye ıon 
ihtiram vaziyetini aldılar, 

ıon eellmlarını verdiler. Ec· 
nebi heyetler de dahil ol · 
duiu halde bütün cenaze 
alayı göz yaıları ara11nda 
büJük ölüyü ebedi fıtl . 
rahatgahına bırakarak ay: 
rılda. 

Ankarayı yaratan timdi 
Ankaranın kucaiında uyu· 
yor. Ankara lalar gece geç 
vakitlere kadar Etnofraf ya 

müzeılnl tavaf ettiler Ye al· 
ladılftr. 

Balıkesir Askeri Satııı 
Alnıa Konıisyonundan: 

• l o 
Bahkeılr kor merkez btrltklerlnln kııhk tbtıyacı o • 

7500 kilo lahna, 17500 kilo praıa . 16500 kilo 11paD•k 
1500 kllo kereviz 1200 kilo kernab&har 1000 ktlo ha•UÇ 

açık elutltmey,. konmuıtur 
Ekılltmeıl 5 - 12 - 938 pazartHI RÜnÜ saat 10 el• 

Bıhkealr kor ıatın atma komfıyonunda yapılacr.ktır. lıblJ 
ıebzelerln muvakkat teminatı J 47 lira 6~ kuruıtur. 

Taliplerin muayyen olan gün ve ıaatte komisyon• 
müracaatları. 

Evsaf ve ıartlar komlıyonda ıörülebillr. 
- 4 - 1 - 386 --

Balıkesir inhisarlar 
Başınüdüı·Iiiğünden: 

devletçi Cunhurlyet bize bü 
tün evıaflle Atatürkün en 
kıymetli emonetldir. Ufulün· 
den beri Atatürküo aziz adı 

ve hatırası bütün halkımızın en 
candan duyguhırlle aaralmıt· 
tır. Memlekcttmtzln her kö· 
ıeatnde ve bütiln milletçe 
kendtıine gösterdiğimiz ıa· 

mimi ' baihlık devlet ve 
milletimiz için kudret ve 
vefanın belli mlıalidtr. Türk 
mllJetınln aziz Atotürke göı· 
terdığt sevgi ve ıaygı onun 
niçin Atatürk gibi bir ev
Jid yetııtırebllır bir kaynak 
o!dujunu bütün dünyaya 
göıtermlttlr . Atotürke tazim 
vazifesini ettiğimiz bu anda 
halkımıza kalbimden gelen 

tükran duygularımı ifade 

Ônce mızraklı ıÜYarl ala· 
yı Sümerbank öoOnden gel· 
dl ve tabutun önünden ceoa 
zeyi selimlıyarak geçtiler. 
Arkadan ııra tle topçu 
taburu, muhafız alayı , önde 
kumandanları olduiu halde 
kılıç çekml~ iki ıubayın 

ardında Harbiyeliler aynı 

tazim •e lhUrom ıelanunı 

•fa ettiler. Aıkerlmlzl 40 
metre ara ile ecoebl kıta
ların c~naze önünden g r.çldl 
boıladı. Alfabe ııraaile olan 
Alman bahrlyeltlerl bando 
lartle, Bulgar askeri bando
ılle, Fran11z bahriyelileri 
bandoıtle, amlraltle birlikte 
İngiliz bahrlyeltlerl ve ıu · 

Dün Bütün Balıkesir 
Ebedi Atası için Ağladı 

Kabili tez,ıt ve tenkis olmak ııutlyle ve kamyonlar!• 
Balıkeılr tr~n dura ima taııoacak Sındırgıdan ( IOO 000) .,,e 
Bıfadıçtan (15.000) kilo idare malt yaprak tütünleıln nakil 
,,, 18 1; ·938 a6oünden itibaren 20 gün müddetle açık ek· 

~ıltmeye konulmuıtur. 

lateklllerln 8-12 938 tarihine mnudlf perıembe güııil 
uat 14 de karar Sındırıı Jnhtıarlarına müracutlıuı 
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Balva Türk Hava 

etmeği ödenmesi lazım btr borç 
aaydım. Milletler araaında 

kardeıçe bir insanlık hayatı 
AtaUirkün en kıymetli ide· 
alı idi. Bütün dünyada ölü· 

münün gördüğü ihtiramı in· 
aanlığm itlıt için ümld ve 
r ici bir müjde olarak selam 
larım. Bu sözlerim yazılarl le 

