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BU LET SE 

.., 

SAGOL 
Atatürk bir tarihtir .. Bir vatandaştır . 

O daima bir güneş olarak eserlerinin üstünde parlayacak , Dünyayı ışıldatocaktır . . . 

Bütün Vatan 
Ağltyor .... 
Bütün insanlık 
Ağllyor ..... . 

10-11- 9j8, yalmz Türk 
tarihinin değil . insanlık 
tarihinin de en büyük ma· 
lemini kaydettiği gündür: 
Dün sabahtanberi Türk 
milletinin büyük Şefi, dün
Yanın en büyük adamı 
liTRTÜRK. aramızdan ayni 
rnış bulunuyor. Haftalardan 
beri büyük bir üzüntü. de
rin bir ıztrrap içinde bulu
nan Türk mılli. dün sabah
tan beri bu büyük acı ile 
frıutell!m ve şüphesiz büyük 
e~fadını kaybeden insanltk 
alemi bu büyük acmm ma
ternı ıçmdedır. 

I' y ' .. k 
0
.. .. -' Acı haberi 

aşa yan • Alınca .. 
Ey Türk gençli- .,. 

ği ! t:1irınci vazifen, 

1 ük istıklôlıni, T urk 
Cumhuriyetini ilele
bet muhafaza ve 

mudafaa etmektir. 
Mevcudiyetinin ve 
istikbalinin yegône 

temeli budur. Bu 
temel. senın. en 

Kıymetli. haziııendır. 
istikbalde dahi. se

ni. bu tıaz neden 

mahrum dmek is

tiyecek doh i ve 
harıci bedhahlar n 
olacaktır. Biı gün. 

butün tersanelerine 

girilmiş, bütün ordu

ları dağıtılmış ve 

memleketın her kö
şesi bilfiıl işgal edıl
m ış olabilır. BütGn 

bu şeraitten daha 

e 1
i n ve daha va

hirn olmak üzere, 

n: mleketirı da~ilin
dı=> ikt dara sah b 

a et ve 
o -:t ç nce 

unob lırl - r. ra t.J 
bu 'kt dar sahipleri 

şahi rnc-nfaatlarını 
mL stevlılerin siyosi 

err e eıı e tevhit ede-
b er. Mıl E::t. fakir 

i Dünya Liderleri inkı
labç lık düsturunu Onun 
tarihinden alacak, de
hasını Onun dehasından 
bileyecektir . 
-----~-·-

CEMAL RIZA ÇlıVAR 

Bir teprınme oldu. Arz 
qerini dPğiştirdı. kararan 
Gtineş gölc.lerle birli/ete par
çalandı. yerlere qıicıldı .. dağ 
/ar de urildi. den!zler çölctü. 
göılerirn boşlukfonr zıl 
lmda, tabıatm hu tt.1kazı 

a'tında kalmiş gıbi ,1ih1<; 
bine/ e<tim. 

Dün sabahtan beri yedı
den yetmişe bütün millet 
(i'ıyor, en küçük çocuk
araan en yaşlı ninelere 
kadir -._hepsınin gozu 

nde Yaşlı , hepsımn gönlü yas-
ük· 11aır gençler ag/Jyor, ihti-

istiklôl ve Cumhuri

yeti müdafaa rnec
burıyetıne duşersen. 
vazifeye atılmak 
iç:n. içinde buluna-

ve zorurst içinde 

harap ve bitap 'düş-

Atatıir kiin. ö 'ümii lıaberı 

bend• bu fe;iri qaptt Büquk 
tarihin büljıik dahin 1. Türk 
Mtliet nirı s cıık sı"lemıderı 

her fani gibi h.(1..1/ ~it.: götle 
ri 1i kt p ıyaralc ııLJrı iı.-: h" 
be•İ bııtun kalpı --rdt, iıriflln 
dringa tar;hinin ka dı.fme 

dini ve ed11medit: oir ma-

eni· Yar/ar ağl!yor. bütün vatan 
tır. ô9/ıyor. Onu nekadar sev. 

"1ışız, onunla nekar içiçe 
91rrnişiz sanki şimdi anlı
İOttJz bunu .... 

~ llcı haberi duyan deli· 
lJtJJı ve yaşlı başlı köylü

ler. göz yaşlaflnt zaptede
"1ıyerek koy/erine dönüyor. 
l'tıektep/erınden çıKan kız 
~e erkek çocuklar, hmçkıra
rak 
i evlerme koşuyor , 

t/ 
0
<it/er aglıyor. kii~ükler 

~ 
0
'9'1yor, bütün bir vatan 

cı 9lıyor. onun nekadar ıçin-
aptı· ~Yrnışu, onu nekadar içi 

fq'l.e almı~ız, sanki şiır.di 

' 
Si 

.,,,, 
if· 

'k.eaıyoruz bunu .... 

i Dun sabahtan beri rad· 
; 1ar her dilden onun ölü· 
~0<irıa. onun büyüklüğünü 
,,:''.Yor. dün öğleden sorıra 
t'o "0 dünya matbuatı, ta 
bil Cl.Jkıuk zamanından iti-
,..;erı orıun hayat ve hatı
q0'1e cıoıuyor. Dünden beri 
le .st rnemıeketler onun ma· 
ıe';1inı yaşıyor. dost millet· 

't> ı0,. Benç kızları ve kadm-
t0L1 kollarında sıyah bezler 

"11/ı 
ı~tır O/dugu halde onun 
;0k ahatı ruhi ıçın mum/çır 
t:~'Yor/ar. Dünya nekadar 
~ r:Jftıı~ onu, dünyayd ne
ıol)ı; _sevdirmiş kendini. 

~ıındı biliyoruz bunu .... 

.. fa~ı ~ı. ~Ü Yük millet; iftihar et 
oŞ ol) b~ır/orm yapamadığını 

( "tırkaç yıla sığdrran, bü
B '4:ası 3 üncü sayf fldr ) 

~kir Sukuti Kulaksızoğlu 

cağın vaziyetin im

kôn ve şeraitini du

şü11miyeceksin! 8u 
imkôn ve şerait 
çok na:müsait bir 
mahiyette tezahur 
edebilir. istiklôl ve 
cumhuriyetine kas

dedecek duşman-

" lar, bü~ün dünyada 

emsali görülmem ş 
bir golibıyet'n rnu
messıli olobılirler. 

