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Saat 
kaç? 

ı Merasimeiştirikedecek 
heyetler yola çıktılar 

Dolmabahçe Sarayı 
Derin teessür iç· ndedir 

Atatürkün son 
sözü bu oldu 
SAAT 18.30 DU ! 

Rutubetli, melalli, puslu bir 
İstanbul akıamı ... Hayatla ölüm 
arasındaki mesafeyi kısaltan, 

bezgin ve bezdiren bir tabiat 
dekorlk içindeyiz. Gökten kas
vet akıyor; yerden elem ve acı 
fııkrıyor. 

Dnniz, gümüş rengini kaybet
miştir; parlamıyor. Martiler uç
muyor. Engin deniz bir avuç su 
kadar dar, hudutsuz tabiat bir 
mahbes gibi mahdut ve sıkıcı 
dır. 

insanlar, niçin ve nereye git
tiğini kendilerinin de bilmediği 
birer şuursuz mahluk halinde 
kımıldıyor; eşya sakit ve mağ
mum tabiat içinde, manasız ve 
meçhul bir esrar yığını halinde .. 

Boğazın yer yer kudurmuı 

hissini veren akıntısında bu ak
şam bir sesizlik okunuyor; kö
püklü dalgalar dinmiş, Boğaz 
mehtap altında bir ışık seli gibi 
akıyor, Dolmabahçenin beyaz 
ve temiz gölgelerini kırıştırıyor. 

Atatürk hasta ... 

O, bu bina içinde, günlerden 
beri ölümle mücadele ediyor. 
Fakat hiç bir gün "ah,, deme
den ve bütün dehşetiyle görü
nüp kaybolan ölümün karşısında 
en küçük bir mağlubiyet za
fiyeti göstermeden ... 

Bütün Türk milleti böyle bili
yori dünya onu böyle tanıyor. 
Harp meydanlarının muzaffer 
kumandanı, talihsizliklerin ve 
babtsılıkların galip kahramanı 
ölümü de yenecek sanıyoruz: 
Belki teselli bulmak için ve fa
kat daha çok hakikat olduğu 
için .• 

Tarih, O'nun ölüme güldüğü
nü bilir. Gene o tarih ölümün 
Ondan korktuğunu da kayde
der. 

O, ya istiklal. ya ölüm de-
1 

mişti. İstiklali aldı ve ölümü, 
bütün bir medeniyet dünyasının 
önünde öldürdü. 

Fakat Atatürk Dolmabahçede 
hasta yatıyor. 

Ankara 17 

Hükumetin 
kararnamesi -..-..-

Ankara 16 (A.A] - Hükü
metin resmi kararnamesidir: 

Atatürkün ölümü münasebe
tiyle umumi teessürün resmi sa
hada tezahürü için aşağıdaki 
esaslara göre hareket edilmesi 
muvafık görülmütür: 

1 - Ankarada cenaze mera
simi yapılacak olan 21 ikinci 
teşrin 1938 günü bütün mem
lekette resmi ve nim resmi ma
hiyeti haiz olan dairelerle mek
teplerin kapanması temin edile
cek, hususi müessesata vilayet
ler tarafından kapanmaları için 
ricada bulunulacak. 

2 - Cenaze merasiminin fer
drsı gününe kadar bayraklar 
yarı olarak çekilecek, eğlence 

yerlerinin tiyatro, sinema, bar 
ve saire gibi açık lrnlmamasına 
yine ayni şekilde tevessül olu
nacaktır. 

3 - Atatürkün vefatı tarihi 
olan 1 O ikinci teşrinden itibaren 

dahiliye kalemi mahsus müdüril, 
Amiralın emir zabiti, generalin 
yaveri, sefaret katibi, Suriye ve 
Lübnan için de bir general, ko
lonel Kole ve binbaşı Baruta. 

Dahiliye nazırı Alber Saro 
saat 22, 15 te Türkiye ye mü le 
veccihen hareket elmiş ve is· 
tasyonda Türkiye büyük elçisi 
Suat Davaz ve bir çok zevat ta
rafmdao uğurlanmıştır· a.a. 

Dolmabahçe sarayı, Atatürkün 
mübarek naşını kolları arasında 
tuttuğu gündenberi hakiki bir 
türbe halini almıştır. Bu türbe
yi, her gün on binlerce kişi ta
vaf edip etrafında ağlaşmakta
dırlar. Her ne bahasına olursa 
olsun onun yüzünü görmek, ve 
manevi huzurunda göz yaşı dök
mek i5tiyenler sayısızdır. Sara
yın yalnız Fındıklı cihetindeki 
kapısı açık bulunuyor. Saraya 
gelen:~ri kapıdaki memurlar 
karşılan;ıak ta dırlar. Ziyaretçiler, 
Büyük Ölünün ruhunu taciz et-

Dış siyasetimizde 

-
Partimiz kamun kongresi dün 

avukat Neşet Akkorun başkan
lığında toplanmış, kongrede 
Merkez ilçeyönkurulundan Ha
mit Altıparmak ta bulunmuştur. 

Başkao, Büyük Şaf Atatürkün 
taziz namı için kongreyi beş 
dakika ayakta sükfıte davet 
etti. Tazim sükutundan sonra 
kamuyönkuruluo hesap, bütçele
leri müzakere olundu. Ocaklar
dan gelen dilekler okundu, di
lekler üzerinde başkan ve ka
mun parti başkanı doktor Sabri 
Akın izahat verdiler. 

Yeni kamun yönkurul üyelik
lerine: 

Doktor Sabri Akın, Reşat 
Zincirci, Ahmet Germen, Nuri 
Özsoy, Nuri Zincirci. 

Yedek üyeliklere: 
. Alim Şemin, Hilmi Özkan, 
lsmail Pekcan, Ali Sobucalı, Ah
met Hilmi Biçken. 

olmıyacak 

- -c«>:r--

Köy:erimize geceleri geziler 
tertip ettiklerini evvelce yazdı
ğımız Aydın gençlerinden bir 
kafile dün akşam d~ saat 19 da 

Aydından çıkarak ( Çeştepe ) ye 

gitmişler ve köylülere Ataların
dan bahsederek onun kaybından 
doğan acılarını köy kahvesini 
kaplıyan köylülerimizle paylaş

mışlardır. Bundan mütehassis 
olan köy bekcisi Cevat, göz yaş

ları arasında onlara mukabele
de bulunmuş ve Atası için ken
di yazdığı bir şiiri yine göz yaş
ları arasıoda okumuştur. 

