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Tarihi Yapan 
1 Büyük Millet . 
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15 inci yıla 
girerken 

C 
UMHURIYET onbeı 
yaıında. Bu yazıda 
onbeı yıl içinde bir 
m;JJeti defil bir ta· 

ribi öğündürecelr. baştanbeşa feyiz 
ve hayat fııluraa yurdun her ta
rafına aerilıaif ve aerpilmiı öıleri 

aayacalr. detilim. Onlar röz ka
aaştıracak ıekilde meydaadadar. 
Binlerce yıllık ua yurt üzerinde 
yaı1yaa cedlerimızia ruhuau bıle 

HYindırecek yapıcı, yarabcı kud
ret, reçea bu onbeı yıl içınae 
Türk milletine, Turk idarecileriae. 
Tlrkiye Cumhuriyet bilkWııaebH 

ve bütün bu kuvvetlerin teretli ve 
dibi batı Hvfili büyük ATAMIZA 
naaip oldu. Ba fÜDef ribi haki
kat aeıli•ize ve aeeillere baıtan 
baıa fabirle dolu bır madaariyet 
•l•uıt.r. 

Türk milletiaia tlkeamez e-
aerjiıi iyi bir bat ve ıuurlu bir 

ATATÜRK 
Ey Türk gençliği l Birin

ci vazifen. Türk istik/8/ini. 
Türk Cumhuriyetini ilelebet 
muhafaza ve müdafaa et
mektir. Mevcudiyetinin ve 
istikbalinin yegane temeli 
budur. Bu temel, senin. 
en kıymetli hazinendir. 
istikbalde dahi, seni, bu 
hazineden mahrum etmek 
istiyecek dahili ve harici 
bedhah/11rm olacaktır. Bir 
gün. istiklal ve cumhuriye
ti müdafaa mecburiyetine 
düşersen, vazifeye atılmak 
ıçm. içinde bulunacaqm 
vaziyetin imkAn ve ıeraiti· 
ni düşünmiyeceksin 1 Bu 
imkan ve şerait çok na 
müsait bir mahiyette te
zahür edebilir. istiklal ve 

DİYOR Ki .. 
işgal edilmiş olabilir. Bü
tün bu şeraitten daha ehm 
ve daha vahim olmak üze· 
re. memleketin dahilinde 
iktidara sahip olanlar gaf
let ve dalalet ve hatta hi
yanet içinde bulunabilirler. 
Hatta bu iktidar sahipleri 
şahsi men! aatlerini. müs
tevlilerin siyasi emel/erile 
tevhit edebilirler. Millet. 
fakir ve zaruret içinde ha
rap ve hitap düşmüş ola· 
bilir. Eey Türk istikbalinin 
evladı ı işte; bu ahval ve 
ıerait içinde d11hi. vazifen ,· 
Türk istiklal vs cumhuriye· 
tini korumaktlf I Muhtaç 
olduğun kudret. damarlann
daki asil kanda mevcuttur! 

Türkler ve 
Cumhuriyet 

B ntno demokrat Qlkelerde 
Cumhuriyet; fert •• mu. 

let haklarını, fert ve millet 
bllrriyetıni en sağlam ve keı· 
tlrme yollardan tecelll ettire· 
bilen ileri bir rejimdir. 

Biz türkJer itil bak111d1ııa 
Otekl milletlerle blrleşeblllrlz 
ama Ctımlıurlyetln blro<>k JOkaek 
manftlım daba vardır k.l oalar 
yalnız blzlm duygularım1sa göre 
kıymet abr. Bu yOksek manl
hm batıltea tu kalıplar içinde 
.kısaca ifade edeblJlriı: Cum
huriyet; Aıyaya ballı geri lalr 
yaşayıştan Anupayı bıtlı Uerl 
bir YtttaJışın bıılangıcadır. 

Cumhuriyet; blrllll Ye dlr
lltt ekeli&: bir 1ıtını• her ba· 
kımdao derli toplu bir millet 
oluşudur. Cumburl1et; orta t•I' 
medeniyetine gömQIQ bir ce
miyetin bir silkl•l•t• •ıklne 

'41.re ile durmadın hali ink.i. :!--==========-===~ ~======~":"'====! medeniyetine knuıabllmeddlr. 
lafta. Düa •Hasta ada•• diye 
tavsif edilen aıUetia burtn. röa 
kemapaa uyatlyet ve kadnti 
en muaanit munelr.kitler tarafaa. 
dan da bayranlılda takdir edili· 
7or. Şu halde baatahk Türk mıJ
letiain rubunda, bünyeainde detil, 
kötü idarelerde imıı. Etrafını rör· 
111iyen, mılle~ten tamamıle ayn 
Y•ııyan ve hatta run reçtiltçe 
ırk, tan ve ilmi tarifıie Türk 
killtibilnden uzaltlaıan idarecJe. 
raa, tek bir kelıme ıle hiikQmet· 
leria yıllar ve 71Uarn Türk miJ
letıaıD başında b1ı&l11amuı büyük 
1111Uetımızın aiili karekteraoin 
iakııahaa eDfe1 olmuı, şerefli 
taribınde harıkalar yaratu, buyük 
aedeoıyeUer kuran Turk kudret 
•e deba.a kilaufe utramıı rünq 
fibi muvakkaten hem keadiai, 
hem de ınaantııı &iyaaıadan mab
r11m barakmıştı. Bu hiıl itte kötü 
idare dıye tavııf ettıtiaı~ hiktl· 
llletlerdi. Mıllettea olauya•, mil· 
leti ıormıyea ve ıore11117ea be
Jinıızler ve aabmlerdi. En niha· 
)et tabıi uauolar Türk. milli 
bayataada da hukmünil röatercii. 
Millet tuyık rordultçe kendiaıni 
der1emiye, toplamaya htlada. Mü· 
temadi müaıbeU.r de mılleti laa
kiki ınbbaha tevk etti. Onu.a .... 
rı kudret kayaatıaclua tarıhi ve 
llailli uaaetini kurayu ve kendi 
\'arlataaa timaa1 olan bir kabra. 
"an çıktı bir dibi yetitti o kab
r-..a ve büyük. adam buıüa •il· 
&etia (Ö&bebeti, baf taca Ve fÔn· 
laauo kibeei ATA l 0RK'TÜ. O 
biaaal .Wetia u•i idi. ş... 
tefli ti-.li .Wak Tirk'b neli 
~ret ve vaıbfJaı ciüayaya ltir 
.._., daha tuılb. lfte Türk mil-
leti ba PfM oabeı yal içinde 
l.irc;ok ifler yapb, fakat biitiia 
itler a, feyyu eaerleri iatünde 
lteadi ruhundan yaralbtı büyük 
it ATATÜRK'ÜN tlebaaile ci
la.ada yüksek bır •evki aldı 
'l'&rk'e fÜYenUir, Tftrk'e yaa röz
.. ~ılmaz oldutuau takdir ve 
-yranlıklı oabua iabat ıtti. 