C eb erı ve ıle ıle 
Az'z vatanın bütün 
kc.:blPri zabtedilmiş, 

F 

rr L.ş olobılir. Ey Turk 

ist balınin evlôdı ! 
işte; bu ohv ·I ve şe-
raıt içinde dahi ; 

vazıfen. Türk istiklôl 

ve cumhuriyetini ko

rumaktır ! Muhtaç 

olduğun kudret, da
marlarındaki a si 1 

kanda mev~uttur ! -~ 

Gop·roşıer. ouvulşıdar k .. .. 1 Dünyada ATATÜRK ka-
ınar o a, a gozum. d b h. ATATu·· 

At t .. k •1 ld.. ar a tıyar, .. RK 
a ur 0 u k d ' t b· O d · Başın sağ olsun milletim l AtıllUrk. bizim gibi bir fani do· a ar m es U 1 r n e rı 

Ne acı, ne elicn bir an bu .. Ke- Q'ildir. O. lıir IıtLI vlanıı;z. •). 

derli okuyucum; bu yı:ızıdainsi- l'Urk .Millelioiı: bUIUu ılıvjyell, Ta rı'h daha go·· rmemı·şt·ır .. 
caıa arııma, beoi wuur gör. 1 bUlUL varlığı d.enıeklir ... uııurı 
Şayet satııhuda dü;;üklUk. pe mübarek Ceıie.dı~. a.tır..ı '>!' a.k " Yemek yiyP'ıili} or, kilo lanmıştı. 
rlşanhk varsa; unu, delı;;elli bli~' ına cekll ısP, ouun .itlL alıyor, 1101 mııl halini 1:1ldı .. . • Sııııt 13 de DıhiUye Vek8· 
lıeyecııoıma, bunu, as bım.n ,l<'.J· ruhu, aıukuddes v.ulığı da mıl • leiıiııdeki redyu telıligleri leli Dlr ~ıldırım naberl olarak 
rumuo zirUzeber oluşuuı:ı bagışlıı! l(ttınio ba~ııoa, l1rıtııh '1k) nz G Irabıoauo ı)ıkınlılı, UzüalillU V ll 

sabıfeltırioe, ebediyeLiL llt\11' ve a mlze 8Qyükler BQyO~ıımn. Bir briba, lıir ırna, bır evlad 
kayıp etmişiz ne eheınmıytıtı 

ve n~ luyweti oıabııırl ~ıhtıyt:t 

kayıp ohın bi.r anadır, Lir ba
badır vı: biı evltıddır .. Mıllel en 
aziz., en ıttvgili, eu luymetll, ea 
7üce Atımnı kaybetti.. Henim 
ve senin bir ana, ba be, evlaô 
kayıp tıdişimiı bir iauiniu liDll· 

ya gövUşUnden başk.a bir şey 

mi 'l .. 
Fllkat bir milletin en bUyQk 

evludanı ka1ıp e!11~i alelade bir 
faoloin fenaya gOçUşU gibi de
ıtildır .. • Ataturk de bir fanidir. 
H~r fırni gıbi ( lmUştUr. " Httyır; 

tıtıVliııll1dtı ~üııı iu;;irııh, blrın zUn dUn sabah saat dokuzu 
~an ılüh.: Jllle::ıint! inlıK.al etli. Oınlt Yıırattıgı "llulerden iiOnrıı beş ~PÇe irlihsl buyurduklarını 
uuun l~iucıır ki v uui ulaınuıG. a:ı:ıkll , i ıu::,ıu :ır•t.,ııtııre dt>6i. 

O, !.ıize düııyı.ıt.ıo gi~. ~t· 

tliği 1'Uc,t\. ı.llllhHlul, l'urt: .. (JUW· 

nudyetinl, !ürk ıukı.alııuı, !'Jeli. 
nrlığuu ewırntt bırııkıuak O.dU. 
Uiz unun hl K.1tsıudıın ~OulerCt'. 

aylıırcı, yıllıırca ııglJJısak, .nııttııu

lsre bürünsek, üuuu bt!lkl azlı 
rulıunu Jncitmılj oıuı uz... Ouuu 
bizden Mediii pınar gibi 1tk11· 

c11k ~öz yaşı yt:>riue bu :ık tığı 
mukaddes emaneti güzd mu-

Cevdet Alap 
Arkası 2. de 

• • blldirnılş ve bu elim haber 
7eı ııgııuctııu '"'ruınd, '.ımit s ız. bayraklıırın varıya. ladlrilme-
;ıl\. bııtıeıleri frııtıZJll nl'uk ıoda stle halk tarafından duyulmuş. 
uıı l>Ju.ıoa gıl>ı ~urıtıyı1.ıc1: bU· tur. 
lUO .)'Uzlerde, gözlerde, bUtUu Valimiz bllllln devalr mü-
tııH Vt: Hartı&.tılltı uiı" sıırsıutı, 

1 1 ""ir .t.ıeı "'C h" " 1 ,, h' dUran1U1 ve ~t.ı:r bllyUklerlnl, 
u J - an, uır ;ıd~lııı.lll ıııı., •Jlr .• 

Cılık ı-. 1· . 1 Mıı buat .nUıne:ısillerıaı ma· 
a ' J r perı~rnııır. okuumıya 1 • 

ııanı. . , kamlıırıı:ıa dııvetle ecı haberı 
ve a.ı perdtı p~rd: l tH>zonuıı göz ya~ları arasında bitdirdiler . 
ü erin b' · ~ . e H :ııatenı örlüsU . çe- Acı haber bir ~imşek çakıntısı 
ıuımıye lıı:ışllldı. .-\rtık mııltıl lıaliade şelırlo en bUcra köşe-
ıer yer, ödWl s2mt rııdyo baş- lerioflen i'>UlUu kasıAba ve köy
ıarında Uiu Ünderinio, YUctı ıere varıocıya kador b\rdea 
,3aşbuğuaun sıhh!il baberiul yayıldı. 
r· u kuıu~ıı~ i~ılU.!~k !;iu top 

"' .. 
tem oldu. Kalp 'e in•iz bfl'şer 

, lcuJrtt irıirı talwım nüLü f ev
lcindr. iıtırophrla ''o!du. 

Daha düra o.," ço.lc se
fJtmludtn -ve onurı Jıuzuruı'l · 
da uıuta zamanlar yaşamak 
saadtt111e irişmiı inlci/iipçı 
idarecilerimizden birinin 
çocuğu : 

- Baba! ./ltııtürk 
ne digı•rlar? 

- hasta imiş I 
Ba ~a ! Atatürk iti{ luzs-

ta olur mu ? 
- ... ? ! ~. 
Yediden getmf14 

milletinin kalbimle, du rrga 
tarihinin lıiç bir fi, lıre . na
sip etmediği en yii. tıtk I;. : r 
hürmet mevkiini _ fmtş bii. 

güle t/ahi. nihayet diirı. sarı! 
dultuzu beş geçe göz 'erin: 

lıayata kapadı. K•padı. f.ı
lcat, Türk milletinin en ka
ra günltninde zu/um 'ft;P ıı -
metlere şimş•kler gibi çık ~n 
u gözler. Türk milletin·'" 1k
luktan en bügük 7Jar l rr. 
çıkaran o dahi bütün ma
nevigttigle bütün Tiirk mi 
/etinin N ondnn gele.:ek 
nesillerin rulıur;,da 'Ve 1wl
bindt, dünya durduJ çu 
yaşoyac11ktır. 

Alatürlce, çok .sev liği mil· 
/etinin bağrı bir gun mt'Zar 
olacaktı . 

Millıtile vatan lıu dutları 
içinde büt8n dünya ir.kilaı.
/a,ıaa niintlfne ttşlı..il ede· 



Saqf a 1 

Dünya l~ 
Onu a 

n de a 

YEN/YOL 11 ikinci Ttş1i111. 1938 

ç ık d ·· sturunu 
c , e sın ı 

• eyec kti r . 
Başlara/ ı 1. de Türk Milletine en büyü/.;.-~=-~----·-------------~~~~-~ 

cek ltiyuad inkılôplar yapan 
Atatürk, maddi varlrğde 
ba millet arasındr.m bir giin 
ayrılacaktı. Fakat kondak
taki çocuklarm da şuur ça-

::m;~'.a~;:·:üt:.:·7}:,:=: Büyük Şe i iz A afür- Reisicumhur vekili 
ptrfJer, hariku 1a1e dehasfg. 