1 Çeştepeliler bu ziyaretten ve 

1 

1 

bu kederli günlerinde kendilerine 
dert ortağı olan gençlerimize 
ayrı ayrı teşekkür ve ken

dilerini her zaman aramalarını 
onlardan rica etmişlerdir. 

bir ay .. zarfında hükumet memur- _Bütün du··nya ebedi Şefimizin hayranı 
ları suvare ve akşam yemekle- _ 

Olmıyacak şeyleri oldurduğu, 

muhayyerülukulü mümkün kıldı
ğı için ona inanıyoruz: Korktu
ğumuz başımıza gelmiyecektir. 
Fakat ya tabiat? Ya, o her ver
diğiui geri alan, hasis ve zalim 
hayat ... Onu nasıl tatmin ede-

' rine icabet etmiyecekler ve ken Belçika meclisi bir taziyet te~grafı gönderiyor 

- bilirdik? 
Dolmabahçenin önü Atatür-

Baştar:ıfı 2 inci sayfada 

dileri de vermiyeckleı dir. 
4 - Tesbit edilecek program 

mucibince vilayet ve kaza mer
kezlerinde cenaze merasiminin 

1 yapıldığı günü Ata türkün hatıra
sına ihtiram merasimi yapıla
cak ve Halk evlerinde Büyük 
Önderin hayati hakkında. söyle 
vler tertip edilecektir. 

Brüksel 17 _ Meclisi oıebusanın dünkü celsesinin başlangıcın
da reis Atatürkün hatırasını tebcil etmiş ve Atatürkün Belçika
lılar arasında mesai arkadaşları bulunduğunu ve sınai hareketler 
için Türkiyeye davet ettiğini ve bir çok ecnebilerin sempatilerini 

krzandığını söylemiştir. 
Meclis; Türkiye Büyük millet meclisine meclis 

taziyeleini bildiren bir telgraf yazılmasını ittifakla 

ve hiikfımetin 

kabul etmiştir. 

memek için ayak uçlariyle yü
rüyerek salona doğru birkaç 
adım atı} or, ve bir masa üze
rinde duran siyah kaplı defteri 
teessür içinde imzalıyorlar. 

Sarayın bir odasında Ebedi 
' Şefin Kızkardeşleri Bayan Mak

bule gözyaşları içinde taziyeye 
gelenleri kabul etmektedir. Her 
gün bir çok kimseler kendisini 
ziyaret etmektedir. Bayan Afet 
b:.iyük felaketten son derece mü
teessir, yalnız başına bir odaya 
çekilmiş, kimseyi kabul etme
mekte, öteki odada Atatürk kı
zı Sabiha Gökçen mütemadiyen 
ağlamaktadır. 

Atatürk kızının teessürden 
mütevellid rahatsızlığı doktor
ların miidahalesini celbetmiştir. 
Saraya girmek müsadesini alan
lar, iç merdivenleri büyük bir 
heyecanla tırmanarak Büyük 
Önderin her zaman oturduğu 
odaııın ön\ine geldikleri zaman 
manzara şudur: 
Kapıda büyük üniforma giy

miş iki genç subay nöbet bek-
Sonu 2 inci snyfaıla 

Partimiz Ilyönkurulu dün, İl 
bay ve Parti başkammız B. Öz
demir Gündayın başkanlığında 
toplanarak 21-11-938 Pazartesi 
günü, Büyük Şef Atatürkün ted
fin merasimi münasebetiyle saat 
11 de Halkevinde ve saat 14te 
Cumhuriyet alanında yapılacak 
tören üzerinde konuşulmuştur. 

Haber aldığımıza göre bugün 
Halkevi yönetim kurulu da aynı 
maksatla toplanacaktır. 

Aydın heyeti gitti 
Büyük Şef Atatürkün tedfin 

merasiminde Aydını temsil ede
cek olan heyetten Belediye re
isimiz Bay Etem Mendres dün 
akşamki trenle hareket etmiştir. 
Bay Etem Mendresle birlikte 
Halkevi başkanı Bay Neşet Ak
kor da şahsen törende bulun
mak üzere gitmiştir. 

Heyetten Bay Fuat Erlaçinle 
Bay Nafiz Karabudak da evelki 
geceki trenle gitmişlerdir. --İngiliz hükümdarları 

Romanyayı ziyaret 
edecekler 

Londra 17 - Romanya kralı 
Karolun İngiltereyi ziyaretlerini 
İngiltere kralı 1939 baharında 
iade edecektir. 
.~r~l ve kraliçe bir harp ge

mısı ıle seyahat edecek ve av-
detlerinde İstanbulda da tevak. 
kuf edeceklerdir. a.a. 
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"0,, nunla ben de görüştüm! .. 
Bir ak d r 1 aş anlattı-
- fBen k' O k .. kat b ' ım.. ' ım.. Fa-

nurıJa ~.••adete erdim işte .. (O) 
dı k ır Yemek masası başın
(0) arıı karşıya oturdum ve 
vaplna sualler tevcih ettim, ce 

ar aldı b A rıh d m ve atta onun ta-
n an h f'f dJaı ' a ı tertip azarlan-

da ... 
İznıir · t' d tınb ıs ır at edilmişti ve İs· 

Yiik :' bal.kı, büyük zaferle bü
h eşesıyle, adeta .. sevinç 
aaHtaıı ., olmuştu 

alk · ·· k ' hır an evvel (O) na 
avuımak . . b tic 

1
. ıçın, sa ırsızlığın, İs-

a ın 11ahlan k"k ... . d Y mış u reyışı ıçın-

e ~ıvranıyordu. 
oldu~a kavuşmanın haylı uzak 

iU anlaşılınca istirdattan 
onbeı . . ' . 
b ' yırmı gün sonra, lstan· 

ull muallimleri birdenbire ha
zır •adılar .. 

İıtO~n ayağına gidilecek, ona 
an ulun ebedi minnet ve şük-

ranları sun l k V V u aca tı... e... e ... 
hlUcizele r yaratan bu ( tunç ) 
•damı görecektik .. 

Şirketibayriyenin 64 numaralı 
;•puru tutuldu.. Beş yüzden 
azla muallim, bir sabah, ansı

zın, resmi dairelerin hayret ve 
afallaması karşısında (Türk yıl
mdaz) (1) şarkısını, hep bir ağız 

an .. ı· •oy ıyerek Marmaraya doğ-
ru açıldı .. 

bo ~lltiin itilaf zırhlıları İstanbul 
gazını baştan basa doldururken 

ve bUtü t · d n stanbul kaldırımların-
ı a. itilaf devletlerininin asker
~rı nöbet değişt'rirken, sonba-
arın ılık bir sabahında marma-

ya dog"r ı . o açı an bu gemı ve bu 
ı~yahat, bütün İstanbul muhi
~n~e baret ve (Babıali) de 
uıfıal uyandırmıştı .. Hiç bir dai · 
reye, makama sorulmadan ya
tılan ve ani olan bu seyahat 
ar?ısında bir şey yapamadılar, 

:erı dön diyemediler.. Cebimiz
Ke (O) nunn müsadesi vardı .. 
uvayı Milliyenin İstanbul mü

messili Hilaliabmer reisi Hamit 
bey delaletiyle ve gizlice ( O ) 
na yalvar.lmış, "gdsinler,, emri 
alınınııtı .. 

