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Büyük ve ebedi şefimizin cenazeleri 
Dün lstanbul halkının göz yaşları · ile teşyi edildi 

Bütün İstanbul son vedi törenine iştirak için ayakta idi 
1 

İstanbul 19 - Büyük Şefin ı 

1dea1 cenazesinin .<\nkaraya nakli bu-
gün büyük törenle yapılmıştır. 
Daha gün doğmadan Beşiktaş-

a ki ne ısı tan Gülhane parkına kadar olan 
yollar tamamen halk tarafından _ .... -

Günler geçmekte, fakat heye
can artmaktadır. İptida millet 
bir çağlayan gibi taştı. Arka
smdan bütün memleket ve insa-
niyet bir matem tufanına uğradı. 

Sebep? Çünkü ilk anda acı
mız kadar bfiyük bir de hayre
timiz yardı. Her şeye hayret 
veren bir unsurun kendisi için 
bile olıuo ölümü kabul edebile-
ceğine inanamıyor gibiydik. Hal
buki günler geçtikçe kürenin 
ne büyük bir zıyaa uğradığını 
daha iyi görüyoruz. 

Çok doğru; "O'nun eksikliğiyle 
insanlık enteresan olmaktan çık
tı,, diyen kalem, beşer dehisın- 1 

da sönen ııığı her kesten iyi l 
görmÜf denilebilir.. Atatürk'ün , 
eliyle kurtulan yurt, bugün yal
nız onun babrasiyle doludur .. 

Gençlerin taze gönlünde, ih
tiyarların nice acı çekmiş yü
reğinde timdi sadece Ulu Baş
buğu buluyoruz. Meğer kendisi
ni ne kadar bilmiyormuşuz 1 Ü
zerine her saniye titriyerek teb
cil ettiğimiz dakikalarda bile 
ne kadar onun dünya kalbinde
ki aziz mevkiinden habersiz mi
şiz ! Hakikat şimdi büsbütün 
anlaşılıyor. Bu adamın her şeyi 
Türkiye için bir ders oldu. Ö
lümii bile ! 

doldurulmuştu. 
Giizergihta ancak asker saf

larının geçebileceği kadar bir 
boşluk vardı. 

En küçükten, en yaşhya ka
dar kadın, erkek bütün lstanbul 
halkı büyük şefine son tazim 
rasimesini yapmağa koşuyordu. 

Saat sekizden itibaren vesa
iti nakliyenin seyrüseferleri dur
durulduğu için Anadolu sahilin
deki halk kayıklarla fstanbula 
geçiyorlardı. 

Adalar. ve Anadolu kıyılarını 
misli görülmemiş bir kalabalık 
yan bulutlu bir hava altında 
doldurmuştu . 

Atlı ve motosikletli polisler 
intizamı pek müşkülatla temin 
ede biliyorlardı, 

Dolmabahçe sarayında hazır
lıklar erkenden başladı ihtiram 
nöbetini bekliyen yüksek rütbeli 
subaylar, generallar hepsi sara
ya gelmişlerdi. 

Dolmabahçenin ağaçlıklı cad
desi iki taraflı çelenklerle do_
lu idi. 

Başvekil Celal Bayar, gene
rallar, katip umumi yaşlı göz-
lerle hazır bulunuyorlardı. 

Atatürkün tabutunu taşıyacak 

Grup maçları 
Geri kaldı 

Bu ayın 26 ıncı günü yapıla
cağını yazdığımız grup maçla- ı 
rımn 18 birindkinun 938 Pazar 

Bir vatan kurdu diyorduk, bir 
millet yarattı diyorduk; görülü
yor ki meğer dünya çatısının, 

Sonu 2 inci aayfa~a 
1 gününe kaldığını haber aldık. 

1 

Cumhuriyetçi İspanya da tayyare 
ile bir heyet gönderdi 

~---------------------
Ankara, 19 - Atatürk'ün ce- ' 

naze merasiminde Cumhuriyetçi 

İspanya hükumeti namma mü

nakalat nazırı, Barselon garni

zon kumandanı, sahil bataryalar 

• 

baş kumandanı vis amiral v_e 
protokol şefinden mürakkep bır 
heyet hazır bulunacaktır. 

Heyet tayyare ile hareket et
miş olup pazar günü Ankaraya 
muvasalat edacektir. a.a. 

Alman askeri müfrezesi Ankarada 
Ankara 19 - Almanyayı ve 

ordularını temsil edecek olan 

Emden krovazürünün getirdiği 

bahriye müfrezesi saat 14,10 da 
Ankara garma vasıl olmuştur. 

Misafir kıtaları müzikasiyle 
beraber bir askeri kıtamız se-

limlimış ve kıtalar kendilerine 
tahsis edilen yerlerde istiraha· 
te gitmişlerdir. 

İran, Yuğoslav müfrezeleri 
harp okulunda, Bulgar müfreze

si polis ok.ulund~, Alma~ .!°~f
rezesi Gazı terbıye enstıtusun-
de misafir edilmişlerdir. a.a. 

top arabası saat 8,10 da sara
yın mermer basamaklarının önü
ne gelmiş bulunuyordu. 

Saaat 8, 15 de sevdiği en ya
kin silah arkadaşlarından • 12 
general sandukayı kaldırdılar. 

Vakur adımlar ve büyük bir 
huşu ile top arabasıne yerleş

tirdiler. 

Top arabası göz yaşlarını 

ve hıçkırıkları zaptedemiyen 
halk safları arasından saat 9da 
harekete geçmişti. 

Alayın en öününde bir atlı 
polis müfezesi yürüyordu. 

Bunları bandosuyla bir piyade 
tapuru ile bir topçu ve bir bah-

riye tapurları takip ediyordu. 
Tayyareler, saf, saf uçarak 

alaya havadan iştirak ediyorlar
dı. Merasime Orgeneral F ahred
din Altay riyaset ediyordu .. 

Alayda sayılamıyacak kadar 
çok ';elenk vardı. 