!:9~~~~:m:1t::;~i~:ı::m!!' kün dünya a gözlerini ve Büyük Millet 
ğına gelereTc. onların da Ata
türlcü sağlığında bir dt1/a 

olsun görmelerini. Atetür
kün aramızda bir kaç sene 
dc~a gaşamasın; çok dile 
dil:, ÇGk yalvardık. 

tu~"lk•n iltıhad· om... kapadığın ı bildiren M s c l isi Reisinin 
~:~~;,.~;~:·~!~~: !~ç;;,1:~!i tabipler r oru le b lig"" i : 

Ölüm maales~f onun maddi 
tJarbğını bizden esirgedi. 

Dünya liderleri inkilup 2 
çılılc dusturunu, onun so/ır-

lerle dala tarihinden alacalc 
dehasını, onun fevkalhad 
dehası'lda bileyecektir. 

O Türk milletinin tarih
te gelmemiş, görülmemiş 
bir başı, başbuğu, clünga 
siyaset aleminin en yiilcselc. 

bir J;p'o71afı, Türk neslinin 
en SefJda/ı UJı/cı, dünyanın 
en muzo/ fer bir komand:ı· 

nt, en mutevazı bir şahsi
yetidir. 

O, ölmul;; O, yaşıqor .. 
ll~m 1İmdi, şu anda. lca/. 
himizde. 1ulıumuzda ve lca
/amıvla gaşıgorl. 

Ona ölüm aramızdan al
dıysa, ölüm ona tapan, O 
rıu .çok seven hu 1rilletin 
srcak bağrından koparup 
götürmüşse, Orıun bütün hen-

liiimi~de ilanih'lye yaşaya
cak olan manevi v;ır/ığını 

alamamış, Koparup götüre
memiş, kopa1up göt irmelcten 

lı11 menfaat noktalarında 

karşılaştırmamagı en büyük 
iir siyasi düstur o 'arak ile
ri sürmiiş, insanlığa re/oh 

saadet dilemiş. ihtirasatın 
esiri ve Kurbanı oimamağı 
d.:ıima temenni etm 'ş tn 
büyük bir sulhçu tanınmış 
v e kudretli şahsiyetinde 

bütün dünyanın hayret ve 
takdirini celbftmiştir. 

Şu d''kilcad ·. Türk dün
yamın en büyük mofemi 
yaşadığı şu onlardı radyo 
lorını Türkigty'? uçan mil 
!etler Atatü k srvg·srnın 

fit! Türle millet nin Atatürk 
inkılabına b ı ğ 'ılı le. derece· 
sinin nasıl bir ş :ddet ve 
hararet ;/ıJde etmekte oldu 
ğunu bir dı..h ı "e daha 
kuvv t r; olarak takdir ede 
ceklerdir. 

Atatürk T tir k Milletine 

cihanşümul inkı ci!n ve asa 
rigle h·akiki at 1 11ğını yap 
mış, rt j :mini ve eserlerini 
maddi h"yatında biz evlai-

f lan na emanet etm;ştir. 

Vatanın her cepheden 
daha pula le bir itila ve in 
kiş'l/.:ı lcarıuş nasmın ana 
h1t/arın ç 'zmiş savaş ve 
müdafaa cephelerini d e 
tesbit etmiştir. 

aciı ka 1mıştır 'Oe kalacak 
tır da. Onun zaferleri gle, 

K12hramanlığ•gle, ınkı 1dpcı
lrğıgle. f evkaddeha bir şah
siytt oluşagla itila hu'c:ın 
6ugÜnlc.ii neslin ve daima Onun b 1Jük dav~yı ta · 
iti/ti balac:ık olan ga,.ınlci şıgan kit bi inlcilabi bizim 
neslin ~albinden or.u hangi 

1 

kalbimi~d~ vı başım~zdadır. 
kuvoe1 olabilir! Maddı gııgbubetı orırı 

hiç teessür vermemiştir. Ve 
O. bu milletin kendisin- Onu ebe Ji yatağında d·ı 

dt:n beklediji bir mucize hiç müteessir etmiyecektir. 
şelcli~dek• inkılabı kurmuş, .. _ . 
hu-gu··1c e k dJ .. . u, oldu; fakat senkı me-v mu a aes rf] tmı , 

. zarında ,, flDtan mes ut, ben 
tesis etmış ve onu dünya • ) C ı · · ı_ 
d d k k l 

mes ut um .esrnı 01<ugoruz 
ur u ça gaşataca o an le • 

esası çizmiş ve büyük dersi ve 0 agacagız. 

bize vermiştir. Aıkasrndan halas mahıu -

0; Büyük eserini. Kendi migtti içindi! ağ!ayan tek 
eli/e yetiştirip büyüttüğü, bir Türk f~rdı kalmamıştır. 

Yalnız maddi fr ybabttine 
Kema{ çağına getirdiği or- ajlagan Türk ye vardır, 17 
du!unt!, Kültür ordusuna milgorılulc. bir nu/us tJardır. 
emanet etti. 

Jnun mezarı, bir avuç Ka
ra toprak değil, onyedi mil
yonluk nuf u ' U ·'I kalbi ve boğ· 
rıdır Ytiz 1trce milyo,1luk 
Tıirk mil ~t:nin kalbi fi! 

buğrı olacaktır. 

1 arih Ttirk mil!ttinin lıız 
almış itila devirlerine şe· 
nfli sahi/derini ayırdıkça 
ı-ıe aç nakfo d,mam ettikçe 
O .u:ı güks .k Adını daim<ı. 
b· şlıı ka_qdedecek ve tazim 

i/ı: anacaktır. 

lslak ıözleriui Çankaga
ga çeviren 300,000 Türk 
Onun işareti, hrıkkı fcJnıyan 
m·idn/aa va mü daha ~esi 
yurdu için agrı bir inlcilap 
ve saadet ve sevinç eseri
dir. 

Muhterem o~u.:ı ucu/ar: A 
tatürlc aramızdan maddeten 
ayrılmıştır O. yine sağdır, 
vardır, Kalbimizde fit! baıı · 
mızdadır. 

Cl:.lrf A~ RIZA ÇJNAR 
' 

A(Jkı.ır.ı 10 -11 - UJ8 Resmi 

ıo ikirıc•i trşrln 938 AlaU1rkıın mU<tnvi Te mtışavir tablb
lerl tdrafınctırn veri 1>n roınr suretidir : 

Reisicumhur f\t11tnr: nıı urnuıııt hRllerlnrfekl vehamet dQn 
2ece S"at ·24 de O(lŞl'f'dilen tehllğden sonrn ber an artarak bugün 
10 ikinol teşrin ı:HS perş,.mbe sabahı sant dokuzu brş geçe bO· 
yil.k Ş ~rimiz dert l kornıı ictnd terkih"yat etmişlerdir. 

Mlldnvi tohihln: Pr. Dr Neşat Ö nrr lrdelp Pr. Dr. Mim 
Kemal E'<:l\, D:- Nih ıt H»ş d A 1ger. ~Illşavlr talllbler; Dr. Akıl 
Muhtar Öv1: n, Pr. Ik H ıyrul\: h Diker, Pr. Dr. Stıreyya N. Ser
ter Pr. Dr. M K mil Pt>tk, Dr . .:\brnvvara numunlı. 