CumburiyetiD pçea oabet ............. ,... ..... ~ 

Cumhuriyetimiz 

Onbeş yaşında 

cumhuriyetine kasdedecek aziz vatanm bütün kaleled 
düşmanlar. bütün dünyada zabtedilmiş, butün tersa
emsali görülmemiş bir ga- nelerine girilmiş, bütün 
libiyetin mümessili olabi- ordu/an dağıtılmış ve mem· 

a DARE tarzlarının keadileri- , /ir/er. Cebren ve hile ile leketin her köşesi bilfiil 
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..haJardır. Açık izın ve açık Tarih, huzurunda eğilmelidir, 
aöslü ol•ak, fuilele dayaamak- Her ünlü kahraman gelmeli dize. 
tar. Tilrk •illeti iteciaaberi açak 
düıünir, açık •öyler, hakkı ve Kurduğun yepyeni bir Türk elidir, 
adal•ti Hver, fazilet• laünaet Sen bir hôrıkasın, sen bir mucize. 
e.ier, aaU bir millettir. 

Bunun içindir ki imparator· Gökler kara iken gönüller karo 
luta• e• ıaıaab gö~üadü~ii de· Sen büyük bir güneş, bir vatan oldun, 
virlerde bile iıtibdat ıdaruı Türk 
milletinill ruhuna bir Ulrli Iİ••e- Bizi götürdün de bir ilkbahara 

15 inci yıhmız Bir millet nrlığıoda bukadır 
kOkln Te mutlu ••tlflkler J•· 

C umburlyet ıı Y•tındadır.. pabllml~. bir millet hayatına 

BugOn, 29 Blrloclteşrinln bukadar hızlı inkişaflar vertt
yalaıı mes'ut b~r donum yılına bilmlıJ, bir cemiyet k.tıltllrüode 

degll a1ol ıamaoda eşılı Ye bu çapta yeollikler meydana 
ınrbDz tarlblmlzio parlak bir getirebilmiş bir de~let tekli bil 
dönQm noktuıu da ulaşmış tQrklerc~ yalnız bir nj!m sayı· 
buluauyoruz. Bu en bllyftk ulus lamaz Cumhuriyeti bir rejimden 
ınaoode Oraek hayatımızıo bll- daha ço& eşsiz blr lokılap ıem· 
ton duru ıydınlJjıaı ferah kalble ooın soymakta, vataa glbl gO· 
ıe1redlyoruz.. Daha doğruıu rnnor görün•ez tehlikelerden 
bu aydınlık içinde dOoyı, bay· kıskanmakta yerden &01• hak· 
ran, blıi aeyrediyor. Ve ilk P· kımız nrdır. 
tandı şunu gOrOyor: 18 mll1oıı Y ti dönomleriola sayııı art
baş, gOnDllerinde yıoao lflkla tıkca, Olk.emizde iş ve kııaoç 
bir tek batı. Atıtnrk.'Q aelAm- kadroıu geolıledlkçe, J•l•J•t 
lıyor. Ba ıoror OşQ11 ardında, ve k.nıtnr ıeviıeat 1nkaeldikçe 
Alblylardaa kopup gelen bir Cumburiyetlıı duygularıma ma
pbl.nıı Yar. Aaadolu yaylaaııııo vacebesindekl manaıı flı o 
dotusaoda coııo, k.OpDkleoen nlsbette yllkselecektlr. 
bu ıablaoışııı Snkaryıdao Dum-

- Arkası ikide - Rıfkı Kulaç 
miıti, o reii• dai•• Mvilmedi, Her şey; yeniden yaratan oldun. 
•treti, kırılıp ablaaak iıteailea G · · ·· 1 O 1 
köti\ btr ıdare tara olaru zorla Adın bir tılsımdır herbir dudakta. oruş er, uyuş ar 
yaıatıldı. l•para\orlak devri•i• k At t • • k c h • t 
aaırlar ıaren idaresi aıtıac1a ba. Bakışın bir kudret oynağı bize; a ur ve um urıye 
yik milleti• röstere•etliti at•ıli Ey genç 1 Yolunda dikkatle bak ta v AZAMIYORUM, ya· ., büviyetimi'lle candan batlılık 
mf'dHiyet ve inlritaf hamleleriai aamıyorum. Kaç defa göıteriyoruz? Ona lı:arıa earialer 
oabeı y.a1a1t ribi pek 1uaa bir Ver kendini onu~ çizdiği ize. 1 1ta1emi aldım, yazmaya kadar geniı ve dsrin, aemaı.r 1ta-
i.iare altanda ıöz kamqbncı bir Rıfat Ne~det Evrime r karar verdim. llti ... dar ıonıuz sevri ve ... habbet 

surette ıö.termeaial Y• bitil• "~~,~E~,~~~Z~~S~a~•~'~·~dz~~·~·~·~·~·~a~•~•~az::e~~__..~~=~•~,6~1 hrdaa aonra içi•İ bir teıir kap- göatermemizin aebebi ıudur: 
duayaDID aDhyamadıjı ba iakiıaf ;; • layer. KafarG iılemez hale reli- Onun, biltüa i•aaaların rıbta 
aırrını iıte bu piıikelojik noktada E B • k B ' yor. Halbuki ne coşkun heyeca- ettiti yüreti millet ve vatanın 
aramak ieap eder. Ba bakıaadaa n u·· yu· ayra· m Dlm vardı. Ne rüzel halara ve uadeti için çarptıtından, Onun 
milleti. luhuDdald de•okrat cam· e 'h h k ld ı mevzularla kafamı iıletiyordum. bütün cı Hın ayran • ığı a • 
buriyet idare aevriıi, onb.ı yıllık B UGON en bllyilk Lozaada dıı belllara yıkmııtık, Ne uzun v• ae okunacık yazı tın bıı11 Türk milletinin ve vata. 
eetU, onb .. • uırhk değil. d.ab.a tıa C11-barlyetle iç L,'llardan Lur yazmaL arzuaunu ta•ıyordum. nının uadet ve selameti içı"n ı'ı· -. bayramımız, en •• - USJ .. • .. ... 