Atlas bir Türk bayrağına sa
rılı olan büyük ölünün sandu
kasını taşıyan top arabası iki 

tarafında on iki generalimiz ol
duğu halde öndeki kıtaları ta
kip ediyor ve Tümgeneral İlyas 
Aydemir de siyah kadife bir 
yastık üstünde bulunan Atatür
kün istiklal ve harp madalya-

-· Sonu 2 inci sayfada --
==-=== 

ihtiram geçidinde 
İzdihamdan on bir kişi öldü 

----------~---:---
! hayatlarının sönmesine sebep Ankara 19 (A. A.) - Resmi 

tebliğdir: 

Dolmabahçe sarayında Ata
türkün katafalkı önündaki ihti· 
ram geçidi iki günden beri mun · 
tazam bir surette cereyan eder
ken 17/l11938 saat yirmiden 
sonra yüz binden fazla vatan
daşın tehacümü ile husule gelen 
izdiham neticesi geçit müşkilleş
miş ve gösterilen tehalük yü
zünden halk safları arasında 
artan tazyıkın bir kısmı kadın 
olmak üzere on bir vatandaşın 

Misafir heyetler 
Ankaraya gelme
ğe başladılar 

Ankara 19 - Atatürküo ce
naze merasiminde hazır buluna-
cak olan Irak ve Fransız man
dası altında bulunan yerlerden 
gelecek heyetler bugün Anka
raya muvasalat etmişler ve 
mihmandarlar tarafından kar
şılanarak Ankarapalas oteline 
misafir edilmişlerdir. a.a. 

1 olduğu büyük bir teessürle ha-
ber alınmıştır. 

Zabıta kuvvetleri vataşların 
hayat emniyeti için klavuzluk 

yapmakta, halin icap ettirdiği 
tedbirleri almakta olduğundan 

bu gibi müessif hadiselerin te
kerrürüne mani olmak için za
bita kuvvetlerimizin vesayasına 

riayet edilmesi muhterem halkı
halkımızdan ehemmiyetle rica 
oluoar. 

Fakir çocuklara 
yardım 

Halkımızın /rkir çocuklara 
gardımı devam etmektedir. 
Dünkü listeye i ldt1eten geni 
teberrülerin neşrine det1am e
diyoruz. 
Lira K. 
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Dünkü Yekun 
Nabi Koçak 
Raif Aydoğdu 
Mustafa Adalı 

Devamı 2 inci ıaheif.:le 

Türk == fazilettir _ ... _ 
On gündür tarjhi anlar yaşı-

yoruz. 
On günderı beri bütün bir mil

let; müşterek ve çok bllyUk bir 
kederin müşterek ıztirabiyle göz 
yası döküyor . 

Dün ajans; on bir Türkün iz
dihamda hayatlarına son ver
diklerini, Bugün de bütün İs tan· 
bul halkının mahdud bir sahaya 
yığıldığını bildiriyor. 
14 saatte yüz elli bin kişi bir 

tek adam gibi aynı yolu katetti. 
Bütnn bunlar, içten gelen de

rin bir sevginin eseridir. Bütün 
bunlar; bir milletin senelerden
beri kalplere dolmuş minnet his
lerinin ifadesidir. 

Bütün bunlar, mazlum bir mil
letin knrtarıcısına olan inan ve 
bağlılığının tezahürüdür. 

Millet; kendisini kendisini en 
çok seveni ve kendisinin en çok 
sevdiğini kaybettiği için ağlıyor. 

Onun tabutuna son bir bakış 
atfetmek oğrunda on bir türk 
can verdi. 

Muazzam bir orduluk insanı 
onun sevgisi bir araya topladı 
ve bir yoldan yürüttü. 

Bugün İstanbul onun manevi 
varlığını bir daha görmek, ona 
veda etmek için yollara dökül
do. 

Bir bardak suya kırk yıllık 
hatır saygısı tanıyan Türk; ken
disine, hür, şerefli bir hayat ve 
parlak bir istikbal verene can 
vermekten zevk duyar. 

Bu bir fazllettir ve zaten. 
Türk, müsavi, fazilettir. 

Çataloğlu 

Şeker bayramı 
Aydın müftülüğünden: 

Şeker bayramımn İkinciteşrin 
ayının 23 üncü Çarşamba gü
nüne tesadüf ettiği sayın hal
kımıza bildirilir. 

Orta okulumuzda 
Bay Halil Öke yardirek

tör oldu 

En bügiik kahraman geliyor ! .. -- -
Haber aldığımıza göre orta 

okulumuzun gittikçe tevessü 
eden talebe ve dolayııile idari 
vaziyetini daha salim şekilde 
yürütebilmek ıçın resim og
retmeni Bay Halil Öke de yar 
direktörlükle tavzif edilmiştir. 
Kendilerini tebrik ve işlerinde 
başarılar dileriz. 

Ne yazık ki, göz yaşları~~
zı dükmekten başka, bu
yük matemimizi ızhar et-

meye vesile olacak bir şey yok.· 
Aciz... Beşer aczi..· 
Muazzam ve merhamet bilmez 

ademin önünde ancak ve yalnız 
gözyaşı döke biliyoruz ... 

dünyada hiç bir tacdara, hiç 

Büyük matemin karşısında, 
yapabildik.. Ne yapabiliriz .. 

bir hakana, hiç bir imparatora 
nasip olmıyan bir ihtişamla, bir 
ihtişamı beligatle giderken ve 
17 milyon Türk, ti ... Canevini 
sarsan en derin, en onulmaz, 
en mükedder bir matemle kata
hrken, bu büyük elem karşısm-

ne da, ne yapa biliyoruz .. Gözyaşı .. 
Aciz, hiç ... 

Şu dakikada; onun tabutu, Devamı 2inc i aahlfed" 



voz ı 2 

ATAM 
~ıkılsın şu gökler, yıkılsın dağlar, 
Aır okla bin gönül kat ardı ATAM. 
çınasın baharlar açmasın bag"'la· s . ' 1 

ensu: bu hayatın yok tadı ATAM. 

