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Türklük Yüreğini Dağladı Bugün 
Cihan Onunla Ağladı Bugün 

R . . h ı· 1 

eısıcum urumuz smet ı 
• 
lnönü bir beyanname ile 
millete hitap buyurdular 

Ankara 21 (A. A.) - Reisi
cumhur İsmet İnönünün millete 
beyannamesidir. 

Büyük Türk milletine! 
Bütün ömrünü hizmetine 

vakfettiği sevgili milletinin 
ihtiram kolları üstünda Ulu 
Atatürkün fani vücudu istira
hat yerine tevdi edilmiştir. 

Hakikatte yeri, Türk milleti
nin onun için aşk ve iftiharla 
dolu olan kahraman ve vefalı 

göğsüdü~ 1 
Atatürk, tarihte, uğradığımızen 

zalim ve haksız ittiham gününde~ 
dana atılmış, Türk milletinin 
masum ve hakla olduğunu iddia 
ve ilan etmiştir. ilk önce ehem
miyeti kavranmamış olan gür
sesi, asli yıpranmıyan bir kuv· 
vetle oiyaye t bütün cihanın şu
uruna nufuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandık
tan sonra da Atatük, ömrünü 
yalnız Türk Milletinin haklarını, 
insaniyete ezeli hizmetlerini ve 
tarihe hakettiği meziyetlerini 
ispat etmekle geçirmiştir. 

Milletimizin büyüklüğüne, kud
retine, faziletine, medeniyet is· 
tidadına ve mükellef olduğu in· 
saniyet vazifderine sarsılmaz 
itikadı vardı. 

Ne mutlu türküm diyene! De 
diği zaman, kendi engin ruhu
nun biç sönmiyen aşkını en ma
nalı bir surette hulasa etmişi di. 

gösterdiği sevgi ve saygı, onun 
için Atatürk gibi bir evlat ye
tiştirebilir bir kaynak olduğunu 
bütün dünyaya göstermiştir, 

Atalürkc tazim vazifemizi ifa 
ettiğimiz bu anda, hal '<ımıza 
kalpten gelen şükran duygula
rımı ifade etmeği ödenmesi la
zım bir borç saydım. 

Milletler arasında kardeşçe 
bir insanlık hayatı; Atatürkün 
en kıymetli ideali idi. Bütün 
dünyad-.ı ölümünün gördüğü ih 
tiram•, insanlığm atisi içiu ümit 
verici bir müjdesi olarak selcim
lar.m. 

Bu sözle im, yazılariyle ve 
toprağımızda şövalye askerleri 
ve mümtaz şahsiyetleriyle yası
mıza iştirak eden büyük millet
lere, Türk milleti adına şül<ran
laramın ifadesidir. 

Devletimizin banisi ve mille
timizin fedakar, sadık hadimi, 
insanlık idealinin aşık ve müm· 
taz siaıası, eşsiz kahraman Ata
türk! 

Vatan sana m:nnettardır. Bü
tün ömrünü hizmetine verdiğin 

Tlirk milleti ile beraber senin 
huzurunda tazim ile eğiliyoruz. 

Bütün hayatında bize ruhun
daki ateşten canlılık verdin 1 

Emin ol; aziz hatıran sönmez 
meşale olarak ruhlarımızı dai
ma ateşli ve uyanık tutacaktır. 

Reisicumhur 
ismet lnönü 

Dün sabah Türklüğün büyük 
kurtarıcısı Atatürkün ebedi 
meskenine nakli merasimi ya
pılacaktı. 

Daha sabahın erken saatle
rinden itibaren halk kederli 
yüzlerle sokaklara dökülmüşlerdi. 

Bugün Ankarada yapılacak 
töreni dinlemek için radyoların 
başlarına toplanmışlardı. 

Saat 9,30 da Ankara radyo· 
sa konuşmağa başladı: 

Sipiger söylüyor: 

- Burası Aokara radyosu; 
sayan dinleyiciler size gözümün 
önüne serilen manurayı söy
lüyorum. 

Üzerinde büyük ölünün yat
tığı katafalkm önünde.Reisicumhur 
İsmet İnönünün , Büyük Millet 
Meclis reisi Abdulhalik Renda
nın, Başvekil Celil Bayarın. 
Mareşal Fevzi Çakmağın çelenk· 
leri serilmiş. 

Tabutun ilersinde sağında iz
mirin, solunda lstaobulun sarı Fena zihniyet ve idare ile 

geri bırakılmış türk cemiyetini 
en kısa yoldan insanlığın en mü· 
tekimil ve en temiz zihniyetlerile 
Mücehhez modern bir devlet 
haline getirmek onun başlıca 
kaygusu olmuştur. 

Aydınhlar Dün Ebedi .~e~_için . 
Sıcak Gözyaşları Doktuler 

Teşkilatı esasiyemizde ve bu
gün hizmet başında irfan muhi
tinde olan Layık, Milliyetçi, 
Halkçı, İnkılapçı, Devletçi Cum
huriyet bize, bütün evsafiyle 
Atatükün en kıymetli emane
tidir 

Ufulünden beri Atatürkün a· 
ziz adı ve hatırası bütün halkı· 
mızın en candan duygularile sa
rılmı~br, Memleketimizin her kö· 
şesinde ve bütün milletçe ken
disine gösterdiğiniz samimi bağ
lık, devlet ve milletimiz için kud· 
ret ve vefanın beliğ misalidi ·. 

Türk milletinin aıiz Atatürke 

Büyük şefimiz Atatürkün An
karada yaptlan büyük cenaza 
töreni münasebetiyle dün şeh
rimizde de büyük bir matem 
töreni yapılmıştır. 

Daha erkenden sokaklara dö· 
külen halk derin bir keder ve 
iztırap içinde şehrin muhtelif 
semtlerindeki radyo makineleri
nin başına toplanarak göz yaş
ları ve hıçkırıklar içinde radyo 
neşriyatını dinlemişlerdir. 

Bir gün evvel ilan ed\len 
program mucibince saat 1 l de 

balkevinde yapılan toplantı çok 
hazin olmuştur. 

Büyük salon kurulduğu ve 
yapıldığı günden beri bu ka· 
dar sesiz ve lahuti bir t_?platıya 
asla şahid olmamıştır. On sıra
larda İlba ve parti başkanı 
Özdemir dönday ile bütün hü
kumet, parti ve müessesat er
kanı görülüyordu. 

Her sınıf halkın doldurduğu 
büyük salonda derin bir mabed 
sükunu vardı. Sonradan gele~l~r 
bu ruhani sükünu bozmamak ıçın 
ayaklaranm ucuna basarak yü-

rüyorlar, :ve yaşlı gözlerile he
men bir köşeye veya boş bul-

dukları bir sandalyeye ilişiyor· 
lardı. 