yiizJerae Hırhk bir bayataaı ıbta- i j ...nal•bdlr : C•m· tulduk. Artak kapitill11yoalardaa /\....le bir oabeıinci yıldöaümü lediiinden, Onun semavi rö leri· 
Y. etmektedir. Yani Tlrk mili• .- L,ı d vy ain vüneş b L Til L ·11 t 1ta-ı-te kay111tata· ...., &aaaaalf, Yalaa a tam ve i•tıbu yazacak tam ki. •. Fakat " ı"ıtı r" mı e ve 
tİDia laak& old•tU \g tok eaki '"7• L•-u i.&.tLlal, L ..I •• ~- vatanının t d t -. au rla elftla içia . • .... ıu .. _ ••VUf•Dft ...... •• vaktaki Onun hepimizi derin tees 15 ırap ve na e •em• 
eu.huriyet rejimi ailli kabr.... Millelia keadi keacliai idare ybi\yük devletlırle alaavi laakak ıllrlere dütliren rabataıılak haberi balar1nı gördüiündendir. O, Türk 
AT-"- C!t taraı..-daıa oabeı yaldır ki .... , __ d · · d 1 ·ıı t' · t bitil 'b ....... ... e t • e I e • i l ı 1 t • Ye p.-....- aareaaa e yıayaaa va ai duydum. Kolum, kanadım ke mı e ını ve va an aı a cı a-
zineirler.&ea kartanlıp •eydaaa ' ~-- L -• · t•L b b k bütü h yabaıa •illetia blkaetaete bat· --••"al'flY• 11-•lf ... • • ıilc:li, kaç ründDr peri11nlık için Dl ayran ıra an, D cı ana 
~kanlaafbr, uaek daba dof- laciıtı. •İll•tla keadi •uuddera On bet yıldar, dunaadaa ça· de, aeş'eaizlilr, tatsıılık içir:de ornek olan yücelite, fereflerin 
rudnr. bDI kendi eliae alclıta rüadilr hııyor. Cumhuriyeti kunetlen- rüoler reçirdim \'C hala da öy- zirvesine yükseltti. o, bu millete, 

Reşit TarakçıoQlu buriln .• • ciiriyor, Cumburiyettea kuvvet leyim. YalLJs, ilç gece cvvvcl bu v tana parlak bir ia•ılıtlil ve 

leceti ıanla bir tarih yaratb. Ba 
ma•ev1 kuYvet, ba milli varlık 
binlerce yıl milletimizia bayata•· 
da ye miUetlHia tarihiade ebedi 

bL.oakbr. 

Refik KOAALTAN 

Onbet HM evv•l barla, .Jıyor, aaJtanat a1ırlanaın yakhtı •Ulu Şef mükemmel yemek yi. ist'lc.bal, mubeccel bir Cumhuriyet, 
milleti• batında kara bir beli vataaı yuidea ve yeni bııtaa ya yor, ııbhati mükemmeldir .• müj· medeni bir hayat, mea'ul bir in 
olup blaa taltanlar kovulauf. payor ve yllbeltiyoru. deaiDi verea tcli'raf haberini du ltılap yarattı. Bir adamdan bua-
ibaaet ve lüyaa-t laeykeli olu Y1tuaa Cumbariyetl kuraa yuaca kalemi ele alabildim ve lardaa baıka daha bül ilk ae it 
aaltanat yakal•lf, Cumhuriyet illa bl•IL AtatlrL.. yapııa i~iadea beki . ? 0 · 'nd' L • b 

1 .. .. .,. ıu satırlara yazmıya baıhyabil. eaar nun ıçı ır "' •P 
edilaitt millet b1alitiae, iradulu bir Atatlrk çıkarla• blyOk mlllet... dlm. Biltlla aıllletçe Onu aedea Onua 11bbat ve 1aadetine daa :: =~tli idarllial kıadl Bekir SükOti Kulaksızoğlu Dlkatlar 1nl1er, O.• t,QtllD - Arkuı ikide -
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B&17Dk l@leri büyük mlllet 
rıpırJ 

• TIJk ıt•lla•ı ıulNlr ... , 

libone ve ilan il şarff811 
YıJJıtı 4,5 altı ayJıj• ~~ 

R11mı iliQlann aatm 5 ~uı 
li••llll llblar puaıJJt• 
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Bir sefirin hatıratı : 

Kont dö Şambrön 

Fransanıo sııbık Ankara 
elçisi Kont de Cham brun, Ptı· 
rlste oa bl•ş günde blr intişar 
eden " La Revue des Deux M.on· 
des ,, mecınuasmda, Fransız· el
Clşi sıratııe TOrklyeye ilk defa 
Olarak geldiği zamanki lihtisas
llrını ve hatıralarıoı, uzun bir 
lllakale halinde neşretmi~tlr. 
~lltarek.e gllolerinde, lstao
hulda mnşavlr olarak bulunan 
l\ont de Chambrua, yazmnın 
llk kısmında, Milli Mücadeleye 
lekaddUm eden hadiseleri an
lattıktan sonra, lıııtiklAl harbi 
Ye onu taklb P,deo iokılfib .ar 

devresl hakkında kısaca ms.JO. 
lll!lt vermekte ve AtatUrke 
ltiınııtnamesini tukdill ettiği gü
tUn iatibamı şöyle nakletmek· 
tecıır : 

" 1stanbuldan hllkılmet mer
~ezine 2S eylıllde avdet eden 
Cumhurreisi, beni 27 eylülde 
.lc.abul edeceğini bildirdi. O illD 
6.iyuelieumlıur otomobilleri 
bizt Çauk.ayaya götllrdü. CUmle 
~apı11nda, bir piyade bölllill 
•elam duruyor, Mars•illaise'iu 
•OrQJdeyici aheogi, Gazini11 mil· 
t6vazi ikametg4blDa doQ'r11 bize 
t~fıtk.at ed.iyerdu. 

Protokol şefi Satfetl Ziya 
Bey: .. Kabul edileceatoiz aaloo, 
tefakatiuiz.deki parlak maiyeti 
1ııtiao edemiyeceJt kadar .ko. 
~~tur. Beraberloiıdeki zevat 
Otten yandaki odada beldesiD· 

ler. Reverans hılısıaın tam k.e
Olrında durmanız ve ileri ıeçme
ı.ıeotz lazımdır. Zira, akıl tak
Cirqe, Relıicumnurla buruu bur· 
11• ıellraiDil .• 

Şapkam elimde, yaluız ba
tıoı, lçeri ilrdim. Oaıi1e bak· 
tuıı. Y anıada yavırlerl, 11ıındı 
li•rfcJye Vekili bulu••otu halile 
IOQ derece şrk &lylomif, yııu 
lllıuıarmıa hafifçe da7anmıı, 11-

hk.ta '1Ul'UJOrdu. Dikkatle bana 
bakıyordu. KAb mavi, kAh gd 
~&nk alan gözleri, çelik parıl· 
llıtrı ıaçıyord.u. 
t Nıı.tkumu söyleyip bitirdik· 

1
'11 sonrı. Reisicumhur, irtica:ll. aöyledltimi görerek, aezıt· 

Atatarkün huzurunda 
rıodoo yılmadan kuru toprakta 
yatmış bir nsker gibi adali, kavi 
ve bllt!la mes'uliyetlerl yükle· 
necek kadar geniş omuzlu idi. 
Bu adt m, zsferi tevazu.la taşı· 
yl!cak kabiliyette idi. 

Onua çehresi hafızama böy· 
lece nakşolurken Mustafa Ke· 
mal susmuş ve nutkunun mel· 
nlnl Hariciye Vekiline vermişti 
Httriclye Vekili, nutkun transıı· 
caya tercümeslol okudu. Bu ıOı· 
ler nek•dar hoşuma gltUI Bir· 
birimizi anladığımızı, arammıald 
ihtllAfiarı halletmek. buıusuada 
ayni arzuyu be&lediAimlzl ne 
bUyUk memnuniyetle görOyor
dum! Artık, devlet reisidu tus
vibk4r sözlerinden aldıftm ku•
vetle, işe başlamaktan başka 
yapılacıık şey .kalmıyordu. 

Gıızl • bu ideal bizim de 
kuvvetli idealimizdir > söznnn, 
mllletinin sevgisile Cumburrels
li~ine gelip kılıcını bıraktığı ve 
üniformasıoı çıkardığı 2nodeo
berl tekzib etmedi. Bu şeridslz, 
sırm1&1z bakt üolforma71, mec
hl.b olan maiyetiudeki askerleri, 
harbde, kaç defa ilk 11fta gör
müşlerdll 

Artık Müstaf a Kemıl, bntnu 
kunetlerinl. milli Tilrkiyenln 
inkişafına hasrediyor. Meveu· 
diyeti, ancak hırs ve tama'ların 
muvazeneıl sayesinde denm 
edebilen yorgun bir memleket
ten, Milletler Cemiyeti azası 

olan canla bir aedet 9ıkardı, 

}ara temas ediyordu. Siyaset, 
gramer, tarih, lı a bleltarlh, Dar
vio, 1, Lovd Corc, ,her şey oou 
alakadar ediyordu Hııttıı, bı.ızao, 

yaptığl muharebelerden de bahs 
ettiği olurdu. J füe,un MHrne 
dan bahsetmesi git>i. o dıt s{. 
karyayı anlatırdı; fakat nekadar 
ten zula! 

Moıtata Kemı:ılln sevdiğl 
arkeoloJi; etiaıolr.jl, ırkların 
mentılerl 'H kellm•·lerl glbl 
mevzular Qzerindekt tctkik.ııtı, 

mes'ud teaadQ!ler eseri olarak, 
Franaa11 karşı olan sevglslnl 
ıtııaı etmek şöyle dursun, bila
kis arttırıyordu. 

Gaule memleketi, ııyni ırk
tan olan Çelt'ıer tarsfrndan 
zaptedllmlş değll miydi ? Her 
noktada benzerlikler arıyor, 

buluyor ve alimleri ürpertiyordu, 

Verclngetar x'in tUrkç< de 
·kabilenin mub~ribi,, maı:ıasıoa 
geldiğini keşfettiği zaman çok 
memnu• olmuş ve buluşunu, 

baDa son derece zarif bir şe

kilde anlatmıştı. 

1933 temmuzunda Roma el· 
çillıtioe tayla edilince, yenl va
zifeme müstacelen iltihak et
mete mecbur olmuştum. Tay. 
yare ile Ankarayı Keldlğim ıa
mıa, Reisicıımhur Yalovnca bu
lunuyordu. Hariciye ve DJblllye 
Vek,llleıl, veda ziyareti esua
ııuda bana refakat ettiler. 

Reisicumhur, Partse ne za
man gidecetlml sorrlu. • Y cirın 

14"raaea ile yaptıtı ıulaş- silmek me--lmrlyetiadeylm. ce- ı 
malar (1929 · 1930), Yuuaolıtaolı vabıaı nrdlm. •sız n~kadar aceleci 
yıptıtı aalaşma, onun siyası lnsanlara11111 ? • dedi. 
görQ~lerladek.i baslretla delllldir. 

0 1 
F d kl 

1 aı , raa11 a va:ı yet ve 
Venlzeles, Mustafa Kemalle R d ki lf b kk d 
yaphtı 1011 bir mUlAkıttın ıoara oma 8 nz em 8 ın a 
bana: •Çok bUyQk adam, de· benimle uzun uzadıya konuştu. 
mitti: Bu derece ihatalı, hQkll- Yaaıatlıa ıyrılacatım sırada 
me' işlerine bu derece vukuflu bQyQk bir hayırhııhlıkla ellerimi 
bir ordu kumandanı görmedim.. tuttu n: 

Filhakika Mustafa Kemal • Türklyeye dost kıthoız, 
bnkametl idare ediyordu. Ve- ıllln dalma doıtuuuz olurum .. 
killerle görQştOğUm ıaman, ıl· dedi. 
dı~ım cevablı:ırda, ooun tlklr- Rlyasetlcumbur motörü ben l 
leriol buluyordum, o, gayrimer'i lstanbula getirdi; yolda, BUytık· 
ve dalma baz.udı. ada Oatıod~ duran TOrk donan-

aaaı tarafııdan sel4mlındık. 
Bir gna, Gazi, 1tılhuu tan· 

simine dair olan ooktal Hzaı- Yıldızlı kapıhm nÇJk duran Dol· 
eten, keadi eliude tuttuğu 
taaıdı bıraktı ve tnrk'e olarak 
~~ cazlb bir tavırla cevab verdi. laınu b111a anlatırken: 
lıtklttra baktığı aaman; beşeri "M. Brlırnd gibi söyltıyor-

mabahçe aarayı rıhtımına çıktım. 
Gazi. ıoa ~lr defa ltaba sarayın· 
dan ıeçmemi, nazik bir dikkat 
ve itina eseri olarak arzu et
miftl. 

