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Yaslıyız fakat, 
yeisli değiliz 

~ ..... 
Yaslıyız ve yaslı olmakta hak

lıyız. 

En felaketli anımızda, aaır

larca hakan adı altında, kanı
mızı emerek bize hükümdarlık 
etmiş olanlarla onların bende
leri tarafından, can düşmanla

rımızla karşı karşıya bırakıldı

ğımız en çaresiz zamanımızda, 

bize elini uzatan, içimizdeki is · 
tiklal, hürriyet ateşini alevlen
diren ve bize izmihlalin derin 
uçurumundan çıkacak yolu gös
teren Büyük Şefimizi kaybettik. 

Yurdun müdafasında silah 
arkadaşımız, kurtarılmas•nda ku· 
mandanımız, yeni devletimizin 
kurulmasında rehberimiz, yaptı
ğımız inkilap hamlelerinde ön
derimiz olan büyük reisimizi kay
bettik. 

En felaketli, en kederli ve 
en saadetli, en sevinçli yirmi 
yılı daima beraber geçirdiğimiz 

büyük Atamızı kaybettik. 

O bize, harp meydanlarında 
olduğu kadar siyaset, iktisat, 
kültür sahalarında da şanlı za · 
ferler kazandırmıştı. 

Yirmi yıl onu öyle benimse
miştik ki, o bizim içimize, ruhu
muza öyle yerleşmişti ki; böyle 
ebediyen ondan ayrılık kalple
rimizi kanattı. 

İşi e bunun için yaslıyız ve 
yaslı olmakta da haklıyız. 

Fakat yeisli değiliz. 

Onunla beraber yeni bir dev
let ve bir harabenin üzerine 
mamureler kurmuş olan bir 
milletiz. 

Yeise düşmemeği; en müşkil 
anlarda bile yeise düşmemiş 
olan ondan öğrendik. 

Yasımızda yaygara ve feryat 
yoksa, bu duygusuzluğumuzdan 
değil, yeise kapılmamamızdandır. 

Büyük kederleri, büyük f~la
ketleri böyle sükunetle, vekar 
ve ağır başlılıkla karşılayabil
mek bir sağlam karakter mese · 
lesidir. 

Bu sailam karakteri tarihte 
ancak asil Türk milleti göster
miştir. 

Ölümü soğuk kanlılıkla karşı
layan bir milletiz. 

Dün gece; sokaklarda, acı ha
beri veren ve onun hayatından 
bahseden radyoların hoparlör
leri önüne yığılmış binlerce Tür
kü göksüm kabararak seyrettim. 

Solııaklarda, bu kalabalığa 

rağmen bir mabet sültuneti var
dı. 

Yaşlar, gözlerimizden sessizce 
akıyor, fakat hınçkırıklar ııö
ğüslerim~zde boğuluyordu. 

Ne bir feryat vardı; ne de 
bir enin ... 

Bugün radyonun önünde bü
yük Millet Meclisinin konuşma
larını dinledim. 

Radyonun getirdiği sesler de; 
o büyük Meclisteki millet vekil
lerinin de ağladıklarını anlatan 
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Drvauu 3 ünci sahifede 
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KAM UT Y DüN TOPLANDI 
Cumhurreisliğine ittifakla İnönü seçildi 

Yeni Cumhur Reisimiz ismet İnönü 

Ankara 11 - Atatürkün ö· 
lümü münasebetile reisi cum
hur intihabı için teşkilat esasi
ye kanununun 34 üne ü maddesi 
mucibince içtimaa davet edilen 
Büyük millet meclisi bugün saat 
11 de toplanmıştır, 

İçtima salonunda fevkalade 
günlerde olduğu gibi hususi 
yerler, samiio ve matbuat loca
ları hınca hınç dolu idi. 

Elçiler, elçilikler erkanı ile 
Ankarada bulunan bir çok ec
nebiler localarırda bulunuyor
lardı. 

Reisicumhur vekili ve Büyük 
Millet Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda riyaset makamına gele
rek yoklama yapıldı ve ekseri
yetin mevcut olduğu anlaşıl
makla celse açıldı. 

Bunu müteakip büyük Şefin 
vefatını bildiren hükümetin res-

mi tebliği ile müdavi ve müşa
vir doktorların raporu okundu. 

Reis kısa bir hitabede bulu
narak meclisi Büyük ölünün ha
tırasına beş dakika ayakta sü
kut ederek sayğı göstermeğe 
devet etti. 

Ondan sonra tayini esami ile 
Reisicumhur intihabına geçildi. 
Tasnifi neticesini medis reisi 
şu sözlerle bildirdi: 

- İntihaba 348 mebus işti
rak etmiştir ve neticede Tiirki
ye Cumhurreisliğine 348 reyle 
ve ittifakla Malatya mebusu 
İsmet İnönü seçilmiştir. Kendi
lerine haber vermek üzere cel
seyı yirmi dakika tatil ediyo
rum. 

İntihabın neticesini İsmet İnö
nüne bildirmek üzere bizzat 
Meclis reisi Abdülhalik Renda 

Sonu 2 inci sayfa<fa 

Cumhmr reisimiz ........................ 
Yeni kabinenin teşkiline Celal Bayarı 

memur etti 
Ankara 11 - Reisi cumhur 

intihabım müteakıp Başvekil 
Gelal Bayar teşkilat esasiye 
kanunu mucibince reisi cumhur 
İsmet İnöoüne hükumetin isti
f asını takdim etmiştir. 

Reisicumhur icra vekillerinin 
vekaleten vazifelerine devamla
rını rica ve Celal Bayarı da 
yeni kabineçi teşkile memur et
miştir. 

Sonu 3 üncü Sayfada 

Büyük Atamızın ölümü 
Bütün dünyada 

teessürler 
derin akisler 
uyandırdı 

ve 

Her taraftan hükümetimizc taz;yet telgrafları geliyor 

İ ·t an bul, 11 - Ata türkün na
Şt D olnnba hçe sarayında büyük 
iiıı iforma geymiş subaylar ta ra
fından ılıtiram vaziyetinde bek
lenmektedir. 

Atina 11 - Alina ajansı 
tebliğ ediyor. 

Türkiye Reisicumhurı.J Atatür
kün ölümü haberi Yunan mah
fe ilerinde hakiki bir yeis ve e
lem doğurmuştur. 