Ankara 10 ( A. A. ) -- Reiscu nhur Atatarlcün 
mill..ti mateme guk eyleyen elim zıy •ı dolagısilı tış· 
kiliiti esasiye k.ınurıunun 34 ncü madd si mucibince geni 
Re;s:cu rnhu." intihap edilmek üzere Teşriniıa11inin 11 nci 
cuma günü s~at 1 / de Bıigük Millet Mecliıil.i içlima2 

pavet ederim . 

-==---

Reisicumhur 'Dekili .,, Büyük 

Millet Meclisi R. 

M. A. Renda 

~u huriyeti Hü
·n resmi tebliği: 

Miinavi ve m işav;r ta 
biblerinin neşredılen rnn 
ropo,u Atatürk.ıin dıing.ıya 

göz 'erini lc.r p ~d ğmı hi!bir-

1
, Ş:IJdt!~ ~~vel beyan etmeli- ı Reisicümhur vekô.l~ti "~zi
yız kı olmez olan Onun fesini derühte etmışlerdır. 

tir. Buıiin agrıLı;ında aj· 
lodıjımıa hügülc Şefimi# 
ATATÜRK her valc.ıt Türk 

milletine güoe11di, eserleri· 
ni bu güvenle gaptı, idamesi 
esbabını da istik.mal edertk 
güvenle bügük · Milleti;,,;,, 

bü11ük eseri Cumhuriyet Yine teşkilatı Esasiye kanu-
Ttirki1Jesidir. Hükümetimiz, 

mektedir. Bü acı hud;s~ ile 
Türk vatanı büyük. IJ"P cı 

sırıı. 1 ürk milleti U u Ş fi · 
ni, ins1nlık higük evhidtnı 

nunun 31 ncü maddesi mii· 
;çirı_de b::/undağumuz bu 

cibince bügük miltet Mec

kagbttti. Miiletimize içimı'z 
yanarak biı tarihe sığmr

yan ziyasından dolayı en 

derin taıiyetlerimizi sun'!

rız. Kt>derlerirTıiz :n tesellisi· 
ni 'nc'11c fJe ancık Or.un 
büyük eserine bağlılıkla ve 
az 'z vatunı mıt ın hizmet ı'n
de ararız. Şu,.asmı da her 

müh im anda buıüne kadar 

o!duğu gibi dikkatle vazife 

h şmdaılır. Müesses olan 
nizamı ve fJaziyeti idame 
hususunda büyük Türk mil 

/etinin hu.ldı.metigle tele 
vücut o 'arak tı git fJe temin 
edecrğine şüphe gok:or. 

Teşkilati esasiye kanunu
nun 33 ÜPcü maddesi müci
üince liügbk millet mec/i. 
si reisi Abdulhalık Rt.nda 

Pinar ol da, ok gözüm 1 

Atatürk öldü 
Baştarafı 1. de 

hafsın etmek istediği şııhlk:ıyR 

çıkarmak suretiyle <ır uo mu 
barek rutıu 1u d'ih ı çrJk mem
nun bırakırız. 

Evet bu'{Un; TUrklye, TUrk 
mllJetl en büyük, en flz'z evla 
dıoı, AtaturkUnU kayıbPtti. Ne
kadar vahlaosak, DPkadar dö 
vQosek, nekadıır m temlt-ııe 
bUrUısPk azdır. Işıklorı söndü 
relim, 'ğ encelPı i diı dirPIJJI". 
bıı.yraklım yarıya ir.dirrlirrı, b ığ· 
rımızı puçııyıtlıın, gözlerimizden 
kanlı yaşlar aksun Ve öyle de 
oluyor .. 

Fı1kıtt. Bunl>ır neye yıırar, 

bualar neyi if:ıde ed r ? . , Olan 
oldu, t11blılt bOkmUnU yllriltlll 

Muk ıdderetın öollne ge..,tıebi
Hr mi ? At tarknn ölnmn yalnız 
tı ılru için değil, bntna cihan 
Içiil <h~ hıılzl ehemmiyettir. Bi
zi Jl k dıır c hao d,. iueanlık ta 
ıığlas ıı: 

Ey rurk milletinin bnynk 
Atası, Tıırihln ve dUoyanın bO
yü k adamı senin ölUmtıae, senin 
ıııiit>are~ yOzUoU bir drıha gö 
reuıeyişimlze içten, ağlarken 
s ııiıı izinde, ıenin istediğin 
gl hl yOI Uyeceğimize, ta haşre 
kad r t k vücut, te ynrek ola· 
rı.ık seı iu mukııddes emanetini 
koruy11c ... k ve yüks kitre çıka
rJÇF>ğınııza göz yaşlarımızla aı d 
olsun 1 

Cevdet Alap 

Hitler dünkü nutkuılda müstemli
kelerinden başka bir şey 

istemediğini söyl di 
Ankar:ı 9 ( A. A ) Hıtler dün sô'g/ediği bir r.utukta 

lngi/tere ve Franscd n nıanasıı bahanelerle ve aslı esasi 
olmayan ıttıhdrnlarLcı_ ç..ılınan miistemlekelerimi, h'3ricinde 
başka bir şey katiı;en hiç bir şey ist ·migoTUz . Fakat hu 
bir harp meselesideğildir . Bir adalet ve bir ba111 mese
lesidir demi~tir • 

lisi derhai geni Reisicüm· 
huru intlhap edecektir, Tür· 

kigenin en JügÜk Makamı 
na Teşkilati esasiye Jcanu· 

nuna göra ıeçecek olan za
tın etra/ınba hükiımetigle 

şanlı ordaile ve bdtün kud
ret tJB kuvfl ıtigıe Tmrk Mil-

/eti sarsılma% bir oariık 

olarek toplanacak .,,, gük

sılmesinde Je,oanı edtc.:k-

Bir güneş 

battı ... 
Yer siyah , gök siyah , 

sular ve dünya siyah ... Yer 
ağlayor, gök ağlayor, bir 
millet hıçkınyor ve bütün 
beşeriyet vahlanıyor bugün .. 

Ne acı, ne elim, ne kara 
bir gün yarabbi I . 

10-11-938; Bir güneş 
battı, bir kainat söndü bu 
gün ... 

Bahanmız söndü, güne
şimiz söndü, fltamız öldü 
öksüzüz bu gün ... Hayır, 
hayJr fltamız ezeli ve ebedi 
güneşimizdir bizim. Her 
şeyde O var, her şeyde onun 
izini görüyoruz. O, ölmedi, 
O ölmeyecek. 

17 Milyonun; yaratfJğı 
Türk milletinin bir olan kal
bine girdi O . 

Orada yaşıyordu, orada 
yaşayor, orada yaşayacak. 

Ey en büyük insanı Yer 
yüzünün bu en asil milleti 
seninle doludur. Ve işte 

bıraktı, ebedi 1 ürlc Millet; 
Onun eserlerini ıbedigetlı 
yaşatacaktır. Türle Gençli· 

ği Onun kıgmetli 'Detlıası 
olan Türlcige Cümhurigtti· 

ni dalma korugacak "'' on•fl 
isinde gü.riigecelc.tir. Kım•I 
Atatürk. Türkan tarihinde 

'" ıönlinde daimtı ıa~aga· 
c .. ktır. 