'')leri delip ge~iyor hisıinl ıunoz • Cilami,tim. • Onan gibi 
:'ren nazarları, :.mnbatııbını dU~Onmıdiaım oe malam ? • 
~lfeccu.tı edince garib bir yu- cevabını Yermişti. Gazi meaıle
I Uşaklık ılıyordu. Kıııl HÇ- ketimlze de gelmiş ve garlbdlr O zamaoduberi, Gazi Mus
:rın çerçeveleditl inadcı bir ki, feıi kendisini rahatsız ettlji tata Kemal Pafaaın ismi AtatQrk, 
) '•iye çehresine, bAk.lm duru- ve göze çarptıtı l9ln, ilk şap- yani TOrklerln bab.ısıdır. Bu 
Otctu. kasıuı Part8te satın almıtta. Bu lamı, 1urcıldaşları ona vermekle 
~ö loce ve knisll Qat dudağı, f&pll:a, ıonradaıı yavruladı. Bunu laabttyarthrlar "Ye Atatürk, kah
- tıtnmez denebilecek bir alt hatırlatmak.tan mem•unlyet 411· ramaahaı, ıulhçu mesaisi ve 
,1~ctaeı örtüyordu. Çöllerin ate· yuyordu. Jıyri resmi mükAle· medeniyet 1oluodakl faaltyellle 

ileten ve Ermeniıtaıuo karla· melerlmlıde tarın tU.rlO meVI•- bu lıme bık kazanmıştır. • 

"---------------------------------------------------------------------· 

Ci11si Soka;ı 
Çömlıkfi F ıvkani otıl 

tıılıt11ni kalıfJe hanı 

K•pı No. 
60 

60-1 
22 
2-' 
20 

Metrük•N. 
304 

Mulıammın bedeli 
1~50 lira 

-

Kahı• h11m. kdrgir m•ia%• 
• • • • .. 
• • • • • 

Eıvalc" Goİu o;İu 
• • 26 
Alağaza 21 

• Eski Jımircilır taht•ni lctirgir nea;aztı 33-35 
f efJkani ktirtir tırdig• 

• 
• 

Alaca h•n 

• .. 
Çat•ld111 

lcdrgir nuıja:ıa 14 
fı•ko.ni tani yekdit•· 26 A 

rin~ miıteıil ilcibap 111•jaz 26 B 
lı•n•nin 8 lıiHede bir laiı. 

Defterdarhktan : 

1~9 
140 
1J8 
141 
45 
78-79 

82 
80 

179 

750 lira 
700 .. 
700 ,, 
375 • 
450 .. 

1100 • 

600 
750 

ltJO 

• .. 

• 

itı6 Yukarıda cinsi fltJ e•ıa/i saireıi gazılı gt.grim111lcaller 24-10-938 tarilai11J•n 
tl~ ''en onbeı gün mü.Jdetle 'Ue peşin bedıllc •çrlc 11rtırma ı11retile ıatlığa çıkarılmrı
,.,~i 'f elip olanların güzde 1,5 dipo•itolarile birli/ete ihale fÜ11ii olan 8-11-938 t11· 

ile müsadif ıtılı tünü IG4d 14 dı Defterdarlıkta topl•nac;ak komiı11on.a mııracaatları. 
2-4 

Bir doktorun andaç def terinden 

Türk baş eğ ez 
umhuriyetin ilam sırala

~ rındaydı. Bir gece yarası 
~ sokak kapım acele ça

lındı. Açbua. Bir Bayan. 

Yüzü sapnrı, elleri titriyordu. 
Anlattı : 

111 Yarım saat önce kızımın 

odasında bir g-ürültü duyarak 
koştum. Bir de ne göreyim Me
tia, heylc"I g-ibi odanın ortasında 
durmuş, yumruklarını sıkıyor, 

ayağını ) ere vurarak arbız ara
sız :söyleniyor, birine hücum ede
cekmiş gibi durumlar alıyor. • 

Gittim. Mer4iivenleri çıkarken 
genç kızın titrek, fakat g-ür ııesi

ni duydum. Kopıya yaklaşınca 

kulak verdim. Duyduğ'um söz.ler 
beni şaşırttı. 

Ulu Tanrım. Madem ki bu 
in1aaları yarattın neden eserinin 
eksiksiz olmasını istemedin de 
ruhlarına hayvanlıktan birer par· 

ça aşıladın? 

Ôzgenliğimi elimden aldılar. 
Hep beni gözliyorlar. Zuıan za. 
man yanlarımı sanp şr-yle diyor
lar « Dünkü toplantıda no konuş· 
tular? Söy!emiyc;rum I Nasıl ıöy
lerim ben 1 Vataaımın sırlarını 
satar mıyım biç ? 

* 

E vvelce vuruşsalsr; kendi. 
me layık bir şekilde ölme 

sini yahut yaşamasını bilirim ben. 
Ôyle yapmıyor, İçel gücümü kı
rıp, zayıf düşürmek, şuurun.o 

almalı: ondan sonra kendi emirle
ri altında bul uadurarak itedilderi 
tarafa süriildemek iatiyorlar. En 
lı:öta sözleri iıitiyorum. Kahredici 
vuruşlar indiriyorlar. Sendeliyo 
rum. Fakat düfmiyorum. Açtıkla
rı yaraların üzerine yakıcı mad
deler ekiyorlar. Yılınlı ~cılarla 
kıvranıyorum da yine düşmiyo
rum. Nasıl düşerim ki 1 Türk SO· 

yıındanım. Kahramanlıkları diller· 
do de.tan olan Türk kızıyım ben 1 
Benim namusum onların Damuıu; 

benim şerefim onların ıerefidir. 
Etlerimi pıarçalasalar, kemikleri
mi kırsalar, gözlerimi oysalar yi· 
ne düşmiyecetim. Son nefesime~ 
kadar bu ferefi koruyacatım. Bu 
dö!enim bana kuvvet veriyor. 
Dünyaya meydan okuyacak kuv
veti buluyorum kendimde. Du. 

