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Ebedi Şefin ebediyet Yolculuğu .. 
------ıs••ı:ı•• l!••···------

i t nbulu Hıçkı ık V 
Atası a Vaptlğı Ve 

-

Göz Yaşlan A a ı da 
a Aid En Son Resi ler .. 

. 
Sancağa sarılı olan aziz cenazeyi]götüren top arabası ve arabanın iki tarafında 12 general 

askerler "lstanbulda yapılan .. merasimde gazetemiz muhabirinin aldığı resimler» 
• 

\ 



IAYPA 1 

Ebedi Atanın Istanbula Vedaına Ait Son Resimler· 
18 Millyonun Büyük Atası Hıçkıran Ankarahlann Kollar1 Arasında·· 

=========-..,,_,.,_/ letanbul. 19 ( A .A. ) -
Atatürkfin cenuu!nln isten 
"uldan / nk •raya na ltlı me 

r.u ı mı bu . a'nh batl<HD • ştu. 

Merıutm baı'amadao bü ı 
Eyük ö.ünün namazı k,h n · 

mak ıureUle buıusi mera 
ılm yapılmıı, tekbir Tür~ç., 

Yerılmlf, namazı lılim San· 
at Tedktld.,rl Enıtltüı6 Oi-

rektöril Profeaör Şerafett!n 
•t 

Yollıa1a taraf andan kaldırıl. 

mıt •• ipekli Türk bayra. 
tına aarılmıt tabutu aa bah 
8 :ıt ıs ıeçe 12 gcneralhı 
elleri tlserlnde 3 çtft ılya b 
ıadana kotulu top araba11n~ 
konulmuı •e ıaat 9 d•n 
itibaren muhteıem b lr 

ala1la Saray burnuna ıe · 
tlrllmlt •e oradan Zafer tor 
pltoılle .. at 13 20 de Ya. 
•usa aalkledJlmfıtır. 

En kGçOllnden en yaılı 
hlarına lıacfar ~Gliin l.taD 
.... laallu rollara ~· ıahtl· 
lere blrlkmlılerdlr. 

lıtanbul; Jarıya çekllt bt.. > · 
raldar. kapah çarıılar,:.duı -, 
darulmuı kara •e denız:bü-~ 
tOn naktl nıatalartle bir ötlı[ 
eYln~ d6nmOıtü. herkH aj 
lı1ordu. 

YaYUZ ıaat 14 de ebedi Ş . 
fe Ankara ya kadar refakat, 
edecek olaa Batvekıl c~lal 
Bayar. Rl7a1et!cumhur er 
klnı, ıeneraller Ye Lmebuı 

larla birlikte lzmlte müte 
•eccllıen latanbui Umanın 
dan ayrılmıılard1r. 

S Dakikada bir ahlan 
toplar, AtatGrkün lıtanbul · 
dan ıoa ayrıhıını, gözleri 
yaılı lıtaabul ball&ıoa bil
dirmekte tdl. 

lıtanbul, 19 ( Huıu t i ) -
lıtanbul buıOn, bü7Qk bir 
tehalGkle zt1aretlne koıtuiu , 

huıuruada bıt ~tdtil ebedi 
Atuıaı ayna ıözyıılan ara· 
11nda Ankaraya ebediyet 
7o!culutuna ç ıkardı 

Bü76k ölilnün geçecet ı 

yollar, çok erkenden ıkı ta 
rafla olarak on binlerce hal~ 
tarafından dolmuıtu. 

T6rtnde yer alacak zevat 
Ye te,.kküller aaat 8 de Dol· 
mababçe aara1ının dıı kapı· 
llDID Betlktııa dofru olan 
kı11mıada 1er almıılarth . 

Astz 611nDn •üc•dlarını 

lhtl•a ede• tabut sabah ıa · 

at a.30 da 12 general tara
fıadaa lıaldıralaralr Dolma-( 

ltahçe aaraJJDID dıt lrapıaı 

lala• ıetlrtlmlı Ye orada 

laasır ltulunaa top araba11na 
Tasoluamuıtur. 

Huıuıl merA1lm Japıldıktan 
ıonra ıaat 9 da cenaze ala11 
harekete ı•~erek tram•aJ 
yoluau talılben T opbane, 
Karak611 klprü yolu ile 
Emlnlal meydanı, Babçe
kapı, Sirkeci ve Sallumıö
IGt lserlntien Gllhane par
kına ,.. park içindeki yolu 
takiben Sarayb•rnuaa gel

•lıttr. 

