
..... ', . . 
~ ~ 

iKiNCİ YIL 
No : 396 

İdare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
CUMARTESi 

19 
il. Teşrin 1938 Basımevi 

Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

BüVüK ATAMIZIN CENAZESi 
Bugün lstanbuldan An karaya merasimle götürülüyor 
Ebedi Şef Cumhurreisimizin Başvekil Divanın 

w -· ... -Sekiz gün var ki, ağlamak
tan gözlerimiz kan çanağına 
döadü. 

Yüksek tahsil gençliğine teşekkürleri !3ay Celal Bayar 
i Istanbula geldiler Atlıyoruz, mütemadiyen ağ· 

lıyoruz. Yedisinden yetmişine 
kadar değil, en gencinden en 
.ihtiyarına, en küçüğünden en 
hüyüğilne kadar bütün Türk 
milleti, hep beraber ağlıyoruz, 

Ankara, 18 ( A.A) - Reisi- duygularına teşekkür ederim. 
cumhur İsmet İnönü Ankara Şifa ve teselli kabul etmez 

büyük acıya tahammül ancak 
1 İstanbul, 18 - Başvekil Ce

lal Bayarı hamil tren saat 12,30 
da Haydarpaşaya muvasalat et
miş ve istasyonda İstanbul vali 
ve belediye reisi Muhiddin Üs
tündağ, İstan'>Ul kumandam Ha
lit Bıyıktay ile askeri ve mülki 
erkan tarafından istikbal edil
miştir. Başvekil Celal Bayar 
Acar motorile doğruca Dolma
babçe saraymda merasim salo
nuna giderek büyük Şefin ta
butu önünde hürmetle eğilmiş 

yüksek tahsil gençliğine şu tel- siz gençlerin vatana hizmet aş-
grafı gönderdiler. kiyle yetişmekte olduğunuza 

Gençlerin candan ve halisane güven buluyorum. ,, 

• 
göz yaşları dökilyoruz. 
Atamız öldü diye ağlıyoruz ... 
Bir daha onun yilzünil görme

mek mukadder olduktan sonra 
varaıo ağlamaktan kör olsun bu 

Büyük Şefimizin 
gözler .. 

Cenazesinde bulunacak heyetler 
Daha; çok ağlıyacağız.. İstanbul 19 - Büyük Şefin 
Onu, bir baba muhabbetiyle cenaze törenine iştirak edecek 

mi sevdik, ona bir kardeş sev- heyetlerin gelişi devam etmek-
gisiyle mi bağlandık? Hayır, ha- tedir. Öğleden evvel f.tanbula 

gelen heyetler şunlardır. 
ba muhabbeti, kardeş sevgisi bu İngiliz, Bulgar, Flandiya, Ma-
büyük sevginin yanında pek kü- caristan, gelen heyetler sivil ve 
çilk kalır. askeri mihmandarlar tazafıodan 

Bütün bir cihanı, bütün bir istikbal ve ikametlerine tahsis 
medeniyet dünyasım kendine olunan Tokatlıyan ve Para-
saydırmaıını bilen ve bütün bir palas otellerinde misafir edil -
ilemin takdir ve muhabbetini mektedirler. Malarya kruva· 
kazanan 0 büyük insana bütün zörü askeri müfrezeyi hamil 
Türk milleti, izahı ve ifadesi ı olarak İstanbula gelmiş ve top 

atarak ihtiram vazifesini ifa 
mümkün olmıyan ilahi bir sevgi etmiştir. 
ile gönlünü, kalbini ve hayatını Heyetlerin gelişi öğleden sonra 
bağlam1Ştı. da devam edecektir. 
Sağlığında fırsat buldukça izhar, Ankara, 18 - Bugün esnaf 

ettiğimiz ve bulamadığım1z za- I cemiyetleri Ulus meydanına gi
- =-=-======---= manlar mukaddes bir meşale gibi l "--'A=-=--= 

ııığını içimizde sakladığımız o 1 vukatlık 
derin ve ilahi sevkinin ne kadar 

1 

Kanununun tatbik şekli 
tiddetli, ne kadar sıcak ve ne Adliye bakanlığı 1 Birincika-
kadar nihayetsiz olduğunu, onu nunda yürürlüğe girecek olan 
ebediyen kaybettikten sonra, Avukatlık kanununun tatbiki et-
şu yaslı ve tasalı günlerimizde rafındaki hazırlıklarına başla-
daha çok anladık. mıştır. Avukatlar kıanunu ile 

Bu yas bitmiyecek, bu tasa tahdit edilecek barolar için vi-
sönmiyecek, bu iztırap dinmi- layet ve kazalardan baro adedi 

ve a' ukat miktarları istenmiştir. yecek. bu gsevgi sonsuzluğun 
maverasına kadar ve bütün Bu mali'ımat toplandıktan sonra 

mıotakalarm tesbitine başlana-
hayat boyunca sürüp gidecek. cak ve hazırlanacak olan karar-

Bu kadar sevilen, bu kadar name projesi ay başından evvel 
sayılan, sevgisi milyonların ve Bakanlar heyetinin tasvibine 
milyonların kalbine yerleşmiş arzedilmek üzere Başbakanlığa 
olan bir insan ölürmiydi hiç ?. verilecektir. 

Ölüm 1. Nasıl kıydın onu? .. 
O büyük insan; yoktan var 

etmesini bilen ilahi bir kud
retti. Ölü bir millete, taze bir 
bayat verdi. Esir bir milleti 
esaretten kurtardı. Harap bir 
vatan parçasının üstüne mükem
mel bir mamure kurdu. Ve bu 
suretle akl;o, mantıkm ve insan 
iradesinde üstü~de sayılan en 
bilyilk mucizeyi gösterdi. 

Ona tanrı sıfatıoı vermek ve 
tanrılaıan insan demekle tam 
bir hakikati ifade etmiş oluruz. 

Biz yas içindeyiz. Atamız öl · 
dü diye... Dünya tasa içinde 

bir deha söndü diye ... Hangimi
zin ıstırabı daha büyük? .. 

Biz ona; kurtarıcı, yapıcı ve 
yaratıcı diye tapıyorduk. 