ruımamı kaybetmediğimi, başe~· 

mediğimi ıörünce daha büyük 
kuvvetle hücum ediyorlar. Dün
yada çoksun diyorlar. Acı acı 

gülüyorum, beyinsizler diyorum. 
Bu, üzümün özünü atıp da bir 
işe yaramıy:uı poıasına kıymet 

vermiye benzer. Konuşturuyoı· 

lar. Konuşsam dA duymıyorlar. 
sanki hepsi taf parçası ağ'zımı aç· 
sam tepeme iniyorlar. Sendeliyo· 
rum. Fakat düşmiyoruın. Nasıl 

düşerim ben. Buna imkan var mı 
biç ? Beni küçük görüyor kuv· 
vetsiz zannediyorlar. Kendileri 
manda gibi kuvvetleri11e güveni
yorlar. Ey ~oysuzler 1 Ey alçalc. 
lar l Bu ne bilimsizlik. Bu ne 
dalgınlık. Yüzyıllardanberi cihana 
şan veren Türk'ü tanımıyorsunm:. 
Onun kahramanlık d~stanını duy· 
madınız mı? Bılmiyorsanız Ural 
dağına sorun. Oradak: çag-lıyanlar, 
oradaki bütün kuşlar, o da~d.ıki 

varlık 'ar yıllardıınberi bunu şakı· 
yorlar. Ural nehri yüzyıllardanbe
ri bu destanı geçtiği yerlerde 
anlatıyor, anlattıkça coşuyor hız 

ve kuvvet alıyor. Göklere kulak 
verin. Denizleri dinleyin. Onlar 
da gece gündüz bunu tekrar e 
diyor. Tanıyoruz, diyorlar. Adı 

dünyayı tutan, yıldırım hızı ile 
karada at koşturan, denizlerde 
hükCım süren, göklerde kanat a-

çaıa aslan yürekli Türk'ü. 

* * 
Ey beyinsiz inunlarl Sonsuz 

bir savaştır bu. Gök.'ü yere in
dirmek:. Ayyıldııa ulaşmak imkan
lı mı, söyleyin? Gök yere iner 
ise Ayyıldız sizin olur. Biz or
dan örnek atdık, Bir 'fürk'e başı 

eğdirip bayrağına el atmak bü
yük çılııuhlt olur. Bu davadan 
vazgeçin. Bir tek Türk binler 
olur. O binler milyon olur. Bu 

lllan karşısında milyonunuz bin 

olur. Bin erir yüze iner. O za· 
man silah atar kaçarsınız kahpe-

ler. 

• • 
Herkea beni gözliyor. Nasıl 

haber göndersem? Ey ulu Atam 
desem, Sına diyecetim var. 

Bu sözlerimi duyan sakın du
rakaamasın. Gitsin Atama desin, 
Desin ki bu zamanda dü•yada 

herşey olur. Dost bile düşman 
olur. 

* • * 
Ey zavallı yaratıklar. Sizi 

görür gibi oluyorum. Bu kadar 
kuvvet, eneı ji karşısında şaşkın 

gözlerir.izi açmış, birbirinize ba· 
kı) or, sonra bir bilmece açar gi
bi dalgı!! dalgın şunları düşünü

yorsunuz : 

Bütün kuvvet kaynaklarını 

kesmiş, onu son günl~rini yaşa

yan bir hasta haline gefümiştik. 

Şimdi yine dipdiri, tunç gibi 
sağlam, karşımızda görüyoruz. Bu 
nasıl iştir? Nereden kuvvet alı

yor ( Bizim gibi büyükler. o si· 
lahsız hasta ufak insana karşı 
koyamıısın. Yaradılışında bir baş
kalık olia gerek. Hastadır, insa
niyet <ıdına iyi edeceg-iz, diyor, 
yavaş yavaş zehirliyor içinden 
ltemiriyorduk. :jimdi yalanımız 

meydana çıktı, namusumuz b!r 
paralık oldu. 

Ey perde arkasında oynıyan 
alçaklar. Namuunuz var mı ki 
bir paralık olsun. O d• yüzlük.
lerinizden biridir. Oııun için; yü
zümüz meydana çıktı nasıl oynı

y<ıcağı:r. deseniz daha iyi olurdu. 
Sonra siz, deditiniz manada bd
yük değil fil gibi iriıiniz. 

Tüı k'ün yüzyıllardanberi cİ· 

hana ün saldığ'ını biliyorsunuz da 
yine bu kuvvet, enerji bu üstün
lük karşısında sebepler arıyor, 

kafa yoruyor da demiyor, diye
miyorsunuz ki çünkü o, Türktür. 
lşte size, içinde, dalıa görmedi. 
ğiniz daha düşünemediğiniz kadar 
kıymetli cevherler saklı bir nam. 
TÜRK .•• 

Kapıyı açtım. Genç kız, bu 
iım İP verdiği ululuk.la kımılbsız 

ve dimdik duruyordu. Odaya ıir
diğimiıı farkında olmadl bile. Tek
ruladı : Türk'ü:ı:. Bu durum kar
şısında ıözlerim yaşardı. Dudak-

larımdan şu sözler döküldü : 

« Ne mutlu bize. > 

Yabancı bir meu;lekotte tanış 
bir ıes duyanlar ııibi aovinçle 
titredi ve tekrarladı : 

«Ne mutlu .•. > 

Hayriye URAL 

Bayburt Alayı Satınalma Komisyon Başkanlığından: 
1 - Bagburttaki lcıtaatın ihtiyacı için aşağıda cins ve milcdarı yazılı on iki 

kalem erzak, yem ve yakacak satın alınacaktır. Erzakın tahmini bedelile eksiltmeıinin 
şekli. ilk teminatı ve ihalesinin yapılacağı gerleri11 tarih, gün fle saatleri yazılıdır. 

Cinsi . 
-un 

Sığır eti 
Sojan 
Pirinç 
Bulgur 

f asulga le uru 
Sabun 
Arpa 
Saman 
Ot 
G•z gajı 
PatatH 

Mikdarı Tahmin bedeli /ile Tem. Eksiltme İh.:ıle ihale ihale 
Kilo Lira Kr. Lir• kr. şekli Tcırihi gunu saati 

ll5,000 75625-00 117i Tö Kapalı zarf 9-11 -~38 9arşamba 9 
35,000 4900 00 367 50 açık usulle 9 - 11 • 938 .. 11 
25,000 1750 00 131 50 • ,, 9-11-938 • 14 

5,000 1350 00 101 25 • ,, 9- 11. 938 " 16 
15,000 15 00 00 135 00 ,, ,, 1 O · 11 . 938 Perşenhe 9 
12.000 1320 00 99 oo • ,, 10.11-938 ,, 1.1 
2.000 760 00 57 00 .. .. 10- ,, - 938 " 14 

60,000 2.fOO 00 180 00 • .. 10- 11.938 .. 76 
~5.000 525 00 39 50 .. ,, 11 · 11 -938 Cuma 9 
40.000 1000 00 75 00 .. • 71- 11. 938 • 71 

6,000 1200 00 90 00 • ,, 11. 11-938 ,, 13 
30.000 1200 00 90 00 • " 11- 11-938 ;. 16 

Gayrimenkul arhrması 
=/Jı=Q~h~a=ll=e=~=e==/(,~p=.===Alı=e=v=k~i=~~e~s~ok~a~k~=======~C~i=ns~i======~~lvf,;;;. N. 