* 
~.aın oldu kalplerde sevgi hevesi, 
İ 1~ ~lev kefenle sardın her kesi; 
nıltı zannetme duydug"' un sesi· s· . , 
ır mıllet kalbinin feryadı ATAM. 

* 
B~r şafak pas tuttu, bir ufuk yandı, 
Bır millet arkandan yere kapandı. 
Bu nasıl ölümdü, nasıl hicrandı ? 
Hıçkırdı bir vatan evladı ATAM. Söke 

Ali Kemal Çöo 

En büyük kahraman geliyor ! .. 
Ali ~aş lıırııh birinci tayfada 

. t a ım, 17 milvon Türk· 
ız ıra ı . ~ ' 
i . d P arın mısilsiz enginlikleri 
ç~n e kıvranırken, bir mucize 

gostermez m · . ? B ısın .. 
ır mucize? 

Göster mezsı'n b'l' . 
B·ı· . , ı ırım ... 

ı ırım .. t . .. ' gos eremezsın ... 
k Çunkü ezel' ve ebedi tabiat 
anunlarının .. .. "l . yuzu gu mez ısh-

rapt ' an anlamaz k t h"k" 1 • k a ı u um erı 
a~şısında, bu temenni bir ha

ya dir, bir muh ld' F a ır .. 
akat düşün ki bu "lü b 

Oh hf ı O ı eş 
nu ~slu bir ailenin ar~sından 

ayrılmıyor. 

k"Düşün ki, bu ölü: nihayet bir 
oy, bir kasaba, bir şehir bir 

nııntaka segilisi değildir. ' 
Bu ölü Bu dak'k d b" t" e 1 d ' ı a a u un 

v elr en ve 17 ınilyonuu, mil
yon arın k lb' d K a ın en çıkıyor .. 

alpleri kopara kopara gidi
yor. 

Arkada kal .. . b 
O
"k .. an uç yetım, eş 

suz d "'')d' 

Kimlerin veya kimin yanına 
alacaksın ... 

Sevkisini, on yedi milyonun 
kalbine parça parça, damla 

damla, ayrı ayrı, nurdan bir ba

le gibi seren, 17 milyon kalpte 
bir sevgili tek 'e mutlak bir 
sevgi1i gibi yaşayan bu muaz

zam ve fevkalbeşer kudrete, 

ademde kim arkadaşlık ede· 
b·ı· ' ı ır .... 

17 milyon faninin omuzların

dan geçen, kalplerinden taıan 
bu ölüyü, gelmiş geçmiş en bü-

yük şöhretler, ancak ayakta, se· 

lam dur!. vaziyetinde istikbal 
ederler .. 

Aziz bir mebusun dediği gibi 
kalkın Aoniballer, Vaşingtonlar, 
Yavuzlar, Napolyonlarl .. 

- En büyük kahraman geli
yor!. 

GÜNCÜ 

AY&IN 

Bütün devirlerin 
adamlarından 

en büyük 
biri: 

Atatürk 
Ekselsior gazetesinin bir makalesi 
Fransa'nın 1933 den 1936 ya kadar Ankara büyük elçisi vazife

sini ifa etmiş olan B. Albert Kammerer, Ekıelsior gazetesinde 
Atatnrk'ün ölümü hakkındaki intıbalarını ıöyle anlatıyor: 

Onu bütün devirlerin en bil- İ kilere benzer modern kanun-
ylik adamlarından biri addede· lar çıkarıldı, poligami me-
rim. Türkiyeyi tamamile ümit- nedildi, kadının müsaviliği ilan 
siz, eli kolu bağlı müttefiklere edildi. 
teslim edilmiş, ordusuz, silahsız Maarifte muazzam reformlarla 
ve hükumet merkezi iııal edil· okuma yazma bilmiyenlerin mik-
miş bir vaziyette eline aldı. 
1920 İll<babarında, İngiliz taraı- tarı en az yüzde 30 nisbetinde 

azaltıldı, biç bir zaman şaşma
sudunu aldatarak Andaoluya 
ayak bastıktan ıonra, dahilde mış denk bir bütçenin tesisi, 
tasavvur edilebilecek her şeyi Avrupa harflerinin kabulü, dı-
aşan muazzam bir faaliyete gi· şandan istikraz yapacak yerde 
rişt,; bir ordu teıkil etti ve bu lizımgelen te~isah devlet vari-
ordu henüz nüve halinde bu- dalandan almak suretiyle bir 
lunmasına daha bir çok eksik- nümune te~kil etmiş olan de-
leri olmasına rağmen, hayranlı- miryolu şe'>ekeıinin inkişafı, bil · 
ğa değer bir vatanperverlik tün ecnebi şirketlerine ait ım · 
kalkınması sayesinde, niıbetsiz tiyazların satın alınması ve her 
kuvetlerle 130,000 kitilik çok sahada hayırlı tesirleri çabucak 
modern bir suretle teçhiz edil- kendini hissettirmiş olan mo-
miş Yunan ordusunu parlak bir dern bir idare kurulması. 
ıekilde mailiıp etti. Atatürk o :ta boylu, fakat ki-

Bu zafer 1922 eylülünde oldu. fi derecede mütehakkim ve son 
İşte bu andan itibaren, eski derecede nafiz nazarla bir adam-

dutmanlarına ağır basmıya baş- dı. İtibarı hudutsuz ve otoritesi 
ladığı için bunlar kendisini cid· partisinde ve hükümetinde mü-
diye almak mecburiyetinde kal
dılar. 