ve topraiımızda . ıövalya 
aıkerlerl ve mümtaz ıahıi 

yetlerlle yaaımıza lftlrak 
eden büyük milletçi Türk 

milleti adına ıükranlarımıo 

ifadesidir . Devletimizin bi
nlıl ve mUletımizln fedakar, 
sadık hadimi ınıanlık idea -
linin tık ve mümtaz siması 
eıılz knhraman Atatürk va. 
tan una miooettardn. Bü · 
tün ömrünü hizmetine ver 
dlğln Türk milleti ile bera -
ber senin huzurunda tazim 
le eğiliyoruz. Bütün haya . 
tnıda bJze ruhundaki &teı 
ten conlılık verdin. Kmın ol, 
aziz hatıran sönmez meıale 
olarak ruhlarımızı dalma 

le§ll ve uyanık tutacaktır. 
Rtisfcumlıur 
isme/ lnomi 

bayları, topçuları. kara ve 
deniz Yunan askeri, lran, 
Romanya bahriyelileri ve 
aekerlert thUram aeçldtnl 
yaparak yürüdüler. . 

Cenazenin iki tarafında 

kılıç çekmtı vaziyette 12 
general bulunuyordu. Alay 
yavaı yavaı ve göz yaıları 

arasında harekete geçti. Tuğ· 
general Aldemlr, cenaze 
nin ardında siyah ka · 

difeden bir yastıkta bulunan 

Atatürkün madalyalarını ta
ııyordu. 

Müteakiben cenaze alayı 
ıu ıuretle devam edıyordu: 

Atatürkün alleıl efradı; 

Reıılcumhur İımet İnönü, 
Rtyasetlcumhur Umumi Ki.· 
tlbl Hasan Rıza Soyak, Baı· 
yaver Celil. Muhafız Kıtaatı 

Kumandanı, Yaverler, arka
daki ıırada Meclis Relıl Ab· 
dülhalık Renda, bir yanında 

c .. ıa.l Bayar, bir yanında 

Mara~al Fevzi Çakmak ve 

nihayet ecnebi heyetler , İc 
ra Vekilleri . saylavlar, ba 

remin üçüncü dereceılne 

kndar olan aakeri ve mülki 
erkan, 62 ,,ılayetten eelen 
üçer kltlndrn mürekkep he 
yeller, her dflrecedekl mek· 
teplerdeo birer sıra tabur ha · 
ltnde göz yaı\arı araımdn yü· 
rüy n mektepliler. 

(Baıtarafı ikinci Sayfada) 
ramıt bir milleti kurtardıfını 
ve ıonra da dünyanm 
gıpta ve hayretini çeken 
lnkıllplarla Türk milletini 
yükıek bir refah, ılerl •e 
medeni bir millet ıevlyeslne 
çıkardığını tebariiz ettirdi. 

Valtmlzln çok içten ve du· 
yarak ıöyledıği ıözler, Tür
kün kayhettljl. ebediyete 
terk ettlil Atatürkün asırla. 

rın yetııurdlğl emıalılz bir 
deha oldujunu açıklıyordu. 

irticalen ıöylenea ve Bü· 
yük Atanın bütün yilceltğl

nt canlandıran bu ıözlerle 

Balıkeatrhler içlerinin acııını, 
yenilmez elemini daha de
rinden duydular. Çocuklar 
Ye büvükler göz yaıları dök. 
tüler. 

Ve duygularına tercüman 
olan Valiyi künlden inerken 
ıevgt ve muhabbetle alkııla
dılar . 

Belediye mecllıl azasından 
B. V aaıf hpartalı kCirıüye 
geldi Şehlrln kaç güodenberl 
du)·duğu derin ve ıonıuz 

acıyı tebarüz ettirdi. 

Ve millete baı ıaflığl dl 
lcdl. Atatürke hitap etti ve 
uluıun Onun açtığı yoldan, 
Onun ülküıünde yürüyeceği-
ni , Atatürk neıltntn Cumhu· 
rlyetl en büyük lnıkançhkla 
koruyacağını haykardı ve al· 
'"ılarla kürsüden indi. 

Küuüye Halkevt Baıkanı 
Feyzi Sözener geldi. He. 
ye canlı bir ıeıle ye 
göz yaıları arasında 
büyük kayıp önünde Türk 
mlllettnln duyduğu acının 
sonsuzluğunu anlattı Bu 
meydanda Onun kazaodıiı 

zaferler kutlandıktan ıoora 

bir giln ıelip O yaratıcının 

ardından atlamanın da böylece 
mukadder bulunmuı olduiu · 
au ı6yledl ve ıözlerlne al
lntlar aruında ıon verdi 

Gençlik adına künOye ge· 
len Halit Aykut autkuna fÖJ· 

lece baıladı: 

... 
K1ırumu Şııhesinden: 

Balya Hava Kurumuna aid yirmi beş ton zahire 17 1 ı~ 
938 tarihinden itibara& on beş ~n müddetle ve oçık sr
tırma ıuretile müzayedeye konulmuştur. fh,.lı:ıei 1·12·938 
perşembe güofı saat 14 dedir Talipler•en ve deha ıiyade 
maldmat almak istiyenlerin her gön 80.lya Hava KuruıııU" 
na müracaatları ilan olunur. 2 - 1 - 388 