Esflalc Ma. jıra ma;azalar ,,), Tahtani kiirgir mağaza 136 
Muiıamme11 Kıu. 

" 

. ,, " • .. • • • 135 
Arjoliga lcö. Cami ıırif Mev. münlıedim dığirmen Ars. 313 

NOT: 
1 - Mağazaların üıt•ndelci hane ayrıca tapuya merhutiar. 

900 lira 
750 lira 

15 lira 

2 - Dıiırmen arsası izerinJe baıkası tarafından geni bir değirmen inıa edilmiştir 

Defterdarhktan : 
YulcarıJe cinJ ve evsafı fle lai~alarında kıymeti muhammeneleri gaı:zlı aç gayri 

mınkul 18-10 - 938 tarihinden itibaren her biri D!/'rı ayrı olmak 'fJe hedellefi pe#n 
ödınmelc. şartigle onbeş ıün müddetlı açık artırmaya çzkarılmıştır. 

Taliplerin güzde 7,5 teminat akçasiyle 3-11-938 perıenbe günü saat 14 de 
Dı/t11thrlılıtc topl•t1•c•lc lcomiııon• m11r•c11atları. 3 - ti 
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YE ~IYOL BASIMEVI 

Uzunsokakda - Kitabi Hamdi ve Mahfumları Karşısında 
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' 125 numaralı yeni yurduna t 
~ 

__ nakledecektir. : 
Mağaza icar artirması 

Belediye Encümeninden : 
lskenderpaşa mahallesi mtydan caddesinde l eledigeye 

ait g •nç!er ku 1ubu altındaki 21 numaralı ma gazanın ha
ziran 939 iptidasına kadar olan icarı ongedi gün müd· 
deile açık artırmoğa konulmuştur. 

Artırmanın 11 Teşrini sanı 938 cu:na giinü s 1at 14 de 
ıcra o runacağından isteklilerin mu'Oakkat teminat mak
l uzlarilc aynı gün fle saat.ta encümene n uracaatları 
ilan o 1unur. 1 - 4 

Vurttos 
~ 

Kızılaya yardımı 
Unutma 

_..._..__ __ .----------~------------
Kültür direktörlüğün derı : ı 

ı - TrJbzon merkezile N: biye ve l>öyl ·rirdt>, K11z11 mer \ 
zlerıl nnbiyP ve k övleı inde 1 ikinci . tr-.. ;rln J 9:)8 den haşla- 1 
·k ve 15 mart 9. 8 tarihine kadar devam etmek üzre ulus 

>l n ı~ açıhıc ktır. 

Acelw satlık ev 
Arafllboy camii y.mındıı, 

Ostte iki oda bir sofa, altta bir 
oda hir s ıfa ve mUşlemil:ltl 
havi bir ev oc,. le sııthktır. Gör. 
mek ve atm .. k iRteyP.nler Atıı

filbo.v köprü b şrnda bekhul 
Rabml'ya'murıoa11t etmelldlrl< r. 

Bu gece nöbetçi 
Eczehane 

FERAH 
Eczehanesidir 

Akarat icar artırması 
1 - Sinema arkasında 275 numaralı tlülclctJn 
2 - .. il 273 .. •• 
3 - isfcenderp~ıa Uzunsekalc 277-219 numaralı Jülclcô.n 
4 - .. .. 271 .. .. 
5 - ,. Es•a/c 197, 191-1 ,, .. 
6 - ,, Megdara C. 19 ,, ., 
7 - ., " ,,· 17 ,, •• 
8 - Aga/il6e Erzurum caatlesi11a lcirıir OM 

Belediye EncOmeninden : 

----~---100 
100 
190 
100 
75 
50 
50 
45 

Yulcarıtla ntvileri ı•zılı belediye alctll'atınırt lıaziran 939 iplidasına le 
o!an icarları ongedi tün müddetle yeniden artırmaya lconulmaıtu~. 

Artırma 11 Teşrini&ani 938 cuma tünü saat 14 ıle tle icra oluTNc•ğında11 
tekli/erin mu'Oaklcat teminat m•lcllrıdarile a11nı grin ve saatta ıncümen• mıırtıcııa 
ilan o 'unıır. 1 -

Üçüncü devre Belediye meclisinin 

T eşrinisoni 1938 ilk içtimaına 
Pazarhkla ankaz satışı 

DEFTERDARLIKTAN : 
Bedeli peşin ödenmek ıartigl« Trabzon Orta 

okulunca islimltilc edilen Ag.,,asıl mahallesinde 73, 
kapı No lu fle üçgüz Lira muhammen bedelli hane 
zına 29-9-938 tıırilıindı talip çılcmtıdığı için art 
on gün uzotılaralc 10-10-938 tarihinde yapılan i 
artırma•ında gine müıteri çıkmadıjından 10-11"""" 
tarihine kadar llir ag zarfında ptıza.rlık sureti9le 

ait ruzname 
1 - Mt>clis hirir el ve ikinci rf'is vek,!Jerinln intihııbı 
~ - Meclis d!v .. nı kntiı ı .. rlnia intih,.hı 
3 - M clis 6fiC:lim(lnlerir in irıtihı lıi ( Bütçe ve kat'ı huep , 

idar0 ve N~fiıı, Sı'1hat ) e::ıcü rnenleri 
4 - Daimi encü•uea içlrı Uç az~ iulih"<bl 
5 - 1935 yılı kat'i heı;ap cı-d V<'Iinitı tetkiki ve k:lbuln 
6 - 1937 yıh k ll'i hE>sap cedveıiniu tt'tkiki ve kabul& 
7 - Hus.Bi idareye alt bJZl mebarıi namına mutallakkat 

vergilerio terkini 
8 - Mu'lzam bU!çe 
9 - 1937 - 1938 mes: rap.)ru 

çılc.arılm•sıntı k•ra.r verilmiıtir. 
lsteklileri11 güzde 7,5 teminat alcçalariyle birli/el 