Bu bir tek kelime, kos koca 
Bab Al' · ~a ının nazırlı, polisli, ve 
:ekırağa bölüldü teşkilatından 

81 boğazı baştan başa kaplıyan 
ve denizin ortasında dağlar gibi 
bagdaş kuran muazzam dirit
notlardan; o gün için, daha 
ıniiessir, daha Nafiz ve bilhassa 
pek çok daha kuvvetli idi. 
k ( O ) Bursa da idi ve bütün 
uaıandanlar yanında idi. 
Bursa yollarında, henüz düş

man ölülerinin toplanması bit
IDeınifti. 

Bu ıeyahatıo tafsilatı uzun 
•ürer· Şimdi bile, sana bunları 
anlatırken, o günün heyecanını :? taze bir ürperme ile hisse
~Yorum. Seyahab, sana, başka 

r zaman anlatırım. 
t" Şioadi ( O ) nunla nasıl görüş
bum ve nasıl bir sofra başında 

ulundum O .. l' . · nu soy ıyeyıın : 
fstanbulda beş yüzden faz

la muallimin, böyle bir zamanda 
ve kuş uçmaz tiir çenberin için
~en (O) na gitmek üzere oldu
gunu, o sabah erkenden duyan 
ve 0 giin için İstanbulun en mu-

.. O> Henüz bu farkı İstanbulda 
bılınemi d . 

1 
yor u.. Anadoludan yenı re mitti - . 

b
. ve ogun ıçln Anadolunun 
ar ıenbolü idi. 

.. •••••••• YAZAN •• .. •••••• 
ı ı 
! GÜNCÜ ! 
• • : ............................. : 
vafık gazetecilerinden biri olan 
İkdam gazesi tahrir heyeti mü· 
dürü İlhami Safa ( Peyami Se
fanın kardeşi) koşa koşa İske
leye gelmiş, beni aramış ve bul
lmuştu.. Böyle, o zaman ve o 
gün için muazzam bir hadise 
olan bu seyahata ait tafsilat 
ve intbalarımı gazeteye yazma
mı, kabilse büyük adamdan bir 
mülakat koparmamı rica etmiş, 
madi imkanları da liazırlamışb .. 

Bursaya geldikten sonra bu 
vazifeyi ifa etmek için bin türlü 
çare düşünürken Hamdullah 
Suphinin [Şimdi Bükreş sefiri ve 
o zaman mebus, Türkocakları 

reisi] necip ve kibar alaka ve 
yardımı ile bu mazhariyete er
dim. 

Ertesi günü öğleden evvel 
Gazi köşkünde bana randevu 
verdi. Arkadaşım ile gittik, 
bir s'llona alındık .. Yarım saat 
kadar bekledikten sonra Ham
dullah Suphi, bu gümüş saçlı 
hatip geldi, öğle yemeğinde 
(O) nun bizi kabul edeceğini 

söyledi. 
O ne mazhariyet olacaktı. O 

ne büyuk, irişilmez bir saadet 
olacaktı.. Ogünkü tılsımlı ve 
memleketi bir baştan bir başa 
saran adile ( Gazi ) nin huzu
runa çıkmak, hem de onun sof
rasına kabul edilmek ne büyük, 
ne kıymetli, ne eşsiz bir tali 
eseri idi . 

Sofrasına kabul edildik.. Yu
varlak masada ( o ) odan başka 
İsmet, Fevzi, Kazım, Kazım Ka-

. rabekir, Kemaleddin Sami pa
şalar; Yahya Kemal, Ruşen Eş· 
ref, Hamdullah Suphi beyler 
vardı. 

Hiç unutmam, Sofranın orta
sına büyük kayık bir tabak 
kondu. 

Etli taze fasulya yemegı .. 
Herkes tabağına almaya baş

ladı. 

( O ) na, yanımda oturan 
Hamdullah Suphinin verdiği ce
saretle ve ( hadi hadi, hadisene) 
diye zorlamasile ilk sualimi, 
korka, korka, yutkuna yutkuna, 
tıpkı bir ilk mektep çocuğunun 
kelimeleri yarım bırakan acemi 
edasile sordum : 

- İngiliz kabinesinin değiş
mesi hakkındaki fikriniz ?. 

[ O günlerde İngiliz kabinesi 
dehişmişti ] .. 

( O ), Denizlerden renk alan, 
semalara renk aksettiren iri 
mavi gözlerini, bana çevirerek 
cevap verdi. 

- Luid Corcun, hariciye na
zaretinde kalması, bundan son
raki siyaseti hakkında da bir 
fikir vermiye kafidir. 

İkinci suali sormak sırası gel-

1 

mişti.. Fakat ben, ta İstanbuldan 
beri düşunduğüm ve iki gü ı dür 
sinir yüzünden zihnimde sıraya 
koyduğum sualleri, çok tan unut-
muştum . Bir türlü hatı~lıyamı

yordum .. 

Fakat (O), gözleri bende, su
alimi bekliyordu.. O dakikada 
geçirdiğim heycao ve azabı, ka
bil değil, anlatamam .. 

Birden ağzımdan döküldii: 

- Buradan nereye gidecek
siniz? .. 

- Muallimlerin mevlidine, de
di.. 

Hayretle yüzUne bakmış ol
malıyım ki, daha yüksek bir 
sesle tekrar etti: 

- Muallimlerin mevlidine ve 
oradan Ankara yal . ( 7) 

Daha neler sordum, ne ce
vaplar aldım.. Pek hahrımda 
değil .. Fakat bugünkü gibi ha
tırımda bir levha ve bir intiba 
var ki; seneler değil, kabil olsa 
asırlar yaşuam ve asırlar üze
rinden geçse, unutmam ve sana, 
işte asıl onu anlatmak istiyo-
rum .. 