Hayret verici bir ıslahat se
risiyle, memleketin bütün tesi
sat ve teşkilatını hemen tama
mile yeniden kurmıya başladı : 
Medeni kanun vazifesini gören 
mecelle ilga edildi, avrupanın· 

nakaşa götürmez olmasına rağ
men kendisiyle konuşmak ko-

laydı Ekser diktatörlerin bılifı
na, söylemek kadar dinlemeyi 

de severdi. B. Mussolininin dün
ya sahnesine girişinden bir se · 

ne evvel, B. Hitlerin iktidara 
gelmesinden on sene evvel, O, 

b
. egı ır. Arkada kalan 
ıtmemi l . ş s:ıçı ve ak pak olmuş 
sa~ arıle 17 milyondur Allahım!. Büyük ve ebedi Şefimizin cenazeleri 

adeta yolu açmış otoritenin ne

ler yapabileceğini gö3termişti. 
O aynı zamanda, ltalyan hüku
metinin de istinat ettiği tek 
parti nazariyesinin müesıisidir. 

u kadar maşeri zulüm olur 
mu. bu kad · · 
ök!lüz b ka

1
r ınsan yehm ve 

ıra ı ır mı? ... 

b
. y ezdanlığın ulu na ·mahdut 
ı nib k . ' ' N aye udretı nerede ? .. 

er ede mucize ? .. 
~~rede kudreti ilahiye !.. 

oster onu! ... 

t·~~österemezsin, çünkü halk et
ıgın k·· 

öl.. .. urre böyle muhteşem bir 
u gormed'I 
Sen de ı·.:·t h . . ı K" mu e ayyırsın. 

bu .~rreyi halk ettiğin günden 
e g~ne kadar kaç milyon sene 

g çtı, bilmi B"ld' ... · b' yorum.. ı ıgım ır 
şey vars · d' . ol k a, şım ıye kadar halık 

ara ' mutlak iradenin karşı-
sında . 
muaz' senı. ~u kadar şaşırtan 

G' z.am hır uffıl yoktur. 
G ~~ıyor ... gidiyor artık!... 

l 
ozünıüzüu önünde ve göz

yaş arını b' 
ğarken ı~ . ır sel olup bizi bo-

H 
gıdıyor ... 

an · b gı şehinşahın cenazesine 
enzer bu "l.. ' ş· o um ... 

nıet~~?iye kadar en büyük aza-
ının cen . .. .. d a k azesı onun e ve 

r asında d h . ha l ua anler mersıye-
dö:ü~ü;d~~dı, onlar ağlar, onlar 

u. 
Bu ölü ·· de 1

7 
?un arkasında ve onun-

m·1 mılyon gözyaşı, onyedi 
ı yonun 

Şahk d ıstıraptan, elemden, 
a an v .. 1 d ördü ... ü b' e goz yaş arın an 

. g ır mevkip var ... 
Bır millet me '-'b' 
M h 

VKI J ... 

u teşem bir k'b' kedd mev ı ı mü-
er ... 

Tanrım, ona 
yer ayırdın ? .. 
türccekıin !.. 

ademde nasıl bir 
Onu nereye gö-

Baş tarafı birinci aahifede 

larını büyüğe bir saygı ile taşı
yordu. 

Bundan sonra eski Afgan 
kralı Amanullah Han, Büyilk 
Millet Mecli reisi Abdülhalik 
Renda ve Başvekil Celal Bayar 
ve onları takiben de vali Mu· 
hiddin Üstündağ; mevki ve de
niz komutanları, ecnebi konso· 
loslar, vilayet erkim, Üniversite 
profesörleri, yüksek tahsilli genç
ler, cumhuriyet halk partisi ve 
balkevleri erkim çok kalabal·k 
bir halk kitlesi büyük bir tees
sür ve hörmetle geçtiler, 

Bu muhteşem ve müessir alay 
böylece saat onikide Gülhane 
parkının büyük kapısından R"e
çerek Sarayburnundaki iskeleye 
geldi. 

iskelede bulunan Zafer tor
pidosunun göverte Amiral şiik· 
rü Okan, Amiral Mehmed Ali 
ve erkanı harbiyeleriyle torpido 
zabitanı yüce Ölüyü selamladılar. 

Sanduka; Büyük Millet Mecli
si namına gelen heyet, Başvekil 
Celal Bayar ve genç subayların 
elleriyle Zafer torpidosuna geçiri
lerek mahalli mahsusuna kondu. 

Torpido saat 12,30 da hare
ket ederek moda açıklarında 
bulunan Yavuz zırhlisine doğru 
gitti, 

Saat 14 te ebedi Şefimize 
Ankaraya kadar refakat ede
cek olan başvekil, riyaseti cum· 
bur erkanı, generallarla bera
ber Atatilrkün tabutunu hamil 

olan Yavuz zırhlımız hareket 
etti. 

-Yavuz beş dakikada bir attı
ğı toplarla büyük Şefin çok 
sevdiği İstanbuldan ebediyen 
ayrıldığını İstanbul halkına bil
diriyordu. 

Fakir çocuklara 
yardım 

10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
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Battarafı 1 inci sayfada 

Müteabbid Yahya 
Kemal Yağcı 
Hüseyin Sabuncoğlu 
Meevlud 
Bosnalılar lbrabimo. 

• Müteabhid Vehbi 
Mühendis irfan 
Hacı Şerif 
Saatçı Aziz 
Manifaturacı Veli 
Tuhafiyeci Rüştü 
Fen memuru Cevdet 
Gazinocu Mehmet 
Tuhafiyeci Mehmet 
Gürer 
Kuyumcu Hasan 

Yekun 

AYDJN 
Spor kulubü azasına 
Nizamname mucibince kulü

bümüz idare heyeti devre müd
detini doldurmuş bulunduiundan 
yeni seçim yapılmak üzere 
4 kanunuevvel 938 pazar günü 
saat 19 da bütün üyelerin ku· 
lüp salonuna teşrifleri rica olu-
nur. 952 

Aydınspor kulübü 
baıkanlıiı 

Çok zeki, çok anlayışla olan 
Atatilrk, muhatabının sözlerine 
ehemmiyet verdiğini hissettirir, 

bununla beraber enternasyonal 
hadiselerden istifade hususunda 
ve bilhassa lskenderun Sancağı 
meselesinde ve iki sen önce Bo
ğazlar meselesinde Türkiyenin 
menfaatlerini kabul ettirmek 
mevzuu babsolduğu zaman dik· 
kate şayan bir meharet göster
di. 