Hitabet kürsüsüne~gelen Halk
evi üyelerinden B. Avni Deniz 
Büyük ve ebedi Şefimizin ha
yatı, eserleri ve inkılapları hak
kında (diğer sahifede ayenen 
neşrettiğimiz) bir nutuk söyledi. 

Büyük Atanın hatırasını tak
dis için yapılan beş dakikal ık 
bir sükut vabfesinden sonra, 

•• Sonu 2 inci sayfada •• 

. :o. . . :: :ı-= ·.. : : . -... . ~ . . . - .. 

yapraklardan yapılmıı biyik 
çelenkleri g6rüniiyor. Dİ•••• 
muhasebattan halk partiline ka· 
dar uzanan ıah• , villyetlerd• 
gelen, muhtelif heyetleriD re· 
tirdikleri çelenklerle dolu •. 

O kadar çolr. o kuar ç~ 
çelenk varki bunları kaldırmak 
i~·n kamyonlar liıım ..• 

Bu çelenkler; Ataınııı çiçek 
ve ycıilik içine almıt girin&.. 
yor.Ankara,ltrenluiain her giin 
getirdiği halkla dolu... Foto • 
rafçılar, sinemacılar, ı•zeted .. 
ler hepıi hazır. 

Ha va da bugün milli matemi
mize iıtirik ediyor. O dı .. nki 
insanlığın bu büyük kaybın~ 
bizimle beraber ağlıyor. DökG· 
len yağmur damlaları caddel~İI\ 
asfaltlarını yıkıyor. 

Mccliı binaaaodan iıta•yona 
kadar, Aokarapalaı tarafında 
polis, diğer tarafnıda inııbat 
mtmurları ııralanmıtlar. Töreni 

• l 
idare eden orgeneral Faucddıa 
Altay heyecanla dolaııyor. Hal~ 
Halk sineması öıriloden ıeriye 
doğru C.-niırı cıtl,dui buyunca

1 

diziliyor. Misafir kıtalar parl~ , 
binasile tfalk ıinemaaı ara11nd.a· 
ııralaomıtlar. Katafallun etra• 
fında mcııleler yanıyor. 

Cenazeyi taııyacak top ara· _ 
bası, bUyllk yolcusunu almak içi• 
mecliıin önüne yana9h. 

Tabutu top arabaııaa latıy•· 
cak olan, Hilmi Çoruh, Hamdi 
Gürsoy, Atıf Bayındır, Züht& 
Akın, Danıt Eyllpojlu, Ha~a · 
Ali Yücel, Mehmed Suner, Na· 

1a Hakkı Uluğ, Kenan Orer., 
Oıman Erçin, Hikmet lfık, Ga
lip Pekerden mllrekkep ola• 
oniki ıaylavımız, bllyllk Ye ebe· 
di şefin tabutunu ıayıı ile ye
rinden kaldırdılar ve top ara• 
basına götUrdliler. · 

Baıta Fransız cumhur reiıiı i• 
iönderdiği çelenk olmak Gzen 
reisicumhur lımet lnantı'nlla " 
diier büyllklerin çelenkleri kal· 
dırıldı. Tabut top arabaıına kon
du. Tabutun iki tarafnıda altt
ıardan oniki ıaylav duruyor. 
Dört ıeneral kılançları ellerinde 

Bııtuafı 2 inci u 1fada _ .... _ 
Bayramlaşma 
ya pılmıyacak 

İlbay ve Parti baıkaıumız Oz .. 
demir Gündayın her tene bay· 
ramlarda Halkevi ıalonunda 
yaptığı bayramlatma ba ~ke-r 
bayramında yapılmıyacakbr. '. 

Haber aldıiımıza ıöre bOyilk 
matemimiz dolayııile bu bayra111 
hususi ziyaretler de kabul edil· 
miyecektir. 

• 



~~klük yüreğini dağladı bugün 
ına~-~?unla ağladı-bugün 

Ba4 tar&fı '-lr. 
cenazen' b '! inci sayrada 

Yorıa Nın aşında nöbet bekli
r. öbe' t~ r , ~ 

ral t d . ta oekleyen orgetie
zıc dın Ç 1 l ral A a ış ar ile orgene-
sırn Günd.. b 

sına g;ldil -........ ~z_. ta utun arlca-
olan b" .. :kcr~ '.J;,µbutu örtecek 

l!YU T" k b 1 ~. 
Iar ta.raf ur . ayrağı subay-
ölünü ından getirilerek büyük 
tüldü.il sandu~H bununla ör-

Ccnaze ı . , ~ 
olan k 8 ayını teşkıl edecek 

h ıtaat tarihia bıı eşsiz de-
asının d k nı .. san n ası önünden geç-
cge haşladılar B· . 

t ır rnızrakla ıüvari alayı 

3~P~u, ~ru, : aancağile berabe; 

h ınhcıi.ipiyııde alayır ıancağile 
cra er•L L· - • 

'·~rqıye;.ralayı ve kırk 
nıctr• . f.a 1'"" •1 .• b h . ~ıWl :ı e onde Alman 
•
1
a rı~kftası olmak ~ere sıra 

1 C Bula ~ f -.. 
n "'tar, ,ç;ıt..ehst.2:, · ngıhı, Yu· . 

an :.4., n _!.__ 

Yu' : ran-~t.~anya," S'?~~e!, 
. goslavyaflutalal'ı ·Hlam res· . 

ının· 'f • • "9f' " • 
1 

ı 1 a: ederek .• geçtiler~ Her 
geçen.~Jcıta alay.daki . yerlerini 
alıyorlatfdı;;., B.u.:ı.kıtalano yani~!'· 
rındcr·i'~nı'h _.J__ " ~ 
tOrk . 1

• ?1a'l.Uil.r .. ol,ırak birer 
bah . ı~biti .. vardi.. Ni~yet b~r 
1 

rıye' nıufrezcriu~. bandosı-
e f eç~rek ye~ini aldı: . ·:. . 

b O~ : arabası riy.aseti cumhur 
and~auıaun f Çalmağa- :·haşladığı 

fbopctffır;:naatem havasile bera· 
er b r~ ~ artK:ete geçµ.] Kuşlar, tar 

bututıJ·tti · 'iu:l k b" erı e ' uçuşuyor, san i 
uyük ölüyU semalardan tavaf 

ediy~rh:r. . ,, . ~ . 

.Cenazeuib · iki · -~~fmda· ~ yir· 
rnış~iV kırk general yürüyor 
~e a:~iia .s~ah kadife yas~ık 
uzek~ ~Atattir•~- . t'klA 1 -d l ~: a 1tun ıs ı a ma ! 

ha YaMd~ t Ştyan .~ tuğ . general 
yd i\:ycleın'ir .\le onua arkasın· 

da~ "A'.tatllt.kün. hemşiresi, riya-
setı cumhur .. rk A •• •• 1 B , _ ~ aaı yoruyor ar. 