Dünya onu; sulhun, adaletin, 
insanlığın, ve faziletin timsali 
diye seviyordu. 

insanlık dünyasının bütün fa
ziletlerini şahsında toplayan 
Atatürk!. Ardından ağlayan mil
yonlar, senin meziyetlerini say
makla ve anmakla bitiremiyor. 

Asrı yıla sığdıran büyük 
adam !.. Dünya var oldukça 
milletin~n kalbinde ebedi bir şef 

derek Atatürk anıtına Çelenk 
koymuşlardır. 

Ankarada bulunan Alman ko
lonisini temsil eden bir heyet 
Ulus meydanında bulunan Ata
türk anıtına çelenk koymuşlar
dır. 

Ankara 18 - Cenaze töre 
nine iştirak edecek olan Emden 
Kruvaözürüne mensup müfreze 
bugün saat 14 de hu msi törenle 
Ankaraye gelecektir. 

ve ağlamıştır. a.a. ---
HATAY 

Mebusan meclisinde 
Antakya 18 (A.A.) - Halay 

mebusan meclisidde Atatürkün 
ölümü dolayısile müessir teza
hürat yapılmıştır. 

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

Milli matem töreni 
Büyük Şefimiz Atatürk için 21/11/938 
pazartesi günü Aydında yapılacak 

milli matem töreni proğramı 

UMUMİ ESASLAR: 
1 - Bütün çarşı ve mahalle 

arasındaki dükkan ve kahveler 
tamamen kapanacaktır. (Yalnız 
fırın, Lokanta, kasap ve sebze
ciler tören esnasında saat 13 I 

1 ten 17 ye kadar kapalı bulu-

1 

nacaktır.) 

2 - Bütün yurtdaşlar saat 
11 de halkevinde yapılacak top
lantıya davetlidirler. 

3 - Bütün Aydınlılar, saat 
12 den 13,30 kadar tören yeri 
olan Cumhuriyet alanında top-

olarak yaşayacaksın !.. 

Ardında bıraktığın on yedi 
milyonluk Türk milleti senin 
~z~nde ve yolunda yürümeğe and 
ıçıyor. 

Bıraktığın mukaddes emaneti 
tarihin sonsuzluklarına kadar 
daima eyiyt', daima güzele ve 
daima mükemmele doğru inanla 
ve hürmetle omuzlarında taşı
yacak. 

Sen : Mezarında, ebedi uyku
nu rahat uyu. Ne mutlu sana 
ey büyük insan .. Ey ebedi şef!. 

Asaf Gökbel 

lanacak, şehir içinde kimse 
kalmıyacaktır. 

4 - O gün biç bir müessese 
ve şahs alameti matem olarak 
siyah bir şey taşımıyacak ve 
kullanmıyacaktır, 

Toplantı : 
5 - Saat tam 11 de Halke

vi salonunda bir saygı ve tazim 
toplantısı yapılacaktır. 

6 - Toplantı prağramı: 
A - istiklal marşı 
B - Atatürkün bayatı ve ya

rattığı büyük eser ve inkilaplar 

C - Atatürkün 
gençliğe hitapları 

Tören: 

Avni Deniz 
genel iğe 
Tuğrul 

7 - Saat 14 de Cumhuriyet 
alanında bütün Aydınlıların iş

tirakile tören yapılacaktır. 

8 - Türen programı: 
A - Saat 13,45 de her kes 

cumhuriyet alanına gelerek tören 
komiserlerinin göstereceği yerle
ri alacaklardır. 

B - Törenden evvel Atatürk 
büstüne çelnk konacaktır. 

Devamı üçUncü aahlfe:Je 

-···-Yeni alemdarı 
Bir gün trenle İoönüoden ge· 

çerken benimle birlikte yolculuk 
eden ve gördüğü yerler hakkın
da haberler soran İsviçreli bir 
gazeteciye: 

- Buasını defterinize eyice 
kaydediniz, demiştim, şimdi, be
nim duyduklarımı sizin duyma· 
nıza, belki, imkan yoktur. Fa-
kat burada birbirine ek1enmiye 
başlanan zafer halkaları, sızın 
doğup büyüdüğünüz bir şehre, 
Lozana kadar uzanmıştı. Lozan 
bizim milli tarihimize giren bir 
isim oldu; siz de İnönünü, def
terinize olsun, kaydediniz! 

O zaman daha soyadı kaou · 
nu çtkmamış ve yeni Türkiye
nin ilk soyadı olan Atatürkten 
sonra gelen İnönü adı, gene 
onun tarafından, onun savaş ve 
barış arkadaşına armagan edil
memişti. 

Şimdi ikinci Cumhur Reisimi
zin uğurlu devresi başlarken o 
gün, o yabancıya söylediğim bu 
sözleri hatırlıyorum: 

Eğer gazeteci dostumun ha
fızası, zayıflamamış ve eğer def
terindeki notu unutmamışsa, 

Türk milletinin kendisine şimdi, 
reis ve şef olarak seçtiği büyük 
evladının bu zafer meydaniyle 
adaş olduğünu hatırhyacaktır. 

Kendi halinde' bir türk kasa
basına tarihin dili oldukça tek-
rarlıyacağı büyük bir zaferin 
bütün bir şöhretini bığışlayıp 
ondan, yalnız bir isim alan kah
raman, şimdi Şefi Atatürkün 
yerinde ve Atatürk milletinin 
başındadır. 

Onlar, korkunç savaş günle
rinde de, barış yolunda, terak
ki ve umran yolunda ettikleri 
savaşlarda da ayoı cephenin ön 
safında değil miydiler? 