Kendisine kolayca yaklaşılırdı. 
Hususiyle 29 teşrinievel bayra
mı münasebetiyle yapılan ka· 
bullerden sonra herkesle konuş· 
maktan çekinmezdi. 

Israrla tekrar ediyoram: Ata· 
türk büyük bir adamdır, çok 
büyük bir adamdır, bir siyaset 
dehasıdır. O memleketine en 
büyük hizmetlerde bulundu. Ev
velce türkler hakkında devran 

eden bütün istihfaflı fikirlarin 
yanlış olduğunu gösterdi. Eski
den türk rehavetli, hatta teobel 
telakki edilirdi. O yabancıları 
!asfiye ve teknik olgunluk sı

rasiyle bütün mertebelere yük
selfrek başlerı gibi her işi ya
pabileceklerini isbata mecbur 
etti. 

Şüphesiz, hükümeti kendisini 
takip ediyordu, bükümeti yalnız 
O'nun iradesinin ifadesi gibi 
görünüyordu, Çünkü O'nun ira
desi daima haklı olmuıtur; çUl'Y" 

SAYI : 597 

ideal 
akıncısı 

Baıtarafı 1 lcl aayfada 

medeniyet kurumunun en sağ'· 
lam direklerinden birini de dik
miş. Bilmem ki bansıi cepheıin· 
den bahsetmeli ? 
Düşünün: bir gün sıönck ki 

Himaliya yıkılmışır, yahut Ok
yenuslar kurumuttur. Naııl olu· 
ruz? İnanın ki kürenin deha 
muvazenesinde de bugün böyle 
bir sarsıntıya şahidiz. 

Evvelki gün Mecliste, Türki· 
yenin nice irfanı Atatürkün bü~ 
yüklüğünü milletin gözü önünde 
dille tekrarlamak istiyordu. Her 

kes canından kopanı söylemekte 

idi. Lakin bütün o güzel söz
leri alkışlarken hepimiz aynı 
şeyi görüyorduk, En yüksek be· 
lagat bile gidenin ne kadar al
tında kalıyor: Düıündük, düşllıı· 
dük ve şunu gördük. 

Atatückün tunç hitabeti ka
dar heybetli, ancak bir unıur 
bulunabilir: Kendisinin bugünkü 
ebedi sükutu! 

Fakat bu sükut bize timdi ne
ler söylemiyor? Bütün geçmifi, 
bütün geleceğin emrettiği ıeref
li vazifeleri dahi, kulaklarımız 
şu saatte oradan işitmektedir. 

Atatürk ne idi? Her ıey, her 
muazzam şey ! LAktn bilba11a 
bir ideal akıncısı ! 

Son nefesine kadar genç ka· 
lan ruhunda hiç dinmiyen su
suzluk bu oldu : Daima ileri l 
Her zaman ideale doğru ! 

" Ordular 1 ilk hedefiniz Ak
denizdir 1 11 vecizesindeki ( ilk ) 
kelimesi üzerinde bugün dikka
timiz, hususi bir itina ile dur
malıdır. Çünkü adi, haksız ve 
maddi kapışmalardan iğrenen 
hilkati, manevi fütuhatm hiç bi
t ine doyaroazdı. 

Artık O'nun bu ebedi kuman
dasına koşacak zinde bir genç
lik ve olgun bir millet var. Bü-

tün kudretiyle çahşmıya yeni
den ant içmiş bir gençlik ve 

millet... Şimdiden sonra her 
ilerilik alanındaki en yüksek 
tepelere Türk dehasıoın bayrağı 
hürmetle çekilmelidir. 

işte gördük, o dehanın en 
büyük sancaklarını insanlık na
sıl tazim ile anıyor ! 

Ey Türk gençliği! 
Vaktiyle hitabını dinlediiim 

şefin gibi sana da ıimdi bu va
zife düştü. 

İdeal akıncıhğı ! 
Bunu yapmanın çaresi bir 

tanedir. 
Şerefle, namusla ve hiç gü· 

rültüsüz çalışmak 1 
Fazıl Ahmet Akçay 

kü ilham etmiş olduğu adeta 
körü körüne itimat istisnai bir 

şahsiyetin muazzam liyakatleriy
le ve milletine yapmış olduğu 

büyük hizmetlerle muhık kılın
mıştı. 

Otoritenin hususiyle faaliye
tinin başlangıcında henüz geri 
bulunan bir millette ne olması 
lazım geldiği hakkın da tam öl
çüye en yüksek derecesinde sa
hipti. Her sahada itidalin eşsiz 
liy'lkatine ve memleketinin men
faatleri hususunda en doiru 
hi11e malikti. 
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SAVI : 397 AYDIN YÜZ: 3 

İcra ve iflas dairelerinin yeniden Milli matem töreni 
tanzim ve tensikine dair tetkikler 1 

ilin 
Aydın Na/ ia eksiltme 
komisyonundan • • • • Büyük Şefimiz Atatürk için 21/11/938 

ACız vesıkası ne gıbı pazartesi günü Aydında yapılacak 1 
377 lira 15 kuruş keşif bedel

li Aydın sanat okulu demir a
tölyesi elektrik malzemesi alımı 
açık eksiltmeye konulmuştur. şartlar altında verilir milli matem töreni proğramı 

-
5 UMUMi ESASLAR : 

Bu doğru değildir, çünkü dü· , Bu maddeye göre artırma en 
1 b d 'l f k b ı 1 - Bütün çarşı ve mahalle ı Ç - Bundan sonra şu sıra 

fCll sabş ta e i eğı a at az satıştan ir ay evvel i an 1 1·1e so"ylevler verı·lecektı·r·. 
k l h b f k t arasındaki dükkan ve kahve er 

ta iptir. Binaena ey u ı ra olunur. lanın en az sabştan on ffbay ve Parti başkanı Özde· 
şu şekilde kaleme alınacaktır. beş gün evvel yapılmasını ka- tamamen kapanacaktır. (Yalnız mir Günday. 