Ceaaıe ala11nıo DoJma · 
Nhçe ılzerılhında . Saray· 
lturnuaa kadar iki taraf ana 
aıker. jaadarma • kıtalartle 
.. ııte1tler •• halk dlztlmlt· 
ti. Gtıalerdeaberl blJlk bir 
tnHlr Ye acı içine Mllunao 

'' ı --

Cenazeyi taşıyan top arabasının:arkasında Büyük Şefin Madalyasını götüren General 

Şehrimizde ya· 
' pılacak mer0 

sinı prog., rattl1' 
~o· 

Ebedi Şef için yarıo _.-

kuada J•pılacak eea••• tOO 
bO 

raelml dolayllıle b' 
ı Türklyede oldutu ıtblı ~

rlmlzd9 de büyOk oı•'' 
yapılAcaktır. l '' 

Y uın gündüz aaat 1 ,,. 
evYe:a H.lkntade bir 

1
11, 

lanlı 1apılacaklır. ToP1~~ıt· 
y /\ herku da••1 

11 

C 
b.,rtf Sut 14 de de um 

1
,1, 

alaoında Büyük Şıf fı'' 
meraslm yapıl•c,ktır. ,p' 
Uce tubıt edilen her llıl 1 

.A: 
yo•"' 

lantl prolramını yası fi' 
ı -- 21 - 1 1 . 938 il . , 

z uteel güoü büUin def~· 
müeast ıat ve mekttplır 
pahder. fi 

2 - Dükkan, mal••' tıl' 
tıcarethaoelerln de k•P' .e' 
matı uyın halkımızdaO ' 
eluaur. Jl 

3 - Sabable1i• ... ı c'~ 
de H.tlkevlnde toplaoıl• ,_. 
ve lettklll martı tle t~o• 
h aç,ldıktan ıonra .~ 
Ôoderlmız ın harıtları.,. ,ıı, 
bfr ıöyle•f mütuktp •'' ,ı 
fe hıtab"!lert okun•c•" ,a 
üç dakikalık bir ahtır•~ 
kutunundan eonra bu ' 1_,ıı 
oıb" yet verilerek toP 
dağılacallttr . _1ı•' 

4 - Saat 14 de C•.,.._.a 
1ıtr t11et meydanında f b'f' 

ve kolordu er"i.nı. •11 
1,.ı-

lar, mea.urlar, parti •' ali' 
ke•I rneoıupları, ce.,ı1•p0'. 
t~ıek1'üllu, mektepler.' 1,ıı 
cular ve haık kuıdılerl -ıf 
•11\ lao yerleri itııal '

1 

bulun ı cakludır. p' 
5 - Cumhuriyet "''~fi 

nında Atatürkün biht80 J' 
kürıüyt vakit •e ıa••"1 ııı· 

. b" 
Belediye baz •rlamıf 

nacak tar. ,il' 
6 - Meydanda hoP' ~•' 

1br 
te rtıbatıoı da H•lke•I 
etmfı bu\ uoacalııtır · 1,,.ı 

7 - llkoku\ların 1:
1
,,W 

, son üç aıoıfiarı tören• ''
11111

,1 
edecektir. (Lta9 ve Ôi'' ,dl 
okulu tamamen ııuralı 
cek.) t" 

Dolmabahçede Aziz Naşi bekliyen General,~Subay ve Askerler s -- Makam•t •• .,, " ' 

1 
Aziz cenaze Yavuza çı- dan bııka binlerce balkı 

1 

ıent tarafından ıet1rt1•0 •' halk aslz ölü geçerken 
büyGk bir huıui tle ıon 
ihtiram vaztfealnl gözyaı
ları ara11nda eda edtyordu. 

Cenazenin mevzui bulun .. 
dulu top araba11oın ••i •e 
ıol tarafında 6 ıardan 12 
ıeneral bulunuyordu. 

Cenazeyi takip eden 
Baı•ekil. 8Q7Qk Millet 
Mecllıtnl temıll eden he-
7etteo, aıkerl kıtalardan ec· 
nebi koneoloılardan, 1ıtanbul 
•iJlyetlDln teırlfata dahil 
aıkeri ve mülki erkanı ile 
Halk Partlel erkana, y6lrıek 
tahıtl ıençliil mali, ticari 
m6eHeaelerln heyetleri ve 

halk rıhtıma kadar geldiler . 
Top arabua rıhttmdakl du
baJa yanaıtırıldı ve orada 
hazır bulunan Zafer torpl · 
doıuna irklp edildi. Rıhtımı 
dolduraıa on btalerce balkın 
ıasyaılara ara11nda 1avaı 
ya••ı yol alan ıeml Selimi· 
Je açıklaraoda Yavuza ya-
aaıtı . 

karılarken Ya•uz zıhlm 101 himil bulunan ılrket vapur- An karaya lenkler büıtün etraf111
• 

pare top ntmağa baıl~dı. k d nacaktır. .-ı', 
ları da cenazeyi Büyü a • Gelen Heyetler 9 T6renla ıotl•' ı~-' Ecnebi harp gemlleri de ,,,,, 1 
açıklarına kadar taktp ettiler. öde•lt partllllerle, e .. 0-~· 

büyük ölüyü 21 pare 1 l Ankara, 19 [A.A.) - Ala· dlrektörlGlü, merk•~ • 
1
.al 

l 
Baı•ekl , cenaz_e 1 e __ bır- .,. 

top atmak ıuretıyle ıe im- türkün cenaze meraalmtnde tanlıfı. külUir dtrekt6' . ...ı · 
l d ı T b Y k 1 lalde Ankaraya glttl . ..-ar 
a 1 ar. a ut, ayuza na 1 hazır bulunacak yabanca ve belediye zabıta kor 
edılerek büynk bir ihtiram lıtanbul bugün büyük devletler he1etlerlle memle- lifi temin edecekleıdlr~o'o' 
içinde yine ıenerallerin ölüden ve onun kudıi ve ketleri ordularını temıll ede- 1 O _ T6reDe ba•" ıl' 
elinde cıremlntn arka taret i l i d 1 k 1 ._ ı •- 1 b l 1 ki l •''1·., • manev Yar ı ın an ayrı ma· ce '?an aeaer aıta ar u ça acaiı eti & 111 ~·,.. 