hu mütld.t içimi• De/tertltırlılcta toplanacıık kdmi 
1111ıracaatları. 2 -

2 --: Trnbz')tt G ızi paş3 okul urda I kedm A I kakın B 
l Erk k A I Erkek B lskender pıışa ok"lurdıı 2 kadın A 2 
k dıu .b I Erkeli A 1 Erkek B CUdubey oktJlurıda l kadın A 
2 ... dın B I Erkek A Tevfik bey okuluada I kadıo A I Er
kek B Kaledlbi okulunda 1 kadın A I ErtAk A l Erkek B 
ttucıknı:ıım okulunda 2 Kadrn A Yeni oku da 2 kadın A 2 ka
dı ı B 2 Erkek A 2 Erk~k B Dumlupın~.r ckuluoda 2 kadın A. 
f ku okulunda l kadın f\ l kadın B I Erkek A ismet paşıı 
okulunda l kadın A 1 Erkek A Cumhuri;et okulunda 2 Erkek 
A 1 Erkek B Boztepe okulunda I Erkek A 1 Erkek 2 I ka
dın A ·ı kadın B Yomra nahiyesi merk• zir.de I Erkek A 1 
I~rkek D Arsen merklzinde I Erkek A 1 Erkek B Klreçhsne 

v K~frt ve KisıP·ne köylerlııda birer Erk< k A Samerukse, Ka- o•• gv retmen lı•k ı•steyenlere 
I tk. Şma. Kocc1ba' Kııvala köylerinde bi er Erkek A Maça Beled· cı = s·ın"ı . t'maa davet 
ı' l ı.n merkezinde 2 Erke

1
c A J Erkek B Soldoyda I Erkek A 

1 ye m e 1 tç 1 KÜKTU" R DI'REKTO-RLu·· G" U" NDEN 

10 - Evrakı varid9 

r ~:rke~ 13 Olas<ı, Galyırn, Kusara, Larhan, Zanoy, Mağur8 , Llmll Relediye ka!lurunun 54 Oı c·ü mnddesine tevfikan Belediye . : 
H )z:ır , Prastiyi , Hıımsiköy ve Murluda t.irer Eıkek A snrme meclisi 1 'l'eşıiııl~ırnl sali giiL ti 81.1at H de içtima ederek yukarı- Kaz•lardtıl<i ıeggar 11/111 'ersluıleıinde ö;ret 
ıı k zısı merkezinde 2 E kı:k A. ı Er~ek B ı ksdm A Oıta da yazılı ruzname dıı lresiı de mi1ı1ıkereleriae l>aşl&yecağıedan gapmalc. istegen arttı okul mı:ıunl•rının ortaokal Ji 
k 1 de ı Erkek .A Ar. k.ı 1 ı 1 Erkek A ı Erkek B Mııhnoda meclis ıızıısıoıo ayni gllude ve ayrıl saatta Belediyeyl .. teşrlflerlat laıi .,,. hüviııt •ii•Önl•rile 5 ilcinci teırill 938 •lı 
2 Erk k A I E,.!rnk B Auu'.fa !Erkek A l Erkek B Marzııba, ric11 ederim . ,.,,,,,, 
liı~r ,Ku~mda bi~rEik k A Oön~enda2E~ekA Of ka. !-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~- _k_. •_d_a_r_ı_~_•_r•_m_ı_~-·-~--~-a~c_•_•_d_•_n_·~~~~~~~l~ 
2 sı me kezinde İ Erkek B Aksuda I Erkı k A 1 Erkek B Mar Jmaret parkında pazarhkla 
z•ı n. rııf,•ra, Kucer:ıda birer E kek A O neşerada 2 Erkek A 

<J k z sı meıkezinde I Erkek A I kadın.\ ve I kıdıo B Kı· Oİr Çiçek kafesi yoptırtlOCOk 
d.:ıl cırd1 I Erkek A I Erkek B Konduda 1 Erkek A I Erkek B 
ır yratt ı ı Erkek A I Erkek B Sizoo, Ç•. ırukaa , Ştrab, Çıılek, Belediye Encümeninden : 
lvs an. 'l'a~ han, ltkinoz, Ogene, Fotkene·Cle Urer Erkek A Akça. imaret parkında 330 lira 22 lcuraı bedeli lc.eıifli bir 
abııt mnkezind11 I Erkek A I Erkek 1' Metiııkıınya, lspandam, 
Ç~•. S!dıkse, Marsın, Bodemjya, Gozaysa, H1)rovl. K~lıınima, Visara çiçek kafesi pazarlılcla gaptırılacağrndan isteklilerin cu-

ma fle salı günleri encümene muraca tları ilin olu~u,., 
Cwane, Şinik ve oksi.lda birer Erkek A Vakfikebir merkezinde 
•7 .f~"kek A I kadın A Beşik:düzll merkezinde 2 erkek A 
1 erkek B Tonya mf:rkezlcır"e ı El'kel· A 1 Erkek B Şdpa. 
· ı nahiyesinde I Erkek A lskefiyene I Erkek A I E"kek B 

·.1m ... dıra, Bendar, Algavur, Bozlu . lsk, ı derli. Simensi Koftsn
d . Cera, O~uz, Şabmüle.k, Ker şor, Sur. on. lstilde birer Erkek 
A GJ11q d.mmneıeı ile 'fl alızon n:.crke2 C zııevirıde !.! Erkek A 

Akça1.ıbat , Vııhfikebir , SUrme:rn • Of ve Ma9ka kazelan 
m .... r:reılerindekl ceza evlerinde birer Er~ek A Ulus dershaneı i 
falilliyette bu'unııcaklır. • 

3 - Okuma yazmıt' bllmiyen vatand - Iaruı kendi kaza ve 
8 ö1 v., semtlerladek.l okullara murac~tları rtoa oıu~ur. 

Kulube icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Değirm&ndcıede Adin BeieJiıeıe ait eslci 
/cu.lubeıinin JJ Maıi• 9J9 tarihine kadar icarı ı• 
lira •ııla11mnae11 bedel Ü••ri11den 19 gün ınüddıtll 
11rtırm•11• ~ılcarılmı,tır. 

Artırma 1-11--9J8 ıalı günü saat 14 "• ;er' 
naca;ı11dan illelclil•rin muvaJcluat teminat mok~ 
•grtı ırin w ıaetta encıimene mıırllcaatları ilan 1 _,,,, 

J 

Boş teneke satdacak 
Belediye Encümeninden : 

Beledige •niarında m••cut ~50 adet 601 t•1'1 
••rlılcla •• peşin para ile ıatlıi• ,ılcGrılaı;ın•1" ""1'. 
lerin B•l•fiig•p m•r•c••lları it• •iumır. 
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