Pilevnenin çetin muharebele
rinden birisini anlatan bir mu-
harrir, orada. tabur bayrağı ile 
il eri atılan hır ha yrak tarın vu-
rulup düşerken elindeki sancagı, 
bir başkasına nasıl devrettiğini 
yazar ve sonuna : 

" Nihayet, bu çetin savaşta 
tapur, hemen, hemen, erimiş, 
fakat son dakikaya kader san
cak yere düşmemişti. ,, 

Bugün, ecel, biiyük davamı
zın eşsiz alemdarını elimizden 
almış bulunuyor. Fakat, o san
cak, her zaman onunla ve her 
zaman onun gibi milletin saygı 
ve sevgisiyle beraber bulunan 
yeni alemdara geçmiştir. Biz de 
Atatürkün manevi, fnönünün 
maddi ve manevi önderliği ar
kasında, aynı bayrağın gölge-
sindeyiz. N. A. 
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Atatü le Parfait,, 
Tarib isrn' d . k h . ka d d.' ın en sonra gelen bir sıfatla ancak bır aç şa sıyet 

le YMe ıy.0~· Alexandre le Grand, Ricbard Coeur de Lion, Suluman 
agnıfıqu p· · · 1 b' · · dah e, ıerre le Grand... Bu ısım er arasına ır yenısı 

a geçti: 

BAT~~~RK LE PARFAİT 
v u. tabın ilk defa kuJlanan Fransız muharririni tarihe ilk işareti 
erınış bir h k'k At .. a ı at dostu olarak hiirmetle anacım. 

kturk, cesarette gelmiş geçmiş hiç bir insanla kıyas edilmi-

aYccle kadar kıymetli idi. Ona meşhur İngiliz Kıralı Ricbard gibi 
rs an .. ki k 

olurd yu~e i demek, varlığının ancak bir cephesini adlandırma 
b·ı· d~· O na büyük demek ise bir sıfat değil, ancak bir isim ola-

1 ır ı O rn··k d b k b"tü d'' ınill ' . u emmel bir insandı . Fransızca an aş a u n unya 
~tlerı, ~u ismi kendi dillerine çevirerek kullanmalıdırlar: 

T TATURK LE PARFAİT 
arib, İçten ve dıştan binlerce düşmanın ihanetine uğramış ve 

~:rç~ pa~ça olmuş bir milleti yerden kaldırıp göklere yükselten 
M :uce ınsanı, yalnız ve yalnız mükemmellikle vasıflandırmalıdır. 

~ arebe meydanında en kahraman asker ve en iyi kumandan, 
sa onda en kibar bir medeni adam, bütün memleketi mektep ya· 
r~rak okutmak isterken en başarılı bir öğretmen, devlet başkan-
ıgında en idareli ve uzak görüşlü bir Şef, siyasi davalarda en 
~~Ştnaz sezişli bir diplomat, hususi münasebetlerinden en vefalı 
•1 ~r dost, millet ve memleket meselelerinde en ateşli vatanperver, 
1 ıın araştırmalarında en çalışkan bir mütetebbi; ne bileyim, her 
~;:de ve her şeyde daima en mükemmel yapmak istiyen adam. 

na ancak : 

ATATÜRK LE PARFAİT 
Denilebilirdi. Bunu biz : 

is ~E~AL ATA TÜRK 
nııle ıfade ediyoruz. Bu ismi anarken bu manayı biç bir zaman 

unutınıyalım. 

Hasan - Ali YÜCEL 

Acu n büyük ölmezine 
Çöktü bugün bir sema bir ulu güneş söndü. 
K~rardı bütün dünya sanki zmdana döndü; 
Gonlünıüzü bürüdü bu matemin havası ; 
B?tün cihan paylaştı tükenmiyecek yası. 
Bır Ulu Tanri idin yoktan var ettin bizi ; 
Y" .. 

uruyorduk arkandan tuttuğun parlak izi. 

Bıraktın bizi öksüz hangi diyara kaçtın 
Ah .. Atam kalbimizde geçmiyen yara açtın 
Nasıl şifa buluruz Sen olmadıkça nasıl 
Dolaştı dudaklarda hınçkırığın muttasıl 
Boyandı siyahlara vatanın sağı solu 
Kan ağlıyor ardından matemli Anadolu 

Saçlarında güneşten bir demet altın vardı. 
G" 1 · .02 erınde Denizden pırıltılar yanardı. 
B~.r deniz gömülür mü bir güneş gömülür mü ? 
Soyle insafsız tanrı Atatürküm ölür mü ? 
Bu ne derin ıstırap ne ezici bir melal 
Ufkumda Güueş gibi uçtu Mus'·afa Kemal 

Nasıl insan inanır öldüğüne Atanın 
S~yende unutmuştum iniltiyi vatanın 
Şı.ındi sensizliğine hınçkmyor yanıyor 
Gönüllerde bin damar bir lahzada kanıyor 
On sekiz milyon evlat arkanda yetim kaldı 
Lanet olsun ecele öcünü bizden aldı, 
Git ölüm çek üstünden uğursuz kanadını 
O Tanrıdan uludur. Bilmez micıin adını 
Onu bir cihan tanır bütün ülkeler tanır 
Onu sever her Ulus güzlerinden kıskanır 
~Ömülür mü toprağa bir vatan gömülür mü ? 
aşıyor gönlümüzde Atatürküm öliir mü ? 

~ 
M. Esin 

Hava raporu 
tnkara 18 - Devlet meteo 

ro oji işlerı' u "d'' }" v .. d mum mu ur ugun-
en teblig~ d' 1 • • H e ı mıştır: 

İcra mütehassısının raporu 
Adliye teşkilatına ve 

barolara gönderildi 
ava suhunefr 

D" . 
K une nazaran hava suhuneti 
ar~~eniz kıyılarında 1-2 dere

}~3 ydkselmiş diğer bölgelerde 
erece düsmüştür. 

En küçük s~hunet sıfırın al
tındf\ K··t h u a ya Kırşehir Konya 
Sivas, Erzuru~da 6, Ul~kışlada 
8, Karsta 12 derecedir. 

En yüksek suhunet Çanakka
lede 15, İzmir, Islahiye 16, Bod-
2oınd 18, Antalya ve Adanada 

erecedir. 
Yağış vaziyeti: 
Bugün Çanakkalede çok bu-

Dcvı1111 3 üncü snhlfede 

İcra ve iflas kanununun bu
günkü ihtiyaçlara uygun bir 

şekle sokulması için getirilen 
mütehassıs tarafından verilen 

rapor mütehassıslara, hakimle
re, icra reislerine ve barolara, 

gönderilmiştir. Proje bu makam 
lar tarafından tetkik olunacak 

ve her makam proje hakkında
ki mütaleasını bakanlığa bildi
recektir. Bu mütalealar bakan
lıkta toplandıktan sonra bir 
heyet tarafından tetkik oluna· 
cak ve yeni icra ve iflas kanun 
projesi hazırlanacaktır. 