1 tibları rei~i ·:- cumhur _ İsmet 
n!Snftd: • . ve tei&i cumhuru ·takiben 
bır tarafında başvekil; diğer 
tar:fi~tl&O marqal Eevzi Çak
~alf 'Olduğu :halde millet ·mecli
~1 reisi M. Rcnd yürüyor .. ve 
unl_arı takiben · ecnebi misyon 

ŞtffeiP,: )_.. d' . l k • 
ffı"' 1.-~or ' ıp omati , mısyon 

~_:11.~i4ii~ , baj\1· .heyetler, icra ve
ıu Ctflr"• t• • 1· l • d ~· u .. ye ı; aay av ar~ resmı. 

k av:_tri batem Gçüncü ·dereceye 
Aad~~ a!kerr ve mülki erkin ve 

62n~~: · ~i!_st~s~a olmak llzere 
di YY!Y~tt~n ~e,en parti, bele-
Y~ v_e; hallC mümessillerinde·e 

rnUr kk .. o.: -• • &. • ep Tıeyetler, mektepleri-
nıızın b' d · k c k . ı~er eleg~leri ız ve 
kr ek.:ııcılerl . yürüyor ve en ar-
b:da bir niyade. alayı sanc~ğile 
~b~r g,eçiyor. . 

h ~Jkl seviillatalarını bir da-
1_1 ~ı~bilıuok için gençlik par· 
KIDQ ıJ .. k r ~u .oşuyor. 

!Yfa eler alayın üstünde 
ınu~ P,· . . 

Al a :lf~n. ~~u~9rlar. 
. ~y~ Yit.asyonun önünden de-

ınıryolun ' 
ş h· a muvazi olan 16 Mart 
t c ıtler caddesine saptı. Bir 

t
aybyarc müfemidiyen Atatürkün 
a utu .. · d uzenn e uçuyor. 

Alay ta . . . t' . ö .• .' yyare cemıye ının 

t ~1u?; ğcl'cliği ·zaman askeri kı-
a ar · yôTurı ·r.• f l k 

8 ·: t""'l~ h~t ta'ra ına açı ma 

ı udreı1r c ,Yerlerini ·alina2a baş-
a ı ar. \ • · · . .,. . 
Atat"~ k.:ıı. · ,. ~ 
.... ··~ur ,µn lal:iutunu . tnşıyan 
t~ arah~ - : · d · -E·. : . . 8:Sı etrafiii a yuruyen 
i.el\~.r•tl~r.lc l>erabc·r b'u iki ta
rafta~ı ·tfi~k ve ecnebi kıtaatı-
n~.~m duruşları onünden 
Eiır-ai1! ... 2cçcrcl< · iler.liyor. Hal-

t mın arkasındald cadd~yi do-

... 
laştı ve · Etnografya müzesinin 
önünde durdu. 

Müzenin önünde iki basamak
tan ibaret bir kaide yapılmış, 
içerisi çelenklerle süslenmiş, hü
kümdarlardan ve devlet reisle
rinden gelen çelenkler, kapının 
içerisindeki bütün boşlukları dol
durmuştu. 

Cenaze törenini idare eden 
general Fahreddin Altay müze
nin önünde vaziyet aldı. 

Kırka yakın - general .. kılınç· 
larını çekerek son rasimei hür
meti ifaya hazırlandılar. Reisi
.cumhur İsmet İnönü müzeye gir
di, kendisini Meclis reisi M;Ab
dülhalik Renda ile Mareşal 

Çakmak ve Celal Bayar takip 
ettiler. 

Dışarıda tabutun etrafında as
ker, subaylar, "lekiller, saylav-

. lar toplanmışlardı. Tabut ara· 
hadan askerler tarafından indi
rildi ve Tilmgeneral .. Ekrem, 
Sabri, Tayyar, Nuri Yamut, Av
ni, Osman Tufan, Hakkı, Erku
tay, Lütfi, Kurtcebe, Kemal ve 
Tuğgeneral İlyas Demiray bü
yük başbuğlarının mübarek~san· 
dukasını son defa olarak omuz-
ları üzerine aldılar ve ~müzenin 
çinilerle süslü kapısından geçe-

. rek hazırlanmış olan mermer 
kaidenin üstüne ~·yerleştirdiler. 
~ Büyük ve ebedi Şefimize son
mesken olan salondaki kaidenin 
üstü yeşil çuha ile örtülü idi. 
Duvarlar ve tavan beyaz mus
lin ile kaplı .. 

Tabut kaideye yerleştirildik
ten sonra o vakte kadar göz 
yaşlarını zabta muvaffak olmuş 
olan ReisicumhurumuzJsmet İn-
önü de Atatürkün hemşiresi ve 
Fevzi Çakmak, Belal Bayar, 
Renda ile beraber ağlamağa 
başladı. 

Tabutu getirip son istirahat 
yerine yerleştirmiş olan on iki 
general birden lnlçlarını çekerek 
son ıelaôı resmini de ifa ettiler. 

Büyük Şefin cenazesi 
Ankara11a getirilirken 

Ankara, 19 (A.A) - Atatür
kün cenazeıinin lstanbuldan An
karaya nakli merasimi bu sabah 
başlamıştır. Merasim başlamadan 
büyük ölünün namazı kılınmak 

suretile hususi merasim yapılmış 
tekbir türkçe verilmiş, namazı 
İslam tetkikleri enstitüsü ordi-

naryüs profesör Ş. Yalkaya tara
fından kıldarılmış ve ipekli bir 
türk bayrağına sarılmış ve ta
but sabah saatı 8,15 geçe 12 
ieneralin elleri üstünde 3 çift 
siyah katana koşulu top araba
sına konulmuş ve saat 9 dan 
itibaren muhteşem bir alayla 
Sarayburnuna getirilmiş ve ora
dan Zafer torpitosile saat 13,20 
de Yavuz zırhlısına nakledil-
miştir. 

En kçiiğünden en yaşlılarına 

kadar bütün İstanbul halkı yol
lara ve sahillere birikmiştir. 

İııtanbul yarıya indirilmiş bay
raklar, kapalı çarşılar, durdu
rulmuş kara ve deniz bütün 
nakil vasıtalarilc bir ölü evine 
dönmüştü. Herkes ağlıyordu. 
Yavuz, saat 14 te, ebedi şefe 
Ankaraya kadar refakat ede
cek olan Başvekil Celal Bayar, 
riyaseti cumhur erkanı, gene-
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Aydınlılar Büyük ve ebedi Şef için 
Sıcak göz yaşları Döktüler 

Battarah 1 inci sayfada 

Gazipaşa baş öğretmeni B. Tuğ· 
rul kürsüye gelerek şu hitabeyi 
iradetti: 

Sayın arkadaşlar: 

Bugün yurd ufukları göz yaş
larımızla karardı. Bugün tek 
kalp haline geldik.. ağlıyoruz .. 
kederimiz çok derin. 