topları önüne bırakıldı Ye nın biiyük ac111 ile bıçkı . aabahtan ttlbaren Anka raya baılanacak •• mite• ~tı'' 
bir müfreze ihtiram no-betl · l b t ı d h 1111•'' •ı' 

11klarla 11uıldı . muvaea ata aı ıtmıı ar ır. matem ••aaı ça P 

aldı Merasime ııttrak etaıek 11 - Sıraatle Parti• JI~ 
ıe"f' 

Cenaze, Dolmabahçeden üzere vil!yetlerden eeçllen ledlye, HalkeYI ye ,lf 
hareketi HDattnda da Ya· Macaristanda be1etler de peyderpey ,.. . adına küraüde .erilec•~ar~~ 
vuz her bet dakikada bir meğe haılamaılardır . le•lerl müteakıp ~ta ,ti 
t•p atıyor . bu ıuret ıe azız Matem rençı•ı· httabeıı o""',,, 
ö16nün lıtanhuldan ayrılık [rzu ı umda İpli~ hbritlSt. and ıçtlecektır . (Geoçllk.,,_,1

1 

saatlerinin yaklaıtaAını bil - Ankara, 19 [ A.A . J - Ma. na eaylev .erecek ki ,,-'i 
diriyordu. car hükümetl , Ata.t ürkün Iğdır mmtakall pamukla kültür dlrektörlOi6 

rmı iılemek lç ln Erzurumda ı• 
Halk derin bir acının ver- cenaze meraalrninln yapıla· kuruJma1ına karar verilen edecektir) . 16 ~ 

dlğl tztirap ve ıet1lz llk ca§ı 21 lktnciteırtn pazar iplik fabrlkaaına atd etüdler l2 - Tam ıaat ;' 
tçlode büyük ölünün buzu- teıl gününü Macartıtanan biUrllmek üzeredir. Yakında altı meıale btrd•• 1• .. ,;,1, 
runda ıon ihtiram vazlfeılal lnıaatına baılanacak olan bu Ye iç tiaktkahk bir 

1 
1
,al', 

milli matem günü olarak bü· ,. ,, 
JapıJordu. fabrlk•dan baıka Erzurum ıüktitunu mlteakl' ~ 

YaTuz ağır ağar yol alır- tün memlekette rcımi ve hu· da bir kömür fabrlkaaı ile kGn bOıtlerl 6al•d•ll t/ 
ken limanda bulunan büt6n ıual binalarda ılyah bayrak bir de alimlnyom mOrek· iıdakl tertip dahili .... 
ecoebl harp ıemllerl ve buD- çektlmealnl emretmtıtlr. kebah fabrlka11 kurulacaktn. (Soau lldacl ,.,f 
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ıı IKUtclTQalN 1111 ffJRKOILJ SAYFAı I 

Ankaralılar Ulu Atanın Manevi ·Huzurunda. 
Ebedi Şefe IAnkarada Büyük Ve Emsalsiz Cenaze Merasimi Yapılacak. 

tlllı~ ~ ,. '\1..~ms atil'l'ıiiC;.:r~~ 

Büyük~Olü-GenerallVe Askerlerinin Omuzlarında Ebedi1A ta:Ebedi=Uykuda 
Atat6rküa cenaze törent. 

•in Aalsara7a att eaeı proi· 

'••ı ıadur: 
Ankaratla nuwasalt'll 

20 ıonltşrin 1Y38 pa:ar 
Cenazeyi ta117an tren ıa· 

•t 10 da ADlcara tılHyonu · 
•• mu•a1a1at edecek •• 
leı.acumhur, Bo,&k Mıllet 
lleellıl Reııt, Maraıal, len 
\'aktllerl Heyeti ve nyle•· 
lar tarafından meraatmle 
lı.rıılanacaktu. 8u karııla · 
•a merHlmtne bar piyade 
taburu tıUrak edecektir 

Tebut Hioadaa lndtrıle· 
Cek •• bu eınada •htlram 
'•taauaa ref ekat eden bando 
t~rafınilin Şopeoin matem 

,jarıı çalaaacakbr. Tabut 

ia ı••••I tuafıadan ke 
•ah t.atmle tıtHJODUD bü 
JGk bolDoden ıeçlrtlerek lı 
hıyen merdı•ealerl ö 1ünde 
bulundurulac.k olan top 
•raba11R• vazedllt>ce~ t r. 

Top a.tabuı lıl•oon cad 
deılnl takiben 8Qyük Mıl· 
let M~clııaoe doiru tlerlıye· 
cel&ttr. · 

İata1yondan U uı meyda· 
b•D• ıtclen caddenin ıkl ta 
rafına Hlrer dı:sllecekttr . 