Sorgular bittikten sonra; tatlı, 
vakur, nazik, dünyanın en cen
tilmen, en kibar bir sofra sa
hibi edasiyle: 

- Yesen ize, dedi ve sonra : 
- Dün geceki nutkumu yaz-

dınız mı, diye sordu ... 
Ne yaparsın, ne dersin.. Ça

resiz elimi cebime soktum, not
ları çıkardım, ( okuyunuz ) diye 
emretti.. Okumaya başladım .. 
On satır ya okumuştum, ya 
okumamıştım.. Birden : Onun 
tannan, tok vakur sesini duy
dum ve sustum.. Sol tarafına 
dönmüş, onlara söylüyordu : 

- Ben, ömrümde (aşılanmış) 
kelimesini kullanmış değilim .. 
Ve so.ıra, çehresi büsbütün 
ciddi: 

-Bunlar, bizim kullandığımız 
kelimeleri beyenmiyorlar galiba, 
değiştiriyorlar, dedi.. Ben, ye
yerimde bir kat daha büzülmüş, 
küçülmüş, sandalyeye biraz da
ha sinmiş, (O) na bakıyordum, 
birden nanl oldu, büyük bir ce
saretle: 

- Pa,am dedim, sizi dinle
mek kolay mı, sizi dinlerken, 
okadar sizinle dolduk ki, okadar 
sürüklendik ki, bu kadarını yaz
mak bile fevkalade bir kudrettir. 

Çehresi, yine o "mülayim, va
kur ifadeyi aldı ve 

- Ben, şimdi Ru,en Eşref be
ye ( şimdi Atine sefiri ) yeniden 
yazdıracağım.. Gazetede o çık
sın, dedi ye sofradan kalktı, 
Ruşen Eşref de onu takip etti .. 

Ertesi gün ( dedilerki mubar· 
riri ) beni arattı, buldurdu ve 
elime güzel bir kaligrafi ile ya
zılmış onbeş sahife kadar eseri 
cedit kağıdını teslim etti .. 

Hazırlanmışlardı, gidiyorlardı. 
Otomobillerine biniyorlardı .. (O) 
na yaklaştım ve bu nutku tel
grafla İstanbula vermekliğim 
için emir buyurmasını istirham 
ettim, çünkü telgrafhaneler hu
susi hiç bir telgraf almıyorlardı. 
Yani İstanbul için almıyorlardı. 

- Ne lüzum var, dedi, yal'ın 
gideceksinizya .. 

Ve en başta (O) nun oto· 
mobili, arkasında yedi sekiz 
tane daha otomobil, Bursa hal
kının ve beş yüz küsur mualli
min alkış, yaşa, ( seni İıtanbul
da bekliyoruz) haykırışları ara
sında süzüldü, gitti. 

Seyahlar arasına, nasılsa, hu
susi bir mektebin (muallimdir) 
vesikasile karışmış cin bir İs 
tanbul gazetecisi, daha o sabah, 
biz henüz Bursa'da iken ve git-

(1) Muallimlerin proıramında o 
_ıün için Bursanıo meşhur "Ye•il,, 
inde mevlüt okutmak vardı. 

Saat kaç? 
Bq t•rafı birinci ıahlfede 

kiin sıhhat haberini almak için 
demir kapının parmaklıklarına 
sarılan renç, ihtiyar, kadın, er
kek vatandaılarla doluydu. 

- Atatürk naııl ? diye soru
yor, onun sıhhati hakkına ma
lümat almadan eylerine dönmi
yorlardı. 

Onun müdavi doktolarından 
bjri ıunları ıöylUyor: 

- AtatUrke pazartesi günü 
bir ponction yapıldı. Midelerin
de bir bulantı hissettiler. Bun
dan sonra umumi halleri yavaı 
yavaş fenalaııyordu. 

Salı günü akşamı saat 18,30 
da arhk koma başlıyordu. Bu 
esnada Atatürklln gözleri açıl
dı. Ve sonra yavaşça sordu: 

- Saat kaç? 
Kendisine cevap verdiler; sus

tu. Ve bir daha konu,madı. 
Saab nicin sormuştu ? Bilmi

yoruz. Zamansız ebediyete inti
kal ederkt.n zamana ait fani 
ıuali bu oldu. 

Saat 19,lSte artık tamamiyle 
kendisinden geçmişti. Etrafın
dakileri bile farketmiyorlardı. 

Çarşanba gününü tamamen 
baygın bir halde geçirdiler. 
Sıhhat raporlarına imza atan 
doktorlar gece gündüz onun 
başı ucunda idiler. Nabız, ateıi 
ve teneffüsü mütemadiyen kon
trol ve tesbit ediliyordu. 

Pertenbe sabahı saat dokuza 
on kala hastanın batı ucuna 
gelen doktor kalbini muayene 
etti; Sağlamdı. fakat tam do
kuzda yeni bir muayene kalpte 
bir zafiyet işareti verdi. Doktor 
hemen arkadaılarını çağırdı. 
Kalbin mukavemetinde bir lrıza 
gördüler. 

Bütiin doktorlar, büyük hasta
nın başı ucuna toplanmııtı. iki 
gündenberi baygın bir halde ya

tan Büyük Önderin gözleri bü
tün hayatiyetiyle parlıyordu. 

Doktorlar son bir ümitle çırpı· 

yorlardı. O, son dakikalarda et

rafını alan bu kederli insanlara 
tahlili mümktin olmıyan bir hisle 
derin baktı. İlk defa olarak göz-

lerini sanki sıhhatte imiş gibi 
canla ve parlak açmıştı. 

Ve sonra, tek kelime söyle

meksizin o derin manalı, delen 
ve titreten gözlerini kapadı. 

Büyük salonu bir ölüm süku
tu kaplamıştı. Dolmabahçenin 
üzerindeki bayrak yavaş yavaş 

yarıya iniyordu. "Ulustan,, 

mcmize daha iki büyük gün 
varken, yörümüş, çare bulmuş, 

Mudanyaya gelmiş, oradan bir 
kömürcü motoru ile lstanbula 

geçmiş, öğleden ıonra çıkan 

( Tercimanı hakikat ) gezete· 

sinde kendi notlarını nutuk diye 
neşrettirmiş. 

Ben, sonra, bu talisizliğin de 

hesabını vermeye mecbur oldum .. 

İşte on yedi milyon Türkü, ta 
can evinden sarsan ve bütün 

dünyayı en camimi ve derin bir 
teessürün yerinden oynatan bü
yük ölünün, benim gibi küçük 
bir adamda kalan büyük, çok 
büyük, benim için dünyalar ka
dar bOyDk hatıra11! ... 

SAYI : U5 

Dolmabahçe sara
yı derin teessür 

içinde 
Bat tarafı birinci Hhtfede 

lemektedir. Kapıdan içeri giri
lince, ceviz karyola g&z• 
çarpmaktadır. 