AY91N 

YURTTA 
.......................... 

Matem töreni 21 sonteş
rin saat 15 te başlıyacak 
Bu saatte heykel, büst ve meydan

larda toplanılacaktır 

Parti tören proğramı tamim edildi - Bu tamimde 
törenin teferruatı tesbit edilmiştir 

Parti Genel Sekreterliği, büyük kurtarıcının ölümü dolayısiyle 
bütün yurtta yapılacak büyük törenin layık olduğu intizam ve ih· 
timamla yapılması için bir tören programı hazırlamıştır. Bu prog
ramı aynen aşağıya koyuyoruz : 

Partimizin Umumi Reiri Türk milletinin büyük kurtarıcısı ve 
Şef'i aziz Önderimiz Atatürk'ün varlığına ve hatırasına bağım• zı 
onun ölümü dolayısiyle yapılan büyük törende temin edilecek in
tizam ve ihtimamla göstermek ödevi karşısındayız. Bunun için şu 
noktalara fevkalade dikkat edilmesini dilerim. 

Dahiliye Vekaletinin yaptığı 
tamimlerde cenaze töreninin 
zaman ve sureti icrası bildiril
miştir. Bu esasa göre Ankara· 
dan başka bütün vilayetler 21 
İkinciteşrin 1938 Pazartesi gü
nü aşağıdaki maddelerde yazılı 
tedbirleri alacaklardır. 

1 - Tören saat on dörtte 
başlıyacaktır. 

2 - Halk tam saat on dört· 
te heykel ve büst olan yerlerde 
bunların etrafında, olmıyan yer
lerde cumhuriyet meydanların

da toplanmış bulunacaktır. 

3 - Heykel ve büst bulun
mıyan meydanlarda güzel ve 
büyük bir kürsü üzerine Atatür
kün iyi b'r fotoğrafı konacak
tır. Kürsü Türk ve Parti bayra
ğiyle örtülecek biç bir !)İyah 

işareti bulund4rulmıyacaktır. 

4 - Toplanma işi güdümlü 
ve intizamlı olmalıdır, bu mak
satla alakadar ve salahiyetli te
şekküller mümessillerinden bir 
komisyon toplanarak toplanma 
yeri tetkik edilmesi ve toplan
ma şeklini gösterir birer kroki 
yapılarak toplanmayı idare ede
cek kafi miktarda memur tayin 
olunmalı ve bunlara vazifeleri 
öğretilmelidir. Parti mensupla 
rının bu işte ödevlendirilmesi 
esastır. 

5 - Ata türkün büyük eserini 
emanet ettiği Türk gençliğine 
ve talebelere toplanma meyda · 
moda ön safta yer verilmelidir. 

6 - Bando mevcut olan ve 
Şopenle Betbofcoin matem ha
valarml çalabilecek v~ziyette 
bulunan yerlerde istiklal mar- 1 

şıodan sonra törene bu havalar-
ı 

la başlanılır bando bulunur ve 
1 bu havaları çalmak imkanı ol

mazsa tören istiklal marşiyle 
başlar, bando olmıyan yerlerde 
dahi istiklal marşı ağızdan söy
lenilerek tören açılır ve artık 
bundan sonra hiç bir şey ça
lımaz, 

7 - Tören bu suretle açıl
dıktan sonra her yerde üç nu
tuk söylenecektir. Bunları parti 
mümemessili belediyeden biri 
belediye olmıyan yerlderde 
köy ihtiyar heyetlerinden biri 
ve halktan bir genç söliyecektir. 

Halkevi olan yerlerde Halkevi 
üyelerinden bir zat da nutuk 
söyliyccektir. Nutuklar mahalli 

parti örgütünün tasvibinden ge
çecektir. Bu nutuklarda Atatür
kün eserleri memlekete ve mil
lete yaptığı büyük hizmetler ha
yatı ve Onun aramızdan ayrıl

masiyle duyulan yas ve eler» 
tebarüz ettirilecektir. Kendi nu
tuklarından omıncu yıl nutku ve 
gençliğe hitap gibi parçalar, ve
cizelerden secilmiş bazı kısımlar 
okunacaktır. 

Nutuklar milletin Atatürke 
saygı ve sevgisini ebedi olarak 
onun manevi varlığı ve hatırası 
etrafında toplanacağını bu top
luluktan en büyük milli vah
det ve kudreti alacağını ese· 
rine bağının bu birlikte ebe
dileşeceğini söyliyerek ve niha
ydi ı de Atatürkün eserlerine ve 
yaptığı inkılaplara daima artan 
bir inanla bağlı kalıp onları 

ileri götüreceklerine andiçerek 
bitecektir. 

8 - Tam saat 16 da Dahi
liye Vekaletinin yaptığı tamim
de zikrettiği veçhile ve vasıta

larla bildirerek üç dakikalık bir 
~ükfıt ve ihtiram vakfesi yapı
lacaktır. Tam bu saatte sükut 
ve ihtiram vazifesini yapabil
mek için yukarıda söylenen me
rasim ve nntuklar ona göre ter
tip ve tan1im edilt:cektir. 

9 - Üç dakikanın hitamın
da altı meşale derhal ateşlenir 
ve Atatürkün heykeli büsıü ve 
yahut resmi önünden ihtiram 
geçidi başlar bu suretle halk 
dağılarak merasim sona erer. 

10 - Toplanma meydanma 
gelirken arzu edenlar heykel 
büst veya fotoğrafları önüne 
çelenk, buket veya yeşili k ko
yabilirler. 

11 - Halkevlerinde 22 İkin
citeşrin 1938 Salı gününe kadar 
toplantılar yapılmıyacaktır. 

12 - Hareket toplantı ve 
merasim esnasında hiç bir siyah 
işaret bulunmıyacaktır. 

13 - Bütün bu merasime ait 
her yerin ayrı ayrı vaziveti tes
bit edilerek bir raporla ve 
mümkün olan yerlerde bu me· 
rasim intibaları fotoğraf sinema 
ile tesbit olunup bunlar ela bi· 
lahare basılmak üzere Parti 
Genel Sekreterliğina günderile
cektir. 