Yurduna, ulusuna mefkuresi· 
ni, sevgisini, bütün her şeyi ve
ren, yuduna, ülusuna sonsuz ba
şarılar elde ettiren, ulusunu me
deniyet seviyesinin en üstüne 
çıkaran ve bu suretinde arz yu 

varlağı üzerinde biç bir insanın 
yapamadığı, yaratamadığı en 
değerli tesir, ve en kuvetli sem· 
patiyi yaratan en büyüğümüzü 
kaybettik.. acılıyız ... 

Arkadaşlar, şu anda Büyilk Ata
nın büyük hatıraların, büyük 
geçmişini bütük heybetiyle ve 

bütün canhğıyla yaşarken idea· 
linin akıncıları olduğumuzu ve 

daima izinde yürüyeceğimizi Bü
yük ruhunu takdis için toplan- 1 

dığımız bu yerde tekrar eder 
ve ant içeriz. Emanetlerinin bek
çisi olan Türk gençliği Büyük 
Atanın şimdi okuyacağım hita
besini en kıyetli bir düstur 
gibi ele alacaklar ve layemut 
Atayı daima karşılarında görerek 
yurtlarını şerefli günlere kavuş
turacaklardır. Atatürk gibi de
ğerli büyük evlat yetiştiren 
Türk ulusu sağ olsun ,, 

Ba,taraf1 1 ici ssyfada 

rallar ve mebuslarla birlikte 
İzmite müteveccihen İstanbul 
limanından ayrılmıştır. Beş da
kika da bir atılan toplar büyük 
Atatürkün lstanbuldan son ay
rılışını gözleri yaşlı İstanbul 
halkına bildirmekte idi. 

Ankara 20 ( A. A. ) - Ata 
türkün naışları dün saat 13,25te 
Zafer torpidosundan generallar 
ve genç subayların elleri üstün
de Yayuz zırhlısına nakledilmiş 
ve sanduka mahalli mahsusuna 
konurken Yavuz 101 pare topla 
büyük ölüyü selamlamış, İngilir, 
Fransız, Alman, Sovyet, Yunan. 
ve Romen harp gemileri 21 pa
re top atmak suretile selam 
resmine iştirak etmişlerdir. Ya
vuz, etrafında kalabalık bir ge
mi kafilesi1 olduğu halde saat 
14 te hareket etmiştir. 

Bu hazin kafile Anadolu sa· 
hillerini hıncahanç dolduran ka
labalığın göz yaşları ara11ında 
adalara doğru ilerlerken Yavuz 
her çeyrek saatte bir top at
mak suretiyle ihtirm vazifesini 
yapıyor, ecnebi gemileri ada 
acıklarmde büyü ölüye karşı 
son rasimei ihtiramı ifa ettik
ten sonra geri dönmüşlerdir. 

Y avu~ saat 18,30 da hmit 
önünde demirlemiştir. 

İzmit, çok derin bir matem 
günü yaşıyordu. Büyük ölü saat 
19,50 de Zafer torpitasile iske
leye çıkarılmış ve oradan büyük 
merasimle ve halkın sonu gel
ıniyen hançkırıkları arasında tre
ne nakledilmiş ve tren saat 21 
de Ankara ya hareket etmiştir. 

İzmitten Ankaraya gelinceye 
kadar bütün istasyonlar hınca
hınç dolmuştu. Gece yarı111 ve 

Bu heyecanlı hitabeden sonra 
B. Tuğrul, Atatürkün gençliğe 
hitabesini okudu. Toplantı bit
tiği zaman herkes ağlıyordu. 

Öğleden sonra: 
Öğleden sonra saat 13,30 da 

istinasız bütün Aydın halkı genç, 
ihtiyar erkek, kadın Cumhuriyet 
alanına doğru akmağa başladı. 
Saat 14 te koskoca Aydın şehri 
adeta gayri meskun bir belde 
halini almıştı. Boş sokaklarda 
tek bir insan bile görünmiyor· 
du Herkes yapılacak matem tö
reni için Cumhuriyet meydanına 
koşmuştu . Cumhuriyet meydanı 
bir mahşer yeri gibi kalabalıktı. 

Polis ve inzibat kuveileri hal~ 
l<a büyük bir nezaketle yer gös
teriyordu. 

Meydanın ortasında yapılan 

yüksek bir kaide üstünde sev· 
gili atanın büstlari konulmuş ve 
bunun bir tarafında ilbay ve hü
kumet erkanı ile büyuk unifor
ma geymiş ordu mensupları, di
ğer taraf nda büste .. konulmak 
üzere getirilmiş elliden fazla 
çelenk göze çaryıyordu. 

Başlarında öğretmenleriyle bü · 
tün mektepliler ve bunların ar
kasında kadın erkek binlerce 
ve binlerce halk geniş meydan
lığı baştan başa doldurmuştu. 

Törene, Halkevi bandosunun 
çaldıgı istiklal marşiyle başlan
dı ve müteakiben Şopenin ma
tem havası çalındı. Matem ha-

sabaha karşı trenin geçtiği her 
istasyonda ellerinde meşaleler 

binlerce köylü toplanmış ağlı· 
yorlardı. Tren bu sabah saat 
10,10 geçe Ankara garına gir
miştir. 

Onu daima her dönüşünde en 
büyük bayram sevir.ci içinde 
şenlik ve heyecanla karşılıyan 
bağrına basan Ankara bu defa, 
fanilerin duyabileceği acıların 
ve iziırapların kahredici mate
miyle bekliyordu.. Ölmezler öl
mezini karşılayıcılar trenin mu· 
vasalatındao bir saat evvel 
istasyonda toplanmıştı. İstasyon 
ve gençlik parkını çevreliyen 
saba bir tek yürek gibi çarpan 
halk kitleleriyle örtülmüştür. 

Saaat 9,30 da büyük ölünün 
trenini takip eden hava filola· 
larımız istasyon üzerinden geçe
rek şehre ölünün gelmekte ol
duğunu haber vermekte idiler. 

Saat ona on kala Reisicumhur 
İsmet İnönü yanında Mareşal 
Çakmak olduğu halde gara gel
diler, tren İstasyona girerken 
Reisicumhur ismet İnönü yanırı
da Meclis Reisi Abülhalık Ren
da, Mareşal Çakmak ve vekiller 
heyeti olduğu halde Tabutun 
bulunduğu vagona ilerlemiş ve 
vagonda yol esnasında tabuta 
refakat eden Başvekil Celal 
Bayar, Organeral Fahreddin 
Altay, Riyaseti cumhur Erkam 
iner inmez Reisicumhur İsmet 
İnönü ve vekiller vagona çıka
rak aziz ve mukaddes na~ı se
lamlamışlardır. 