Bu ceviz karyola içinde yatan 
Atatürkün kendisi değil, ne ya
zık ki artık kalıbından ibarettir. 

Biitiin diinyamn ölllmtine gaz 
yatı döktnğ'ü bilylk adam, de
rin bir huzur içinde, adeta uyur 
gibidir. Üzerine bir peube yor• 
gan örtülmüş, güzel ylzü, ince 
bir tülle kapatılmıştır. 

Büyük ölüyü görebilenler üze
rine eğilip ağlaımakta ve bazı• 
ları ~ÜfÜP bayılmakta olduk
ları için, Atatürkftn nişı kimseye 
gösterilmemektedir. 

Ceset tahnit edilmemiş, fak at 
en az dört ay muhafazasını te
min edecek bir ıuretle illçlan-
mıştır. Birçok kimıel~r ıınnga 
esnasında onun kanının ı6rül-
düğü bezleri istemektedirler. 
Büyllk Ölünün bir eli açık, bir 
eli kapalıdır. Bir elinin kapalı 
kalmasının ölüm hidisesinin bir 
hafif felçle vukubulduğuna ih-
timal verdirmektedir. 

Atatürkün cenazelerinin An
karaya nakli yaklaştığından dOn 
Bayan Afetle Sabiha Gökçen 
Ankraya gitmitlerdir. Hemıire· 
leri Bayan Makbulede yarın 
Ankaraya gidecektir. 
Proğramda sözü geçen salon, 

Atatllrkün lstanbula ilk ı•litin
de ıehir müme11illeriniJ kabul 
ettiği salondur. Şimdi ıenç ıu
baylar tarafından beklenilmekte 
olan teftiş, yarından itibaren 
bliytik oniformah yliksek rütbeli 
subaylar tarafından mftnavebe 
ile beklenecektir. 

Naş tamamile kapalı olacak 
ve bir sanduka içinde buluna
cak, sanduka bayrağımızla örtll
lecek ve etrafına çiçeklerden 
bir çerçive yapılacakbr. 

Atatürkün muazzez nqları cu
martesi günü sabahı bir t~ ara
baıına bindirlmek auretiyle An
karaya nakledilecektir. 
Ceoaıe meruimi Dolınıbabçe 

de baılıyacak, yüz biolerce halk 
cenazeyi takip edecek, ceoaze 
Sarayburnundan bir de~alb 
gemisiyle Yavuza nakledilerek 
oradan Derincaye götürülecek 
ve Derincede hazır bulunacak 
olan Riyaseti cumhur trenine 

konularak Ankaraya nakledilecek
tir, Tren lıtasyoolarda durduk· 
ça civardan gelecek halk resmi 
tnimi ifa edeceklerdir. 

- Cumhuriyetten -

Fakir çocuklara 
yar.dım 

Halkımızın /rkir çocaldara 
yardımı devam etmektt:dir. 
Dünkü listeye ildveten geni 
teberrülerin neşrin• tlnem e· 
diyoruz. 
Lira K. 
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Dünkü Yekno 
Mustafa Y ajcı 
Müteahbid lbsau 
Fırıncı Mehmed 
Eczacı Ziya 
Ahmet Şakir oilu 
Mehmed böcekli 
Bakkal Karenfiliki 
Atcı Halil lbrahim 
Zilccaciye mağaza1t 

Vahid 

Yektln 



SAVJ : !9S AYDIN 

Kemal Atatürk'ün harikulide hayatı 
Pariı - So'.r gazetesi, Atatür• •••••••••• YAZAN ........ .. 

kün ölümünü birinci sayfaaında ı ı 
d8rt ılltuna iri pontolu serlev- i Jean LAUBESPİN :ı 
halar ve Uç sütunluk büyük bir 
re.sim koyarak heber vermekte- ı ...... ••••••••HHH••H••••ı 
dir. Özlü baılıklar, Otnun bari· Mustafa 13 Mart 1881 de, Se-
kulide hayatının muhtelif mer- liniğin orta halli mahallelerin· 
halelerini, bir kaç çizgiyle ya- den birinde doğdu. Babası Ali 
pılmıı çok ifadeli bir resim gibi Riza bey, bir gümrük memuruy-
can)andıyor: du ve amirlerinin söylediğine 

Sıraıiyle ibtililcı ve isi olduk- göre bir tek kusuru vardı: O 
tan sonra muzaffer bir general zamanın telakkisince, tam bir 
olan 11 Türklerin babası ,, yeni müslüman değildi. 
fOrkiyeyi yarath, sultanları kov- Babeıı O'nu layık olduğu bir 
du, kadınlara büriyet verdı, fesi mektebe verdi. Fakat küçük 
kaldırdı ve memleketinde radi· Mustafa rahat durmıyordu. Cev-
kal bir değiıiklik yaptı. val zekası ve cüretkar tavırları 

Bundan sonra, inkılabımızın boyuna muallimlerinin şikayet-
ilk zamanlarında uzun mündet lerine yol açıyordu. Askeri mek-
Freanın Ankara sefirliğini yap· tebe niçin girdiğini gene kon-
mış olan şimdiki Dahiliye nazırı disi şöyle anl.ıtıyor: 
B. Albert Sarraut,nun yazdığı - Disipl.n altına girmekliğim 
fU satırlar okunuyor: icap ettiğini bizzat kendim de 

Atatürk geçenlerde, sefirle- hissediyordum. Onun için, askeri 
rimizden biriyle konuşurken mektebe isteye isteye, ve ken-
ıöyle diyordu: dim giderek kaydoldum. 

- Biliyor musunuz;? Ben ha- Askeri mektepte sıkı bir di-
kikaten •• ihtilalci ,, tellkki olu· siplin vardı, ama Mustafa Kemal 
nacak ilk hakikati Pariste yap- bundan hiç müteessir olmadı. 
tım. Askerler ve zabitler arasında, 

- Bu hareket ne idi, Ekse· kendini hakiki muhitinde bisse-
Jans ? diyordu. Şevkle, ihtirasla, mek-

- Parise gelir gelmez ilk tebin bütün derslerini okuyor, 
itim, fesimi çıkararak sizin de- bütün talimlerini yapıyor ve bil-
mokratik mölon fapkanızı giy- tün oyunlara iştirak ediyordu. 
mek olmuıu. Her şeyde o kadar büyük ma-

Ve Kemal Atatürkün çehresi baret gösteriyor, 0 kadar çabuk 
mermer gibi sakin dururken, kemale eritiyordu ki, bir gün gene 
ıözleri alaycı parıltılarla yanı- ismi Mustafa olan bir mual-
yordu. limi ona. 