-------------------------------------------------'-«Aziz Cumhurrelılmfz Ata 

Müf lülütıttn: tr yazalar, tllrler, Atatürkün 
türkOn ıon nefeılerlnl ver- muhtelif zamanlarda ıöyle· 
dikleri dakikadan itibaren dtğl vecizeleri okudular. Bu Ctnıl: Kurut: 
büUin Türk milleti, derin büzünlil toplantının bütün Bufday 10 
fakat ıaktn ve vukur bir acılarını anlattılar 

1 
haykırdılar. Buğday unu 17 

lztlrap içindedir. Büyftk 1 feyzi Sözener, Atatür. Arpa 12 
T6rk milleti her manlılle ' kilo ıençltie hitabını okudu. Kuru Gzüm 67 
biiyük evlidı .\tatürkün Vali künüye tekrar geldi Hurma 250 
ölümlle büyük mateme bü · Te diler ıütunlaramıza koy Rasathane Dtrektörlüfii' 
rünmüıtür. » duiumuz andı aöyledl, bü· nün teıbltt vaçhlle (23) ık l rı' 

1 l clteırln 938 Çarıamba güoil Ha il Aykut; Türk mi le . tün hazır bulunanlar göz 
tinin 16 mart 1920 den be- yatları araıında yemin etti · Şeker bayramıdır. Mutadı 
rl hiçbir acıyı bu kadar bir ler. mız veçhlle bayrama yak•0 

fitre ve zekatımızı Yerfrtı· ve bu kadar beraber duy- Büyük Şefin arkuına ıı· 
Ticaret oda11 baıkanlığıod•0 madıiını, Atatürkün eaerlnln ralanan 6 metale ateılendl. 
aldığımız ıehlrlmlzln rayici · ne büyük bir debi Heri Üç dakikalık bir ihtiram k 
ne göre fıtre kıymeti yu a· 

olduğunu ı ö ' 1 e d 1 •e ıükütunu müteakip büıt 
rıda göıterllmltllr . Her· 

hitabesine ıu ı ö z 1 e r 1 e öoünden ıu 11ra tle ihtiram 
ld V 1 P keıce. billndığt veçhlle ytır' alkıılar araaıada ıgn verdi: geçidi yapı ı: a • ve ar· ii 

B k K l d K dumuzun muhafaza ve dJ • 
«0, kurduğu Cumhuriyeti ti aı a•ı, 0 or u omu· ı 

tan Yeklll, ıubaylar, vilayet dafaa aletlerinden blrlal, be · 
bize emanet etti. Emanetlnt • •-ı en blrlnclıl tayaredfr· erkin ve memurini, Putl, " 
mukaddeı bir bayrak rtbı T l h ~ lii Halkevt, ·Belediye ve Umumi ayare erimizi er tur , 
dalma yükıek , tutacağız. O, Mecllı azaları, cemiyetler, ıebeplerle çoğaltmak 111ıll1 

kendi v6cudlle beraber kayba teıekktlller ve müeaaeıat, bir borçtur. Diğer mllletler 
lacak fani btr milletin deill, askeri kıta, jandarma. po var kuv~etleriol tayarefe 

marıiılle beraber yaııyacak ol· liı, belediye zabıta memur · ıarf ederek hava ku~•etle· 
an ebedi bir mlllettn yaratı · ları, ıporcular, önde direk· rint artırmaktadırlar. -a. 
c111dır. tör ve 6iretmeDlerl olduju Sayın halkımızın da ... 

Yelıe kapılmak, hem Onu, halde Llıe, Ôiretmen okulu, kellef oldukları fitre ve 'l-e-
hem de ke11dlmlzl anlatmamak ilkokullar, halk... ki.tlaranı Hava Kurumtı0' 
olur. Fakat kederlerimiz ne Cumhuriyet alanında bü vermeleri lüzumu btldırıllr· 
ıonıuzdur. günlerimiz ne ka · yük 6lü için yapılan hazin Bayram namazı alaf ıraıt· 
radır, aönlümüz ne aıah· törene böylece göz yatları ga Hat yediyi kırk yedi d• 
zundur, mahzun .. Bunu an · ara11nda ıoo verildi. klka gt"çe ifa edilecektir 

cak Türk olan bilir, Türk Sahibi ve Baımuharrlri: Ralıkeafr M .. uuıu H. KARAN 
olan » 

Müteakiben Liseden çakan 
eeuçler bu milli mt h:mc da · 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' Al.. 

Baaımyerı : Vfliyet MatbaHı - Halıkesfr 