Üçüncü fikra: "Böyle fazla bul etmek icap edecektir. Ke- fırın, Lokanta, kasap ve sebze- B d 
·ı t" d t 13 ele iye reis vekili Raif Ay-bir bedel ile alıcı çıkmazda çı- zalik 4 üncü bende göre iddia- cı er oren esnasın a saa doğdu. 

kerılan mala r azaran takip dü- ların ileri sürülmesi müddeti 20 ten 17 ye kadar kapalı bulu- H k 
nacaktır.) al evi üyelerinden Refik yıl 

şer . ., günden on güne indirilebilir. dırım Telliogvlu. 
M dd 40 129 2 - Bütün yurtdaşlar saat 

35. Madde : 116 a. ( Kabnl a e: · ll d h k Gençlik adına sanat okulun-
115 e al evinde yapılacak top-

edilecek yeni madde): Bu hükmün metninin ve dan bir talebe. 
lantıya davetlidirler. 

"Satış tutarının paraya çe· 116 mcı maddelerle telif edil- Söylevler saat 16 da bitecek-3 - Bütün Aydınlılar, saat 
virme ve paylaşbrma masrafla- mesi icabeder. tir. 12 den 13,30 kadar tören yeri 
rıadan fazla olmıyacağı ihtimal Binaenaleyh 129 uncu madde- D - Saat tam 16 da atıla· 

olan Cumhuriyet alanında top-
dahilinde bulunursa, satışı isti- nin yerine şu hükmün konulmaaı cak bir topla 3 dakika saygı 

lanacak, cebir içinde liimse kAt 1 k yen alacaklı 106 ıncı maddenin iktiza edecektir: Y sü u u yapı aca br. 
kalmıyacaktır. E 3 d k k tayin ettiği müddetler içinde 11 Gayri menkul üç defa bağı· - a i a hitamında 

4 - O gün hiç bir müessese · k · l ıatıı yerine haciz vesikası isti- rıldıktan sonra en ~ok artırana mt:rasım omıser erinin işareti)e, 
ve şahs alameti matem olarak 2 S yebilir. fcra dairesi resen bu ihale edilir. Şu kadar ki artırma 2 sporcu, anat okulu ve 2 
siyah bir şey taşımıyacak ve O t okul talebe · t f d yolda bir karar ittihaz edebilir. bedeli malın tahmin edilmiş kıy· r a sı ara ın an 
kullanmıyacaktır, b" t" traf nd k' it HBu karar infaz kabiliyetini metinin yüzde yetmiş beıini bul· us un e 1 a ı a ı meşale 

Toplantı : ateşlenecektir. 
iktisap eder etmez, takibin mev- mak, satışı isteyenin alacağına 5 _ Saat tam 11 de Halke- F _ Meşaleler ateşlendikten 
zuunu teıkil eden menkul mal- ruçhanı olan diğer alacaklar o 

vi salonunda bir saygı ve tazim sonra sa. ygı geçidi başlıyacaktır. 
lara ve alacaklara nazaran, ta- mal ile temin edilmişse bu ıu· GEÇiT SIRASI .· toplantısı yapılacaktır. 
kip düşer . ,, retle ruçhanı olan alacaklerın p k 1 ·b· i 

6 - Toplantı prağramı: roto o mucı ınce lbay ve 
ihtar. Teklif olunan madde mecmuundan fazla olmak ve A _ İstiklal marşı komutan, teşrifata dahil üst su-

masraflardan korumagw a ve bun- bundan başka paraya çevirme B A baylar ve subaylar, daı're am·ır - tatürkün hayatı ve ya-
dan mida masrafların satıı tu- ve paylaştırma maıaraflarmı rattığı büyük eser ve inkiliplar ve müdürleri, umumi meclis, şe· 
tarınıtu tması muhtemelse hacz- tecavüz ettirmek şarttır. Avni Deniz hir mecHsi1 Parti, Halkevi ha-
edilen malların satışma mani ol- Şayet bu netice elde edilme· C _ Atatürkün gencliğe yır kurumları idare heye'tıeri, 
mayı iıtibdaf etmektedir. Fil- mişıe gayri menkul artırma ili· gençliğe hitapları Tuğrul asker, okullar, sporcular ve 
bakika, bu takdirde alacaklı mnda gösterilen yedi gün niha- Tören: halk.· 
bir aciz vesika,. alacak ve yetinde en çok artırana ı'hale G - İhtiram geçidine alanda 7 - Saat 14 de Cumhuriyet 
borçlu da halta alacaklıya kar- edilir. Şu kadar ki artırma be- bulunanlar eksiksiz iştirak ede-

alanında bütün Aydınlıların iş- d K k 
fi vecibeleriaini kısmen olsun deli satışı isti yenin alacagv ına k cek ler ir · anşı lığa meydan 

tir akile tören yapılaca tır. vermemek üzere halkımtzın s·u· -
itfa etmeden mevcudunun bir ruçhanı olan diğer alacaklar o 
kıtmını kaybedecektir. Yeni mal ile temin edilmişse bu su- 8 - Türen programı: kfınet ve saygı ile geçmeleri ve 

A - Saat 13,45 de her kes tehacüme meydan vermiyerek 
maddenin mani olmak istediği retle ruçhanı olan alacakların cumhuriyet alanına gelerek tören intizamı ihlal etmemeleri rica 
şey budur. Böyle bir halde, ic- mecmuundan fazla olmak ve olunur. komiserlerinin göstereceği yerle-
ra dairesinin daima kendiliğin- bundan başka paraya çevirme ri . alacaklardır. H - İhtiram geçidinden son 
den bu basit usulü tercih et- ve paylaştırma masraflarıoı te- B _ Törenden evvel Atatürk ra törene so~ verilecek, halk 
mesi icabedecektir ve alacaklı cavüz etmek lazımdır. Böyle sükunetle dagılacakt ır. büstüne çelnk konacaktır. 
kendisi tarafından istenilen bu fazla bir bedel ile alıcı çıkmazsa, 3 - Marasim baş kom·ıserı· (Çelenk koyacaklar çelenkle· 
suretle pek basit bir şekilde ~ahşa çıkarılan mala nazaran rini kendileri hazıhyacaklardır. Emniyet direktörü Ekrem So-
muameleye tabi tutulduğu takip düşer.,, Ç l kl k . U • e kollu, komiserler komutanlıkça e en ere ırmızı zemın zerın 

fikrine düşerse tetkik merciine Meri 129 uncu maddenin 3 beyaz yazı yazılacaktır. ) t~yin. olunacak. bir subay, Kül-

Eksiltme 5/ 12/938 pazartesi 
günü saat 15 de Aydın Nafia 
Müdürlüğü od:ısıoda yapılacak· 
tır. 