Dostt ve müttdik Türkiye
nin şefi Atatürkün ölümü habe
ri Yunanistanın her tardfında 
samimi bir teessür hasıl etmiştir. 

Bütün gazeteltr Atatürkün, 
yalnız yeni Ttirkiyenin banisi 
değil Turk Yunan dostluğunun 

ve Balkan antalllının büyük bir 
amili olduğunu kaydt:lmektedir
ler. 

Sof ya 11 - Bulgar ii 1anc;ı 

tebliğ ediyor: 
Türkiye Reisicumhuru Ata

türkün ölümü haberi gelir gel
mez Kral sarayının üstündeki 
bayrak matem alameti olarak 
yarı ye indirilmiştir. 

Krnl Boris Türkiye cumhur 
reis vekili ve Büyük millet mec-

li;i reisine çok samimi teessür
lerini telgrafla bildirmiştir. Kra
lın emriyle başyaver ve başma
beyinci Türkiye elçic;ini ziyaret 
ederek kralın taziyetlerini bil· 
dirmiştir . 

Başvekil Köse İvanof başvekil 
Celal Bayara bir teessür telgrafı 

çekmiş ve yanında protokol direk
törü olduğu halde Türkiye elçi
liğine giderek kendiiinin hükfı
metioin ve Bul~ar milletinin ta
ziyetlerini bildirmiştir. 

Mebusan meclisi reisi de Tür
kiye Büyük Millet Meclisi reisi
ne telgrafla taziyetlerini bildir
miş ve elçiliğe giderek beyanı 
taziyet etmiştir. Öğleden sonra 
ccn r.;bi sefareth r bayraklarını 
yarıya indirdikleri gibi elçiler, 
rc:Smİ memuılar ve pek \Ok 

Türk dostları sefarethaneye gi
derek defteri mahsusu imza et
mişlerdir. 

Tahran 11 - Haric.iye nazırı 
Türkiye Büyük elçiliğine gid(.
rek Atatürkün vefatı haberini 
seyahatta bulunan şahinşaha 
telefonla bildirdiklerini ve şeb-

Devamı 3 ncü sahifede 

Dost ve müttefiki erimiz 
Cenaze törenine heytleri 

gönderecekler 
Ankara, 11 Anadolu ajansından: 
Öğrendiğimize göre Atatürkün cenaze merasiminde bulunmak 

üzere Yugoslovya. Romanya, Yunanistandan askeri kıtalarla birer 
heyet geleceği gibi bir çok taraflardan da heyetler gelecektir. 

Cumhurreisimizin 1 Acı haberin şehri-
teşekkürleri mizdeki tesiri 

Adkara 11 - Reisicumhur 
İsmet İnönü kendilerine gelen 
taziye telgraflarına kendi teşek
kür ve teessürlerini birldimeğe 
Anadolu ajansını memur bu-
yurmuşlardır. a.a. -·-
Mareşal F.Çakma-
ğın teşekkürleri 
Ankara 11 - Genel Kurmay 

başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
büyük Atatürkün vefatı müna
sebetiyle her taraftan gelen ta
ziye telgraHarına teşekkürleri
nin iblağına Anadolu ajansı tav-
sit edilmiştir. A.A 

Büyük Şefimiz; Atatürkün 
milleti mateme boğan vefatı 
haberi şehrimize evvelki gün 
saat bire doğru gelmiştir. 

Son raporların acı hakikatın 
yakınlığını ima eden metinlerine 
rağmen milletin kalbinde yaşa
yan son ümitleride yıkan bu 
ber şehrin içinde süratle yayıl
mıştır. 

Resmi dairelerdeki bayrakla
rın yarıya indirildiğini gören 
halk; derin bir teessüre kapıldı. 
Boyunlar büküldü, gözler doldu, 
benizler, soldu. 

Teessür o kadar büyük o ka
dar büyük ve umumi idi ki bü-

Dcvaıu1 üçüncü sahifodr 
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huzurunda andımız YA Ti ve İsmet İnönü 

-···-
Osman Becerik 

ın ~Üyük şef Atatürkü kaybet
Tüe k baht~ızhğının 17 milyon 

r kalbınde yarattığı derin 
acıyı d" . 
se d.' •. un öğleden beri onun en 

k
v ıgı \'e itimat ettiği yakın 

ar ad 
t aşı ve kıymetli canlı ha-
ırası olan 1 .. .. .. b d .. nonunu aşımız a 
go~ınek~e ~eselli buluyoruz. · 

tat rkun Türk ulusuna 
Vasiy l' .. .. y 

1 e ı, en buyuk armaganı o· 
an Milli hakimiyeti Cumhuri-
Yet~ korumaktır. Milli hakimi-
Yetın y • . kü egane tecellı ve temer-

z Yeri olan Büyük Kamutay 
~adyonun bütün yurda duyurdu· 
gu hınçkırık ve göz yaşları a
rasında At" ._.. h 1 f' . ke .. ~ UrKun e e mı seçer-

n, butun cihaz büyük eserin 
en b" "k ol vuyu bekçisi ve koruyucusu 

dugunu bir kere daha duyur
du. 

K Yeni cumhur reisimiz İnönü 
. aınutay kürsüsünde andını 
ıçerken ta 'h b"' "k ··1u" h rı ve uyu o 
uzurunda 17 milyon Türkün 

b" "k uyu ahına tercüman oldu. 

İ Başbuğ Atatürkün emrinde 
?önü, Sakarya, Dumlupınar ba
rıkalarını yaradan çelik ordu
nun kumandanı. İnönü! .. 

İnkılapçı şarkın en yakın ve 
mutemedi olarak bizi karan· 
lıktan nura kavuşturan hüku
met reisi İnönü!, 

Yapıcı başın yanında bir ha· 
rabeden, mamur bir yurd çıka
ran kervan geçmez stepleri de 
mir ağlarla ören azimkar İnönü!. 