Tabut 12 general tarafandan 
' top arabasına konmuş ve arka
sından bütün karşılayıcılar ve 
sclıimlayıcılar bulunan top ara
bası rol kenarında dizili bir 

vasiyle beraber hınçkırıklar da 
başladı. Bu anda bütün Aydın 
Atası için ağlıyor, ağlıyordu. 

Derin bir huşu içinde dinle
nen matem havası bittikten son· 
ra İlbay ve parti başkanımız 
Özdemir Gunday gizlemeğe mu· 
vaffak olamadığı buyuk bir te• 
teessür içinde kürsüye çıkarak 
şu nutku söylediler. 

Sayın yurtdaşlarım; aziz Ay· 
dınlılar; 

İçimizden dolup taşan derin 
ve Engin acıları tazeliyecek ha
zin bir tören için toplandık. 

Mevcudiyetini, İstiklalini, her 
şeyını kaybetmek derecesine 
düşen Türk milleti, onu anlıyan 
ve elinden tutup kaldıran Ulu 
ve kudretli Önderinin emrüku· 
mandasında etrafındaki felaket 
çenberini yırtmış, mevcudiyetine 
kast edenleri başından atmış, 
düsmanlarını yenmiş, l,tiklalini 
el; almış ve erişdiği saadet 
devrini kurtarıcısiyle beraber 
yaşamağa başlamıştr.~Ne çare ki; 
ecel bn saadeti kıskandı. Onun 
Maddi varlığını aramızdan aldı. 

Türk milleti en asil bir evla .. 
dını, en kudretli reisini, sevgili 
Atasını kaybetti. 

Onun için göz yaşı döküyo .. 
ruz. 

Yurttaşlarım! 
Türklerin kıymetli Atası, ta

rihin şimdiye kadar kaydetme· 
diği müstesna bir varlıktı. 

Devamı 3 Uncti sahifede 

heykel gibi hareketsiz duran 
Harbiye alayı genç erlerinin 
matemli selamları arasından ge· 
çerek, meclis kapısı önünde h'l· 
zırlanan defne ve Meşe dalla
riyle sarılmış ve üzerinde 6 
meş'ale yanan 6 yeşil sütunun 
çerçevelediği katafalkın önünde 
durmuş ve tabut 40 erin ve 12 
mebusun omuzları üzerinde 
yükselmiş ve resmi ihtiram 
ifa etmekte bulunan ordu bü
yüklerinin önünden geçirilerek 
katafalkın içindeki kaideye ko
nulmuştur. Üzerine al atlas bay
rağın örtülmesini müteakip Re
isicumhur İsmet İnönü ve onu 
müteakiben meclis reisi ve baş· 

' vekilin çelenkleri konulmuş ve 
tazim geçidin( başlanmıştır. İlk 

1 

olarak Reisicumhur İsmet İnönü 
Büyük Şefin tabutu önünde eğil
miş ve bunu müteakip meclis 
reisi Abdulhalik Renda, başve
kil Celal Bayar, mareşal Fevzi 
Çakmak büyük Şefe son tazimi 
ifa etmişlerdir. 

Ve böylece açılan tazim ge
çidine başta mebuslar olmak 
üzere generallar, kara,' deniz 
ve hava subayları, vekaletler 
ileri gelenleri ve nihayet An· 
karanın bütün ana yollarının ü
zerinde bulunan mini mini ya..,_ 
rulardan yanındakilerinin kol
tuğunda süriiklenip 1• gelen ihti
yarlara kadar kadın, erkek bü
tün ankara, katafalkm önünden 
büyük bir sükun içinde geçme· 
ge başlamışlar, Yunan başveki
li Metaksas ve Yunan heyeti 
Ankaraya gelir gelmez Başve
kil Celal Bayarın refakatında 
doğruca Atatürkün tabutu önü-
ne giderek bir dakika sükut 
etmiştir. a.a. 
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B. Avni Denizin Halkevinde 
söylediği nutuk 

Sayın yurttaş! 
Ona sönmüş güneş dediler, 

batmış güneş dediler.. O; bir 
güneş değildi, bayır o, bir gü· 
neş değildir .. Güneş doğar, ba
tar, ııık verir, karanlık yapar, 
kalplere, dimağlara girmez.. O, 
bir yarı ilahtır, ve onun mabet
lerinden biri de bu evdir. O, 
şimdi bile aramızda, ruhlarımız
da, vicdanlarımızda dolaşıyor .. 
Onun için, aziz yurttaş, dini bu
fU ve iman ile bu evi, ve onu 
düşün.. Bu ev onundur.. O is-
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tedi, o yaptı.. Altı meş'aleyi 
burada yaktı.. Biz, bu neslin 
Türkleri onun havarisi ve altı 
meş'alenin pervanesiyiz .. Ve o, 
altı meş'alenin semasında bir iz, 
bir ruh olarak bize daima ba
kar, bizi daima gözetler... Ağ
ladık, ağlıyoruz, da .. Fakat ağ
lamayacağız.. Çünkü; biz pey· 
gamberimizi, ilahımızı kaybettik. 
O, aramızda, vicdantmızda, ruh· 
l.~r.mızda ve dimağımızdadır .. 
Oksüz değiliz,. Çünkü, o, yine 
Ankaranın bir şahikasında altı 
meş'alenin ortasında yine var· 
dır .. ve ebediyen var olacaktır.! 

O; dünyanın en asil milleti 
olan türkün bir özü, bir muhas
salası, bir ifadesidir.. O, bizi 
diriltti, birleıtirdi, ruhlarımıza 
yepyeni bir iman, bir hız verdi, 
altı meşaleyi yaktı. Sonra An
karanın bir şrhikasına çekilerek 
bize yürilyün, dedi... Yürüyece
ğiz vatanda, ... Ruhlarımız, kalp· 
lerimiz Atatürkün imanile dolu, 
altı meşalenin etrafına pervane 
gibi dönerek yilrüyeceğiz, mede
niyetin, insanlığın sonsuz ufuk· 
larına doğru yürüyeceğiz... Ar
zın güneş etrafında döndüğü 
gibi .. 

Bundan ondört asır önce pey· 
gamberlerinin naşını üç gün or· 
tada bırakarak dağılan ve ıaşı · 
ran ve sonra yine türklerin yar
dımile varlıklarını ve dinlerini 
kurtaran o kavim kadar zayıf 
iradeli değiliz ... Düt1yanın insan· 
lığını yaratan biz türkler o ka
dar metiniz, ki... Bize önderiniz 
öldü, dediler, ağladık, ağladık 
fakat şaşırmadık, ve durmadık, 
şaşırmızacağız ve durmıyacağız .. 
Talebe kitabım kapatmadı, göz 
yaşlarile onu ıslattı, öğretmen 

susmadı yaşlı gözlerile dersine 
devam etti, çiftçi sapanını bir 
köşeye çekmedi, onu göz yaşla· 
rile suladı. Amele malasını, de 
mİl"ci çekicini yine ağlayarak jş
letti. .. 