Bu işe aid resim keşif veşart
nameler Ayd1n nafiıı müdürlü 
ğünde görülebiİir. 

Muvakkat teminat mikdarı 28 
lira 29 kuruştur. f gteklil erin 
muvakkat teminatlari ve tica 
ret odası vesikalariyle yukarda 
yazılı gün ve saatte Vilayet na
fia müdürlüğünde hazır bulun
maları ilan olunur. 

937 16 20 27 2 

Aydın Belediye Reis-
i ."". d ı ıgın en: 

ı · 1 - Belediyenin mülkiyetin
i de bulunan .Cumhuriyet mahal
l lesinde 320 ada 4 parselden 
ı müfrez 9 parsel numarah ve 
1 318. 75 metre murabbaı arsanın 

mülkiyeti açıl< artbrma ile sa
tılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met· 
ı·e murabbaı 60 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün yazı iş· 
leri müdürlüğüne, artırmaya gir-

• mek üzre 1435 kuruş muvak
kat teminat makbuzlarile bir
likte 24/11/938 perşembe günü 
saat 16 da daimi encümeniae 
müracaatlerı ilan olunur. 

5 10 15 20 ~1~ 

ZAYİ 
Aydın nüfus memurluğundan 

aldığım hüviyet cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Tabaklı mahallesinden 
Kübra kızı Hafize 

949 
tikiyet etmek hakk1nı haiz ola- üncü fıkrasına göre ilk arttır- tur ıspekterlerı Necip Gözen, 

C - Çelenkler konulduktan F k B A d 1 k caktır. mada en çok arttıranm teahbü- i ret aşaran, öğretmen CelaAI y ın as. sa. a . o-
sonra törene askeri bandonun p 

36. Madde: 121. dü baki kalır. çalacağı İstiklal marşı ile baş- Gürsoy, arti sekreteri Osman misyonundan: 
İcra usulünü tehir etmesi ve Bununla beraber, bu hüküm !anacaktır. Bundan sonra Halk- Becerik, belediye fen memuru Muğla garnizonunun ihtiyacı 

b b k Cevdet Nurgaz, belediye zabıta 1 k k 
u se epten hiç bir zaman tat- idame edilemez; çün Ü tama- evi bandosu matem havası ça- .. S 1 için kapalı o ara e siltmeye 

bik edilmemiş olması ileri sürü- mile gari mantikidir. hk artır- lacaktır. amırı ü eyman Köksaldır. konulan (600000) kilo oduna ta-
l k b h··k ü k ld 1 d 'h l · t · d · Merasim komı't tsı' k d ~ d 17 11 938d ere u uma a rrıması ma a ı ae~ emın e emıyen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lip çıma ıgın an - - en 
teklif edilmiştir. Fakat bu tek- en yüksek teklifte bulunan kim- birl büküm konuhıasını teklif bittikten sonra satış tutarı bü- itibaren bir ay zarfında pazar-
lif sağlam bir esasa dayanma- se hatta ikinci arttırmada iha- etmektedir. tün. alacakları ödeweğe yetmez- Jıkla alınmasına l<arar verilmiş-
maktadır. Burada hemen hemen leyi temin edemiyen~ en yüksek Bununla beraber 133 üncü se ıcra dairesini bizzat resen tir. 
daima paraya çevirme tarzı işin- teklifte bulunan kimse batta madde de istihdaf edilen vazı- mütemmim bir haciz yapmı.ğa Tutarı 9000 liradır, kat'i te-
de tetkik merciinin hususi ted- ikinci arttumada bir ihale vaki yetin ameli bir had almasına mecbur tutmaktadır. Haciz ta- miaat 1350 liradır. Taliplerin 
birler almasını icap ettiren müş- olmasa dahi artık arttırması ile manı olmıya çalışmak şayanı Jep etmek ve bunun masrafları- 3-12-938 den itibaren Muğla 
kül ve mühim meseleler mev· mukayeet değildir. tercihtir. Satış şartları peşin nı peşin vermek alacaklıyı ala- dağ tuğay karargahında müte-
zuubahistir. Bundan dolayı 121- 41. Madde : 130. para ile tediyeyi veya teminat kadar eden bir iş olmakla bu şekkil komisyona müracatları 
inci muhafaza etmek (121 inci İcra memuru alıcıya yedi gü- iraesini icap' ettirirse bu mum- ( Sonu var) ilan olunur. 950 
madde harfi harfına İsviçre ka- nü geçmemek üzere bir mühlet kündür. Bu takdirde gayri men· A / S l - -

