Diyanet işleri Reisi Ahmet Hamdi Aksekinln

Ankarada dün yapılan cenaze töreninden ulvî bir intiba.

Ahmet Hamdı Aksekinin
cenazesi törente kaldırıldı
m
T l'

Cenazeye binlerce kişi iştirâk etti, tabut, tekbir sesleri ile,
ebedî istîrahatgâhma kadar eller üstünde taşındı ıZjfaJc\
Ankara 11 (Telefonla) — Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Ham j Merhumun tabutu eller üstünde
di Akseki’ nin cenazesi bugün büyük dinî merasimle kaldırılmış-; ebedî istirabatgâbma doğru yol al
tır. Merhumun tabutu saat 11 de Numune Hastahanesinden alı- i mağa başladı. Bu arada tekbir ses
narak Hacı Bayram camiine getirilmiştir. Haoı Bayram oamii ve leri de duyuluyordu,
etrab daha sabahın erken saatlerinden itibaren tamamen dolmuşCenaze. Adliyecin önüne geldiği
tu. Bir kısım halk, cami avlusuna halılar yayarak oturmuşlardı, sırada cenaze
arabasına .tonmak
Saat İ2 den itibaren camide güzide hafızlar tarafından dua istenmiş ise de, hal.t, tabutu eller
lar, İlâhiler ve Kur’anı Kerim okunmuş ve dışarıdan da hopar - üstünde ebedî istirahatgâhma ka
lörlerle dinlenilmiştir.
1 Müslüman devletlerin Elçileri de dar götürmüşlerdir.
|saat 12 den itibaren camie gelme
Cenazeyi Refik Koraltan! a Elçi
ğe başlamışlardı. İslâm Kongresi
ler ve camide bulunan diğer zevat
Genel Sekreteri İnamullah Han da
da takip etmiştir.
gelmişti.
Mezarın başında hafızlar tarafın
Meclis Başkanı Refik Koraltan.
bazı Bakanlar, C. H. P. Meclis dan K ıır’ anı Kerim okunduktan
Grupu Başkan vekilleri ve tstan- sonra, merhum hakkında hitabeler
buldan cenaze için gelen heyet de yapıldı ve merasim burada sona er
camide bulunuyordu. Saat 12.15 de di. Merhumun vasiyeti üzerine ce
dört müezzin tarafından ezan okun nazeye çelenk gönderilmemiştir.
Değerli ilim adamımız Hamdi
mağa başlandı. Bunu
müteakip
binlerce kişinin iştirâkile cenaze na Akseki’ye gani gani rahmet dileriz j
mazı kılındı.

Diyanet İşlerine getirilecek zot
henüz tesblt edilmedi
Merhum Hamdi Aksekiden boşa
lan Diyanet işleri Reisliğine henüz
kimin getirileceği malûm değildir..
Tayinin, Başbakanın Ankaraya dön
dii.îten sonra yapılması lâzım gel
mektedir. Şimdilik isimleri üzerin
de durulan zevat şunlardır:
Ordinaryüs Profesör
Elıulûlâ j
Mardin, İstanbul Müftüsü Örn1
Nasuhi Dilmen ve Diyanet işleri
Reis muavini.
I

Tabut ve camiin minaresi
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi

