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Ebedi Şefimizin cenaze merasimi 
programı dün neşredildi 

Bu tören büyük ölünün şanile mütenasip bir ihtişam 
dekoru içinde icra edilecektir 

Dün akşam Ankara radyosu 
bilyük ve cdedi ıefimiz Atatür
kün 21 ikinci teşrin 1938 pa
zartesi günü Ankarada ve da
ha evvel f stanbulda yapılacak 
cenaze törenlerini neşretti. 

Bu neşriyattan zabtedebildiği
miz kadarmı hülisa olarak ya
zıyoruz. 

Bu ıabah ıaat ondan itibaren 
Dolmabahçe Sarayında Atatür
kün cenaıeleri huzurundan hal
kın ihtiram geçidi başlamııbr. 

Daha ıabahtan itibaren saray 
civarındaki yollarda münakalit 
durmuş, kadın erkek on binlerce 
halk, aziz Ölüye ıon ihtiramı 
yapmak üzere toplanmıılardır. 

Biltiio balkın matemli gözle
rinde acının ve ııtırabın gölgesi 
vardı. 

Atatürkün cenazesi atlas bay
rağa sarılı bir sanduka içinde 
muayede salonunun ortasına kon
muı ve etrafında kılınçlarını 
çekmif olarak General Nuri 
Yamut ile General Osman Tu
fan ve büyük üniformalarını 

giymiş dört subay ihtiram nöbeti 
bekliyorlardı. 

Sandukanın etrafında altı oku 
temsilen altı büyük metale yan
makta idi. 

ihtiram geçidi resmi ilk ola
rak Orgeneral ve teşrifata da
hil on iki generalımızın munta
zam ğeçiılerile başladı. Hepsi
nin gözleri yaılı idi. 

bundan ıonra Üniversite, yük
sek ·okullar talebeleri, yüksek 
tahsilli gençler, iztırap heycan· 
larile; 

11 Emaneti aldık ve daima 
baı üıtilnde taşıyacağız ,, der 
gibi geçtiler. 

Bunları takiben kumandanlık 
erkanı, kara, deniz ve bava or· 
dularına mensup subaylar, har
biye, bahriye okulları talebeleri 
Parti ve Halkevleri mensupları, 
ticari ve mali müesseseler erki
m geçmeğe başladılar. 

Büyük öndere son hürmete 
koıanların resmi geçidi devam 
ediyor. 

Bu 'geçit resmi 17/111938 
perşenbe günü saat 24 de ka
dar devam edecektir. 
19/111938 cumartesi giinüsabah 

saat 8,50 da cenazenin Aokara
ya nakli merasimi başlıyacaktır. 

Atatürkün tabutu on iki ge· 
neralın omuzlarında bulunduğu 
ıalondan kaldırılarak Saray ka
pısı önilndeki hazırlanan top 
arabasına konulacaktır 

En önde bir mızraklı süvari 

alayı ile onu takiben bir topçu, 
piyade ve bahriye alayları yü· 
rüyecektir. Arkadan Atatürkün 
ıandukas nı hamil top arabası 
gelecek ve bu arabayı bir ge
neralımızın taşıyacağı Atatür· 
kilo istiklal ve kıbnçlı imtiyaz 
madalyaları ve daha sonra sıra 
ile bu merasime iştirak etmek 
üzere Büyük Millet Meclisi ta
rafından gönderilmiş olan heyet, 
lıtanbul valisi, protokola dahil 
İstanbul vilayeti erkanı, Üniver
site '.rektörü ve fakülteler de· 
kan ve profesörleri, Üniversite 
talebesi, Cumhuriyet Halk par
tisi erkim, halkevleri idare he
yetleri, müesseeatı maliye, sana· 
iye ve bayır cemiyetleri erkanı, 
harp akademisi, yedek subay 
okulu talebeleri, izciler ve bunu 
müteakiben halk kafileleri yilrü· 
yecektir. 

Bu muhteıem alay Dolmabah
çe sarayından hareket ederek, 
Kabataş Fındıklı Tophane, Ka
raköy yoliyle köprüden ve Emi· 
nönünden geçerek Gülhane par
kına ve oradan Sarayburnuna 
gelecektir. 

Bugün Ankara 
tezahüratla 

Sarayburnu rıhtımına yanaş
tırılmış olan bir Dubaya yana
şacak olan bir denizaltı gemisi 
veya bir Destroyer sandukayı 
alarak Yavuz harp gemimize 

götürecek ve büyük ölü, baş Ta
retlerin altına yerleştirilecektir. 

Alayın Dolmababçeden hare
keti ile beraber Yavuz tarafın
dan her beş dakikada bir top 
atılacaktır. 

Alaya bir bava filomuz da 
uçarak iştirak edecektir. 

Büyük ve ebedi Şefimizin ta
butunu hamil olan Yavuz her 
beş dakikada bir top atmağa 
başlıyarak bu mukaddes emane
ti lzmite götürecektir. 

Cenaze ile beraber Ankaraya 
gidecek olan heyeti de Devlet 

deniz yolları idaresinin en yeni 
vapurlarından biri alıp izmite 
götürecektir. 

lzmitte Yavuza yanaşacak 
olan bir denizaltı gemisi veya 

Destroyer büyük şefin cenazesi
ni alarak İzmit iskelesine geti
recektir. 

Sonu 2 inci sayfada 

gençliği büyük 
andiçmiştir -------

Ankara 16 (A.A)-Bugün Ankarada yüksek tahsil talebesi zafer 
abidesi etrafında toplanarak Atatiirkün mukaddes hatırasını taziz 
etmiıler ve andiçmitlerdir. 

Gençler, zafer; kutsal abideleriyle, Güven anıtına çelenkler koy
muılardır. 

Ulus meydanındaki ihtifalde Başvekil ve vekiller ibtifalin sonıı
na kadar hazır bulunmuşlardır. -. 

Fakir çocukları 
Himaye heyeti faaliyete geçti 

ilk netice memnuniyet vericidir 
Ulu Önderin nurlu varlığının 

ölçülmez iradesinden ilham alan 
büyük Partimizin memleket ve 
millet içio daima hayırlı ve ib
yakir olan musip kararları ne· 
ticeıi olarak memleketteki fakir 
ve bikes çocukların geydirilmeıi 
ve diğer ihtiyaçlarının temin 
edilmesi için sayın İlbay ve Par· 
ti başkanımızın riyasetinde te
şekkül ettiği~i evvelce haber 
verdiğimiz fakır çocukları hima-
ye heyeti saym halkımızın gös
terdikleri büyük alikadan cesa· 
ret alarak hemen faaliyete geç
miştir. 

Yapılacak yardımların muh-
terem halkımıza günü gününe 

1 bildirilmesi ve büyük yardımla
rım esirgemiyenlerin teberrula
rının müfredatiyle yazılması mu
vafık görüldüğünden listeyi neş· 
rediyoruz: 
Lira K. 

100 

25 

25 
10 
10 
5 

20 
10 
10 

215 

Filibeli müessesesi Mü
dürü Halim Aysın 
Halkevi reisi avukat 
Neşet Akkor 
Muharrem Salcı 
Nail Çiftçi 
Etem Mendres 
Mehmet Yiğit 
Raif Günaydın 
Refik Süvarioğlu 
Ömer Ayaydın 
Yekfın 

Bü ük Şefimizin· 
Cenaze merasimine 

ecnebi heyetler 
iştirak edecek 

yola çıktılar 
--------

Tiran 16 - Atatürkiin cenaze merasimine iştirak edecek olan 
Arnavutluk heyeti Tirandan tayyare ile hareket etmiştir. 

Heyete Adliye nazırı riyaset etmektedir. Heyette mebuslardan 
Cavit ve 4rnavutluğun Ankara e'çisi de bulunmaktadır. AA. 

Atina, 16 - Atatürkün ce- Emil Persan kravözörünü gön-
naze merasiminde bulunacak 
olan Yunan heyeti perşembe 
günü akşamı hususi bir trenle 
hareket ederek cumartesi günü 
lstanbula muvasalat edecektir. 
Heyet İstanhuldan derhal Anka-
raya gidecektir. a.a. 

Mosl\:ova 16 - Atatürkün ce
naze merasimine gelecek heyete 
yüz kişilik bir sovyet askeri 

derrniştir. 

Ayrıca merasimde yüz seksen 
bahriye silah endazından mü· 
rekkep bir müfreze ile Hatay 
fevkalade komheri Kolon el Ko
lede bulunacaktır. 

ı müfrezesi de subaylariyle bera
iştirik edecektir. 

ı ·Fransa hükumeti 

Belçika parlamentosu 
Büyük Şefin hatıra
sına sayğı gösterdi 
Brüksel 16 - Belçika meclisi 

mebusanı reisi, meclise, Atatür-

1 

Bir harp gemiside 
gönderecek 

Paı ic; 16 - Fransa hükumeti 
Büyük Önder Atatürkün cenaze 
merasiminde bulunmak üzere 

kürı ölümünü bildirmiş ve berayı 
ihtiram . mebusları ayağa kalk
mağa davet ederek Atatürküo 
hatırasını anmıştır. 

Bundan sonra meslis ruzname
sinin müzakerelerine devam et-
miştir. a .a. 

~-=-==-=========:.================================ 

ı -BÜyük Millet Meclisi yeni kabineye 
itimat beyan etti 

Ankara 16 (A. A.) Bliyük Millet Meclisi bugünkü toplantısında 
beyannamesini okuyan Başvekil Celal Bayar kabinesine üç yüz 
kırk iki reyle müttefikan itimat beyan etmiıtir. 

-• 
Belediye Daimi Encümeninde 

Yeni elektrik motörünün münakasaya konulmasına 
ve eski motörün muayene ettirilmesine karar verildi 

1 Belediye Daimi Encümeni dün 1 Toplantı ge_ri kaldı. 
öğleden sonra belediye reisi B. Dünk~ gazetemızde ( Hal~e~ı 
Etem Mendresin reisliğinde top . başkanlıgından ) serlevhalı ıla-
lanmıştır. Haber aldığımıza göre nın bildirdiği ve yapılması mu-
bu toplantıda Belediye elektrik karrer olan to~lantı, H~lkevle· 
tesisat · nın tevsii hakkındaki rinin ayın 22 sme kadar kapalı 

bulunması dolayısile geri bıra-
proje mucibince santrala ilave edi kılmıştır. Toplantı günü ayrıca 
lecek büyük motör ve teferrüatmın ı bildirilecektir. 
derhal münakasaya konulmasına _.._._ 

ve elektrik santralında balen wev Halkeveİ 
cut ve işlemekte bulunan elek· 
trik motörünün bir fen heyeti- başkanlığından 
ne muayene ve vaziyetinin bir 26/11/938 Cumartesi günü 
raporla tesbit ettirilmesine ka- spor. şübemiz tarafından bir kır 
rar verilmiştir. koşusu tetip olunmuştur. 

Aydın gençleri 
köylerimizde 

Dün akşam şehrimizden bir 
geaçlik kafilesi Kemer köyüne 
giderek orada köylülerle musa
habeler yapmışlar, onlara Ata
türkün hayatını ve Türk istiklal 
harbını anlatarak, büyük ziya· 
dan doğan tahassüslerini bildir
mişlerdir. 

Gençlerimiz bu akşam da bir 
iki köyü dolaşacaklardır. 

Koşuya iştirak edecek sport-
men gençlerimizin adlarını 22/ 
11/938 gününe kadar halkevi 
bürosuna yazdırmaları rica olunur. -·-·-Dünkü vebugünkü 
hava tebeddülatı 

Ankara, 16 - Devlet Meteo
rojiji umum müdürlüğünden: 

Suhunet düne göre; Karadeniz 
kıyı larında bir derece yükselmiş 
diğer bölgelerde 1-5 derece düş
müştür. 

En düşük suhunct; sıfırın al
Devaın1 'linci aahtfede 

,... • ';'! ~.... • t'i,f .• ;-.-. ' ı· - . 
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Ebedi~fimizin 
cenaze merasimi 
S d Ba~ tarafı birinci sııhtfede 
an uka 

arabasın k oradan da top 
hükumet a k~arak İzmit valisi 
ile aske -e: anı ve mektepliler 
kil ediJ rı kıtaat ve halktan teş
la fst ece nıuhteşem bir alay
bayralc~:Y?~a getirilerek, Türk 
türkü rıy e donatılmış ve Ata-
t n husu8- t · v oir va 1 renıne baglanmış 

Ce gana yerleştirilecektir. 
nazeye 1 t b raya le d s an utdan Aoka-

Yar t kar Başvekil Celal Ba-s:: .. a a: edecektir. 
farda bo fuzergahtaki istasyon· 
llluru baş atında en büyük me-
zifclerj ~lu;an halk ihtiram va
Dıeşal t1 1 a edecekler, gece 
iat e er yakılarak, Eskişehir 
de ·~:t~nunda bir kıtai askeriye 

B ıranı vazifesini yapacaktır. 
Undan k' k sonra ı yolculuk An-

ıraya kadar .. d.. d 
d gun uz avam 

e ece<Fi · · . 
t 6 ıçıo ıstasyonlarda mek-
'be~ trlebeleri de halkla bera her 
ı tıranı 'f .. Bü .. vazı esını yapacalardır. 
r . ~uk kurtarıcının cenaze tö-

kenını Polatlı isasyonunda An
ara v ı· . . . a ısı Nevzat Tandogv an 

ıatıkbal d b e ecek ve trenle bera · 
er Ankaraya dönecektir. 
Atatürkün cenazeleri Ankara 

!a~ında Reisicumhur İsmet İn
onu Bü "k M' M yu ıllet Meclisi reisi 
veff areşal Fevzi Çakmak ta-
ra arıod k b t an arşılanacak ve ta-
u I on iki generalin yedi ihti

~.8~ arında olarak gar medha
tın e hazırlanmış bulunacak olan 

b
op arabasına nakledilecek ve 
u anda .. b' 

v yuz ır pare top atıl-
malga başlanacaktır. 

stasyond h Büyük M' I an areket eden alay 
b ı et Meclisine gidecek 

ve urada frak . 'k' 
mebus t geymış onı ı 
d arafından top arabasın-
M~tt t kMaldırılacak olan tabut· 

1 
e eclisinin methalinde ha~ 

zırlanacak h 
nula k nıa alli mahsusa ko-ca tır. 

'b~r~hda da fstanbulda olduğu 
gı ı ı tiranı 'd' l k Bu ihr geçı ı yapı aca tır. 
. . ırarn geçidine evvela Re-
ıııcurnb f . 
file b ulr srnet lnönünün geçi-

aş anacaktır. 
Pazartesi g" .. b" "k tö . unu uyu cenaze 
renı Yapılacaktır. 
Alay; İstanbulda olduğu gibi 

en başta .. 'k . muzı a ve sancağiyle 
rıyascti h 
:..ı cum ur muhafaza alayın 
uan bir tab . 
berab b' ur, yıne sancaklariyle 
bir t er ır piyade bir bahriye, 
tiyle o~çu taburlarının yürüyü
t b arekete geçecek ve bu 

h
a u.r1ları Atatürkün tabutlarını 
arnı top b cekt' ara ası takip ede-

ır. 

G Bundan sonra Atatürkün bir 
~neral tarafından taşıoan is· 

tı .141 ve kılınçh imtiyaz madal
ya arı ve bunun arkasından. 
Reisicunıhur İsmet 1 ·· .. " .. nonu yuru-
yecektir. 

. Sofrnra sırasile Atatürkün aile
sı. e. adı, Büyük Millet Meclisi 
r~ısı, Başvekil ve vekiller heye
~, mebuslar, kor diplomatik, 

ost ve müttefik devletlerden 
gelen heyetler, Ankara fakülte-
leri talebe} · · .1 .1 ~ erı, ızcı er, vı ayet-
l~~~.en gelen heyetler, ve halk 
yuruyecek ve bir hava filosuda 
merasime iştirak edecektir 
h Alby yürüyüş halinde iken 
er eş dakikada bir top atı· 

lacaktır. 

Alar bu tertiple etnoğrafya 
~üzesıne getirilerek sanduka 
tnoğlafya müzesinde hazırlan

m1ıt. ~ an mahalli mahsusa yer-
eıtırıldı'ktcn t" . sonra orene son 
verıleccktir. 

AYDiN 

iZİNDE ... 
Hey dünya! Yeryüzü! Sarsıl, Yarıl, Çök. 
Neysen bugün göster: Delin, boşan gök, 
Kendini yere çal, parçalan tarih. 
Ey Timur, Attila, Yıldırım, Fatih. 
Alpaslan, İskender, Cengiz, Napolyon, 
Ey evvelce ölen yüzlerce milyon. 
Kafi değil gökten muhayyel tavaf: 
Kalkın mezarlardan, toplanın saf saf; 
Doğrulun: Gelen bir eşsiz kahraman, 
Doğrulun: Geliyor en büyük insan ... 

* O başburcumuzdu; biz tek hisardık; 
Onunla kurtulduk, onunla vardık, 
Onunla yaşadık, güldük onunla. 
Biz, on yedi milyon, öldük onunla; 
Bütün ışıkları götürdü gurup, 
Ve birden hepimiz tek adam olup, 
Tuta bilmek için onun yerini 
Daha yükseltmeğe baş eserini 
Bir anda dirildik on yedi milyon. 
Ha Atatürk ha Türk : Yoktur ona ıon ... 

* 
Kaç yıldır türkçeydi tanrının dili; 
İnsana ne ilah nede sevğili 
Nede ana baba aratıyordu, 
Her an yaratıyor, yaratıyordu. 
Birlikti gönüller ona iymanda, 
O ateş yanardı her damla kanda, 
Yolumuzda öncü, ışık, hızdt o, 
Elimizden tutan babamızdı o, 
Ana şafkatile seven ilk erdi, 
Damarlarda kandt gözlerde ferdi, 
Tekdi hepimizdi, bizdendi bizdi, 
O bizim başımız herşeyimizdi .. 

* Ecel, alçak ecel; ne yüzle kıydt 
Fani olmasaydt o da tanrıydı; 
Gerçi et-kemikdi onun da tışı 

Amma semalara denkti bakışı, 
Saçları alevdi, ruhu alevdi, 
Bütün dünya onu tanıyıp sevdi 
Dünya baştan başa ona hayrandı; 
O eşi bir daha gelmez insandı, 
40,000 yıldanberi aranan sancak ... 
Ağlar bir babanın ardından, ancak, 
Bir-iki çocuğu nihayet beş-on: 
Biz şimdi oksüz on yedı milyon, 
Kadın · erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk, 
Her göz kan içinde, her beniz uçuk: 
Hıçktnk boradır, seldir gözyaşı 
Bugün yere eğik her türkün başı ... 

* 
Ağartan tek ışık bu kara günü 
Senin aziz başın sadık İnönü; 
Sen seslendin, ondan doğruldu başlar; 
Diyordun: Biz varız; biz; arkadaşlar. 
Ata, kanda yaşar, gönülde yaşar; 
O gitti Türklük var, Türklük, Türklük var 
Ruhumuzda inan, gözümüzde yaş, 
Acıda tek kalbiz, ödevde tek baş; 
Milyonlarca adım, tek hedef, tek ız; 
Onun davasının iradesiyiz. 
Eskisinden daha şuurlu, zinde, 
Senin ardındayız, onun izinde ... 

Beltçet Kemal Çağlar 

Dünkü ve bugünkü hava tebeddülatı 
Baş tarafı birinci sayrada 

tında Eskişehir Afyonda 6, Kü
tahya,Sivas, Erzurumda 7, Karsta 
11 derecedir. 

En yüksek suhunetler; Çanak
kale, Dıyarbakırda 15, İzmir ve 
lslahiyede 16, Adana ve Antal
yada 22 derecedir. 

Yağış; 

Trakya, Kocaeli ve Ege böl
gesinin şimal kısmında bulutlu, 
Karadeniz kıyılarında bulutlu 
ve yagışlı, diğer bölgelerde açık 
geçmiştir. 

Yağan yağmurun metre mu
rabbaına bıraktığı su mıktarı, 

Samsunda beş, Terme ve Ordu
da bir kilogramdır. 

Rüzgar: 

Doğu ve cenup doğu ile Ak- j 
deniz kıyılarında saniyede bir, 
diğer bölgelerde beş metre sü
ratle esmiştir. 

Yarınki muhtemel hava vazi
yeti; 
Komşu memlehetlerdeki hava 

vaziyetlerine göre yarın, Kara-
deniz, Trakya, Kocaeli bölge
lerinde bulutlu, diğer bölgelerde 
açık geçeceği ve rüzgarın Trak
ya ve Ege bölgelerinde şimal

den eseceği tahmin edilmekte
dir. 

Bugün Ankarada hava açık 
ve durgun geçmiştir. En yük
sek suhunet 11 derecedir. 

Saat 14 de yapılan rasadata 
göre hava tazyikı 689, deniz 
seviyesine göre 768 milimetre
dir. 

SAYI 1 :494 

İcra ve iflas dairelerinin yeniden 
tanzim ve tensikine dair tetkikler 

Paraya çevirme usu
lünü sadeleştirme 

çareleri 
-3 

2 inci fıkra : " Hacze iştirak 
edene zabıt varakasının tam bir 
sareti verilir. 

3 üncü fıkra : Evelce haciz 
vazedenlerle zabıt varakasının 
sureti kendilerine tevdi olunan 
borçlular mütemmim zabıt vara
kası suretini alırlar.,, 

28. Madde : 106. 
Haczedilen mal menkul! ise 

hacizden nihayet altı ay ve 
gayri menkul ise nihayet iki 
sene içinde satılmasını alacaklı 
isteye bilir. Alacaklının men
faatlerini olduğu kadar, bilhas
sa alacaklının borçluyu gözet
mek istediği hallerde, borçlu
nun da menfaatlerini nazarı ıti

bara alınca altı ay mühlet çok 
az görülmektedir. 

( Buna benziyen 78 inci mad
denin 2 inci fıkrasına bakınız.) 
Binaenaleyh İsviçre kanunun 
haklı olarak bu müddeti bir se
ne olarak tesbit etmiştir. · 106 
ıncı maddenin şu hükümle teb-
dili icap edecektir. -

" Haczedilen mal : aiaeaklar
da dahil olmak üzere, menkul 
ise haçizden nihayet bir sene 
ve gayri menkul ise nih~yet iki 
sene içinde satılmasını alacaklı 
isteyeybilir.,, 

2 inci fıkra : ( Yeni .) 
"Haciz önceden ödeme emri 

tebliğ etmeden vukubulduğ~ 
hallerde (Madde: 78 a. yukarıda 

18 numaraya bakınız.) Bu müd
detler hacizden sonro tebliğ 
edilen ödeme emri icra kabili
yenin iktisap ettiği andan itiba
ren cereyan eder.,, 

29. Madde: 109. 2 inci fıkra 
Bu maddeye göre muvakka

ten haczedilmiş - mallar ancak 
113 üncü maddenin son fıkrasın
da yazıla hallerde, yani kıymeti 
süratle düşen ve yahut muha
fazası masrefl olan mallar mev
zuu bahis olduğu hallerde sa
tılabilir. Bu hükmün 257 inci 
ve müteakip maddelerdeki ihti
yaten haczedilen mallara tat
bik edilip edilmediği meselesi 
tereddüdü mucip olmaktadır. 

Başlangıçta İsviçre federal mah
kemesi bunun sadece ihtiyaten 
mallara tatbik edılmemesini ka
tiye kabul etmemiştir; Fakat o 
vakitten beri federal mahkeme 
müsbet şekilde kararlar ittihaz 
etti. Bu sonuncu kararler mu
hiktir. Bir takip muamelesi do
la yısiyle borçlunun mallarını ta
sarruf etmesine mümanat gös 
terilen bütün hallerde tabiatiyle 
resmi bir teşekkülün bu müd
det zarfında mevzuubahis mal
ların ziyaa uğramamasına dik· 
kat emesi icabeder. Ve bu te
şekkülde icra dairesiuden baş
bir teşekkül olama~. 

Binaenaleyh 100 üncu madde
nin 2 inci fıkrasının şu şekilde 
tamamlanması icap edecektir: 

"Muvakkaten haczedilen mal
larla ihtiyaten haczedilen mal-

lar ancak 115 inci maddenin 
son fıkrasında yazılı hallerde 
satılabilir.,, 

30. Madde: 110. 
Bu maddenin münderecatına 

o mal üzerindeki haciz kalkar 
ibaresine taalluk eden kısmı da 
doğru değildir. Yalnız haciz 
kalkmakla kalmaz fakat kanu-

1 n i müddetin bitmesi neticesi bi
zatihi takipte düşer. Takip ye
niden başlıyabilir. Fakat hatta 
ilk defa itiraz etmemiş olsa bile 
borçlunun bu yeni takibe karşı 
da itiraz edebileceğini söyleıne
ğe lüzum bile yoktur. Binaen
aleyh İsviçre kanununun 121 inci 
maddesine tekabül eden 110 cu 
maddeyi şu şekilde kaleme al
mak icap edecektir. (Yukarıda
ki 78 inci maddenin 2 inci 
fıkrasına bakınız): 

"Bir malın satılması kanuni 
müddet içinde istenmez veya ta
lep geri alınırsa bu müddet 
içinde yenilenmezse takip dü· 
şer.,, 

31. Madde: 111. 
Artık hali hazır hadisata uy

mıyan 111 inci maddeyi ilga 
etmek ve yerine şu sistemi koy
mak muvafık olur: 

"Borçlu icra dairesine borcu· 
nu · muntazam taksitlerle öde
meyi taahhüt eder ve birinci 
taksiti de derhal verirse icra 
memuru satışı nihayet bir sene -
tehir edebilir. İcra memuru tak
sitler miktarını ve tediyat tari
hini tesbit eder. 
"Şu kadar ki, 206 ıncı mad

denin birinci sırada kaydettiği 
nafaka iddialarına taalluk eden 

' alacaklar sebebiyle yapılan ta
kiplerde satış ancak nihayet 
üç ay tehir olunabir. Bu tak
dirde taksitlerin borcun dörtte 
biri miktarında aşağı olmaması 
ve umumiyetle aydan aya ve· 
tilmesi şarttır. 

" Taksitler tam zamanında 
verilmezse tehir hükümsüz sa
yılır. 

Alacaklının şikayeti üzerine 
ve borçlu dinltndikten sonra 
tatkik mercii her vakit tehir 
kararını geri alabilir veyahut 
alacaklı borclunun derhal bor
cunun tamamamını ödiyebilecek 
yahut daha mühim taksitler te
diye edebilecek bir halde bu-

. lunduğuna yakın hasıl ettirirse 
satışın tehirini daha yüksek 
taksitle tediyesine bağlı bulun
durulabilir. ,, 

Meri 111 inci maddeye na
zaran yeni hükmün evvela şu 
yolda bir yenilik ortaya koy
maktadır. Borçlu borcunu munta-

zam taksitlerle ödemeyi taahhüt 
eder ve birinci taksiti de darhal 
tesviye ederse satış kendiliğin
den tehir edilmiyor. Fakat İcra 
memuru takdir ediyor. Borçluya 
bir mühlet vermenin muvafık 

olacağı ve icabında satışın geri 
Devamı 311nclaahlfede 
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Geliş - Gidiş tanzimi 
Her kaza için motosikletler 4,000 

otomobiller 7 ,500 liralık 
Mali mesuliyet sigortası yapacaklar 

Yolları bozanlar cezalandırılacak 
Dünkü sayıdan devam 

Mecburi sigortaya tabi tutuş 
nakil vasıtaları başkasının ta
sarrufuna girse seyrüsefer ve· 
sikasının resmen devri muame· 
lesi neticeleninceye kadar eski 
mal sahibi de halen mesul ola
cakbr. Ancak bu mesuliyet si
gorta mukavelenamesine yazıla 
meblailar için muteber olacak
tır. Hasarı tayin edilen yeni 
mal sahibi sigorta edilen para· 
nın alınmasına kadar eski mal 
sahibi aleyhine müracaat hak
kına malik olacaktır. Sigortacı 
sigortanın terki hakkındaki bü
tün muamelelerden plakanan 
alındığı belediye dairesine haber 
vermiye mecbur olacaktır. Tatil 
veya terk muamelesinin hükmü 
bu baptaki ihbarın alınmasın
dan 14 gün sonra başlıyacak
tır. 

Mutasarrıf veya müstecirleri
nin veya mesul kimselerinin 
kast, ihmal veya tedbirsizlikle
ri neticesinde vefat veya bir 
uzvun tatili veya ağır zararı 
mucip bir vaziyet olursa, hakim 
bütün malları gözönüne alarak 
zarara uğrıyana: veya vefat ha
linde veresesine sigorta ve 
maddi hasar tazminatından baş
ka bir tazminata da hüküm 
edebilecektir. Tatili uzvu halle
rinde zarar görenlerin meslek
leri itibarile çalışma kabiliyet
sizliğinin derecesine göre veri
lecek tazminata esas olmak Ü· 

zere Dahiliye, İktisat, Sıhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletince 
müştereken hazırlanacak bir 
barem, bu kanunun tatbikı ıu· 
retini gösterecek nizamnameye 
dercolunacakbr. 

YOLLARIN MUHAFAZASI : 
Umumun faydalanmasına mah· 

sus yol ve köprüler ve bunlarla 
alakalı her nevi imaller ve te
sislerin her türlü tahripten ko
runmasını temin edecek yolda, 
nafıa, vilayet ve belediyelerce 
alınacak tedbirler dahiliye, ve 
nafıa vekaletlerinçe müştereken, 
tanzim edilecek bir nizamname 
ile· tesbit edilecektir. 

Bütün yol ve köprülerle, bun
larla alakalı her türlü imalat ve 
tesisatı tahrip edenler hakkında 
ceza takipleri yapılmakla bera
ber yaptıkları tahripler bedelle
rinin tazminat ohrak alınması
na mahkemelerce karar verile
cektir. 

Yaya yarüyüşleriyle her han· 
gi bir nakil vasıtasının seyrüse
ferini zorluğa uğratacak şekil

de yolların bozulması, yol üzer· 
lerinde hendekler açılması, yol 
üzerine veya kenarma taş kon
ması, çalı, odun ve saire gibi 
kaza olmasına sebep olacak 
maddelerle güzergahın işgal 
edilmesi, seyrüseferi güçleştire
cek şekilde her türlü reklam 
levhaları konulması, yollardaki 
seyrüsefer işaretlerinin çıkarıl
ması veya bozulması yasak ola· 
cakbr. Yollarda gerek nakil va-

sıtalarına taş ve saire atmak 
yasak olup bu fiil ve hareket
ler ceza ehliyetleri bulunmıyan · 
lar tarafından yapılmış ise taz· 
mine ait kanuni takipler veli 
veya vasileri hakkında yapıla
caktır. 

CEZA HÜKÜMLERİ: 
A - Kullanılmasına müsaade 

olunmıyan bir nakil vasıtası 

sevk ve idare edenler; 
b - Seyrüsefer ruhsatnamesi 

almaksızın bir nakil vasıtasıoı 

sevk ve idare edenler ; 
c - Kendisinden istirdadı g~

reken bir ruhsatnameyi veya 
meriyet müddeti biten bir plikı 
ait olduğu makamın ihtarına 
rağmen teslim etmiyeoler; 

d - Nakil vasıtasını veya 
ruhsatnameyi kontroldan gizli· 
yenler veya kaçıranlar on beş 
güne kadar hapis ve 20 liradan 
100 liraya kadar ağır para ce
za~ile veya ikisiyle birlikte ce
zalandırılacaklardır. Tekrarlı
yanlardan cezalar iki kat alı

nacaktır. 

e - Bu gibilerin kazaya se
bep olmaları halinde bu madde 
tatbik edilmekle beraber kaza
dan dolayı ayrıca kanuni ceza
lar tatbik edilecektir. 

Aslı olmıyan veya okunaksız 
bir hale sokulan veya başka 
bir nakil vasıtası için verilmiş 
bulunan bir kontrol plakı kulla
nanlar 15 güne kadar ağır ha
pis veya 20 liradan 100 liraya 
kadar ağır para cezasiyle veya 
ikisiyle birlikte cezalandırılacak
lardır. 

Aynı suçu tekrar işliyenler, 
bir aya kadar hapis, veya 200 
lira kadar para cezası veya her 
ikisiyle birlikte cezalandmlacak
lardır. 

Uyuşturucu maddeler kullan
m1ş olduğu veya sarhoş bulun~ 
duğu halde motörlü motörsüz 
nakil vasıt~ları sevk ve idare 
edenler hakkında bir ay hapis 
veya 100 lira ağır para cezası 

veya her ikisi birden hükmolu
nacaktır .Bundan başka belediye
lerce muvakkaten sanattan men 
de olunabileceklerdir. 

Tekrarlanması halinde ceza 
iki misline çıkarlmakla beraber 
belediyece ehliyetnamesi elinden 

alınarak bir daha bu gibi nakil 
vasıtalarının sevk ve idaresi için 
ruhsat verilmiyecektir. 

yolların intizamını bozanlar 
ve geçişi güçleştirenler 20 lira
dan 100 liraya kadar para ce
zasına çarptırılacaklardır. Her 
banüi bir nakil vasıtası kulla
nanlardan zabıtanın dur işare
tine veya emrine itaat etmiyen
ler hakkında polis vafize ve sa· 
liyiyetleri kanunun 17 inci mad
desine göre muamele yapılacak 
ve 100 liraya kadar hafif para 
cezası verilecektir· 

Bu kanunun tatbik suretleri 
ve seyrüseferin selAmet ve inti
zamla cereyanını temin için iC· 

AYDIN 

Paraya çevirme usulünü 
sadeleştirme çareleri 

Ba~tarafı 2 inci sayfada 

bırakılmasının en fazla on iki 
aya varabileceği meselesinde 
icra memuru takdir salahiyetini 
haiz bulunuyor. ( Bu sureti hal 
bir çok raportörler tarafından 
müdafaa edilmiştir. ) Diğer bir 
yenilik de şudur : Artık kanun 
asgari taksitler hususunda bir 
hüküm vazetmiyor. Tabiatiyle 
bu hal sureti icra memurunun 
borçluya bir itfa projesi tanzi
mini emretmek vecibesinden ya
ni taksitler tam zamanında ve
rilmezse tehir hükümsüz kalaca
ğı yolundaki 4 üncü fıkradan 
mütevellit vecibeden kurtarmak. 
Burada istihdaf olunan eşhasın 
maişetlerini temin etmeleri çok 
defa bu alacaklara ve iddialara 
mütevakkif bulunmakla üç ay 
mühleti muhafaza etmek muva
fık olur. 

32. Madde : 112. 
Menkul malların satılması hu

susundaki bir ay müddete ge· 
lince bu müddeti on beş güne 
indirmek muvafık olacaktır. 

33. Madde : 115, 1 inci fıkra. 
İhalenin an·cak arttırma be

deli malın terhin edilmiş kıy
metinin yüzde yetmiş beşini bul
duğu ve satışı istiyenin alaca
ğına ruçhanı olan diğe alacak
lar o mal ile temin edilmişse 
bu suretle ruçhani olan alacak
ların mecmuundan fazla olduğu 
takdirde değil fakat paraya 
çevrilme ve paraların paylaştı
rılması masraflarından da aşkın 
olduğu takdirde yapılabilmesini 
kabul etmek muvafık olacaktır. 
Bu suretle borçluya ait malla
rın alacaklı için hiçbir fayda 
temin etmeden satılmasına mani 
olunabilir. 

Binaenaleyh 115 inci madde· 
nin 1 inci fıkrası yerine şu hü
küm ikame edilecektir. 

'
1 Satllığa çıkarılan mal üç 

defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Şu kadar 
ki arttırma bedelidin malın tak
dir edilmiş kıymetinin yüzde 
yetmiş bsşini bulması, satışı is
tiyenin alacağına ruçhanı olan 
diğer alacaklar o mal ile temin 
edilmişse bu suretle ruçhanı o
lan alacakların mecmuundan 
fazla olması ve bundan başka 
paraya çevirme ve paraların 

paylaştırılması masraflarını te
cavüz etmesi şarttır. 

Paraya çevirme usulünü sa· 
deleştirmek ve alacaklı ile borç 
lunun menfaatleri bakımından 
masrafları azaltmak için, ~erek 
menkul ve gerek gayri menkul 
mallar hakkında tek bir arttır~ 

ma tesis etmek suretile iki art· 
tırma sisteminin terkedilmesi 
icabedip etmediği meselesinin 
tetkiki muvafık olur. 

Bununla berber, yalnız birisi 

rek yayalar, gerek bütün nakil 
vasıtalarının riayete mecbur ol
dukları tedbirlerin esasları da
hiliye, nafıa ve iktısat veka1et
lerince müştereken hazırlanacak 
bir nizamname ile tesbit oluna-· 
caktır. 

Proje resmi gazetede intişar 
tarihinden 60 gün sonra yürür
lüğe ~irecektir. 

müstesna, bütün icra memurları 
ikinci artırmanın kaldırılması 
aleyhinde mütalea serdetmişler-
dir. Çünkü ikinci artırma ilk ar· 
tırmayı takip eden on beş gün 
içinde yapılmakta ve ikinci ar
tırma ilanı birinci artırıııa Ha
niyle mezcedilebilmcktedir ve 
bu suretle masraf mülahazası 

ortadan kalkmaktadır. Binaen
aleyh İsviçre hukukundakioin 
aynı olan meri sistemi değiştir· 

mek için kuvvetli bir sebep 
mevcut değildir. 

2. Madde: 116. 

2 inci fıkranın 115 inci mad · 
deye tetabuk etmek içiu şu 
metni taşıması icap edecektir: 

uİkinci artırmada mal en çok 
artıranın üstünde bırakılır. Şu 

kadar ki artırma bedeli satış is-
tiyenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacaklar o mal ile temin 
edilmişsr bu suretle rüchanı 
olan alacakların mecmuundan 
fazla olmak ve bundan başka 
paraya çevirme ve paylaştırma 

masraflarını tecavüz etmek şart
tır.,, 

Üçüncü fıkra şu hükmü ihtiva 
etmektedir: u Böyk fazla bir be-

del ile alıcı çıkmazsa satış ta
lebi düşer.,, 

(Sonu var) 

Grup maçları 
Ayın 26 sıııda Aydında yapı

lacak milli küme dışında kalan 
bölgelerin şampiyonları arasında 
her sene yapılmakta olan grup 

biricilikleri bu sene 26 İkinci
teşrin Cumartesi günü b&şlıva

caktır. 

Haber aldığımıza göre futbol 
federasyonundan bu hususta 
bölgeye malumat verilmiş olup 
bölgece hazırlıklara başlanmışbr. 

İstanbul gazeteleri şehrimiz
deki gurup müsabakalarına An-
talya, Denizli, İzmir, İsparta, 
Muğla, Manisa ve Ballksir 
şampiyonları ile Aydınspor işti
tirak edeceklerdir. 

Vilayet daimi 
encümeninden 

907 lira 89 kuruş keşif bede· 
li Aydın-Muğla yohmun 8 + 700 

Mendres köprüsü varyantının 
tesviyei türabiyesi ve kaldırım 

işi ile 5+ 800 deki ahşap köprü
nün imlası ve üzerine kaldırım 

işası aşık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 5112/938 pazartesi 
günü saat 15 te vilazet daimi 
encümeninde yapılacaktır. Bu 
işe ait keşif metraj ve şartna
me ve resimler nafıa müdürlü· 
ğünde giirülebilir. 

Muvakkat teminat 69 liradır. 
İsteklilerin Aydın vilayetinden 

bu iş için alacakları ehliyet ve· 
sıkaları, muvakkat teminatları 

ve ticaret odası vesikalariyle 
birlikte yukarda yazı gün ve 

saatte vilayet daimi encümeni
ne gelmelerıi ilan olunur. 

17 22 29 2 (937) 

:ı 
ZABITA 

HABERLERi 

YOZ.: 3 

ıı 

Kurtuluş mahallesinden Ömer 
oğlu şoför Ahmet Yavrum an
nesi Şefikaya hakaret ve bıçak
la tehdit ettiği iddia edildiğin
den Ahmet Yavrum hakkında 
kanuni muameleye tevesslll 
olunmuştur. 
~ 

Açık teşekkür 
Eşim Y ektane Süeroğlunun 

duçar olduğu had dış gebelik 
hastalığını vaktinde teşhis ede-
rek yapmış olduğu pek mühim 
ameliyat neticesi kendisini mu
hakkak bir ölümden kurtarmak 
suretile kederli yuvamızı surura 
boğan ilimiz memleket hastanesi 
kadın hastalıkları mütehassısı 
operatör Münif İsmail Erman 
ile operatör Medeni Boyer ve bu
bususta nazik ihtimamlarını hiç 
bir zaman eşimin üzerinden esir
gememek lütfunda bulunan sayın 
hemşirelere en derin va kalbt 
şükranlarımı sunarın, 

Aydın Komiser 
muavinlerinden 

1. Süeroğlu 

Aydın Vakıflar idare· 
sinden: 
Karapınar nahiye ve köylerile 

Aydın merkez nahiye ve köyle· 
rindeki ( umurlu dahil ) vakıf 
zeytinHklerden 938 senesi mah· 
sulüne talip çıkmayanlarla veri· 
lecek layık had görülmeyenlerin 
ihalesi 19/11/938 cumartesi gil· 
nü saat 10 a bırakıldığı cihetle 
taliplerle fazla malumat almak 
isteyenlerin Aydın Vakıflar ida· 
resine müracaatlara muvakkat 
temina % 20 ihale bedeli peıin· 
ddir. 943 

Aydın defterdarlığından 
5976 Lira 56 kuruş keşif 

bedelli Aydın hükumet konağı 
konağı ta raçalarınm 3923 lira 
6 kuruşluk tamir kısmının 16/ 
11/938 çarşamba günündeki iha
lesin talip çıkmadığından 2490 
sayılı kanunun 43 üncü madde
sine tevfikan 17111/938 den 
itibaren 10 gün uzatılmasına 
karar verilmiştir. Taliplerin 26/ 
11/938 cumartesi günü saat 11 
vilayetten alacakları ehliyet va-
rakasiy1e ticeret odası vesikası 
ve % 7,5 teminat akçesi olan 
294 lira 23 kuruşla birlikte 
defterdarhğa müracaatleri ilin 
olunur. 942 

Aydın Nüfus Müdür
lüğünelen: 
Açık bulunan 1 O lira maaşlı 

Nazilli ilçesi nüfus katipliği için 
2/12/938 cuma günü vilayet da
imi encümen salonunda imtihan 
yapılacaktır. 1mtihana girebil
mek için, 

1 - Hüsnü ahlak eshabın
dan bulunduğuna ve mahal hay
siyet ve namus cürüm ve alel
itlik ağır hapis veya o derece
de cezayi müstelzim bir fiil ile 
mabkiim bulunmadığına. 

2 - Laakal orta mektebin
den mezun bulunduğuna. 
. 3 - . Hizmet fiili askeriyesini 
ıf a etmış veya tescil edilmiş bu· 
lunduğuna dair resmi vesaikle
rile ve askerliğini yapmamış 18 
yaşını ikmal etmiş bulunan . orta 
mektep mezunları da imtihana 
girebilirlerse de askerliğini yap
mış ve imtihanda muvaffak o!an
ların tercih edilecekleri malum 
olmak üzere il in olunur. 

941 
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ilan 
Mı Agduı Tapu Sicil 
:hafızlığından. 

alta köy" .. • 
lciinde d .. unun aşağı ova mev-
koca ogusu kör osman ve 

osınan . 
aul 

0 
.. 1 veresesı batısı re-

ecıac~ u l~ehıned tarlası kuzeyi 
ınet .. 

1
a 1 veresesi güneyi bim-

og u s"l 
rili 28 d" u .. eyman tarlasile çev-
lundan onu~ tarla panayot oğ-
yiind ınetruk olup çeştepe kö-

e to .. 
halkt ~rag~ muhtaç yerli 
oijJ an huseyıo oğlu süleyman 
• can ve ·ı . 
sayılı ka a~ esı efradına 716 
illa nun mucibince borçlan-

ıuretile t l'k ·ı· . tenild".. d em ı ve tescı ı ıs-
gü ıgıo en tarihi ilandan 13 
ta~·~nra rnahallinde keşif ve 

edil 
1 ve tapu kayıtları tatbik 

ece·· d 
bu ın"~d en itirazı olanların 
nıuh fu _et zarfmda tapu sicil 
ınah:ıı~zlıgına veya keşif günü 
966 f' ınde bulunacak memura 
ilin 1

1ş numarasile müracaatları 
- o urıur . 939 

t···· .. ·· Ab ı one şeraiti ........ : 
f r;llığı her yer için 6 lira. i 
! fd tı aylı~ı 3 liradır. f 
! are yerı: Aydında C. H. : 
ı P. Baıune'fi. ı 
i r•zeteye ait yazılar için 1 
t yazı itleri müdürlüğüne ilin- f 
i lar için idare müdürl~tiine ~ 
i nıüracaat d'I l'd' ı '••••••••• e ı me ı ır. ı ...................•................... : 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

lmam köyünün ılıca deresi 
mevkiinde doğusu gölcüklü ko
ca HUseyin batısı hacı hüseyin 
kızı Ayşe kuzeyi değirmen su 
yolu güneyi çay ile çevrili 4 
ağaç zeytin imam köyü kuru
lundan getirilen ilmühaber mu
cibi Aydının güzelhisar mahal
lesinden kerim oğlu Ahmedin 
ceddinden kalmakl suretiyle se
netsiz malı iken 926 senesinde 
ölmesile veraseti karısı Fatma 
ve oğlu Nuriye kaldığından bu 
yerin namlarına yeniden intika
lini istemektedirlar. 

Sözü geçen yerin tapuda kay
dı olmadığından ilan tarihinden 
itibaren 11 nci günü mahallinde 
tahkikat yapılmak üzere mumur 
gönderileceğinden bu yerla ala
kalı olanlar varsa tayin edilen 
günde 967 fiş sayısile yerinde 
bulunacak memura müracaatları 
ilan olunur. 940 

lmttyaı: aahlbı ve Umuıı:ıt Neırlyat 
MüdlirU ı Etem Mendre• 

Buıldıoı ver : 

C. H, P, Baaımevi 

~'=' .. "~~~~P...,.ın~~~lll'.!.'ll~""'ll""'Qlll!'.'lıJl!'ll~ 
1 ---~ııwıı.:ı~~ıS8;fb4;il~~h~t~ııı;ı~~~lı~~lıı~~~ı:.uı"'' 

l!j DOKTOR [+] 

~ Necip Aydın &ı 
f! Rontgen mütehassısı f!~ 
+ Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen t+l 
• doktor Ziya evinde basta kabul eder. •:~ 
: Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar (+1 
• ı 00 
iL... cabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. ~· 
~~ıı:.:~ıı;ıt',;'lıı;rı~ı~~ıı;"'='~'="ıı:ıl':'n:ı 917 .... ııı;ıı~ıı:-• 

~lıidııll!Wlllıiill-.ıiilf~~d~llıiill\lıliiıl~ •iiıllllWıl~llWil 

• ~ • ~~ı~~ııııı;.111rı:•ı~q11!;.lı~IP'..:ı~~ı~ııu~111n;~~~q~ql':'~ 

! Yeni açılan ve sanatokulu me- :~ 
: zunları tarafından idare edilen r!l 
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DEMiR iŞ A TÔL YE Sinde L! 
Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur

fUn borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç 
sahiplerinin atölyemize müracaatları. 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur 
ve Osman Alpsoy 

• • • • • • • • 

' ........... anıımı •• .,.,, , •• '• '1111 

Biçki ve dikiş yurdu 1 
Süreyya Diker kayda başladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilCimum biçki ve dikit dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
masrafı Uzerine alacaklar ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet itleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceal edin nam· 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöriinden alınır. 

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

..... ıdbaııtulıılı6AıılııılııtaılııaııtııA666AA 

AYDIN SAYI: 394 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ Ji 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 19.~9 model/erile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiğini sayın miişteı·ilerimize iftiharla bildiririm. 

D9 12 ay veresiye satış eg ., ________ ..... ____________________________________ __ 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işç~lik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