Bu hususlara edilecek dikkat 
Türk milletinin btitün düya gö 
zü önünde intizam ve olgunlu-

SAYI : 39~ 
c 

Atama! .. 
Sana ölmüş diyorlar, buua 

ben inanmam!.. Bağırırım, hay· 
kırırm bütün kainata: 

- Yalan!.. Yalan!.. Yüzbin 
kere yalanİ., 

Kafasızlar!.. Size sorarım ben; 
hiç bir tarih ölür mü? .. Bir koca 
Türk gömülür mü? .. 

Ey Atam!. 
Sen bir tarihsin; ki Seni ben 

bu dünyada koyacak bir yer 
bulamam .. . 

Sen bir hazinesin; ki her hüc
renin beheri kıymet kabul et
mez .. 

Sen bir dehasın; ki sana nis
bet olarak belki, her biri bin 
Sezara, İskendere bedel olan 
Attilla, Anibal, Fatih, Yıldırım 
ve bin nice bakanlar Kütlesini 
kullanırım .. 

Sen bir Ersin; ki senin radyom 
gözlerinin önünde yedi devletin 
belleri tutmaz, beyinleri işlemez 
oldu, yedi renk bayrağın renk
leri soldu .. 

Senin Afyon cephesinden yük
selen sesinden coşan dalgal u 
durdu, duran tayfonlar, boralar 
esti, esti ... 

Senin sesine koşan bu millet. 
senin ölnünde bir ordu kurdu .. 
İşte bu ordunun başına sen geç
miştin Türkün büyük Bozkurdu .. 

Senin ölmen bir milletin öl
mesi demektir .. 

Hayır!.. hayır!.. 
Bağırırım içimdeki volkan sö

nüp kül oluncaya kadar .. hayır!. 
hayır! .. 

Sen ölmedin Büyük Atam, 
Sen ölmedin!.. Bu kara toprak
lara hiç te gömülmedin!.. 

Sen, sen ancak benim kalbim
deki ebedi yerine geçtin .. 

İçimde kükreyen volkanımı 
deştin!.. 

"Ey hürriyet için kendini Sa
kız adalarında çörüten Namık 
Kemal! 

Ey Attilla, Ey "Tanrının kır· 
bacı,, isimli Hunların altın tacı!. 

Kalkınız artık kalkınız; geli
yor bakın altın başlı, güneş yüz
lü Atamız .. Geliyor, geliyor sizi 
altın tarihlere katanız ... 

Aydın ortaokul sınıf 111 B 
No 728 Hüseyi Ayap. 

~ ·•~2Cı((<• 

Halkevei 
başkanlığından 

26/11/938 Cumartesi günü 
spor şübemiz tarafmdan bir kır 
koşusu tertip olunmuştur. 
Koşuya iştirak edecek sport

men gençlerimizin adlarını 22/ 
111938 gününe kadar halkevi 
bürosuna yazdırmaları rica olunur. 

ğunu göstereceğine nazaran işe 
fe•ıkalade ehemmiyet verilme
sini her teferruatına kadar icap 
eden sarih emirlerin verilmesini 
Parti arkadaşlarımdan rica ede
rim. 

14 - Bu tamimin derhal bü
tün teşkilat kademelerine ve 
Halkevlerine gönderilmesi alınıp 
anlaşıldığının ve tamim olundu
ğunun telle bildirilmesi lazımdır. 

15 - Bu tamim genel ispek 
terliklere Parti İlyönkurul Baş
kanlıklarına gönderilmiştir. 

Dahiliya Vekili 
C.I I.P. Genel Sekreteri 

Dr. Refik Saydam 



SAVI : 396 

• 
icra ve iflas dairelerinin yeniden 

tanzim ve tensikine dair tetkikler 

Haczolunan gayri 
menkullerin idaresi 

-4-
Madde: 93 a. 
11 Haciz devam ettiği müddet

çe, icra dairesi gayri menkulün 
idare ve işletilmesi için lazım 

gelen tedbirleri alır, yeter ki 
gayri menkul istihkak iddiasın
da bulunan üçüncü bir şahsm 

yedinde bulunmuş olsuo. 
" İcra dairesi hatta borçlu 

hacizdenr; evel gayri menkulü 
üçüncü bir şahsa emaneten bı
rakmış olsa bile gayri menku
lün idaresile müke!ltfLir. Daire 
hatta takibi muvakkaten talik 
edildiği sırada ( 52 inci ve mü
teakıp maddelerle konkordato 
mühleti ) ve 111 inci maddeye 
tevfikan borçluya verilen müh
let esoasmda da gayri menku
lün idaresile mükelleftir. 

" icra dairesi kendi mesuli
yeti altında gayri menkulün 
idare ve işletilmesini üçüncü bir 
şahsa tevdi ve hatta borçluyu 
işlenme ile tavzif edebilir. Bu
nunla beraber bu son halde 
gayri menkulün toprak ve ağaç 
mahsullerinden bir kısmı geçin
mesine medar olmak üzere ken
disine bırakılırsa, borçlunun hu
susi bir surette hakkı yoktur. 

" Gayrimenkul gelirlerinin 
yetmiyeceği melhuz bulunduğu 
takdirde, icra dairesi alacaklı

dan idare masrafları için avans 
istemek salahiyetini haizdir.,, 

Madde: 93 b. 
"Haczolunan gayri menkulün 

idare ve işletilmesi, eyi randı
man bir halde tutulması ve 
bundan başka toprak ve ağaç 
mahsullerinin toplanması ve hu
susi ufak tefek tamirat icrası 
ve masraflarının tediyesi, ekin 
ekme ve fidan dikme, mutat si
gorta mukavelelerinin inikat ve 
tecdidi, kira ·mukavelelerinin 
feshi, kiracıların çıkarılması, ye
ni kira mukaveleleri akti, mah
sullerin toplanması ve satılması, 
icabında takibatta bulunmak su
retiyle adi icar ve hasılat icar
laranm tahsili kiralıyanın mecur 
dahilinde mecur eşya üzerinde
ki hapis hakkının istimali, mü
teamil aidatın tediyesi (sn; ha
vagazı, elektrik ve saire hak
kında) için lazımgelen bütün 
tedbirlere şamildir. Buna muka 
bil idarenin devamı sırasında 

vadesi gelen veya evvelce va
desi gelmiş olan iP,otekli faizler 
tediye edilemez. 