Yaratıcı dehanın nurundan 
~~ çok feyz alan ve yokluk 
ıç~nde bütün cihanın taptığı var
lıgı yapan büyük İnönü 1 •• 

17 milyon Türk, büyük acısı 
nı, seni başında görmekle teselli 
buldu. En ihtiyarından bugün 
hayata gözünü açan yavruya ka· 
dar kadın erkek 17 mi1yon Türk 
•enin yanında beraberinde yü
rllyecektir. 

d' Onu biç unutmıyacağız, ebe
ı!ete kadar ona duyduğumuz 

:ınne.t ve şükranı saki.yacağız. 
u rnınnet ve şükranı onun en 

Yakini, en sevdiği ve en itimat 
etr"· ıgı aziz arkadaşı senin etra-
fında, senin emrinde tek adam 
gibi birleşerek, yürüyerek öde
yeceğiz. 

Bu; tarih ve büyük ölü huzu
runda 17 milyon türkün içtiği 
andıdır. 

k Türk milleti teselli bul... Dün 
~Y.~ettiğin büyük şefin izinde 

YUruyecek başın var .. 

1. - Büyük şefin kutsi vasi· 
Yetırıe titriyeo kamutayın var ... 

3 - Cihana seni saydıran 
gururun kahraman çelik ordun 
var .. 

2 - 0" l -t unyaya var ıgmı taoı-
ao muvaffak cumhuriyet hüku

metin var. 

4 - Milli b' l"k b"'t" ı··-" il ır ı ve u un u 
g n. sembolü inkılapçı yarının 
var. 

BÜYÜK ATATÜRK! 
Türkün gönlü ve vicdanı olan 

ebedi yerinde müstetib uyu !. 
Eserinin başında en sevdigv in 

k . ' 
en ya ınin Isnıct İnönü var. 

17 
milyon Türk senin izinde 

onunla beraber y.. .. y d . t' ururneıe an 
ıç 1. 

-2-
Harbin muhtelif safhalarında 

Mustafa Kemalin mütalaa ve 
tavsiyeleri dinlenmiş olsa işin 
bu dereceye kadar gelememiş 
olacğma herkes anlamıştı bu 
vahim vaziyetin dahi bir dere
ceye kadar ıslahı kabil olduğuna 
Mustafa Kemal kani idi. Fakat 
İstanbul hükumeti şaşırmış, ürk· 
müş ve Mondros mütarekesini 
1918 senesi birinci teşrinin otu
zunda imzahyarak adeta düşma
na teslim olmuştu. bu mütare
kenin aktinden önce Mustafa 
Kemal düşmana böyle kayıtsız, 
şartsız, teslim olmanın tehlike
lerini anlatarak lazım gelen ma
kamlara tavsiyerde bulunmuştu. 
Aldıran olmadı. 

Artık Suriye şimalinde yapı · 
lacak ciddi bir iş kalmadığın
dan Mustafa Kemal İstanbula 
geldi ve bir müddet orada va· 
ziyeti epeyce tetkik etti. Türk 
Milletinin içinde ve onunla bir
hkte çalışarak vaziyeti ıslah 
etmeğe karar verdi. İzmirin Yu 
nanhlar tarafından işgal edildi
ği 15 mayıs 1919 tarihinde ü
çüncü ordu müfettişliği vazifesi
ni a\arak İstanbuldan Anadolu
ya hareket etti. 

19 Mayıs 1919 da Samsun is· 
kelesine ayak bastı. İşte bu ta
rihten itibaren Mustafa Kema
lin hayatında Türk milletini kur 
tarmak ve yeni Türk devleti 
kurmak safhası başlamış oluyor
du. 

Mustafa Kemal Samsuna ge
lir gelmez ilk iş olarak yalnız 

kendi müfettişliğine bağlı kol 
ordularla değil, başka ordular 
dahilindeki kol ordu kumandan
ları ve vilayet valileriyle muha
bereye başladı . 

Hepsini milli hakhı ın müda
faası, milli istiklalin elde edil
mesi için mücadeleye davet et
ti. Türk milletinin ruhundan do
ğan milli müdafaa emeli M LJS

tafa Kemal gibi bir dahinin 
sevk ve idaresi altında vahdet 
ve intizamla tahakkuka başlı
yordu. Mustafa Kemalin bu ilk 
faaliyet devresinde Osmanlı dev
letini itilafçıların emri altında 
idare eden damad Ferit paşa 

ile İstanbuldaki ( İngiliz Muhip
ler cemiyeti ) nin ve Anadoluya 
dağılmış İngiliz ve Fransız za 
bitlerinin zararı az çok hisse
dilmişti. Fakat Türk m'lletinin 
tabii lideri bütün bu tesirleri 
yenmeğe muvaffak olmuştur. 

Mustafa Kemal teşebbüslerini 
şahsi mahiyetten çıkarmak ve 
milli müdafaa teşkilatını huku
ki bir esasa istinat ettirerek 
bütün milletçe kabul ve itaat 
edilecek bir hale getirmek için 
Türk milletinin müesseslerinden 
mürekkep bir meclis toplaya
rak o meclisin karar]arını e~as 

tutmak istiyordu. 19 Haziran 
1919 da Edirnedeki birinci 
kolordu kumandanına ~erdiği 

direktifi Trakya ve Anadolu 
milli teşkilatlarını birleştirmek 
ve milli hakkı gür sesle cihana 
duyurmak için emin bir yer o · 
lan Sivasta müşterek ve lrnv
vetli bir heyet teşkil edeceğini 
bildiriyordu. 22 Haziranda A · 
masyadan gönderdiği bir ta· 
mimde fikirlerini daha sarih 

olarak yazmıştı. 8 maddelik olan 
bu kuvvetli ve mühim olan ta
mimde,önce 1 ~tem uzda şark vila 
yetleri namına Erzurumda bir kon
gre toplauacağını ve ondan son
ra Erzurum kongresi azasınında 
Sivas umumi içtimaına dahil ol
mak üzere hareket edeceklerini 
bildirmişti. Bu tamim üzerine İs · 
tanbul hükümeti onun resmi va
zifesine hitam verip nüfuzunu 
eksiltmek, aldatarak İstanbula 
getirtmek gibi bir takım teşeb
büslere kalkmıştı. 

Mustafa Kemal Amasyadan 
Sivasa geldi. 17 Haziran 1919-
da derin bir hürmetle karşılan· 
dı. 3 Temmuzda Erzuruma git
ti, orada da aynı hararet ve 
sevgi ile karşılandı. Yolda her 
tarafla muhabere ediyordu. İs
tarıbulda Erkanıharbiye reisli
ğinde birbirine halef ve selef 
olan birinci ferik Cevat ve (ge 
nel kuı may ve Mareşal) Fevzi 
paşa ve istihzaratı sıhhiye ko· 
misyonu azasından miralay İs
met beyle (İsmet İnö,ü) temasta ' 
idi. 

Erzurum ko:ıgresi 14 gün de
v2 m etmiş 23 temmuz 1919 da 
nihıyete er miştir. Kongre reis
liğini Mustafa Kemal seçilmiş 
ve kongrede bir nizamname ve 
bir beyanname kabul edilmiş, 
memleketin müdafaası ve mille- ı 

tin istiklali için bir takım pren· 
sipler tesbit edilmiştir. Mustafa 
Kemal bu kongreyi hazırlarken 
resmi memuriyetine hitam veri
leceğini anladığmdan 8 9 tem
muz gecesi padişaha ( vazifei 
memuriyesile beraber silki aske
riden istif asını bildiren bir tel
graf ) çekti. Ve bundan sonra 
bir kumandan sıfatile değil 
Türk milletinin bir ferdi olarak 
çalıştı. 

Musta Kemal 2 eyliilde Er
zurumdan Sıvasa döndü ve bü
yük tezahürlerle karşılandt. 4 
eylul 1919 da Sıvas kongre
sinde (Şarki Anadolu müdafaaya 
hukuk cemiyeti ) nin adı ( Ana
dolu ve Rumeli müdafaai hu
kuk cemiyeti) oldu ve Erzurum 
kongresinde kabul edilen mad
deler buna göre ve bütü mem
lekete şamil olmak üzere tadil 
edildi. 

Reisliğ"e yine Mustafa Kemal 
intihap edılmişti. 7 gün devam 
eden ve 11 eyliilde hitam bu
lan Sıvas kongresi esnasında 
kongre azası ın sinirlerini gev
şetecek bir çok haberler ve 
mektuplar geldiği halde reis 
Mu3t .. fa Kemal bütUn fikirleri 
ve dolayısiyle bütün emellerini 
bir noktaya toplamağa muvaf
fak olmuştur . 

- Devamı yarın ---

Cumhurreisliğine ittifakla İnönü seçildi 
BaştaTafı 1 inci sayfada 

Çankayadaki köşklerine gitmiş 
ve tam saat 12 de beraberce 
Büyük Millet Meclisine gelmiş
lerdir. 

Me'clis kapısında ihtiram n-s
mini ifa e-:len bir piyade kıtası, 
yeni Cumhurreisini selamlamış 

ve müzika istiklal marşını çal
mıştır. 

Yeni cumhurreisi meclis kapı
sında başvekil Celal Bayarla 
riyaset divan aza'arı tarafların
dan karşılanmıştır. 

Saat onikiyi beşte reis Abdül
halik Reoda celseyi açm· ş ve 
İsmet İnönü riyaset mevkiine 
şiddetli ve sürekli alkışlar ara
sında gelmiştir. 

10/ l 1/938 Perşenbe günü saat 
dokuzu beş geçe fani hayata 
gözlerini kapadığını ve milli 
elemlere gark ehıiş olduğunu 
söy.iyerek L>ütun millete ve 
parti üyelerine hziyetlerini bil
dirmiş ve Lm mi heyeti beş da
lci ka tazim sükfıt .J içinde ayak
ta durm1ya davet etmiştir. 

Bundan sonra riyasetin daveti 
üzerine teşkilatıesasi ye kanunu· 
nun 34 üncü maddesi mucibinoe 
Cumhurreisliği için Parti nam-

ı zedi gösterilmesi hakkında mu
karrerat ittihaz edilmiş ve umu
mi heyet namzet intilıabma ge
çerek yoklama sırasiyle 323 re
yin tamamen M:1latya mebusu 
İsmet İnönü üzerinde toplandığı 
yoklamaya ayrılan dokuz kişilik 
bir heyetin umumi heyet huzu-

Reisicuhur İsmet İnönü evvela 
yemin etmiş, ve sonra mütead
dit defalar sürekli a1kışlarla 
kesilen bir nutuk irat ederek 1 

içtima salonunu arkası kesilmi
yen alkış]ar arasında terket
miştir. 

runda icra edilerek netice riyaset 

tarafından tebliğ edilince miiza
kere ve fikir taatisi yapılrva k
sızın bütün reylerin toplanmış 
olmasını meclis ayakta ve sü
rekli alkışlarla karşılamış ve 
celseye son ve , ilmiştir. 

Reisicumhur İsmet nönü bir 
müddet meclis binasındaki riya
seticumhur makamında istirahat 
ettikten sonra Çankayadaki 
köşklerine avdet için mclisi ter
ketmiş ve meclis önüne biriken 
halk tarafından selam'anmışlır. 

Cumhurreis;m;z bütün mera· 
sim esnasında fraklarının sağ 
tarafına istiklal madalyası, sol 
tarafına da Sakarya harbında 
Millet Meclisi tarafından veri
len kılınçlı altın imtiyaz madal-
yasını takmışlardır. A.A 

Ankara 1 lı - Cumhuriyet 
halk partisi mec'is gurubu bu
gün saat dokuz otuzda başve

kil ve umumi ! eis vekili B. Ce
lal Hıyarın reisliği altında top· 
lanmıştır. 

B. Celal Bayar celseyi aç
tıktan sonra Kemal Atatürkün 

Alman yada 
Yahudiler aleyline şid
detli nümayişler devam 

ediyor 
Berlin, 11 - Bütün şehirler

den yahudiler aleyhine nümayiş · 
ler yapıldığı haberleri gelmekte
dir. 

Münihte bir yahudi bankasının 
camla rı kırılmış ve memurları 

tevkif edilmiştir. Bankanın di
rektörü ve karısı intihar etmiş
lerdir. 

Manhaymde Sinagokler ateşe 
verilmiştir. 

Polonyada ve Ahende bu tarz
da Sinagoklarda ateşlenmiştir. 

-·· .. -
• Enver Demiray • 

24 saatın acılarını içlerinde 
düğümliyeo Türk milleti buııüu 
15 yıllık hür hayatmın en elim 
en boğucu ve en karanlık: gün
lerini yi\şadığını hissetti. 

Türk milleti inkilaplarını bü
yük kurtarıcı ve hür yaşatıcısı 
Büyük Ölü Atatürke borçlanır
ken, onun muazzez ve mukad
des bir yığın halinde bırakıp 
gittiği eserlerini Türk Ulusu ve 
Türk gencliği dünkıü gibi bugün 
ve yarın içinde ayni sevgi ve 
bağlılıkla sona kadar götiirme
ğe göz yaşları arasında yemin 
etmiş bulunuyor. Büyük adam, 
büyük milletin büyük oğlu, dünya 
insanlığının mümtaz örneği olan 
Atamızın, yurduna, milletine 
ve eserlerine karşı kapanan 
gözlerine Türk milleti en büyü· 
ğünden en küçüğüne kadar yal
nız ağlamakla kalmadı, içinde 
öksüzlüğün ve 15 inci körpe ya
şının garipliğini duydu .• 

Feragat ve fedakarlığın bü
yük ve değerli örnegi olan Türk 
cumhuriyeti, atasının büyük yok
luğu na bu kimse!!izliğin verdiği 
acılarla 48 saattır ağladı .. yandı. 

Türk ulusu bir teselli ve tanı
dık bir sima isterdi ki 15 yıllık 
temiz sakin ve müreffeh haya
tının kendisine zehrolan bu
gününde, gönülleri susturabilsin .. 
Türk milleti, bugün acısını, acı

hsına anlatabilmek için bir Ha
mit olmak bir (Makber) yarat
mak temennisini, Tanrısına; te
mennilerinin en değerlisi ve on
ların en büyüğü bildi .. 

Türk yetimi bugün Anasının 

bile ölümüne ve yokluğuna bu 
kadar ağlamadığını yanmadığını 
ve çırpınmadığmı hissetti. 

Ve Türk gençliği bugün te
mizz içinde ata - millet - re
jim sevgisini ve ona olan derin 
ve ebedi bağlılığını yeni baştan 
yaşamakla varlığında kutsal bir 
coşgunluk duydu. 

Ve bütün ağızlar hep birden 
Atasının manevi şahsiyetine de
rin bir huşu içinde şu vaidda 
bulundu : 

" Ölü atamız ... Cumhuriyetini 
ve onun eserlerini bize bağış
ladığın şerefli ve namuslu var
lığımızla, sona ve onun daha 
ötesine kadar korumağa, onları 
en mi.işkül vaziyetlerden dahi 

kurtarmağa ve bunun için la
zımsa bu aziz toprağın seni ha· 
la içinde tutan ve tutacak olan 
havasının estiği her köşesinde, 

kendisine şecaat celadet ve fe
ragat aşıladığın kanımızı dök
meğe senin rahat uyuyabilmen 
için hep beraber ha.zır bulunu
yoruz !. ,, 

Ve bi:t: anladık ki Ata; gönül
lerin güneşi tanrının güneşi gibi 
gurup etmiyor. 

Onun gurubu 17 milyonun 
içinde alevden ve zehirden bir 
kızıllık bırakıyor. 

15 yıllık Şerefli türk yurdu
nun şen yüzünü, eğer birgün bu 
kadar melfıl göreceğimizi hatır
lasaydık, ve biz eğer Atamızın 

ardına kalacağımızı birin ta
hattür etseydik, belki bu derin 

Devamı 3 üncü 1>alıifcdc 



SAVl : 390 

Büyük Atamızın ölümü 
Bütün dünyada derin akisler ve 

teessürler uyandırdı 
· Baş tarafı birinci sayfada 

nişahın çok müteessir ve müte
ellim olduklarını ve taziyetlerini 
bildirmeğe memur buyurdukları 

nı söylemiştir. 

Bükreş 11 - Türkiye reisi 
cumhl'ru Atatürktin ölümü ha
beri burada derin bir tesir bı
rakmıştır. Kral namına baş ma
beyinci ve hariciye nazırı B. 
Komnen de hükumeti namm~ 

sefirimize taziyette bulunmuı
lardır. 

Resmi dairelerde bayraklar 
yarıya indirilmiştir . Yarın gaze
teler Atatürkün büyük eserini 
tebarüz ettirerek fevkalade nüs
halar çıkaracaklardır. 

Belgrad 11- İkinci ve üçüncü 
naipler Türkiye elçiliğine gide
rek Türkiyenin büyük matemine 
iştirak ettiklerini bildişmişlerdir. 
Başvekil ve hariciye nazırı dok
tor Stoyadinoviç Türkiye ekili· 
ğine giderek elçiden hükfJmeti
nin ve milletinin büyük samimi 
taziyetlerini Türkiye hükumetine 
iblağını rica etmiştir. 

Moskova 11 - Tas ajansı 

bildiriyor: Atatürkün ölümü ha
beri hükumet mabfelleriyle di
ğer mahfellerde büyük bir te
essür hasıl etmiştir. Soyvet ef
karı umumiyesi sevk ve idare 
ettiği ve sevküidarede en dos 
tine münasebetler tesis eden 
Kemal Atatürkün ölümünden 
çok müteessirdir. 

Hükümet mehafellerinde Tür-
kiyeye samimi taziyetler ifade 
etmektedir. Haricıye nazırı Lit
vinof Türkiye Büyük elçiliğine 
giderek Türkiyenin büyük acısı
na hükumetinin iştirakini bildir
miştir. Sovyet hükümeti cenaze 
merasimine bir heyet gönder
meğe karar vermiştir. 

Halk komiserleri reisi cum
hur vekiline bir taziyet tel
grafı çekmiştir. Hariciye nazırı 
Litvinof da Türkiye hariciye na
zırına telgrafla taziyette bulun
muştur. 

Londra 11 - Saray nazırı 
Türkiye Büyük elçiliğine gide
rek kralın, büyük ziyadan do
layı Türk milletinin kederine 
bütün kalbi ile iştirak ettiğini 
bildirmiştir. Hariciye teşrifat 
müdürü umumisi hükümeti na
mrna ayrıca taziyette bulunmuş
tur. 

Brüksel 11 - Başvekil ve ha
riciye nazm bizzat Türkiye el
çiliğine giderek kral ve Belçika 
hükümeti namına taziyette bu
lunmuştur. 

Berlin, 11 - Alman ajansı 
bildiriyor : Bütün Alman mat
buatı Türkiye Reisicumhuru Ata-
türkün ölümü haberini büyük 
başlıklar altında fotoğraflar i le 
neşretmişlerdir. 

Atatürkün vefatı haberi üze
rine Berlinde bulunmıyan Hitle 
rin emri üzerine devlet nazırı 

Hitler namına, hariciye müste
şarı da hariciye nazırı namına 
taziyede bulunmuştur. 

Varşova 11 - Atatürkün ö
lümü haberi Polonyada çok bü
yük heyecan ve teessür uyan
dırmıştır. Gazeteler gece neş· 
rettikleri nüshalarla bu elemli 
haberi vermişlerdir. Reisicumhur 

namına teşrifat müdür umumısı 
hükumet namınada hariciye na
zm B. Bek Türkiye elçiliğine gi
derek taziyette bnlunmuşlardır. 

Nevyork 11 - Hariciye na
nazırı Türkiye büyük elçU:ğine 
giderek Cumhurreisi Atatürkün 
ölümünden Amerika hükumeti
nin fevkalade müteessir bulunu
ğunu ve ziyadan mütevellid yal
nız Türk milleti için değil bü
tün beşe riyete şamil bir tesiri 
olduğunu söylemiştir. 

Paris 11 - Havas ajansı bil
diriyor. 

Dahiliye nazm Türkiye büyük 
elçiliğine giderek Atatürkün 
ölümünden dolayı Türkiye elçisi 
Suat Davasa hükumetinin tazi
yetlerini bildirmiştir. 

Paris 11 - Bütün Paris Ata
türkün ölümünü büyük bir he
yecanla karşılamıştır. Gazeteler 
Atalürkün hayatını uzun yazı
larla yazmakta ve kendisinden 
sitayişle bahsetmektedirler. 

Tan gazatesi Atatürkün ha
yatını '"geniş bir eurette tablil 
ettikden sonra: Ölüm, mağlubi
yet bilmiyen bu adamı mağlup 
etmiştir . Fakat onun eseri ba
kidir. Balkan antantının lideri 
ve Ş :nk paktı n ın banisi olan 
Atatürk Türkiyesi bu büyük ese
ri muhakkak ki idame ettire
cektir. -···--

. Acı haberin şehri
mizdeki tesiri 

Baş tarafı birinci sahifede 

tün memleket derin bir hayret 
ve siikfıo içine gömülmüştü. 

Bu durgunluk çok sürmedi ve 
aksülamel başladı. Son dersle
rinden çıkıp ta bu elim vaziyet·. 
le karşılaşan çocuklara kadar 
herkes göz yaşlarınm cereya· 
nına serbesti vermişti. Genç, 
ihtiyar, kadın, erkek artık hınç
kıra hınçkıra ağlıyordu. 

Akşamdan sonra radyosu olan 
kahveler ve müesseseler Anka
rayı açmışlar ve her radyo ho
parlörünüu önünde hükume-
tin resmi tebliğini huşlı ile 
dinleyen kesif bir kalabalık 
toplanmıştı. 

Caddeler, sokaklar tamamen 
halk ile dolduğu halde bütün 
şehirde bir mabed sükun ve sü
küneti Lhüküm sürüyordu. 

Atatürkün hayatını anlatan 
sipigeri halk; bizzat Atatürkü 
dinliyormuş gibi büyük bir hu
şu ve saygı ile dinliyor, sessiz, 
sessiz ağlaşıyorlardı. Bu ağlayış 
gönüllerin en bedii ve en hisli 
bir matem musikisi halinde so
luk yanaklara sızan damlalarla 
açığa vuruluyordu. 

Türk Milleti, hayatında bilıni
yoruz, tarihin hangi adamı için 
bu kadar yaş döktü, bu kadar 
ağladı, hu kadar azap duydu?. 

Başına milletinin ulu tarihini 
yastık yapan gözlerini o mutlu 
tarihin ebedi sayfalarına diküp 
kalan Büyük Atasına Aydının 

ve Aydınlıların bağlılığını bu ge
ce her köşe gıptayla seyretme
ği kendisine has bir vafize bil
miş gibi sakin ve eziciydi. 

Bununla beraberaber yasını 

' AYDIN 

Yeni kabineyi 
Başvekil Celal Bayar 

teşkil etti 
Baştarafl 1 ici sayfada 

Reisicumhur İsmet İnönü saat 
15 te Büyük Millet Meclisine 
gelerek mebusların, askeri ve 
sivil erkan ile kor diplomatik 
tebriklerini kabul etmiş ve ken
d leriyle ayrı ayrı görüşerek ilti
fatta bulunmuştur. 

Reisicumhur resmi kabul için 
meclise geliş ve gidişlerinde 
askeri merasimle slamlanmıştır. 

a .a. 
Ankara, 11 - Yeni kabineyi 

teşkile memur Başvekil B.Celal 
Bayar yeni teşkil ettiği kabine
yi Reisicumhr İsmet İnönüoe 
arzeylemiştir. Reisicumhur liste 
yi tasvip ve keyfiyetten Büyük 
Millet Meclisini de haberdar et
miştir. 

Yeni kabine : 
Başvekil : Celal Bayar. 
Adliye vekili : Hilmi Oran. 
Milli müdafaa : Kazım Özalp. 
Dahiliye vekili : Refik Saydam 
Hariciye vekili : Şükrü Saraç-

oğlu. 
Maliye vekili : Fuat Ağralı. 
MaarH vekili : Saffet Arıkan. 
Nafia vekili : Ali Çetinkaya. 
İktısat vekili : Şakir Kesebir. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet : 

Hulusi Alataş. 
Gümrük ve İnhisarlar vekili : 

Rana Tarhan. 
Ziraat vekili : Faik Kurtoğlu. 
Ankara 11 ( A.A) - Atatür

kün ölümü dolayısile gerek An 
karada ve memleketin bütün 
daireler, elçilikler, konsolosluk
lar, parti ve halkevleri bayrak-
larını yarıya indirmişlerdir. 
Memleketimizdeki bütün ecnebi 
devlet mümessilleri harciye ve
kilim:ze milli matemimize sami-
mi iştiraklerini bildiren taziyet 
mektupları göndermişlerdir. Bu 
gün bütün ecnebi devlet mü
messilleri reisi cumhur vekili ve 
büyük millet meclisi reisi Ab
dülhalik Rendayı ziyaret ede· 
rek defter mahsusu imzalamış
lardır. 

Atatürk 
ve İsmet İnönü 

Baştare fı 2 inc i sayfada 

yasın bugün bir değeri olmıya
caktr. 
Yaşaran gözler ağlayan gö

nüllerilerile var ve bir olan 
milletin, bugün senin yerinde 
senden ve hatta senin olan f s-
metine ve o İsmetin görüşü 
senden duyuşu senden anlayış 
ve kavrayışı yine senden olan 
değerine ayni gönül huzuru ve 
sükunu ile itimadını, severek 
istiyerek vermiş bulunmakla a-
cılarını biraz olsun susturmuş 
oluyo:-.. 
Şuna inan ki atam; 
Kapanan gözlerinle beraber, 

beliren öksüzlüğümüze İsm eti
nin bize yine senin ögüt ve tel-
kinlerini olduğu gibi işaret eden 
parmakları ancak bir teselli 
oldu. Ve biz bizi bağrına ba
san onunla avunduk Ata! 

içine gömen her Aydınlı, ezeli 
ve ebedi bir vekarın en canlı ör
neği halinde, atasiyle geçen 15 
yılın ve İsmetiyle geçecek yılla· 
rın şerefiyle mağrur bulumağı 
da, kendisine ve mertliğine ya
kışan bir hal sayıyordu. 
Aydın böyle geçti.. Ve Aydın 

en derin teessürüne rağmen çok 
asil bir çehre sıösterdi .. Ne mut
lu ona ... 

YOZ: 3 

İcra ve iflas dairelerinin 
tensikine dair 

yeniden 
tetkikler 

tanzim ve 

lsviçreli mütehassıs 
Prof. Dr. Leemannı'n 

Adliye Vekaletine 
verdiği rapor 

~ -
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müstahdemin mikdarının tezyidi 
yahut bir memnruu tahvili). Şüphe 
siz, bu suretle işlerin ifası tesri e 
dilecektir. Bundan başka, müfettiş 
icra kanununa dair nizamname
leri hazırlıyacak (14 üncii mad
denin 1 iaci fıkusına bakınız ) 
ve bilhassa icra memurlarının 
tenvir ve irşadı hususunda dik
kat ve ihtimam gösterecektir. 
Bundan müsteban olduğuna gö
re böyle bir müessese büyük 
faydalr temin edecek ve mühim 
bir hatve teşkil edecekti. (Bu 
baptaki mütaleam Zürich kan
tonun-ia tapu ve iflas dairelerin
de on iki sene müfettiş sıfatiyle 
edindiğim şahsi tecrübelere isti
nat etmektedir. ) 

3. Madde: 19. 
4 üncü fıkra olarak ilave edi

lecektir. 
" Tebliğat posta vasıtasiyle 

yapıldığı takdirde,' postaya tev
diin müddeti zarfında vukuu, 
müddete riayet edildiğine kari
ne teşkil eder. ,, 

4 Madd~: 21. 
" İcra dairelerince yapılacak 

tebJiğler yazı ile olur.,, Cümlesi 
şu suretle tamamlanacaktır : 
" Bu tebl i ğler taahhütlü mek
tuplarla veya makbuz mukabi
linde doğrudan doğruya tevdi 
suretiyle yapılır. ,, 

Madam ld kanun postadan 
bahsetmiyor, tebliğler her yer
de mübaşirler vasıtasiyle yapı

lır. Bu ise alelekser mühim te
ahhürata sebebiyet verir. Mü
başVin, bilhassa köylerde, öde
me emrının tebliğini, aynı ma
halle yapacağı diğer tebliğlere 
intizaren, tehir ettiği görülür. 
Alacaklılar haklı olarak bu 
usulden şikayet etmekte ve pos

ta ile tebıiğatın daha seri ve 
emin olacağım ileri sürmekte
dirler. Binaenaleyh, usulü tesri 
etmek için 19 ve 21 inci mad
deleri yukarıda arzedilen şekil-

de ikmal ve itmam etmek ica
bedecektir. Bu teklifleri İsviçre 
kanununun 32 ve 34 üncü mad 
deleri ahkamına t ekabül eder. 

İKİNCİ BAP 
Para ve teminat verilmesi 

hakkındaki ilamların icrası: 
5. Madde 32. 
Meriyette bulunan kaIJuna gö

re para ve teminat verilmesi hak
kındaki ilamların icrayı borçluya 
icra emri tebl i ği ile başlar. Bu· 
nunla beraber bu, zait ve lü
zumsuz görülmektedir. Yedinde 
kabili icra i.. ir ilam bulunan ala· 
caklının ödeme emri tebliğine 
hacet kalmadan cebri icraya te· 
vessül etmek hakkını haiz olma
sı icap eder ve esasen borçlu
nun menfaatleri 33 üncü mad 
de abkamiy~c kafi derecede vi
kaye edılmiştir. Bir ödeme emri 
tebliği lüzumunun kaldırılması 
iki fayda tevlit edecektir. Usul
de sürat temioi ve bilhassa 

!borçlunun yakın zamanda bir 
haciz vukua geleceğinden ha
berdar edilmem~i ve mallarım 
kaçırmağa imkan bulamaması. 

Alacaklının, ilam suretlerine is
tinaden aynı zamanda mütead

dit mahallerde cebri icrada bu

lunmasma mani olmak için ili

mın aslını ibraz etmesi icap ede
cektir. 

Binaenaleyh, 32 inci madde 

aşağıdaki hükümlere tebdil edi· 
lecektir: 

Yaslıyız, fakat 
yeisli değiliz 

Baş tarafı birinci sahifede 

bir hüzün ahengi vardı. Fakat 
ne feryat, ne de enin duydum. 

Türk milletinin asil vekilleri 
kanun vazifelerini büyük bir ve
karla yaptılar. 

Büyük Atamızm yerine, onun 
mücadele, mücahede ve inkılap 
yollarında yorulmaz arkadaşı, 
asil kardeşi İsmet İnönünil seç
tiler. 

Yasl yız, fakat yeisli değiliz .. 
Önümüzde açılmış bir itila 

yolu ve bir öncümüz var. Ne
reye gideceğimizi biliyoruz. 

O yolda yürüyoruz. 
Çünkü o yolu, Tür'c milletine 

dayanarak, ona güvenerek Ata
türk açtı ve yine mi lete ema
net etti. 