ŞÜKRÜ BAŞMANIN 
ÖLÜMÜ 

A11kara etfalye kumandaol 
B.emşehrlmlı Bay Kitabi HaJJI• 
dinin kardeşi Kaymakam JJJll· 
telultlerladen Bay Ştkrn Baş· 

mnn karaclter hnstalı~ıadsll 
Ankara Numune baı.tanesıod• 
Ç&rşsmba gUoO saat yıdid1 

vefat etmiştir. Ceoaıeal J11er•· 
simi mabıusa ile Perfeaıl>' 
gunu öğlede kaldırıldığı J3•r 
Kitabi Hamdiye i&len telgraf• 
tan haber alınmıştır. 

Mlltevıtfa etfalyenln il~ 
teşek.k.ülUad., bu işe medlıır 
edilmiş ise de ıef"rl zamaııd• 
btıtUn harplere itttrak edere~ 
Çıtcakkale harbinde de ya,ılff 
askeriye~lnde Uyak.at gost•'' 
mlş bir utan kahramanıdır. . ı 

Kardeşine ve efrıtlı aUei · 
ne tazimlerimizl sunarız. 

ı---~===-==~==-=--~ 
karşında ant içiyoruz": &~ 
büyük emanetini,· CumhLlfl' 
yeti ilelebet muhafaza ~: 
müdafBa edeceğiz,. Ruhll 
şat olsun . . 

Ne mutlu bizeki se~; 
deniz. Senin izinde, sefJI 

eserinin üstündeyiz . · 

H. xoR~tJ 

T 

.. 



-

... 

in 

11 Birinci teşrin 1938 
~ 

Salıife 3 

Dünyada Atatür 
Atatürk Kada
T ar i h daha g 

Kad 
Mes' 

•• r 

r Bahtiyar, 
t Bir önderi 
miştir .... 

Bütün vatan ağlıyor ... . 
Bütün insanlık ağlıyor .. . 

- Baştardı birde -

fün dünya milletlerince 
bu derece sevilen ve sayı
lan dahi adam sendendir 

Zeytin Sineği 
mücadelesi 

s~llelerdenberi Akcaabat ka
zuı Zeytin mahsülu dakus deni
len ha,ere yizinden kurtlu oJ. 
dufundan ıerek Zeytin mahıülu ve 
gerelt.ıe çıltarılaa ya~ yenemiye

Ve senin içinden çıkmıştlr ! çek kadar fena evsaf taş,makta 
lf tatürk bir tarihtir bir 

1 

idi. ba sen• Valimizin bimmeti!e 
v ' . . ' .. Ziraat teşkilatı tarafmdan meveut 
atandır. O, daıma brr gu- Zeytia Ag-açları üç devrede üç 

rıeş olarak eserlerinin üstünde. defa ilaçlanmıı bu sayede 938 
Par/Jyarak. dünyayı, dün- aenesi Zeytia mahsülu tema••n 
Yaları ışJ/datacaktır . . . kurdauz olarak: alınmııtır. 

Fidan tevzii 
* * * Nümulle fidanlığ-ıada bu aeae 

tevzi edilecek fidanlar kurakdaaı 
buyüyeaıemış olduğuad-.a tevzi 
ifi ilkbahara bırakılmııtır. 

Şuiıdan 
Bu sabah bir 11hbnba u~ra

dım. Memleket işlerinden konu
şuyordav. Bu ıuada belediye aza 
sından bir avukat yıınımız ı gel· 
di. Sela.mıa beraber b:ıma levcilıi 
hitapla : 

- Azizim g11z 0 tec1
, dikkııtı 

çekecek iki şey söyleyrceğl•n, 
bunları yazarsan çok l)·i olur. 

dedl. 
- Paki yaz ... rım, buyurunuz 

dedim. 

srndıın h11lkın ~ uyulardan ihtiyaç
larını temin için baltraç ledarıkine 
mec!>ur kaldıkları c ihetidir . Hoh-
lif şırketi şeh in !IU ihtiyacını 

aııc..1k: bir yıl sonra temin ede • 
ceğine göre o günü beklemesi 
için ~halkta ~hazreti eyüb sabrı 
olmalıdır 

Kah>'( c ler kağıd oyr.atmaları 
musaadesi verilmesi için beledı • 
yeye mürac ıat etmişler ._belediye 
heyeti bir rey muhalife karşı b\l 
m Jrac :ıtı red etmişdir. 

Bene.! beled;ye kahve adedi 
ni tahdid etse ve mevcudu :slah 

Baştarafı 1. de 
A'{şam saat ondokuzda bn

tn 'l mektepler direktörleri. 
öğretmenler, ş e h i r ileri 

gelenleri , teşekküller mn
messilleri, H11lkeyinde toplan
mışlar Ye Valfmiz gözyaşları 

lçind0 U l u Ö n el e r i n 

irtihali karşısıoda mllletı;e du 
yutan derin teessllrüo bukıdıı.r 
astlaoe, vakuraoe, t ~k yürek 

ohrak f~ten izharındaü çok 
mütelıassıs olarak balkı taziye 
etmlş!er ve 0Jun en bnylk 
es?ri olan Büyük Millet MEcll 
sinin seçece~l Camhurreisioin 
kicn olursa olsu 'l şUpbesiz en 
iyisi o\acaetaı ve 0Juo eserle-

rint, emaoetiııl Ooue lated\11 
gibi muhafaza ve yQkHltmlye 
liyakat göstereceğhıl 'H Ona 
olan bağiılıiımızuı bl9 Hrall
madan bJr tek vllcut ılbi, bir 
y1lrek duyıuslle yeni Cumbur
relsimizin de 8rkasındao, izin· 

den ileri yUrUyeceAimlzl söyll
yerek : "Millet 1eğ olsun ı. 
sözile toplantıya son verm1,. 
lerdlr. 

Dnnyada A 1' A TÜRK kadar 
bııhtiya", ATATÜRK kadar mes . 

ut bir Öotleri tarih baha iör
memiştlr. Onun &191 yaphilDı, 

yarattığını görH, gözft arkada 
kalmıyarak ölea bir Dahi, bir 
Önder var mıdır ? .. 

lltatürk. en çetin şeıait 
içinde bize bir vatan yaptı. 
kaldrrdığı öfkeyi. vustailik
len medeni memleketler 
seviyesine götürdü. Nemutlu 
bize ki onun izinde y. ürü-

Meyvalardaki Pamuklu 
bit ilacı 

Narer.ciyelerde ötedeıaberi faz. 
Y~ruz I Onun yüksek hü- la tahribat yapan pamuklu bit 
'-'1Yeti benliğimizle haşrü için lnıilteredf.n 23 teneke mijs· 

f'ıeşro/muştur. onun kurduğu tahzar ilaç getirilmittir. 

- Mektep tcılebalerit.d~u 

kız, erkek bir çok blebouia 
kasketleri başl rına b r ör. 
tüdeo ziyade, bır fiyuka, blr 
çalım arzeaen tir durumdtt 
iksa edl!iyor ki bı tarzı g~Jiın 
mektep telebesioJn cıddiyt tiııe 
hlç de uyıtuo değil .. 