"Bakı kalan bu kubbede bir 
boş sada imiş ,. ne eksik bir 
mısra ... Bu kubbede bakı kalan 
imandır. mefkuredir. Ve o mef
kureyi doğuran, e~en şahsiyet
dir, fani insanlar da iki türlu 
beka vardır, biri kitaplarda, 
öbürü dimağlarda, vicdanlerda 
yaşar, kitapladakilar raflarda 
uyur, dimağlardakiler, nesilden 
nesile canlı olarak dolaşır. Ve 
ebediyete doğru canlı olarak 
gider, .. İşte " Atatürk ,, bu so
nunculardandır, onun için (O) 
ölmemiştir.. Ve ölmiyecek. O, 
yalnız bir hoş sada bırakma

mııtııtır, o; bir millet yaratmış, 
yükıeltmi~ ve yirmi sene gibi 
pek az bir zaman içinde, hiç 
bir peygamberin bir cengaverin 
Y•poıadığı itleri yapmış, baıka 

milletlerin asırlarca ulaşabildiği 
gayeye yirmi sene gibi az bir 
zaman içinde varmıştır; isken• 
derle, Bonapartla Attilli ile 
mukayese ediyorlar.. Onlar, 
onu karşılamağa çıkacak. Ne 
münasebet.. 

Ve lskender ne yaptı, intikam 
hırsiyle bir sürü insanları önüne 
ktaarak Anadoluyu Mısı ve f ranı 
dolaıarak Hidistana gitti. Sonra 
orada müzmahil perişan geriye 
döndü ve ölümünden sora teş
kilAh dağildı. Bonapart ne yap· 
tı .. B nun da önünde bir sörö 
gayesiz, mefküresiz insanlar 
Moskova içlerine kadar gitti. 
O da ayni perişani ile 
geriye döndü,. Ve Başka bir 
millete esir o!du.. Attilli ne
yaptı, orta Avrupayı ürkütdU, 
korkuttu.. Gerçi türklüğün baş· 
metini, büyüklüğünü onlara göı· 
terdi, Fakat !onra bir katolik 
papasının karıııında boyun eğ
di.. Ve o günden sonra bu teş
kilatı dağıldı. Atatürkü ancak 
(Buda) ve (konfüçiyos)la karşılar, 
ve onların yanında yer alır .. 

Bunlardan biri Çinin ( Kanso) 
Eyaletinin bir köyünde doğan 

bir Türk peygamber, öbürü 
Himalaya dağlarının şimal ya
maçlarında dünyaya gelmiş yine 
bir türk peygamber, ilçünciisü 
Makedonyanın denize bakan 
yamaçlarında mütevazi bir ev
de doğmuı dahi, sonsuz· bir 
iman!kaynağı bir peygamber .. 

Türkün iki peygamberi var
dı : Konfüçiyos, Boda. .. şim ~i 
üç oldular... İlk ikisinin mukad
des kitepları, mabedleri, ve 
mebedlerind<! yanan dokuz 
mumlu şamdanları vardı. Ma
kedonya dağlarının denize ba
kan yamaçlarında mütevazi bir 
evde doğan bu üçüncüsününde 
mukaddes kitabı ve~ mabedinde 
yanan altı meşalesi vardır. O 
da öteki1er gibi yalnız türklük 
için değil, bütün insanlık için 
çalışmış .. onun mukaddes kita· 
hındaki pek çok hitaplar yal· 
mz türk alemine değil. bütün 
insanlığadır. Şimdi biz yep yeni 
bir din ve bir imana malik ve 
dipdiri, kökremiş ve gözlerin· 
de altı meşale parıldayan, ve 
büyük bir peygambere malik 
bir milletiz.. Veyl.. onun şekli 
ziyaından sevinecek olanlara. 
biz o zamanki tarihin hercü 
mercinden şaşırmış mütevekkil 
ka,mış vicdanlara sokulan İsamn 
havarilerine benzemeyiz. Biz de· 
mirden bir vücud, çelikten bir 
sinir ile ve ellerimizde A.tatür
kümüzün bize amanet ettiği 
altı maşale ile bütün insanlık 
aleminin ufuklarına doğru, koş· 
mak isteyen bavarileriz. 

Biz üç, altı, on değiliz.. Biz 
on sekiz milyon havariyiz .. icap 
ederse mukaddes kitabı göksü
müzde alta meşilem\zi de kalbi
mizde sakhyarak demirden Çe
likten baruttan dünyayı 'yaka
cak bir yıldırım, bir ateş olabi· 
lir on sekiz mHyon havariyiz. 
Veyi. bize dokunmak isteyenlere 
veyi. Onun şekli ziyaından sevi
necek olanlara Evet, yurtdaş, 
matem var, şüphe yok, kalbimiz 
kan ağlıyor, Ona da şüphe yok. 
Fakat yeis ve ümitsizlik yok .. 

Onun güler yüzünü, bize nur 
ve iman veren parlak ve nurlu 

AYDIN 

Aydınlılar Büyük ve Ebedi-Şef için 
sıcak göz yaşları döktüler 

-----------------------Baş tarafı lk inci sahifede cizini bile unutmamış, ihmal et• 
O, çok cesur bir askerdi. memiş onları birer suretle tal. 

Tehlikeli zamanlarda cesaretiyle tif etmiş hatta şahsi düşmanla-
örnek olarak emrindeki ordu· rmdan kendisine sığınanlara bile 
larla verdiği meydan muharebe· lutfunu esirgememiştir. Onun 
lerinin hepsinden muzaffer çık· başladığını eyi başarmak gös· 
mış, Çanakkale gibi, Sakarya terdiği gayret ve faaliyetin bir 
gibi, Dumlupınar gibi harikalar eşi daha gösterilemez. yaptığı 
yaratmış, karşısındaki çok üs- inkılapların, kazandığı zaferle-
tün ve kuvvetli düşmanlarına rin her birisinde en çok çalışan 
daima hürmetle baş eğdirmiş en çok uğraşan, en çok yoru-
namağlup bir kumandandı. lan kendisi olmuştur. Onun sem-

0, çok yüksek bir inkılapçı P_~tisi alemşumu1 dür. Onu gö· 
idi. Başına geçtiği milletin duy- rupte sevmemek cazibesine tu-
gularını ve ka~iliyetini onun tulmamak kabil değildi. O yal-
k-adar eyi anlamış bir inkılapçı nız türk milletini değil mükem· 
beşer tarihinde yazılı değildir. mel hasletlerile bütün dünyayı 