Ydın Bölge Sanat Oku u a ınalnıa Kıo-nununun 132 inci maddsine verir. Bu müddet çok kısad1r. kul ancak tediye veya teminat 
tetabuk etmektedir) ve iştirak Eski tUrk kanunna göre mühle- verildikten sonra ihale oluna- ' misyonu Başkanlığından: 
halinde mülkiyet hisselerinin tin azami haddi dört aydır. İs- caktır. Aşağıda yazılı 7 kalem giyecek eşya 21/11/938. pazartesi günü 
haciz ve paraya çevrilmesine viçre kanununa göre altı aydır. 43. Madd: 134. saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksıltmeye iştirake 
dair Vekiller heyetinin bir tali- Mühleti bir aya çıkarmak mu- Bu hükme aşağıdaki fıkrayı istekli olanlar Tecim Odasına kayıtlı bulunduldarına dair belge 
matnamesiyle takviyesi icap vafık olacakhr. ilave etmek muvafık olur. ile muvakkat teminatlarını Mal sandığına yahrmış olduklarına da-
edecektir. 42. Madde : 133. 5 inci fıkra : " Dellaliye res- ir makbuz ibraz etmeleri lazımdır. Eksilt~e~e ç_ı~arılan giyim eş-

yasına ait şartnamder her gün Okulda gorulebılır. 
37. Madde: 123. 1 inci fıkraya göre 15 gün mi hemen ihale akabinde alınır.,, 

müddet 129 uncu maddenin 3 Bu madde sayesinde bir ih- Muhammen Muvakkat Gayri menkullerin satışı tale
binden nihayet iki ay içinde sa
tılmaları hakkındaki müddet bir 
aya indirilebilir. 

37. Madde: 124 .. 2 inci fıkra. 
Şartnamenin l O gün yerine 

yedi gün müddetle icra daire
sinde açık bulundurulması kifa
yet edecektir. 

39. Madde: 126. 

üncü fıkrasında olduğu gibi ye- tilaf noktası Adliye Vekaletinin Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Teminat 
di güne indirilebilir. 2. mayıs. 1936 tarih ve 1866-447 Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Gaziantep barosu 133 üncü No.lu tamimiyle teyit olunan Harici elbise 100 kat 18 1800 135 
( H D h·ı· tb• 95 ı 380 28 maddede tanzim edilen mesele Şurayı Devletin eyeti umu- 8 ı ı e ıse " 

3 50 
50 

hakkında; tekliflerini sui niyetle miye) 14 Mayıs. 1935 tarih ve İş elbisesi 3
3

7
°
0
° " 50 1050 78 75 

Yarım kollu fanile .. 185 13 87 
yani bedeli vermiyeceğini bile- 89 58 sayılı bir kararma tevfi- Harici ayakkabı 169 Çift 4 676 50 70 
rek yşptığı takdirde, gayri men· kan halledilmektedir. Dahili ayakkabı 185 ,, 3 50 647 50 48 56 
kul kendisine ihale edilen kim- 44. madde: 139. Don 370 ,, 50 185 lJ 

87 senin cezalandırılması yolunda Bu hOkUm paraya çevirme 6 10 15 20 (916) 
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ilan 
ğij~~ı~ Belediye reisli-

de 
1
b; Belediyenin mülkiyetin

hallesj:~:n4:amazanpaşa ma
ınaralı Ve 

38 
ada 1 parsel nu

ba1 ar .50 metre murab-
sanın ın··ık· . k hrına su . u ıyetı açı ar-

2 _ retıle satılacaktır. 
re ınur t'bhamınen bedeli met-

3 _al aı 350 kuruştur. 
necekt' hale bedeli peşin öde

ır. 

gö~ k l~teklilerin şartnameyi 
· ıne uzere her gün yazı işle

rı ınüdürl .. w" 

ınek .. ugune, artırmaya gir-

k uzere 1011 kuruş muvak
at te . 

likte 2.f}nat makbuzlarile bir-
sa t 

1 
- 1-938 Perşembe günü 

cij a ~ da belediye daimi en-
ınenıne müracaatları ilan olu-

nur. 915 5-10-15· 20 --
Aydın bölge sanat 
okulu satın alma 
Komisyonundan 
. Okulumuz melbusat ibtiyacıoa 

~ıt açık eksiltmenin resmi da-
ıreleri k v 

2 n apah bulunncagı 
~/~ 11938 pazartesi gününe tesa

dufu tesirile müteakibi 22/ 1 l /938 
salı .. " gunu yapılacağ• ilan olunur. 

951 

Birinci Sınıf Orman 
mühendisliğinden : 

Germencik nahiyesine bağlı 
Çam köy civarında kerkez de
re nam devit ormanmdan 393 
kental ve yine Germencik na
hiyesine bağlı dam pınar kö
yüne mücavir Menteşli taş or
manından 510 kental meşe kö
mürünün beher kentalı 50 ku
ruştan ibaret olmak üzerell/11/ 
938 tarihinde itibaren artırmaya 
konulmuştur. Ve ihaleside 25/11 
1938 tarih Cuma günü öğleden 
sonra saat 14 de orman idare
sinde müteşekkil komisyon hu
zuruoda yapılacağından talip
lerin ihale günü 0o 7-5 temioat 
akçelerile birlikte orman ida
resine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (944) 17 20 22 25 

:········ Abone şeraiti •.•••.•.• 
: : 
: Yıllığı her yer için 6 lira. : 
f Altı aylığı 3 liradır. ~ 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
: P. Basunevi. ; 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yaz:ı i•leri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlüj'iine ~ 
~ müracaat edilmelidir. ! 
: ................................................ . 

imtiyaz aahibl ve Umumt Netrlyaı 
Miidürü ı Eteııı Mendru 

Ba•ıldıvı ver ı 

C. H. P. Ba11mevl 
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:ı~ Demir iş atölyesi ! 
1 • 

~1 Yeni açılan ve sanatokulu me- ! 
!1 zunları tarafından idare edilen • 
~ . 
• DEMiR İŞ A TÖL YESİnde ! 
+ Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- :. 
• şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen • 
• fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç t 

l
t sahiplerinin atölyemize müracaatları. • 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur : 
L ve Osman Alpsoy • 
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Biçki ve dikiş yurdu 

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

biluınum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü biliimum 
masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet işleri yağlı bo)'a ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. i 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 J 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydıo 

rJıMll~~~ 1~ ~ 6 e•~ 

·--------..... ------------------------------------~ 
MEHMET GÜRER 

TECİM EVİ 
AYDIN - DEMIRYOLU CADDESi .li 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 iyi 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. 

MARKON/ radyo 19.'19 model/erile SPARTON radgolaı·ı
mızın geldiğini sayın miişterileriınize iftiharla bildiririm. 

-- 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