Atıbap ta söze ktuışank ; 
- Hakikaten çok doğrudur. 
Bundan başku KOllllr Di 

eylese yani ka!ıve!eride birer k ü 
luS vaziydine getiıse daha fay . 
dalı bir iş yapmış olurdu . 

Bizim Başmuharrir U..ı:unso
sokai.ta bisiklet gezintisinin meni 
için arasııa yazmaktan kendini 
alamıyor. Birçok hadiselere sebe. 
biyet veı miş olan bu bisikld 

Ecnebi Sefirlerin 
içtima ve taziyetleri 

eser/eri ta haşre kadar ko- f Meyva fidanı 
rvyup yürüteceğiz. , . Meyva çeşitlerini artırmak 

O, asırlara sığmıyan ve için İstanbul n diğer baıı:ı vıli
<l{j,,ya/a;a gıpta veren bütün yetlerimize damızlık. fıdan l!Nparış 
b yapılmııtır, 

l.l büyük işleri yaparken, M t h 
~" büyük kuvveti senin ısır O umu 
ıradenderı almıştı. o irade ıoo Kilo 40 - 50 ~ünde ye· 
y · tişen ve yerli mısırlt:ıd~ ft daha 1ne senindir, o büyük kuv- verimli o!aa ve kuıaıı.ıığa çolt 

llet yine sendendir. büyük dayanrn mısır tohumu getirilmelt 
l'tıi//et / üzeredir. 

Onun sağlığında, nasıl Fındık imar mücadelesi 
tek kalp ve tek vücut olarak, Busenede Fındık vo z~ytin-
et}a!. k liklorin imar miicadelesine baş· 

ında toplanmış, ar a- Janmak ıızeredir. Domuz mü•ade 
s,,.,an yürümüşsek, bugün leaine birinci kaaı1ounun biriade 

efe Yine oyle tek kalp ı.Ve başlanacaktır. Tertıbat alınmışbr. 
tek vücut halinde izindeyiz, 
~ deratımızm katilidir, Teşki-ser/erinin üstünde ve ba ~ . . ·· 
~'"d . . .. · /atı esasıye kanununa gore 
L ayız, ırademız aynı ırade, C h . t T ·· k' · · 1(1.Jvv . . • k um unye ı ur ıyesmm en 
Ct..trn etım_ız . aynı . . u~vet, büyük makamma geçecek olan 

hunyetm hekçısıyız.... zatın etrafında. hükumeti-

• • • mizle, asil ve şanlı ordu-
a. Bugün, milletin iradesini muzla ve bütün kuvvet ve 
·•ef . h I lJ .. sın de toplamış u unan kudretim izle toplanacag__ız. 

1 lıYük Millet Meclisi top· Yolumuz itilfı yolu, ff TllTUR 
s~iırJ.rak yeni Cumhur Rei- ı yoludur. Düsturumuz yurtta 
'!'. t't'ttzi intihap edecektir. sulh. cihanda sulhtur .... 

~ti esasiyemiz, mukad-' Bekir Sukiıti Kulalcsızoğ:u 
....... 

rektör il o ıın dikkulıua ı:ırzedııe-
lecek bir busıısl'i pan-;iyo .. suz-

tec ü!:ıe Öğrenme gezint:sinin 
Ankara 10-11-938 (A.A.] 
ATA lÜRKÜN ölümü dola· 

men'i bak.kında Başmuharririmi- ·1 k A ı. d gerek luktur. ş •hrln muntelif SPIUt yası e gere nr.ara a ve 
zin yazılarını ot urken içimde D "il k tt k' bu"'tu·n resmı· dafre lerln ·!e, hOcca köşeleıü. dtı b~ra. mu ıa ·a a ı · 
diyorum ki : B zim Başm~h:ırrir ler, f.lçilık!u, Konıolosluk!ar, 

dan gelıı i~ talebelt'r odıılu tu- Parti evleri, Halkevleri bayrak· 
l. l V t> od amma d.Q yapıyor ha ; Avrupa 

tup u.ırıLlyOr ar. ~ U a- !arını y a r 1 y a indirn:ıişlerdir, 
lıırda doğru dü rüst kontorol da köylüler bile bisikletle i.ş ve Memle ... etimizdeki bütün ecnebi 

,.. .1 · l b" l (J'ücüne giderken bu mc:der.i na· H V edUmedl•ı ve eeı ınış o sa ı e 0 devlftt mümesslUeri a rici le e. 
kıl vasıtasının bizde de taam-

gene uyğuosuziuklara suhoe kiJimizi, milli matemiınize samimi 
olmanın önllne geçilemiyecı ği mum etmrsini yazması Jiizımge 

lirken men'e kalkışmasıni yerinde iştiraklerini bildiren taziyet mek-
clbetle bu ııazik ve mühim tupları ıöndermişlerdir. 
b Usu sa da bir dikkıı t ve ıröz bulamıyordum Vaktaki bir iki b b' d l 

b i:3ugün ütün ecne ı ev et 
atılsın içlo yazaı':lı:ımz çok eyi gün evvel Uzunsokakta bir mek. mümessilleri Reisicumhur vekıli 
olur dedi, tepli ÇOCUğ\ın Öğrenmek üzer.! ve Büyük Millet Meclisi Reisi 

Düıündüıa , yazayımmı yaz · b:naigi bi.r bisikletin beş altı ya~ Abdülhalik Rendayı ziyaret ede· 

d . L" k t b d.. larmda bır çocu~a çarpıp yere rek defteri mahsu .. u imzalamıılar-.aayayımmı ıye. ı;a a ~n u • 
şünilrk:en oda yazıldı demek , , • ı serdig-ini gör ne~ Başmuharriı i· dır. Duayen bulunan Afgan Bü-
Yi:ıe belediye aza:n olan zat şöyle ' mize . yerden göğe kadar hak yük. Elçisi ekselans Sultan Ah-

bir ihtiyaçtanda b~bsolti. kendisi i verdım. met Hanın riyas~tinde toplanan 

teklifte belediyeye buluncıc[ kmış i Yine aklıma geldi. Y a:ı:ayım ec'le~i. devlet mümessilleri ~ugü? 
ama bir kerede benim yazmldığımıil dediill. Bu şehre, bu şehrin aza· ı den ıtıbaren ceoe:.ı:e meraa•uun 
fayduı olur kanutıyla yezmamı 1 metine, şeref ne, şanına layık h!tamın:ı k;adar _uya~et vermeme. 
istedi. O ibtiyaçda şudur : ( hm ,.ic:adrolu bir bandoya okadıır yı, ita bul resımlerı yııpmamayı~ 

• • • A dd ti' "ht· ı · B 'h Elçiliklere yarı bayrak çekmeyı Bakı oğ'lu kahvesının helası f şı e 1 ı ıyacı var ıu... u 1 • · 

· b · · ·· t' C h · t b d ve te::Hürlerine bir nişane ol-bu cıvar alkının ıhtıyacını onler· ıyacı um urıye ayramın a ve 
· lı k " d e 1'- · · ı d b mak üzere bu akşlm lstanbuldan miş kave yıkılınca bu c var al ı on an vve K.J meru m er e e· 

' " · "b' b I' · b · · d d t etmekte olan Celal Bayarı belasız kalmış . Bu semtde beledi- · n;m gı 1 ~acı t>pınız e duymuş. av f . 