Madde: 93 c. 
"Haczolvnanan gayri menku

lün hüsnü idaresi için mahke
meye veya istisnai yahut mü
him masrafları tazammun eden 
tedbirlere müracaat etmek icap 
eder ve teahhurda tehlike mev
cut bulunurs, icra dairesi resen 
lüzum gördüğü tedbir]eri alır. 
Ancak icra dairesi gayri men
kul kendilerine rehnedilmiş ta
kibatta bulunan alacaklılarJa 
(kanunu medeninin 77 7 iı ci 
maddesi) borçlu dahil olmak 
ilzere, takibatta bulunan ala
caklıları, şikayet etmek hakkını 
haiz bulunduklarını bildirmek 

suretiyle hemen alınan tedbir
lerden haberdar eder. 

" Teahhurda tehlike mevcut de
ğilse icra dairesi evlemirde, mü
nasip bir mehil tesbit etmek ve 
alınacak tedbirlerin masraflarına 
kapatma tarzı hususunda sarih 
teklifler dermiyan etmak sure
tiyle, borç'u ile alacaklılırm fi
kirlerini alır. 

Teklifler cerhedilmeden müh
let geçerse, bunlar kabul edil
miş sayılır. Borı;lu ile alacaklı
lar başka türlü tedbirler alın
ması hususunda anlaşılırsa, icra 
dairesi alınan talimata göre ha
reket enmek mecburiyetindedi r. 
Yeter ki alacaklılar ]azın gelen 
masrafları peşin versin veya pe
şin vermediği takdirde kafi mik
tar varidat menbelarına sahip 
bulunanlar. Alakadarlar kabul 
edilecek hareket tarzı hususunda 
anlaşamazlarsa, icra dairesi tet
k ik merciinden lazım gelen te-
minatı istiyecehtir. 

Madde: 93 d. 
D ... vşirilmiş hasılat tutnriyle 

adi icar ve hasılat tutarı evel
emirde idare masraflarını temin 
etmiye ve borçlu ile ailesinin 
idareleri içiıı kabul edilen nakdi 
muavenet ifaya yarar. Geriye 
keılan para 100 ve 101 illci mad
delerdeki iştirak müddetinin bit
mesinden ve muvakkat pay cet
velinin önceden iflas dairesine 
bırakılmasından sonra, aladar
lara mukannen zamanlarda da
ğıtılır. Hasılatın paraya çevril
mesi hakkında açtıkları davaya 
itiraz vaki olmıyan rehinli ala
caklıları davaya itiraz val<i ol
mıyan rehinli alacaklıların rüç
han hakları vardır. 

" Tabii ve medeni semerelerın 
safi tutarı haczede.n \'e rehinli 
alacaklıların alaccığını tamamen 
ödemiye yeteJs takıp kendi
l~ğinden durur ve paralar~." 
kati paylaştırı'm lsına tevessul 
edilir· elverir ki rehnin paraya 

' 
çevrilmesi hakkındaki dava baş-
lamış ve haczedea alacaklıların 
iştirak müddeti bitmiş olsun, 

"Ta'<ip gayri menkulün pa
raya çevrilmesiyle nihayet bul
mazsa ( madde: 110) tabii ve 
me deni seınerelerin safi tutarı 
takip eden nl c~klılara dağıtı
lır. 

"Gayı i menkulün paraya çev
rilmesinden evvel borç:unun if
lasına karar verildiği ta 1'dirde 
henüz dağıtılmıyan tabii ve 
medeni scmerelerin safi tutarı 
masaya dahil olur. 

24 Madde: 97 (İstihkak iddia-

ları). 
Borçlu ile üçüncü şahıs ara· 

sında söz birliği netices! hiç bir 
maddi esasa dayanmadan ve 
ve sırf haczedilen malların sa
tışını tehir veya menetmek ga
yesiyle iiçüııcü şahsık istihkak 
iddiasında bulunan çok defa 
vaki olan bir şeydir. Bu kabil 
hile ve desiseleri önlemek için 
97 inci maddenin tadili ve şu 
şekilde tamamlanması icabeder: 

AYDIN 

Milli matem töreni 
Baş taraf• birinci sahifede 

(Çelenk koyacaklar çelenkle- 1 
rini kendileri bazılıyacaklardır. 

Çeleoklere kırmızı zemin üzerine 
beyaz yazı yazılacaktır. ) 

C - Çelenkler konulduktan 
sonra törene askeri bandonun 
çalacağı İstiklal marşı ile baş-
lanacaktır. Bundan sonra Halk
evi bandosu matem havası ça
lacaktır. 

Ç - Bundan sonra şu sıra 
ile söylevler verilecektir 

İ'bay ve Parti baskan; Özde-
mir Günday. • 

Belediye reis vekili Raif Ay
doğdu. 

Halkevi üyelerinden Refik yıl 
dırım Tellicğlu. 

Gençlik adına sanat okulun
dan bir talebe. 

Söylevler saat 16 da Litecek
tir. 

D - Saat tam 16 da atıla
cak bir topla 3 dakika saygı 
sükutu yapılacaktır. 

E - 3 dakika hitamında 

mtrasim komiserlerinin işaretile, 
2 sporcu, 2 Sanat okulu ve 2 
Orta okul talebesi tarafından 
büstün etrafındaki altı meşale 
ateşlenecek tir. 

F - Meşaleler ateşlendikten 
sonra saygı geçidi başlıyacaktır. 
GEÇİT SIRASI: 
Protokol m cibince İl bay ve 

komutan, teşrifata dahil ü~t su-

1. 2 inci karar şu metni ta· 
şıyacakt r: 

baylar ve subaylar, daire amir 
ve müdürleri, umumi meclis, şe
hir mecHsi, Parti, Halkevi, ha
yır kurumları idare heyetleri, 
asker, okullar, sporcular ve 
halk .. 

G - İhtiram geçidine alanda 
bulunanlar eksiksiz iştirak ede
ceklerdir. Karışıklığa meydan 
vermemek üzere halkımızın sü
hunet ve saygı ile geçmeleri ve 
tehacüme meydan vermiyerek 
intizamı ihlal etmemeleri rica 
olunur. 