T al.utuo top ara bHına 
Daldı HDHında 101 pare 
top atalacakt1r. Tabut frak 
llJmıt 12 aaylav taraf andan 
tep arabHıadan ladtrllecek 
•• KamutaJ bınaıının met· 
'-•ll•d• 6nceden hazulanan 
••halli mahıuıa •azedllerek 
btr katafalk vOcude ıetlrl· 
lecelstlr. ltatafallua iki la· 
rafına alta oku ıemıılen al
tı ••ıale konulacak ve bu 
•eıalelerln 7aalannda Mi 
•• 1elda ltlrer ren er al, birer 
•uhar Ye erden mGteıekktl 
alh lıtıthk hır heyet büylk 
lntformalarını llblı Ye kı· 
laçlara çektlmıı bir Hztyette 
taaım n6bett beldt7ecekler· 
dtr. 

Saat 13 ten itibaren lı. 
tanbulda 7apıldıf1 veçbile 
••ı11cumbur, 8ily6k Millet 
Mec:lııl Relıl, Baıvelul, le· 
ta V elıılleri He7etl, ta7lav· 
lar, baıt• Maraıal olmak 
laere llara, deniz •• ha•• 
lcuwvetler• menıupl•rı ile 
"illlsı er1&6nı C . H Partiıl 
•rlcioı, dekan ve profeıör· 
lerı baıta olmak Gaere An. 
lcatadalu fakllteler, harp 

~•lu •• dll•r 7Glreek okul· 
1•• talebeleri, m•m•rlar, 
::ıı, Hcarl, tdarl t•klrll-

...... plara, matltuat 
~-llller11•• arzu.-. 

·1 - 2 - Duyduktan derin teessürden bayılan kadın ve erkekler. 
3 - Atanın ardından ağlayan yavrular. 
4 - Cenazeyi takip eden yavrular. 

1 -ı; Yaşlı gözlerle~Saraydanliuzaklaşan:talebeler 
2 - Büyük Ölünün huzurunda baş eğen iSubaylar 
3 - Ağlayan kadınlar 
4 Büyük Ôlüyü görmek için ileri atllan halk. 

, 
ı. 
' 

1 halk • kataf,.lkıa ininden 

ıeç•elr r••I ta••• ifa ..ı.-
1 cekl~rdtr 
ı Ceflazı ıörtni; 

21 Sonle~rin 1938 paıart~ıl 
günü: 

Ceaaze1I takip etleeek 
zevat Mat 9.45 • katlar Ka• 
mutaJ btaaıına ı•lmlf bu· 
luaacaldardır. Ec:Debt ••· 
rahhH be1etler1 Aakara~· 

ilaı holGnde toplaaacaklar 
ve bllihere kendileri•• tah· 
ı ıı edelen yerleri tıs•I ede· 
ceklerdtr . 

Top •nbuının önlacfe 
ıidecek olan kıtalar, kolba· 
f'" Halk ılnema11 ~ 6o6•d• 
bu lunmalıc ö~ere Çaelnn 

cAddeıi boyuaca ylrüyiı 

kolunda leplaaauı buluaa
caldardu. Yabancı kıtalar 

Parti btna11 Ue Halle ••••· 
matı aruında kendılerı
ıöıterılecek yerde yGrGylf 
kolu nlza•ıada laaaar ela· 
c"klardar. 

Saat 10 da tabut frak 
ı•Jmtı 12 .. ,ıav urafuMlaa : 
kaldmlarak, ltam•ta7 ltl•a· 
ıı 6nüade buluDdurulacak 
olan top arabHIDa waaut. 
lecekUr. Bu eıaada ceaaze· 
1• refakat edecek ela• 12 
ıeneral, top araba11•ıa tkl 
tarafında lulıçlaraaı çekerek 
mevki alacaklardır. 

Tabut top arahaıına ••· 
setUldıkten ıonra, verilecek 
tıaret Gaertne, kıtaat ylri· 
Jlt• baıh1acak •e cenaze
yi ıellmh1arak 1 numarala 
kreklde ıöıtertlen yerlerlal 
almak Gzere tlerhyecelder. 
dtr. Bu yütüJGt eanHıacla 
lutaata refakat eden ban41o· 
lar çıalmıyacakhr. 

Cenaze alayını• nıha7e· 

tınde ııdecek olan piyade 
lteburuaun kollta1111 Halk 
1ioema11 öntlne ıellnce ta -
bur duracaktır. M6tealdbea 
yabancı llıtalar da harekete 
gelerek top aralta11nın 6nln . 
deki yerlerini •ııal edeeelr· 
lerdlr. Bunun Oızerlae ce11a· 
zeyf takip edecek olaa ze• 
~•t 2 numaralı krokide 
ıöatertldıfl weçhılf". Hrlerlnt 

alacak •e ar&aalarana al•J•• 
nihayetini teıkıl ed•cek olan 

tabur ılerllyerrk k•rt•JI ••· 
pı yacaktır. 

Bu ıuretle tetekkll eclea 
cenaze ala71, •erilecek ltlr 
lf8r•t lzerl .. , hareket 97U
yecekt1r. Bu •n••• Rı,. .. -' 
tlcuımbur ltau ... Şo,. ... ~ 
matem marpaı çal•ataltat· 
(S..• ............. ) 
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Bütün Dünya TürkMllletinin Acıl<trııııPaylaşıyor Anka~ahlar Ulu Atanın 
Manevi Huzurunda .. 