ye bir hela yapdırırsa halkı büyük sunuzdur. Hıılkevi, paralı sinema istasyonda h.~y~t halınde ka~ş'.· 
bir aılcıntıdan kurtarırmıs • yerine paralı bir bando teşkil lamayı ve Buyuk Mıllet Meclııı · 

Hazır burıları yazarken be . etse daha faydalı iş fÖrmü.ş o- nin yarınki toplantısında b11lun. 
l d mcıyı kararlathrmışlardır. 

nimde aklıma bizim mahalle çeş ". ur u. BugOo dut 17 de hariciye 
melerinin bu kış günleri kuruma- C A. Vek.ill Dr ..A.ras Ankaradaki ec. 

nebl diblomatlarını heyet ha-

lirıde kabul etmjştfr. Duayen 
bulunan Afgan bUytık elçisi 
Ekselans SultaJl Ahmet Han 
dıplomatlar heyeti namına Atf. 
d~ki beyanatta bulunmuşl uı: 

Bay Vekil gerek kendi na
mına gerekse duayeni bulorıdu
tom dıplomatlar heyeti ve tem
sil etti~imiz memlekt:tler namı
na zati devletlerioize bu büyOk
matemhılzdea dolayı derin te
esAllrlerimizle samimi tazlyet
lerimizi arzederlnı. Şuauda za-
tı devletimize erzetmek lste. 
rimki bu bUytık dünya adamı
nın zıyaı stzln mllletinlz gibi 
her birimizin milletini de ıon 

derece müteessir etınfşttr. BC.· 
tün kalbimizle bu payaıısız ke· 
derinize iştirak ediyoruz. 

Hariciye Vek.lll Dr Aras ce· 
vap ola:ıık demiştirk.i: Bay Du· 
ayev, trnytlk elçiler, orta eltiler 
maslabatgüzarlar! MO.atu mQ
mesıi Ieri bulundugunuz iost 
memleketler namına gerek kay. 
bettiğlmiz Ulu Şefimiz gerek 
onun ölınez eseri olan Tilrkiye 
cumhuriyeti hakkmda göıter. 
diğiıiz bu derin ve mUes61r 
sempati tezaburu TUrk milleti· 
nln ve CUmhurlyet Hfikılmetlnln 
ruhunda menkuş kalucakhr. 

S'\alml tazlyetleri&ıizden do. 
layı bUtlln kalbimle teşekkf1r 
edeıim • 

PAZARLIKLA. DOLAP YAPTIRILACAK Fındık kabuğu kaça ? ! 
Nümune Fidanlığı 

Vilayet Da imi Encümeninden : 
Beledi.yenin verdiği azami fiata satıcıların 

pek çoğu riayet etmiyor 1 

Mevcut nümune fidanlığmın 
suyu olmadı~ından fidanların çok 
geç yetişmesinden dolayı balkın 
ihtiyacını karşılayamayan bu Fi. 

danlık Valimizin hımmetile d.!fir· Meı-kez G1zl Paşa İık Okulu için resim ve şartoamesl muci-
endereye '-1' d" .. "l - b 01 

• naıı;: 1 uşunu muş una. blnce ve 200 lira muhammen bedelli blr dolap pazarlıkla yapta-

birq,Son. fırtmalar havayı ı halbuki. belediyenin kar~- resun belediyesinin koydu· 
lqt erıbue soğuttu. Hava- rına ragmen satıcılar, hır ğu T O kuruş fiat derhal 
61./? Soğuması fmdık ka- çuval fındık kabuğunu 40- kabul edilmiş ve o gün 
1t!1.J satıcı/an için yeni bir 50. k~~uşa satmak istedik- bugün, hiç bir itir aza 
f1'ıe qt doğurdu. Yakacak lerı ıçın f abrıka ve depo h i ç b i r hileye ve sızJ/
trı1/elesinden bunalan ve kapıları hu adamların sura· tıya meydan ve imkan ver-
'Qbs~arip olan fakir fıkara tma kapanmaktadır I meksizin yol a/Jp gitmekte 

rıkaı 1 · h · · h u I u n m u ş tur. Gire-ct~p ara, fındık kabuğu yı ama u ışm sonu sunda sessız sadasız 10 ku· 
b .. r 01aıına koşuyor. fakat ne olacak: Fmdık kabuğu 
"rr, ruşa satılan fmdık kabuğu-

~lilt 1.Jfat •yok ı. cevabını mademki. şehrin havas~nr na Trabzonda z5 kuruş 
Clqh ak tneyüs ve münkesir, ifsat ve berbat etmesıne fiat konulmuştur. başka 
v~G; .. ziyade büzülerek ve rağmen yakacak maddeleri daha ne istiyoruz ve ne 
'1r::ilbl.irek geri dönüyorlar. yanmda yer a/Jp gitmekte istiyehi/iriz / 

ctı~lq a hu yok cevabmı af. devam ediyor. Muvakkat de Belediyenin kararı kanu· 
~qk:~fabrikalarda. depolarda olsa zaruri ihtiyaçlardan nidir. Salahiyet kanundan 
eledi/ at~n. mevcut kabuk maduttur def!Jektir. Zaruri almmiştır. Verilen karar 
fl~ri~· l'rııdırki. bu z:ıvallılar ihtiyaç maddelerini istedi- .. vilayet idare heyetince de 
1tay:

11
9eri çevrilmektedir/er ğimiz fiat!arda satamayız. tastik edilmiştir. Bu itibarla 

r:le9;,"' Yok olduğu için belediyenin kanununda yeri tamamen ve noktası nokta
b~~. · el/erindeki para yirmi yoktur. Fiat takdiri hakkı ı sına tatbiık edilmek /fızım· 

0t1.ız kuruş okluğu ve belediyenindır. Nitekim Gi· dır. 

ait tekaımat pl.:nı ve işletme proies1 l · 
b l.D t Y 1. d f 1. ı rılacaktır. steklllerln 16 - 11 • 938 tarıhlne 9atan çarşamba gUnQ a:ı:ır ınış ır. aun ıt aa ayete 
g-eçilecektir. saat 15 de Vilayet Dalml Encllmene mUracaatlarJ. 2-2 

TüCCAR TERZi 
Osman Nuri Sezmen ·Müessesesi 

Modern Terzilik 
Yeni sonatkôr - en yeni desenler •. 

Kışltk bütün çeşitlerimiz gelmiş, modern terziliği temin fle sayın mıişterilerimiıin 
ıevkı selim ferini tatmin için ticarethanemiı:e lstanhuldGn y rıi s ınatkar celbedilmiş ' lr. 

Ucıız ve güzel giyinmek için lüt/m teşrif ediniz. BalJan ve Baylara mahsus 
şık ve kibar kumaşların en geni desenlerini liitfen görünüz. 

H lb• •ti • • . Bayonlara mantolar, ispor mantolar, pard?sü mt1 · 
O Zire 159 ÇeŞI erimiz. şa7ıba çocuk mantoLGrı. yağmurlukları ve kumaşları 

Baylara pardesüler. palto ve kostümler, yağmurluklar. Çocuklar için 
elbise, yağmurluk; prılto, pardesü ve kumaşlar. 