H - . İhtiram geçidinden son 
ra törene son verilecek, halk 
sükunetle dağılacaktır. 

3 - Marasim baş ~komiseri 
Emniyet direktörü Ekrem So
kollu, komiserler komutanlıkça 
tayin olunacak bir subay, Kül
tür i~pekterleri Necip" Gözen . ' 
Fikret. Başaran, öğretmen Celal 
Gürsoy, Parti sekreteri Osman 
Becerik, belediye fen memuru 
Cevdet Nurgaz, belediye zabıta 
amiri Süleyman Köksaldır. 

Merasim komitesi -·-
Artırma ve eksiltmeler 

ıçın teminat 
Belediye ve Hususi idareler 

tarafından yapılacak artırma ve 
eksiltmeler için alınacak temi
nat akçelerinin mal sandıkları
na yatmlmasının usul ittihazı 
kararlaşmıştır. 

"Mahkemeye müracaat olun
dukta davacıdan ya peşin para 
veya sağlam kıymetli tvrak ve
ya muteber bir banka t Pminat 
alınmak şartiyle, mahkeme ta
kibin talikini emreder ,, 

lunan vergilerle devlete gelen 
bir hüküm diğer resimler 5 inci 
sıra rüçhan hakkından istifade 

1 ederler. Binaenaleyh 100 üncü 

2. Şu mealde yeni üçüncü bir 
fıkar ithal edilecektir : 

" Bununla beraber, istihkak 
iddiasının sırf satışı tehir etmek 
gayeile suiistimal edildiğini ka
bul etmek için c~ddi sebepler 
bulunduğu takdirde, mahkeme 
takibini talikini reddebebilir ,, 

3. 6 ıncı fıkra şu hükümle 1 

tebdil edilecektir: 
" İstihkak iddiası ancak hac

zedilen şeyin satışının tesbitin
den sonra ileri sürülürse, iddia
daki tehir sebebi ne olursa ol
sun gene satış yapılacaktır. Bü 
takdirde üçüncü şahıs paraların 
dağıtılmasına kadar satış bede
li hakkında istihkak iddiasında 
bulunabilir. Mahkeme ikiııci ve 
üçüncü fıkra hükümlerini tatbik 
eder.,, 

4. 7 ve 9 uncu f.kralar. 
Yüz de on taıminatın asgari 

haddini yüzde yirmiye çıkarm:ık 
muvafık olacaktır. 

23. Madde: 100 
Devlet alacakla· ı ile hususi 

şahısların alacakları arasında iş
tirak haline gelince, bir rapor
tör (Ankarada profesör Sabri 
Şakir Ansay) haczeden alacak
lılar sırası hakkında kanunda 
hiç bir hüküm mevcut olmadığı 
fikrini izhar etmiştir. Bununla 
beraber kanun 140 ıncı madde
nin 2 inci ftkrasmda alacakl.
ların 206 ıncı madde mucibince 
iflas halinde hangi sıraya j!ir
meleri lazımgeliyorsa o sıraya 
kabul olunduklarmı sarahaten 
söylemektedir ve bu hükme gö
re devlet hazinesince tahsil o-

maddeyi tamamlaınağa mahal 
yoktur. 

26. Madde: 103. 
Mer'i kanuna göre zabıt va

rakası tutulurken hazır bulun
mıyan alacaklı veya borçlu üç 
gün içinde zabıt varakasını tet
kik ve diyeceği varsa söylemesi 
için icra dairesine davet olunur. 
İsviçre kauununa göre (madde: 
113) zabıt varakası sureti ha· 
cizden itibaren üç gün içinde 
alacaklı ile borçluya tevdi olu
nuur. 

Bundan başka, ahcaklı borçlu
ya bırakılan haczi kabil olmayan 
malların cetvelini istiyevilir. Türk 
kitnununun kabul ettiği usul 
ameli bir usul değildir. Haciz 
zabıt varakası münderecatma 
vakıf olmak istiyen alacalclı ile 
borçluluyu ve alakadarları da· 
vet etmek ve kendilerine malu
mat vermekle mükellef memur
Jarı fazla işgal eder. Zabıt va
rakumın bir suretini hacizden 
üç gün içinde alacaklıya ve 
borçluya verilmesi hususunda 
büküm vazetmek şayanı te' cih 
olacaktır. 

"Binaenaleyh 103 üncü mad
de ilga ve yerine şu kühüm 
ilave edilecektir. 

"Hacizden üç gün içnde za
bıt varakası sureti alacaklı ile 
bsrçluya verilir. 

" Alacaklı borçluya bırakılan 
hacizi gayrı kabil m-.ılların c ... t
velini istiyebilir. ,, 

27. Madde: 104. 
103 üncü madde ile kabul 

edilen yenilik 104 üncü madde
de buna benzer bir tadilat ya
pılmasına lüzum gösterir: 2 inci 
ve 3üncü fıkralar aşağıd.ıki 
hükümlerle tebdil edilecektir: 

(Sonu var) 

YOZ: 3 , 

Hava Raporu 
B•4hr. fı 2 inci sayfada 

lutlu, Trakya ve şimali Ege böl· 
gel erinde açık geçmiştir. y aj'ış 
kaydedilmemiştir. 
. Karadeniz, Ege, Trakyada 
şımalden en çok 7 diğer bölge-
!e~de müthavvil olarak saniyede 
ıkı metre süratle esmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti: 
Yurdumuzla civar memleket

lerin umumi hava vaziyetlerine 
nazaran yarın için havanın Ka-
redeniz kıyıları ile doğu Ana
doluda çok bulutlu, az bir ih-
timalle mevzii yağışlı, Trakya 
Kocaili, Egenin şimalin<le bu
lutlu diğer bölgelerde açık 
geçecegı tahmin edilme· -
tedir. Bugün Ankarada bava 
açık geçmiş ruzgar saniyede bir 
metre süratle şimalden esmiştir. 
En yüksek suhunet 9 derecedir. 

Saat 14 te yapılan rasadata 
göre bava tazyikı 685, deoiz 
seviyesine göre 764 milimetredir 

Bugün İstanbulda hava bulut
lu geçmiş ruzgir garpten 3 met
re süratle esmiştir. En yüksek 
suhuoet 14 derecedir. 