Filhakika, fesin ortadan kalk· 
ması bilyük bir inkılabın sem
bolQoü teşkil etmiştir. Eıkiden 
ıark, inıaolığı birbirine düıman 
iki guruba ayırırdı: Mümidler, 
yani feıi giyenler; ve kafirler, 
yani ıapka giyenler .. Serpuıta 
birlik, bu tilrk için, o zamana 
kadar iki Alemi birbirinden a
yırın manevi uçurumu, zihniyet 
fırkını ortadan kaldırmak de
meldi. 

Blitün · bir milletin Atatürk 
adiyle andığı adam, harikulade 
bir adamdı. Onda her şey te
zatla dolu idi. 

İnsan O'ounla tanıştıktan son 
ra ilk zamanlar, şahsiyetinden 

intiıar eden miknatisiyetin tesi
ri altında kalıyor, sonradan za
rif giyinişine, kibar tavırlarına 
ve ince fikirlerine dikkat ede
biliyordu. 

Etrafını hayrete düşürmekten 
hoılanan bu adam, tabiatın lut
funa mazhar olmuştu : Çünkü 
O'ndaki her şey hakikaten in· 
sanı hayrete düşürüyordu. 

O'nun çatık alnında ve ira
desini gösteren ağzında, mavi 
gözlerinin bir tek bakışınn de· 
rin bir tatlılık uyandırdığını, Mç 
beklemediğiniz bir anda 1 görü
yordunuz. 

Ve, her hangi bir ziyaretçi, 
tam onun meziyetlerini methet
tiği sırada, o dudaklarında es· 
rarlı bir güliimseyişle, ~aima 
ayni şeyi söylüyordu : 

- Ben on yaşımdan beri hiç 
değiımedim 1 

Gene sık ıık tekrarından boş
landığı bir cümle de şu idi : 

- On ya§ımda iken, Selaniğin 
en yaramaz çocuğu da bendim 

Fakat, O'nun hayatını yazan-
lar aynı fikirde değillerdir. 
Hepsi O'nun daha küçük 
yafta iken barilrulAde bir çocuk 
oldutunda müttefiktirler. 

- Bundan sonra seni " Ke· 
mel,, diye çağıracağız 1 İsmine 
layık olmıya çalış! dedi 

Mustafa sonradan, bu isme 
layık olduğunu çok güzel ispat 
etti. 
SELANİKTEN fST AMBUEA : 

Selinik askeri rüşdiyesini bi
tirdikten sonra onu lstanbula 
Harbiye mektebine gönderdiler. 

Orada çok! çalışkan bir tale
be, fakat " efkirı muzirre ,, sa
hibi bir genç olarak temayüz 
etti. Muallimleri onun her ders
te birinci olduğun, fakat maal
esef rejimi tenkit ettiğini, sul
tanlardan hürmetkar olmıyan 
tabirlerle bahsettiğini söylüyor-

lardı. 
Çok geçmeden " hafiye ,, ler 

onun peşine düştüler. İhtilal 
propagandasını o kadar iyi yap
mıştıki, Harbiye mektebinden 
erkanı harp yüzbaşısı olarak 
çıktığı gün, "Kızıl sultan,, Ab
dühamid onu tevkif ettirdi. 

Biraz sonra da, Suriyeye gön
derildi. Kuneytire ve Havran
daki isyanları bastırmak için 
yapılacak seferlere iştirake me
mur edildığini duyunca, kendi
sinden kurtulmak istediklerini 
anladı. 

Fakat bu çetin imtihanlar 
Onun hoşuna gitmiyor değildi. 
Ve bu ihtirasla sevdiği için, bu 
suretle nazari bilgilerini ameli 
sabada da tecrübe etmek imka
nını bulacaktı. Aynı zamanda 
hüriyete de aşıktı. Onun için 
gizliden gizliye istibdada, cahi
line fikirlere ve milletin esaret 
altında tutulmasına kar~ı müca· 
dele ediyordu. 

Harikulade askeri hasletleri 
için bayranl k uyandırıyor, siyasi 
faaliyeti yüzünden de bir çok 
dU,manlar ediniyordu. MUteaddit 
defalar tevkif olunarak muha-

Jceme ve mahkum edildi. En teh
likeli yerlere gönderildi. Şamda 
isyan eden dürzilerle çarpıştı ve 
ölümden ancak mucize kabilin
den kurtuldn. Sultan Hamiti is· 
kat eden hareket ordusunun 
erkioıharbiye reisliğini yaptık
tan sonra Afrikaya giderek 
Trablusu İtalyanlara karşı mü
dafaa etti. l 912 de bulgarlarla 
çarpıştı. 1913 de alayının başın
da, istirdat olunan Edirne ıeh
rine girdi. 

Nihayet büyük harp geldi, 
çattı. 1916 da, Gelibolu yarım

adasında Avusturalyalı askerle
rin hücumunu, daha sonra da 
Çanakkalede İngilizleri durdur
du. 1917 de de rusları ta Erme
nistan içerilerine kadar sürdü. 

BÜYÜK HARPTEN SONRA 
Osmanlı imparatorluğunun uğ

radığı mağlubiyetten sonra, Ana
doluya geçti ve kongreler top
lıyarak nutuklar vererek milli 
mukavemeti teşcie başladı, 23 
nisan 1920 de de Ankarada bi
rinci Millet Meclisini kurarak, 
bu meclisin reisliğine intihap 
edildi. 

İhtilal başarılmıştı. Şimdi iş, 
dışardan gelen hücumları püs
kürtmeğe kalıyordu. Çok geç
meden Yunan h.ıtaları yenildi
ler ve Mustafa Kemal, "Gazi,, 
unvanını . aldı. Askeri zaferi, 
siyasi ve içtimai inkılaplar ta
kip etti. Saltanat ilga ve cum
huriyet ilan olundu. Mustafa Kemal 
de Reisicumhur intibap edildi. 

İş başına geçer geçmez de, 
daha çocukluğundan beri başar
mayı düşündüğü bütün inkılap
ları birer birer tatbika başladı. 

Gece gündüz çalışıyordu. Ek· 
seriya sabahın 7 sinden itibaren 
işe baıhyor ve gecenin saat bi
rine kadar çalışmağa devam 
ediyordu. Bununla beraber er
tesi sabah erkenden, sanki bü
tün gece uyuyup dinlenmiş gibi 
zihni açık ve kararları seri ola
rak, yeniden işinin başın<la idi. 

UYANAN TÜRKiYE 
Asırlardanberi müstebitlerin 

boyunduruğu altında uyukla
makta olan ihtiyar Türkiye, 
onun sayesinde uyandı ve göz
leri inkılap ışıklariyle kamaştı. 