Moıkova, - Ta11 ıjan11 

blldlrl1or: 
Journal de Moıcou, «Tür

kiye matem içinde)) baıhiı 

altında Türkiye Cumhurrelıl 
Kemli Atatürkiin ölftmüne 
tahılı etmft oldufu bir ma
kalede ıöyle diyor: 

« 1920 Seoe,ınde TOrklye 
çetin ve ılddetll bir müca
delenta eılğJnde bulunuyor
du . Emperyaliıtler, bu mem
leketi yeniden esarete mah
kum etmek, tamamlle Türk 
olan topraklarını kendisin. 
den koparıp almak, kapltü 
lasyo11lar, mali kontrol reji· 
mini llh... idame etmek 
tçla kendi aralarında •e 

padlıabla anlaımaja çalııı· 
yorlardı . Mustafa Kemli, 
ıempatl •e yardımı yalnız 

bir taraftan, Lenin •e Sta
llnln idare etmekte oldukla
,. Sovyetler memlek~tinden 
iÖrdü. Sovyetler memleketi, 
daha Sovyet rE'jlmfnin te
e11üı ettiği günün f crda11na 
Türkfyentn taksimine dair 
olan gizil muahedelerln 
mef ıuolyetlnl ve mılletlerln 
kendi mukaddt-ntlarına ıa 

htp olmalara suretindeki ye· 
nl prensiplerin merlyet mev

kıtoe vazına ılan etti Çok 
tarihi bir ehemmiyet lktlıap 
etmtı olan Türk - Sovyet 
dostluğunun temelleri de 
J920 tuthtnde ahlmııtır. 
Türk mfıletf Muıtafa Ke 
malın rehberlfğl alhndft bü· 
yük bir zafer kazand ı Em 
peryaltct1eran esare t zincir
lerini kndı, Sultan taraf ıo· 
dan imza edılm•t olan Sevr 
muah~deılnl yırttı, düıman 

kuvvetlerini Türk toprakl11 · 
rmdan attı ve memleketin 
lattklallnl temin etti. Neti · 

cesl Türklyenln ıiyasi ve 
flkıi teceddüdü olan derin 
islahat da Mustafa Kemalin 
ıevk ve :dareıl altında ta
hakkkulr ettlrlldı. l Teşrini· 
sanı 1922 ·de rıaltanat ılga 
ve 29 Teırlolevvel 1923 de 
Cumhuriyet ilin edildi. 3 
Mart 1924 de de hılifet H· 
ga edıldt. Türkiye, mtlli sa · 
nayilnın kurulme.ııını, müna· 
kalit yollarıom lnkltafını, 
beynelmilel vaziyetin resa -
net keıbetmeılot Kemal 
Atııtürkün enerjisine, zeka 
11nn ve ııyasetlne medyun 
dur. Uğurunda Türk milleti 
nln kanını dökmüş olduğu 

m.lll fstlklal lıisoını knlblnde 
her ıeyden üstün tutan Ke
mal Atatürk, tecezzi kabul 
etmez sulhun ve kollektıf 
ematyetln blr §amplvonu ad
detmekte olduğu Sovyetler 
itt h dı ile dostluğunu tak 
vlye ve lnkltafo ma~har et· 
ti Kemal Atatürküo Türkf
vede fevka lade bir preıtltl 
halk arasında müsteıına bir 
mergublyetl vıırdı. Atatür · 
kün ölümü, Türkiyede bü · 

yük halk ltütlelerJni .nı~mle
ketlerlnln ıatiklal ve hürri
yeti kendileri fçln pek aziz 

olen kimseleri derin bir ke· 
dere gark etmlıtır. Müıtakll 
Türklyenln dostları Sov yet 
efkarı umumtyeıl ve diğer 
memleketlerdekı terakki ta
raftarı bütün mehaftl Türk 
milletinin matemine aamhni 
ıurctte iıtlrak etmektedir. 

Refslcumhurluk makamın 
da Atatürke halef olan zat 
onun en yakın silah arka· 
datı olan ismet lnönü, fdik

lll harbinde Atatürkin ya-

nıbaıında harbetmlı hemen 
hemen 14 ıene Cumhuriyet 
hGluimetlain baınkllltilnde 

bulunmuı, bu makamda Tür. 
klyenln fktlıadi balnmdan 
illAh •e iman, harici ve 
dahili vaziyetin tanini için 
büyük bır enerji göıtermit · 
tir. Sovyet efkarı umumlye
ıl, 1932 1eneslnde Sovyet 
Ruıyaya yapmıı oldufu ıe· 
Jahatı •e hükumetin batın· 
da bulunduğu müddetçe ha· 
raretll bir müdafii olmuı 

olduiu cihan sulhu ve Sov
yet· Türk dostlufu lehinde 
parlamentoda ıöylemlı ol· 
duju nutukları dolayiıtle lı · 
met lnönünü pek IJt tanır, 
Bütiin banlar, Kemil Ata · 
türkün bütün muhtemel düı· 
mantara karıı Türklyenln 
müdaf aa11, eıerlotn emin 
ellere tevdi edtlmtı olduiuuu 
ıöıtermektedlr. » 

TJran. - Alba ajansı teb· 
ili ediyor: 

Gazete Ekorceı, tik ıayfa · 
11nda Atatürkün bir fotoğ

raf iılnl lkiocl ıayf a11nda da 
yeni TiirkJyenln dahi ha 
lasklr ve tslihatcmnın ha 
yat ve eserine tahılı edtl 
mtı mühim bir makale net
retmııtır. 