Türk milleti; vadine, ahdine 
sadıkbr. O yolda yürüyeceğiz. 

Tarih; nesillerimizin o yolun 
üstünde daima iyiye, daima 
yükselişe doğru ebediyete kadar 
yürüdüğünü seyredecektir. 

Çataloğlu 

İngilterede 
Teslihat yarışı 

Londra 11 - Hava nazırı · 
avam kamarasında söylekiği 
nutukta önümüzdeki sene hava 
bütçesinin 200 milyon İngiliz li· 
rası olacağını ve bunun geçen 
sene 128 milyon olduğunu ve 
ilk hat tayyarelerini yüzde 30 
arttırılacağı ve yeniden 6000 
tayyare sipariş edileceğini ve 
13,670 tayyarecinin de şimdi 
şimdi talimde bulunduğunu söy-
lemiştir. a a. 

--~ 

Macar- Çek 
Hudut komisyonll 

çalış11ıaları 
Peşte, 11 - Macar Çek hu

du tlannın tesbiti için ayrılan 
komisyon mesaisine faaliyetle 
devam etmektedir. 

Hudut mıotakaları 6 kola ay
rılmışhr. bunlar ayrı ayrı tet
kik edilecektir. a.a. 
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ilan 
Erdeyli incir ıslah istas
yoin~ müdürlüğünden 

ncır ısl h · 
elli bin k. a ıs~asyonundaki yüz 
ol ılo mıktarında tahmin 

uoan ine· 
r v ır, menengeç ve ka-
aagaç k"t"'l . .. .. u Ull erı bu ayın 27inci 

gunu saat 11 d t l e pazarlıkla ar-
t•darak satılacağından mahal-
ın e tescil" tükl . . . um Şartiyle incir kü-

d 
erı ıçın kilosu elli santim

en ve d'v l . 
k ıger erı için kilosu bir 
uruıtan "t 

ola l 0 eye artırmaya talip 
narın yaz l .. 

E b 1
. ı ı gun ve saatta 

r ey ıde · · b ıncır ıslah \stasyonunda 
aıır bulunmaları ilan olunur. 

• 9, 12, 15, 18 

Aydın sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Esas 938/142 
Karac 650 

Aydının orta mahallesinden 
petnirci Mehmet karısı Emir 
su tan ve oğlu Mehmet Tevfik 
tarafından mu"dd . 1 h N 'l 
1. . eıa ey azı -
ının Atça n h' . d . . D . a ıyesıo e enıştesı 

ervış oğlu Mustafa yanında 
oturur A d . d Y ının orta mahallesıo-

en Sarıbaş oğullarından Meh-
~et oğlu İbrahim aleybiue açı
an 217 lira 25 kuruş alacak 

••..•••• Abone şeraiti ••.•.••.. . . 
i Yıllığı her yer için 6 lira. j 
: Altı aylığı 3 liradır. i : . . 
i ldare yeri: Aydında C. H. i 
: P. Basımevi. ; 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ! 
: lar için idare müdürlüğüne i 
! müracaat edilmelidir. ~ . . :················································· 

1oıtlyaz aahlbl ve Uınuf'lİ Netrlyat 
Udürü : Etem Mendru 

Basıldığı ver : 

C. H. P. Basıaıevi 

davasının yapılan muhakemesi 
sonunda sabit görülen 158 lira 

50 kuruşun müddeialeyheten alı

narak davacılara verilmesine ve 
masarıfı muhakemenin üçte bi
rinin davacılara ve ikisinin 

müddeaaleyhe aidiyetine dair 

temyizi kabil olarak müddeaa

leyhio gıyabında verilen 6/9/938 

tarihli hüküm müddeialeyhin 

lkametgğlıının meçhul bulun•na
sından dolayı tebliğ edil · mcd.-

ğinden keyfiyeti ilanından iti
baren sekiz gün zarfında m iid

deaaleyh tarafından alelusul 
temyiz edilmediği takdirde hük

mün kesbi katiyet edeceği teb
liğ makamına "kaim olmak üze-
re ilan olunur. 929 
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f:~ DOKTOR t•1 
(!) Necip Aydın }:, 
[t] ~ 
[•] Rontgen mütehassısı [•A ro ~ 
[~~ Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen • ' 
f:1 doktor Ziya evinde hasta kabul eder. ~:: 
(•] Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar tt~ 'L İcabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. ı•ı 
bh~:~~lı;t°rı;_ntı;ıı,,.-.,.-,~l~ıı;tı"P;~ı:;'l":'ll.;'~'"ıı;" 917 ~P'.;.'11;1' ~r.ılj 
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: Yeni açılan ve sanatokulu me- Ja 
: Zunları tarafından idare edilen ~l I 
t DEMİR İŞ A TÖL YESİnde ı: ... :.~ 

Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- ~ 
şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen ~~ 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç r!1 

1 sahiplerinin atölyemize müracaatları. ı• 

1 Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur :~ 
!f!;: ve Osman Alpsoy + 
I! P.S~ıı;ıı~ıı;.ıııır.;ıııı;ıı~ıı;qıı;_ııııı;ıır~ııı;ıı~ıı;.1111ı;.ıuı;ııı~ı 849 ~;;.ıu~.=1!1'•~~.J.: 
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~,,_.,. •'l;llfı~~ '1'1' ~ uırııı. 

Biçki ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda başladı 

. En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
b~lünıum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
dırektölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözöoüne alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
masrafı üzerine alacaktır ücr~tte suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin oam
ıet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

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

~aıııDıııılıılııılı dlıı ıtıAriııı!IDıı'.liıırıiaııi'ııninıımlııılnr. ~ 

·1---------------------· 
MEHMET GÜRER 

TECİM EVİ 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ )e 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

,; ,,. -.#,. 
BU ÇILDtRTJCI GUZf:.LLIGt 

JOLI +:96M 
K R.l;;Mİ, PUDRA$l Vf ALLIK.. 
LARINA BORÇLUDUR. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilfımum 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 Hatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

• lt11ARKONI rad110 19,'19 111odellerilt! SPARTON ı·adgolal't-

ınızııı geldiği11i sayııı 111iişterilerimize iftiharla bildiririnı. 

12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kar af 
Ev ak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