Harem ve tesettür gibi geri 
ananeler ortadan kalktı. Artık 
kadınlar yüzlerini erkeklere 
gösterebiliyorlardı. Fesin yerini 
garbın serpuşu olan şapka aldı. 

Atatürk, kendisinden bahset
tiği zamanlardaki mutavazı tAv
riyle şöyle derdi : 

- Milletim bana Atatürk, ya
ni .. Türklerin babası ,. diyor. 
Ben bu isme m·· stahak olduğu
mu sanıyorum. Çünkü hakika
ten türklerin babası olmağa ça
lıştım. Milletime okumayı, dü
şünmeyi ve istemeği öğrettim. 

Latin harflerini milletine öğ· 
retmek için şehir şehir dolaştı. 
Herkes onu meydanlarda, bir 
kara tahtanın başında, yazmak 
bilmiyenlerin elini kendi eline 
alarak, onlara tebe,tirle isimle
rini yazdırırken gördüler. 

Ankaradaki Fransız sefiri, 
sulh hakkında uzun bir müba
haseden sonra ona demişti ki: 

- Garip şey ! Siz tıpkı Mös
yö Briyan gibi konuşuyorsunuz. 

Atatürk gülümsiyerek cevap 
verdi. 

- Onun gibi düşünmedijimi 
ne bilyorsunuz? 

YOZ: 3 

Dünkü ve bugünkü 
hava tebeddülatı 

•• •• 
ZABITA 

HABERLERi :ı 

Ankara 17 - Devlet Meteo
roloji umum müdürlüğünden: 

Suhunet: 
Düne göre suhunet yurdun 

her tarafında 1-4 derece düş
müştür. En küçük suhunet sıfı
rın altında Nazillide 1, Edirne, 
Manisada 2, Jspartada 3 Erzin· 
canda 5, Eskişehirde 6, Konya 
ve Erzurumda 8, Ulukışlada 10, 
Karsta 11 derecedir. 

En yüksek ıuhunet; lzmirde 
15, Antalya v~ Adana da 2 l 
derecedir. 

Yağış: 

Bugiin bava _Karadeniz kıyı
arına kapalı, Trakyada kısmen 
bulutu, diğer bölgeler açık geç
miş ve hiç bir yere yağış olma 
mıştır. 

Ruzgar vaziyeti: 
Trakyada garpten, diğer böl

gelerde şimalden saniyde üç 
metre süratle esmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti: 
Yurdumuzla civar memleket

lerdeki bugünk" l:ıava vaziyeti
ne nazraa yarın havanın; Ka
radeniz ve Trakyada kapalı, 
Kocaelide bvJutlu diğer bölge
lerde açık geçeceği ve rüzga
rın doğu ve orta ve cenup 
doğusunda sakin, Trakya, Ko
caili ve karadeniz kıyılarında 
garptan Ege bölgesinde şimal
den orta kuvvetle eseceği ve 
subnetin bir kaç derece yükse
leceği tahmin edilmektedir. 

Bu gün Anlı:arada hava açık 
geçmiş ve rüzgar pek hafif o
larak esmiştir. 

En yüksek suhunet 10 derce· 
dir. · 

Saat 14 te yapılan rasadata 
göre hava tazyiki 686 milimet
re ve deniz seviye~ine göre 
765 milimetredir. 

Bugün İstanbutda hava bulut
lu geçmiş ruzgar şimali şarki
den saniyede 4 metre süratle 
esmiştir. 

En yüksek suhunet 15 dere· 
cedir. Hava tazyikı 766 mili
metredir. 

Komşu memleketlerde hava 
vaziyeti: 

Bugün hava İ~kenderun ve 
Şamda açık, Berulta çok bulut
lu geçmiştir. 

En yüksek suhunet Şamda 19 
Berutta 25 derecedir. 

Germencik Kamun 
kongresi toplandı 

Baştarafı 1 lcl nyfııda 

DelegeHklere : 
Reşat Zincirci, doktor Sabri 

Akın, Ahmed Germen, Nuri Öz
soy, Alim Şemin, Nuri Zincirci, 
Hilmi Ôzkan. 

Yedek delegeliklere : 
Ahmet Şükrii Albayrak, İs

mail Pekcan, Ali Sobucalı, Os-
man Alyanak, Hasan Kumral, 
Himmet Bozdağ, Mehmet Bece
rik seçilmişlerdir. 

Aydın inhisarlar 
Baş müdürlüğünden 
Aydın inhisarlar barut de

posunda yapılacak 833 lira 21 
kuruş keşifli bekci odasile tel 
örgü ve su kuyusu 30/11/938 
Çarşanba günü saat ikide iha-
le edilmek üzere eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Taliplerin Aydın İnhisarlar 
Bat müdliriyetine müracaat et-
meleri. 4 10 18 24 912 

Orta mahollede oturan Ah
med kızı Hatice Karcanın evine 
taarruz ve kendisine hakaret 
eden aynı mahalleden salhane 
bekcisi Şakir İder yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Biı·inci Sınıf-=O~=;;;an 
mühendisliğinden: 

Germencik nahiyesine bağh 
Çam köy civarında kerkez de
re nam devit ormanından 393 
kental ve yine Germencik na· 
biyesine bağlı dam pınar kö
yüne mücavir Menteşli taş or
manından 510 kental meşe kö
mürünün beher kentalı 50 ku· 
ruştao ibaret olmak üzere 11111 / 
938 tarihinde itibaren artırmaya 
konulmuştur. Ve ihaleside 25/11 
/938 tarih Cuma günü öğleden 
sonra saat 14 de orman idare
sinde müteşekkil komisyon hu
zurunda yapılacağından talip
lerin ihale günü 0o 7-5 teminat 
akçelerile birlikte orman ida
resine müracaat etmeler' ilin 

olunur. (944) 17 20 22 25 

Aydın as. sa. al. komis
yon undan: 
Muğla garnizonunun ihtiyacı 

için 130000 kilo arpa ve 130000 
ki\o yulaf kapalı zarf usuliyle 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. 
28/11/938 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 te ihalesi 
yapılacaktır. 

Arpanın tutarı 750 lira mu
vakkat teminatı 537 liradır. Yu
lafın tutarı 7475 lira muvakkat 
teminatı 561 liradır. Taliplerin 
teklif mektuplarını ihale saa
bndan bir saat evvel komisyo
na vermeleri lazımdır. 