O, dost düşman bütün millet- kendisine bağladı, meftun etti. 
lerin batta başta padişah Hayata gözlerini kapamış oldu-
kellifelli Osmanlı devlet ri- ğu bugünde bütün dünyaya, hat-
calinin bile kabilivetsizliğinh ta hırpaladığı mağlup ettiği düş-
kani olduğu, ölraüş adam di- manlarına bile m1tem tutturan 
ye ad taktığı Türk milletinin onun bu emsalsiz cazibesidir. 
hakiki evsaf ve kabiliyetini Atamız kendi ba,ına bir alem, 
yüksek dehasiyle ke,fetmiş ve bütün dünyaya nurunu yayan 
on beş sene gibi az zaman için- bir varlıktı. Oou yalnız evlat· 
de dünyanın takd;r ve hayret ları olan biz türkl~r değil, bü-
nazarları önünde en yüksek tün dünya kendine örnek tu-
milletler derecesine çıkarıver- tacaktır. 
mişdir. Aziz yu rttaşlar; 

Onun azim ve iradesi emsal· Buğün atlas Türk bayrağına 
sizdi. Ne yokluk, ne çaresizlik, sarılı tabutunda uyuyan atamız, 
ne muhalefet onu bu milleti bu en büyük türk, en mükem-
kurtarmak için girştiği mücade- mel adam, yüksek dahasını, mü-
leden çevirmemiş, herkesin Ü· kemrnel sıfatlarını,· derin bilgi-
midini kestiği fena vaziyetlerde sını bütün mevcudiyetini türk-
bile payansız azim ve idaresin· lüğiin yükselmesine hasretmiş 
den etrafina dağıtuak gayeye bir şahsiyettir. Sultanlar ve kö-
olaşmanın yolunu bulmuştur. leler idaresinin çamurlara dü-

Onun yurduna ve milletine şürdüğü Türk benliğini O but-
hudutsuz bir sevgisi vardı O ne muş, çıkarm ·ş, temizlemiş ve 
yapdıyse yurdunu ve mi letinin kıymet Biçilmez eşi bulunmaz 
iyiliği için yapmış ve bütün ic- bir elmas gibi dünyanın gözle-
raatında yurd ve millet sevgisi rini ka'llaştırmıştır. 
ona ilham kaynağı olmuştur. O yalnız Anadolu türklüğü-
Yurduna ve milletine bir şey nü değil, bütiin türklük alemi-
kazandırabildiği gün onun en nin, tarihin en şerc fli sahifele-
sevinçli günü idi. rini dolduran türk medeniyeti· 

O çok asil ve ince hisli idi. nin kurtarıcısıdır. 
Vefakarlık, necabet, hayırhah- Türklük bundan sonraki bü· 
lık resmi ve şahsi münasebet- ~ün .terakkilerini, medeniyete, 
lerinde daima hakim olmuştur. ınsanıyete yapacağı hizmetleri 
En yüksek me' kide bulunduğu ona barçludur. Türk tarihinde 
halde beraber çahştıklannın,ar· dünya medeniyet tarihinde onu~ 
kadaşbrının, dostlarının en na· ismi ebediyen anılacaktır. 

O maddi varlığiyle Atlas 
gözlerini görmiyaceğiz. Aramız
da dolaşmıyacak, hayatın maddi 
nimetlerini tatmıyacak .. Bu pek 
acı .. Fakat acılar bize kuvvet 
verdi, hız verdi. 

İşte onun en büyük havarisi 
ikinci Cumhur reisimiz (İnönü) . 
Onun en büyük havarisi ve bi
zim en büyüğümüz.. Biz Atatür
kün nurunu onda görebiliriz. İn
önü altı meş'ale ortasında ve 
Atatürk dünyasının başındadır. 
Biz de Cumhuriyet halk partisi· 
nin teşkilatı içinde, Halkelerin· 
de bir kütle, bir varlık.. Elele 
vermiş sınıfsız, imtiyazsız Ulu 
bir millet halinde ve semamızda 
Atatiirkümüzün o ezeli ve ebe
di nurları dalgalanarak ileriye, 
hep ileriye, hep ileriye .. İman
lığın, ilmin, ahlakın, fennin, son· 
suz ufuklarına doğru ileriye .. 

Aziz yurttaş, hepimiz, şimdi 

burada, Atamızın mukaddes ki· 
tabmda ve altı meş'alenin mu
kaddes nurundan ayrılmıyacağı· 
mıza dair audımızı içerken onun 
Ulu huzurunda üç dakika ayağa 
kalkmak suretiyle mutlak bir 
sükunetle yalnız onu kalbimizle 
vicdanımızla düşünelim. 

Türk bayrağı sarılı tabutunda 
uyuyor. Fakat manevi varhğiyle 
kalplerimiz içinde, et:.-afımızda 
bütün hayatiyle yaşıyor. Onu 
bir nur halesi gibi başınızın üs
tünde hissediyor, bize aynı va
~ur . sesiyle gösterdiğim yoldan 
ılerlıyecek Türk medediyetini 
yükselteceksiniz dediğini duyu
yoruz. 

O, hayatında, bize gösterdiği 
yolda rahatça yürümemiz için 
berşeyi hazırladı. kurduğü Cum
huriyetin kanunları bütün im· 
kanları bize vermektedir. 

Yine Türk milletiuin yüksek 
taliidir ki; onun bütün çalışma· 
larında en çok hissesi olan en 
müktedir ve en değerli bir ar· 
kadaşı İsmet İnönü başım1za 
geçm:ş bulunuyor. 

Atamızın etrafımızı dolduran 
yüce v.arlığını hoşnut etmek, 
ona olan minnet ve şükran boı
cumuzu ödemek istiyorsak, onun 
önemli ve değerli halefinin et 
rafında el ve yürek birliğiyle 
ve eskisinden çok daha fazla 
hızla ilerlemeğe ve yükselmeğe 
çalışacağız. 

Türk milleti Güçlüklerin nasıl 

\'Ôlı 3 
.. ' 

ilin 
... 

Aydın Vilayeti-Daimi 
Encümeninden: .··. 

1 - . Eksiltmeye konulan :.if 
Aydın ilinin Çine kazasında ilk 
mektep inşaatı 27570 lira 31 
kuruş keşif bedellidir. 

2 - Bu işe aid Ja;tname ve . 
evrak şunlardır. · ~ 

A - Kapalı zarf usulile ek
siltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi . 
C - Bayındırlık itleri genel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
E - Keşif metraj cetvelleri 
F - Resimler 
İsliyenler bu evrakı Aydın · 

Nafıa m:jdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 8/12/938 per· 

şembe günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktar. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 2068 liralık mu· 
vakkat teminat vermesi ve Ay· 
dın vilayetinden bu iş için alın .. 
mış müteahhitlik vesikası gös· 
termesi yaptığı en büyük işin 
bedeli 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 getirilHek ek
siltme komisyonu reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olma· 
sı ve dış zarfın mühür mumu· 
ile iyice kapatılmış olması Ji-
zımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

18 22 28 3 (935) 

yenileceğini ondan öğrendi. Bun
dan böyle de onun benlikl:~ 
işliyen gür ve erkek sesi kulak· 
larımızda Çınhyacak, bağırları
mızın ateşi gözlerimizin yaıı 
bizlere enerji kaynağı olacaktır. 