Hava tazyiki 766 milimetredir. 
Komşu memleketlerde hava 

vaziyeti : 
Sivastopol, Odesa, Bükreşte 

çok bulutlu, Sofya, Selioik, Ati
nada bulutlu geçmiş ve riizglr 
Sivastopol, Odesa ve Bükreşte 
şimali garpten·6, Sofyada garp
ten beş, Selinikte saniyede 3 
metre süratle esmiştir. En yük
sek suhunet Sofyada 4, Bükreı 
3, Odesa 8, Selinikte 14, Ati
nada 18 derecedir. 

Aydın As. Sa. Al. Ko
misyonundan : 
Aydın birliğinin ihtiyacı için 

( 96000 ) kilo yulaf veya arpa 
açık eksiltme ile münakasaya 
konmuştur. 

Hangisi ucuz olursa onun iha
lesi yapılacaktır. ihale 25 ikiııci 
teşrin 938 cuma günü saat 10 
da Aydın askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Arpa
nın muhammen bedeli 4195 lira 
20 kuruştur. Yulafın muhammen 
bedeli 4435 lira 20 kuruştur. 
Yulafın ilk teminatı 332 lira 64 
kuruştur. Arpanın ilk teminatı 
314 lira 64 kuruştur. Şartnamesi 
Aydında askeri satın alma ko
misyonunda görülebilir. Taliple
rin mezkiir günde kanuni vesa
iklerile birlikte komisyona mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

918 
9-14-19-24 

Söke Belediye riya
setinden: 

Elektrik fabrikası için 276 
lira 50 kuruş bedeli muham
menli ve eksiltme şartnamesi 
belediyede mevcut muhtelif e
lektrik malzemesi satın alına
caktır. İhale 5/12/938 saat 15 
tedir. İsteklilerin belediyeye mü
racaatları ilan olunur. 

948 19 23 26 1 

Söke Belediye riya
setinden: 

Söke Belediyesinde taşlı taı
sız 2817.75 M2 kaldırım tamiri 
750 lira 5 kuruş bedeli muham-
menli 14/11/938 taıihinden 5/ 
1 l /938 tarihine kadar 21 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuı
tur. 

Taliplerin ihale gü~ü olan 5/ 
12/938 günü saat 15 te teminat 
akçelerile birlikte Söke beledi
yesine müracaatları ilin olunur. 

947 19 23 26 1 



Yli: 4 

ilan 
En ~!dın Vilayeti Daimi 

curneninden : 
1 - Ek ·ı A d . . sı trneye konulan iş 

Y ın ılınin ç· k 
nıekte . ıne azasında ilk 
k P ınşaatı 27570 lira 31 
u2ruş keşif bedellidir. 

-B . 
evrak u ışe aid şartname ve 

şunlardır 
A- . 

ailt Kapalı zarf usulile ek-
Bın:_şartnarnesi 
C _ Mukavele projesi 

~a t Bayındırlık işleri genel 
., r naınesi 

D - F • E _ e~nı şartname 
F Keşıf metraj cetvelleri 

ı - Resimler 
stiyenl b N er u evrakı Aydın 

afıa rnüd" ı·· .. .. d ur ugun e görebilirler. 
3 

- Eksiltme 8/12/938 per
şembe ·· " d . . gunu saat 15 de vilayet 
aıını ene.. . d 
4 urnenın e yapılacaktır. 

- Eksiltme kapalı zarf 
Us l'l u 1 e Yapılacaktır. 

· .
5 

- Eksiltmeye girebilmek 
ıçı~ isteklilerin 2068 l iralık mu· 

d
va kat teminat vermesi ve Ay
ın ·ı · vı ayetinden bu iş için alın-

rnış rn·· t . 
t u eahhıtlik vesikası gös· 
erm · 

b d ~sı yaptığı en büyük işio 
e elı 2500 liradan aşağı olma

ması müteahhidin bizzat diplo· 

malı mühendis veya mimar ol
ması veya bunlardan birisile 
müştereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yu
karda üçüncü maddede yazılı 

saattan bir saat evveline kadar 

Nafıa dairesine getirilerek ek

siltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 

yazılı saata kadar gelmiş olma· 
sı ve dış zarfın mühür mumu 

ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecik-

meler kabul edilmez. 
18 22 28 3 (935) 

•••••••. Abone şeraiti ········: 
! Yıllığı her yer için 6 lira. i 
~ Altı aylığı 3 liradır. i 
! İdare yeri: Aydında C. H. ~ 

f P. Basnoevi. . . i 
: gaıeteye ait yazılar ıçın : 
1 yaıı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
~ lar için idare müdürlüğüne i 
: müracaat edilmelidir. : : ................................................ . 

lmtlyu aahlb\ ve Umumi Ne,rlya1 
Müd ü rli ı Etem Meodre• 

Ba•ı ldı vı veı ı 

C. P.. P. Baaımevl 
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I~ De;'i~i;,~··;fö)y~si ! 
f: Yeni açılan ve sanatokulu me- ! 
! zunları tarafından idare edilen ; 
• D E M 1 R 1 Ş A T Ö L Y E S 1 nde • 

Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur
'un borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
fennin 

• sahıplerinin atölyemize müracaatları. t 

• Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur : b ve Osman Alpsoy t 
s~~~,"'~P'•lllfl"•lllJJ;!Uı;t'ıı~~~ıııı:ııı!+rıuı~p~qll!:ı 849 ~..-~,~• --...l!ıidılbbdıllııiiıllııiiiıllııtiiı!llıUiıtlı...idlı..~bıUiıllliiı. ~llıUll!bı.jjfJıı;,,u..., 

,........................... ıı, °' llJlllll 1. '••"' 
Biçki ve dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı 
b" • En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
d~lurnunı biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
ırektölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 

yur~ açabilir masrafın çokluğu gözönilne alınarak 
gerı bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
şasrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
l apka çiçek sepet i7leri yağlı boya ve fosfor ders
erl verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· 

zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 
Adres: Gazi Bulvarı S. 7 

784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

a}~~~-~~-~~~ı ~ I 1 ı ı ~ ı • .-

AYDIN SAYI: 59' 
-~------................. ______________________________ _ 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ >i 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,'19 model/erile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

Dil 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 
--- - --- ----