Muğla dağ tuğay kararga
hında müteşekkil komisyona mü-
racaatları ilan olunur. 945 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

Germencik Karaağaçlı lı:öyü

nün mezarlık civan Karaağaçlı 
caddesi mevkiinde doğusu yol 
batısı Atanaş bahçesi kuzeyi 
Yusuf kızı Hatice güneyi Ata
naş bahçesile çevrili 8 dönüm 
incir bahçesi Yusuf oğlu Meh
medin ceddinden kalmak sure
tile sene~sizden tasarrufunda 
iken 333 yılında ölmesile karısı 
Hafize ve kızı Haticeye kaldı-
ğındıın ve bunlarda ahara ferağ 
edeceklerinden bahisle tescili 
için müracaat eylediklerindcn 
tarihi ilandan 11 gün sonra ye-
rinde keşif ve tahkik ve tapu 
kaydı tatbik edileceğinden iti
razı olanların bu müddet zı-r
fında ta~u sicil muhafızlığına 
veya keş1f günü mahallinde bu-
lunacak memura 968 fiş numa
rasile müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 946 

Erdeyli incir ıslah istas
yonu müdürlüğünden 

!nc~r ıs~ah istasyonundaki yüz 
elh hın kılo miktarında tah · 
l 

. . mın 
o unao ıncır, menengeç ve ka-
raağdÇ kütükleri bu ayın 27' . .. .. l ıncı 
gunu saat 1 de pazarlıkla ar-
t!rılarak satılacağından mahal
lınde tesellüm şartiyle incir kü-
tükleri için kilosu elli t' _ d d'Y san ım 

en ve ıgerleri için kilosu bir 
kuruştan öteye artırmaya talip 
olanl~rın. y~zılı gün ve saatta 

Erbeylıde ıncır ıslah \stasyonunda 
hazır bulunmaları ilan olun ur. 

9, 12, 15, 18 
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ilin 
E ~!dın Vilayeti Daimi 

ncumeninden : 
A ld - Eksiltmeye konulan iş 

Y ın ilin' ç· k . nıekt . ın 1ne azasında ılk 
k ep ınşaatı 27570 lira 31 
u;uş keşif bedellidir. 

e k- Bu İfe aid şartname ve 
vra şunlardır. 

il A - Kapalı zarf usulile ek-
1 tıne şartnamesi 
~ - Mukavele projesi 

- Bayındırlık işleri genel 
şartnaınesi 

D - F ~ E ennı şartname 

F - Keşif metraj cetvelleri 
- Resimler 

N lstiyenler bu evrakı Aydın 
afıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 8/12/938 per-

dşe?1~e günü saat 15 de vilayet 
aıın1 e .. · ncumenınde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapah zarf 

usulile yapılacaktır. 
.. 5 :--- Eksiltmeye girebilmek 
ıçuı ısteklilerin 2068 liralık mu· 
\rakkat teminat vermesi ve Ay· 
dın vilayetinden bu iş için alın
mış müteahhitlik vesikası gös· 
~erm~si yaptığı en büyük işin 
edelı 2500 liradan aşağı olma
ması müteahhidin bizzat diplo· 

malı mühendis veya mimar ol
ması veya bunlardan birisile 
müştereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yu· 
karda üçüncü maddede yazılı 

saattan bir saat evveline kadar 
Nafıa dairesine getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup
laran nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olma· 
sı ve dış zarfın mühür mumu 

ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

18 22 28 3 (935) 

••••····· Abone şeraiti ........ : : . 
: Yıllığı her yer için 6 Ura. j 
! Altı aylığı 3 liradır. i 
i İdare yeri: Aydında C. H. i 
• B . • i P. asnnevı. i 
i gazeteye ait yaı:ılar için i 
f yazı işleri müdürlüğüne, ilan· I 
! lar için idare müdürlüğüne 1 
i müracaat edilmelidir. ~ : ................................................. . 

lmtiyaz aahib' ve Umumi Ne,rlyat 
Müdiirll ı Elem Mendre• 

Baaıldı~a ver ı 

C. H. P, Buımnl 

Dji2~-='ıı:q~~~ıı;ıı~~p~~·t;!•~·~·,~·~~~ıı;,ıaıı~qıı,::.ıı~ı~ı~q~ 
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~:ı DOKTOR [t] 

ti Necip Aydıiı I~ 
S~4 R ·· h [•] [;] ontgen mute assısı ' r~4 

it] Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen ~l:j 
+] doktor Ziya evinde hasta kabul eder. +] 

~:~ Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar :rt~ 
~~ =tı 

ı•b icabında Rontgen hastanın evine de gatürlllebilit. !•i 
•a~~~'~'~l~ID~"~"~,~~p~q~ıı:,qıı;ııııı~~~· 917 P,;!l";t"~~• """1-0lıı11ılll<ıııını11ıdllllilil1hıııitllliUilllliiiil~Uıuitlllbiil!bı··•Rlııiiilllıiiiiıl~~~iiiiıl llL.ıdlıı..ıılllıiiılllli:iiıl 

''l:llrı;urı;tıılJ!!lll ;lıl!fll PP'lllll!"'llfl''''lll~"lllll!''lqlU'"llll''''llP"''l(llPQllJl!"!lllll'!.lllPl!!ll~Pl!!'ll~1111111!'1111!!!.111"='ır:l' l!1 "'-··..e.ı6:t .. 11t·o!i-·~·"'"·~·1:;·tido~ ... i!io~~~~ t Demir iş atölyesi J 
.~ Yeni açılan ve sanatokulu me- (!~ 
! zunları tarafından idare edilen ~j 
! DEMiR İŞ A TÔL YESİnde • 
• • • • • • +: 

• 

Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- !, 
şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen + 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç [t 
sahiplerinin atölyemize müracaatları. [• 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur J•i 
ve Osman Alpsoy 1 

S~.;:ııır;,ıqı~ııı;.111~1P~1ı~ıııı~ı;qrı_;.qııı,:ıı~~q1~w!;.lll'~ 849 ıw.ıııı~ıuı,~ın~ııı:ı !ti 
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·····~•IlllD1P'1'Qf1'1••••••ııı•········ 
Biçki ve dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı 
En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 

bilumum biçki ve dikit dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönUne alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilümum 
masrafı üzerine alacakhr ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir ka,yıt kapanmadan müraceat edin nam~ 
ıet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 L 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 
66ılıtımııı1thaıılıılıaoıDııı~ııllıııt8ı ~ııta6ıımDııı8ıııııfiA~ııllııılııı.m 

AYDIN SAYI: 395 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ )e 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en ıyı ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik . 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fia tlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKONİ radyo 19~19 model/erile SPARTON radgolal'ı
mızın geldiğini sayın müşterileı·imize iftiharla bildiririm. 

,. 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde · 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştir. Temiz işçilik, En iyi cinş 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 

j 