İlbayın nutkunu belediye rei•i 
vekili Raif Aydoğdunun, halk
evi namına Orta mektep direk-
töru Refik Yıldırımın ve genç'-: 
lik namına sanat okulundan 
152 numaralı Nihat Güvenin nu· 
tukları takip etti. 

Belediye reis vekili Raif AY:
doğdunun irticalen söylediği ve 
baştanbaşa derin bir heyecanı!\ 
ifadesi olan nutku 3ğlatmadık 
kim§eyi bırakmadı. 

Saat 16 da atılan bir topla 
beş daldka bir sükun vakfesi 
yapıldıktan sonra Büyük ve eşsiz 
Atanın büstü etrafındaki meşa
lelere eteş verildi. Altı okfı tem
sil eden altı meşaleden çıkan 
alev sütunları semaya yükselirken 
Büyük Atanın büstü önünden 
geçit resmi başladı. 

Önce ilbay ve komutan geç
tler. Bunları kahraman Türk 
ordusunun mümessilleri bulunan . 
subaylar ile hükumet erkanı ta• 
kibetti. Mektepler alfabe . l .

1 
sıra~ 

sıy e geçtı er· Mektepleri kadın-
ve erkek bütün halkın geçifi. 
takibetti. 

Aydınlılar sevgisini ebediyen 
kalbinden çıkaramıyacaklar. Bii! 
yük atalarına karşı son vedJaı 
y~parak meydandan göı yaşlan 
ıçmde ayrıldılar. 



vtııt 

ilin 
~!'dydın Belediye reisli-
0"1 en : 
de 

1
b;.!elediyenin mülkiyetin

halleılnde n4:amazanpaıa ma
mırıJı ve 38 ;,da 1 parsel nu
beı ana · metre murab
tırnı1 

1 
nuı. llllHkiyeti açık ar· 

2 _ uretıle satılacaktır. 
re nıur tt'baa:ınıen bedeli met-

3 _ •
1 

aı 350 kuruıtur. 
necekt' bale bedeli peşin öde

ır. 

ıa~111 k f~teldilcrin ıartnameyi 
r' e uıcre her gün yazı işle-
1 mlldUrl&k . 

aıtlr 6 •une, artırmaya gır-
._ t zere 1011 kuruı muvak
s:ı te · 
lilrte 2~tİat makbuzlarile bir 
saat 

16 
-938 Perıembe gDnü 

cGaa • da belediye daimi en-
enllle mllracaatları ilin olu-

.:."'· 915 S-10-15-20 

Ardın blJlge sanat 
olıutu satın alma 
lloaıtıgonundan 
'tOkulumuz melbuıat ihtiyacına 

~· .. •çık eksiltmenin resmi da
" eri 21111 

11 kapalı bulunacağı 
d /938 pazartesi gününe teıa-
llf& teıirile müteakibi 22/ 11 /938 

"la ıtlnil yapılacağı ilin olunur. 
951 

Birinci Sınıf Orman 
mühendisliğinden : 

Germencik nahiyesine bağlı 

Çam köy civarında kerkez de
re nam devit ormanından 393 
kental ve yine Germencik na
hiyesine bağh dam pınar kö
yline 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 
/938 tarih Cuma günü öğleden 
sonra saat 14 de orman idare
sinde müteşekkil komisyon hu
zurunda yapılacağından talip
lerin ihale günü % 7-5 teminat 
akçelerile birlikte orman ida
resine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (944) 17 20 22 25 

......... Abone şeraiti .•..•••.. 
İ Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
j Altı ayhtı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Basımevi. ! 
i gazeteye ait yazılar için l 
i yazı itleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlüğüne i 
E müracaat edilmelidir. ! . . : ................................................. . 
lmtıyu aahibl ve Umumt Neşrlya1 

Mlldiirü ı Etem Mendre• 

Baalldıi1ı ver ı 

C. H. P. Buımevl 

• • • • • ~ •••• '="'~,,~~~ıı;ıuı~~~,..11111.;ıı'Sj 
~~lli.ıdıl&Mı~~·ıili:Jbi;;,ıJı.ı;;o.ıı(ı.uıdiııWıilıı";iıflııUld~j 

DOKTOR ~ 

Necip Aydın ~) 
Rontgen mütehassısı ~!) 

Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen 
doktor Ziya evinde hasta kabul eder. 

Muayene ıaatlan : Saat 16 dan 19 a kadar 

r•ı 
[•] 
[•] 
f•l 
ftl 

leabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. it} 
·~SS~SE:!'S 917 51~~8~ 

Demi;~i; ~·:öi;:il 
Yeni açılan ve sanatokulu me- r!) 
zunları tarafından idare edilen f! r+ 

DEMiR iŞ A TÔL YESI nde t• 
f Her nevi Demir iti, Galvanizli, Demir ve Kur

tun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
feııııin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç 
tahiplerinin atölyemize müracaatları. 

Adres: Bezirgin karşısında Mehmet Uygur 
ve Osman Alpsoy 

... • r. .. 
[• 

• • • 1 

• 

.,,, ••••• ,,, .. ,, 
Biçki ve dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı 
En IOD Pariı metoduyla ve en kolay usullerle 

~~um biçki ve dikit dersleri gösterir kültür 
lr'elrt61iljihıdea tudildi diploma verilir mezun olan 

JU'! açabilir masrafın çokluğu gözönüne ahnarak 
ren btrakılmaması için yurt direktörü bilumum 
mıarafı herine alacakbr ücretle suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet itleri yağ"lı boya ve fosfor ders-
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam- @ 
ıet faılaclır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 1 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın ~ 

...... ~~MM~••~a~aA~A•.wi 

AYDIN 
• 

SAYI: 397 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ Ji 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

,, ,,,,. w,. 
BU ÇILDIR.TICl GUZE;:LLIGI 

JOLİ +:.ôrM 
K Q.EMİ, PUDRASl Vf. ALLIK. 
LARI NA BORÇLUDUR. • 

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 b1çakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

• 
JJIARl<ONI rad110 19t79 nı<Jtlell<!rile SPARTON radyoları-

nuzın geldiğini saııın müşterileı-inıize iftiharla bildiririııı. 

-- 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kar r 
vrak yt 

Evlenme 
""' ogum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 

kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 
kabul etmez derecede ucuzdur 