Bu gazele diyor lcl: 
<' Bu noktadan Kemal 

Atatürk ancak Ruıyanın Bü· 
yük Petroıu, ile mukaye · 
ıe edıleblllr .. 

Bu gazete, büyük ölünün 
muazzam eserinin ebedillil 
ni tebarüz ettirmekte ve bu 
eserin de•amı husuıunun lı
mel lnonüoün Reisicumhur
luğa intihabı ıuretile tahtı 

emniyete ahnmıı oldujunu 
yazmaktadır. 

Aynı ıazete, yazıııına nl 
hayet •erirken Türklyenln 
lıml tarihte Türk ve terak · 
kinin sembolü olarak kala· 
cak olan milli kahramamnın 

zlyafı karımnda Arnavut mil· 

letlnln duymakta olduğu 
acıya tıaret etmektedir. 

Hong-konı, Chekial Çin 
ejan11 teblti edlvor: 

Çinde bizzat Çinin büyük 
bir devlet adamı gibi tak
dir edilen Türkiye Reiılcum · 

buru Kemal Atatürküo elim 
haberl vefah, büyük bir he· 
yecan tevlid etmıı ve bütün 
Çın matbuatı bu acı hadlıe 
hakkındıı nefrlyata batla · 
mııtır. 

Çın gazeteleri, milli Türk 
kıııhram6nınm bayatı ve mu· 
azzam eseri hakkında çok 
derin bir ıempatl ve çok bü· 
yüic bir hayranhk hisleri ile 
mütalealar yürütmekte, ay. 
nı zamanda büyük ölünün 
eo yakm sllih arkadaıı ve 
eıerlol idame edecek en il 
yaluıtlt l\dam olan namdar 
halefi ismet İoönünün il· 
taylflnde bulunmaktadır. 

Bıtar(1f la Kungpao gaze· 
teıt yazıyor: 

•tiirklyenln kahramam 
Retsloumhur Atatürkün va 
lcltılz zlyağı, utl kardeı ve 
doıt milleti yüreğinden yn· 

ralamııhr . Btz Çinliler he 
pimiz bu mateme ltllrak 
ediyoruz, zira büyük bir 
milletin bu çok sevilen Ata· 
sının ufulü yalnız Türktye 
de değil aynı zamanda bt · 
zlm kıtamızda v~ bütün bir 
dünyad" büyük bir boıluk 
bırftkmaktadır. Turkiyeden 
ecncbt müatevlller6 kovan 
ve müteakilıeD uf ak bir klD 

hl11I bile bHlemekılzln on -
farla en samimi dostluk ra· 
bıtaları •ücude getiren. 
odur. Bütün komıu memle· 
ketlerle, hatta Türklyeye kar· 
ıı kı1am etmlı olan 
ve o,oa kartı duımanltk 
htılert ile mütehuılı bulu
nan mHJetlerle de doıtluk 

ve lttlf ak misakları akteden 
yine odur. Atatürk, vatanı · 

nı lıtlliya kalkan fQtuhatçı 
farın korkunç bir düı mana 
ve Türkiye aleyhindeki ıh · 

tlraılarından •az ıeçtlklerl 

takdirde bunlarm en emin 
bir doıtud11r. Bu mücadele 
ve aynı zamanda lytllk zıh .. 
nt1et1, 1rkımızın dehiJi mab· 
ıuıudur. Yeni Türldyede her 
tarafta onun bırakmıı olduju 
bu ara bir çok ılyaıi hi · 
dlıelere sahne olan Hatay 
vaziyetinin tahammülıüz bir 
hal ald1ğ1D1 ıören büyük ha
liık&.r 8üy6k Mıllet Meclı 

ılnin 1936 açılıı nut"uoda 
ıece ıündüz Türk milletini 
ltııal eden Hatay itinin bir 
bGyük milli dava oldujuou 
tebarüz ettirmek ıuretlyle 

bu zamanın da gelmıı oldu · 
~uou lıaret buyurarak da · 
vanın kati ıurette halltoe 

1 
karar vermııu 1 

1 Arkadaılar, 1336 ıeneıt 1 
nisanında Hata yın kurtulma11 
için Samkö yü telırafbane · 
ılnde ahlan temel, nihayet 
büyük halaıkirın yenilmez 
azmi, Hnılmaz çelik lradut· 
nlo 111eıut bir tezahürü ola · 
rak 2 eylül 1938 tarihinde 
fU meclisi ilinin küıadıle 

binayı lıtlldal tekemm61 ede 
rek dava fillen halledtlmıı · 
tir 

Aziz arkadaılar, bize bu 

lttllclilt bahıeden ve bu me · 
ıut günleri yaıatan haliıkar 
Atatürküo büyük ruhu ~e 
aziz hahraıı önünde hürmet
le elllerek ıonıuz minnet 
ve tazimlerimi anavatana 
saadet ve refah temennile
rimle arzeder, büyüü Ata · 
türkün ıaybubell ellmeııle 
yanan Türk milletine ve bü · 
tün ıark alemine en aaml. 
mi taziyelerimi ıunarL.en 

büyük dahinin ıllah ve me · 

Hl arkadaıı ve Türk mll· 
letioln ondan ıonra en çok 
ıevd•ğı ve ltlma t etti il Lo . 
zan kahramanı sayın General 
ismet lo6nünün cumhur rt • 
yaaetlne intihabım bu kür
ıüdeo de kemali memnunı -
yet le ıela mlar ve tebraklerl • 
mi arzederlm . • 

Devlet relılnden sonra 
ıöz alan Antakya mebuıu 

ve reis vekili Vedi Karabay 
da bir nutuk ıöylemlf ve 
Ate.türkün aziz hatıraaına 

hürmeten azayı ıükiın duru. 
acna dant ctmıttr. Beı da · 
lüka ayakta durulmuıtur. 

Bundan aöz alan İıkenderun 
mebuıu Hamdi Selçuk bir 
nutuk ıöyllyerek Jemlıtır kt: 

En büyük insanı, eo bü· 
yük Türkü. en büyük mür· 
şldl, en büyük kurtarıcıyı, 

en aziz ve en müıftk baba · 
mızı kaybettik. Hududıuz 

bir acımız ve ıonıuz bir iz · 
tirl\_bımız var Onun en ıon 
e11erlerlnln ıaa detlerlnl he

nüz tatmaia baılamııtık. Bu 
ıaadete ebedi bir zehri hlc . 
ran karııh Arkadaılar batı 

gölf ler kadar yükıek olan 
bu lnıan bize en yakındı. 

Soa iki seaeslnln bıılaca fa· 
aliyel mcv:ı11nı Hatay ve en 

çok dGıüadüiü biz Hataylı. 
lar olmuıtuk. Herbanrt bır 
ülkeden bin kat dalaa asız 
varlıiına muıallat elan has· 
talığının lztlrabı altında bile 
bizim hıli11mızla me11ul ol· 
muıtur. En korkunç bir ka · 
raqhğıo eıtglnlert lçtnde ho 
caladıiımız ıünlerde, bizi 
kurta:rnak azminin kudrttl· 
le huta halınde ta Menine 
1an1 batımıza kadar gele· 
rek ufkumuza çevlrdlil alev 
deba11nın ııaiı ile o karan· 
lık günlerimizi btr ıııia ve 
esaretten hürriyete, o: ıOole· 
rtmlzl bir bahar ıabahı gl
bl aydınlatmıth· ÔkıiJzdük, 
O bize baba oldu. Btzl ka· 
ranhktan ıııfa ve eıaretten 
bürrlJete o ka••ıturdu. Hatay 
kurtarmadan ölüraem ıöz6m 
açık gider demltU. Hangi 
ahval •e ıeralt içinde olur 
sa olıun dedlilnl mutlaka 
Japan bu en büyilk kurta 
rıcı kurtardıiı Hatayın kur· 
tuluı bayramını görd6 

Hatip ıôzlerlnl ıu etimle 
ile blltrmlıtır: 

BQyük Atanın aziz rubu: 
Sen bizi itil. Kurdufu bu 

millet mecl11ıntn küuüı6n · 

den medf'nlyetler yaratan, 
milletınln ta rthlnl tıhad ede· 
rek and içiyorum, ıenden 

aldıiımız tmanan hızı tle her 
zaman ıahlanacak ve eseri · 
ne ebediyen sadık kalaca · 
ğız. 

Perıembe gOnü toplanmak 
üzere ce!ı~ye ıon verllmtıUr. 

Ve milletlerimizin lbdakir 
faaliyetlerinin her aaha11na 
ılmll Q}auktJr.Bu ıeraıt da · 
bilinde ferdler meydana ça · 
karlar, ortadan kaybolorlar, 
milli ne.ıllerln devamlı te
klmülü içinde yekdlierlae 
halef o'urlar. Fakat eaaalı 

realıte olan milletlerin teı 

rl"i meaataı, dalma müıte 
rek ideallere doiru lbdalclr 

bir hızın tükenmek bilmez 
btr kaynaeı olarak kalır. 

Doıt Türktye dıze ielmfı 

olan beıerlyetın huzurunda 
kurucu ve yapıcıaına ıon 

tazlmlerJni arzetmeğe hazar
lanıyor. Onun yarahcı eıe· 

(Baıtarafı üçllncG ••Jfada) 
lıyacak ve dtier bandolar 
mün• •ebe ile ve al aydaki 
ııralarana göre matem ha -
•uı çalacaklardır. 

• Alayın yihüyüıe beı'ıı· 
mumd.!in itibaren cenaze 
nlo müzeye muvaıalatma 

kadar her 5 dakikada bir 
adet top atılacakhr. 

Alay kıtaahnın kolbaı111 
Bahriye caddeıt hlza11na 
•arınca lutalar 3 numaralı 
krokide lpret edilen yerle· 
rl alacaklardır . Topçu tabu 
ru krokide iıaret edilen ma 
halle yaklaıırken 1olun ıa· 
iıoa J&naıacak •• tam mev
kllne ıellnce duracaktır. 
Terk plJade kıtaah tle ec
nebı kıtaatı J ürüyüıe de
•am ederek krokide göıteri 
len yerlerini yola tevcihi 

cephe ederek lfg"l ed~cek
ler ve cenaze g~çerken ıe· 
limhyacaklardır 

Cenazeyi taııyan top ara -
ba11 ve bunu takip eden 
heyet ilerlıyerek Etnoğraf 

ya mGzeı lnin methaline ta
karrüp edecekler ve 3 nu 
maralı krokide 1röıterıld•!ll 
üzere ahzı mevki eyllyecck 
Jerdir 

Tabut generaller tarafın 
dan mahalli mahıuıuna 
nakledilecek ve tören bu 
rada httam buıacaktır 

Cenaze alayı fU ıuretle 
teıekkül l!decekllr: 

J - Mızraklı bir süvari 

aı., •. 
2 - Topçu taburu, 
3 - Alay .ancafı ve ban· 

boıu ile muhafız alaya, 
4 - Alay sancağı ve ban 

doıu tle Harbiye alayı, 
5 - Ecnt-bt kıtalar (Al 

febe ııraılle) , 

6 - Bandoıa ile bir de
niz müfrezesi, 

7 - lkı taraf anda kdıç 
çekmlı vazjyette 12 ıeneral 
bulunan ve cenazeyi taııyao 
top arabuı, 

8 - Atatürkün harp •e 
lıtaklil madalyalarını tatıyao 
general •• oou takip edeo 
Rlyasetlcumbur erkioı, 

9 - Atatürkln ailesi ef
radı, 

10 - Reııtcumbur, 
1 J - Büyük Millet Mec· 

llıl Rctıl, BaıvelUl, Mara-
tııl, 

Protokol: 
12 Ecnebi mlıyoo ıef· 

feri, 
13 - Kordiplomatik ve 

mlıyon ıeflerıne merbu t he· 
yeller . 

Proio/\ol: 
14 - ,.. icra Vekilleri lle· 

yelf, 

Protokol: 
15 - Sayil'lvlar, 

Protokol: 
J 6 - Harem üçüncü de 

rece ye kadar askeı i erkan, 
17 - Buem üçüncü de 

receye kadar mülki erkan, 
18 - Hır piyade tabu· 

ru. 

_Şehrimizde Merasim proğramı 
(Baıtarafı tkıocı ıa1f ada) 

ram 8'9Çidl icra kılmacak ve 
törene ıoo v~rdecektlr. 

A - Vali ve Parti Baı· 
kanı, Kolordu Komutanı aı 

öğretmenleri olduğu halde 
Ôğretm~n okulu talebeıl. 

1 - llkol...ullu öğretmen 
ve taleb~lerl (Kültür direk· 

keri erkin ve ıubaylar . törlüğünüo tertibine göre) 
8 - Vtll yet erkln ve 1 - Halk 

memurini. r-----------.. 
C - f>arU, Halkevl, Be 1 TÜRKDILI 1 

ledlye ve Umumi MecHı il Pazarteıinden baıka İler 1 
azalara. 

Ç - Cemiyetler, ) teıek . 1 R'Ün çıkar. Siyaıal gazete . . 1 
küller ve mQe11eu.t erklnı. ; Y ılhiı: 800 Kuruı ; 

D - Aıkeri kıta, jandar· I Aiti Aylıfı:400 • . ~ 
ma, polla ve Belediye zabı · 
ta memurlara 1 Sayası: 3 • C 

E - S!porcular. 1 Günü •eçmlt ıayılar 251 
rlntn llyalıatlt halefleri olan 
yeni Türk zlmamdarlara Bal

kanlarıo ılmdlkt muvazenesi 
için kale vazifesini ıörmO§ 

F - Ôode dırekl6r ve öi· 1 kuru~tur. ı' 
retmen!erl olduğu halde Lt - 1 ADRES: 

1 •e talebesi 1 BAUKESJR 1 ÜRKDlLI 1 
ı H -- Ôode direktör ve ... ___________ .... 

olan her ıeye karıı imanla · 
rını izhar etmek zuurellnl 

bluetmltlerdlr. Bu imanı 
bütün tanlp ku•vetlmlzle 
ve bOtün samtmlyellmlzle 
bizde derhal izhar ettik. 

Elefteron Vıma ıazeteıl 
de bat makaleıtnde ayna 
mütalealerı ııerdetmekte ve 
netice olarak 1ö1le demek
tedir. 

«Son hidlıP.ler dolaylılle 

Atlna ile Ankara arasında 

teati edtlmıı olan telacraf luı 
okuyan Yunan mllletJ, iki 
memleket arasındaki ıamt· 
01i doıtluğun ve IUmad 
eıasana müınenttl teırtkl me· 
satıinln bu yeni tezahürleri 
karı11mcla sevincinin yent · 
leımekte olôujunu hi11et· 
aıektedır. » 
Hronoı ıazeteıl diyor ki: 
«Cidden acı bir hadise, 

Türk·Yunan doıtlujuna re· 
nlt bir tezahür ve bu dost· 
luiun her tkf komıu mille. 
tın vicdanlarına kök ıalmıt 
oldufunu lıbata vesile ol• 
mu9Cur. 
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