M • ı·k En son moda Trtşkot pardesülerimiz sayın müşterilerimi:re 
eVSI m 1 ucuz fitıtlarla temin edilmiştir. Lütfen görünüz, tecrübe et/ir. iz. 

Kunduracılar caddesi - NO. 23 - 25 
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Kapoh zarfla inşaat eksiltmasi 
Trabzon S. ve M İ.Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konuİon iş : Trabzonda Nüm;;ırıe has. 
tanesi ikinci kısım inşaatı ile elektrik, kalorifer. sıhhi 
ve diğer tesisattır. 

Bu i#n muhammen bedeli (737.014) lira (8) ku·uştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler tıe evrok şunlardır : 
A - Eksi/tm~ şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Yapı işleri umumf şartnamesi 
E - Vahidi fiat Listesi fle hususi şartname lahi9,si, 

keşif hüliüası cetveli. 
F - Projeler : 

isteyenler bu şartname ve evrakı (3686) kuruş 
bed'!l mukabilinde Nafia Velcciltti yapr isleri Umum Mü 
dürlüğü ile lstanbul, Trabzon Nafia Müdürlüklerinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 1.~-11-938 tarihinde salı günü saat 
( ! 5) de Trabzon Sıhhat Mü<1.ürlüğü tleiresintle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kopalı zarf uulile g•pılacaktu. 

5 - Eksilt1J1tıye girebilmek için istekliltrin ( 33232 } 
fi,a muvakkat teminat mektup fJega malcbazu ve bundan 
bıışlca aşığadaki t1esikalarını kapalı zarfına usuli vtçhile 
koyması lazımdır. 

A} Evvelce alınmış daimi ve muvakkat fJesilcalar ilg~ 
lcılınmış oldujundan l'"afia Velcalttinin ! 2 -8-938 tarih 
ve 67-11650 sayılı tamim/eri mucibince Trabzorı Vıla-
yetinden alınacak ehliyet vesikası. / 

B) l 938 mali senesine ait ticaret odası vesilc.l ;ı 
6 - Ehliye~ ~esi/c.ı/arı talebinde hu 'unanfa,. T 5-11 - 938 

tarihinden enaz (8) gün tvvel istida ile Trabzon vilcige
tine muracaat edeceklu fle bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmayonlar elcsiltmeye giremiyec,.Jclerdir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda riçünrü mfldtiede qa
zılı sa2tten bir saat nıveline lcad r Sıhhat Mü.tidrl!' iü 
Jairestne getirilırek eksiltme lcomisgwu reis/itine mak
buz mukabilinde fJerilecelc.tir. 

( YENJYOL) 

Kopalı zarfla sade yağ eksiltmesi 
Erz •1rum Askeri Satınalma Komisyonundan: 

! - Sankc.m şın (28.0Gl) girmisekiz bin kilo, Erzu
ru nan (26.00u) yirmialtı bin kilo s de yağları kapalı 
zarfla tf<s it tm,.ye koru/muştur. 

2 - s,,rrkamış için alınccak <iade ycğrn tahmini be 
deli (24,500) yirmicört bin beş1.111z lira ilk teminatı 
(1837) bins' kizyüz otuz ytdi lira (50) elli kuruştur. Erzu 
rum için alrn ı; k yajın tı h '1İni bedeli (22100) yirmi 
ikibin güz lira ilk teminatı ( ' 6 57) bin altı güz elli yedi 
lira (50) eli kuruştur. 

3 - Eksiltme'eri Sarıkamışın 27 2. Teş 938 pazartesi 
g i nü saat J ! orbirde, l:.'n 1ı U'11 yajıntn ayni günde saat 

\ 
15 onbtşte Erzu umdrı oske 1 i satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Tt:k 'if mt k 1upl ı rı e '<Siltme sa•tlerind,.n birtr 
saat evvel ~o nisgon başlc.. nl ğtna verilmiş veya posta 
ile gönderilmiş,hulanacalctır. 

5 Şırtnameleri her gü · krrnisyoıda görülebilir. 3 4 

Acele satltk hane 
Gazipaşa caddesi nihagetirıde denize yalcın, altında 

üç oda bir .c of<", üst katta i-ç oda bir sofa, bir mutfak 
ve bahçeyi h.,vi 7 numaralı bir hop hane acele satlılctır. 
isteklilerin Çömld.cide 18 r.umaralı drikkanda çilingir 
Krımacıoğlu Recçp u~tatJrı mu raca ıtla, ı. 2-4 

PAZARLIKLA OYUL TAMİRAT 
EKSİLTMESİ 

Vilayet Daimi Encümeninden 

Posta ile gönderilecek mtlc.tup 7arın nihouet 3 üncü 
maddede yazılı saota kadar K•lmiş olmaları v' d ş zarf 
ların 1J1ühür rr.umu ile iyice k,,patılmtş olmnsı 'azımdır. 

MerkPZ Durnlupırar i'k nku'unun ( 81-1 ) lira ( 61 ) kuruş
luk t-tmiratı pızıriı"<l11 eksiltmıoğ.- konul ·11u~tur. Muvskkat temi
natı { 62 ) lira ( ıo kıırııştw. rn - 11 . 938 lsrihloe çatan ÇAr· 

şamhıt gllnU sıı·ıt ·5 dP. Viı;1yf't M ık:.ınııncla toplanec~k olan Oıl
rrıt r~11cür1rnndP ilı'll f'ı;i v1 1•1'11r11~ tı · l.:tf'~ lilt>rin keşif ve şaı t ı a
mesini görmek istevPnl' ri 1 hn ~ün E cUmen kalemine ve talip 

j • 1 ıoJıırın mu,·akk11t !Pn iııııtı mflkhuz \'P vn banka mektuplarile 
m11'<t1r gllo ve saııtta EocOmene müracaalluı. 2 - 2 

Postada olacak gecikmeler k..Jbul edi .'m ·z. 4-4 

PAZARLIKLA OKUL TAMİRAT 
EKSİLTMESİ 

Vilayet Daimi Encümeninden 
Merkez lsmet Pdşa ilk okulunda yaptırılacak ( 7-ı.ı) llrıt 95 

ku·ıı~luk tıımirııtı p ız ırlıkls eksillmP~I" konulrrıu~lur 
Muvakkat temin.ıh ( 55 ) lira ( 1'2 ) kuruştur . 
16 - 1 ı . 938 tarihine çatan çsrşamba günü ~1t·1t 15 <1e vrayet 

makıımında toplıtnııc k ı)lao Daimi EocllmendP lhıılP~i y~ pıl1ıcek
hr. isteklilerin muvakhıt teınioatlıırile Ercan ('De n O;ı C»ııllıırı 

2 - 2 

PAZARLIKLA OKUL TAMİRAT 
EKSıLTMESİ 

Vilayet Daimi Encümeninden 
Qf kHZISl nwıkız o'.u)ı/101 yıp'ırılıC k ( 15 7) lira ( 79) 

k uru~luk lı n i· t p111111 l·kl11 ilıı ı~ l'dilını k üzre eksilim' ğe ko 
nulıııuştur M11vı kkı t t 0 n i<1ııt ( 116 ) lirıı ( 08 ) kuruştur. 

16 1 l Ul8 tHilıiıı<> c;·ııt•ın çıırş mha gllnU 'Hol lfl de \"jlfl. 

zet M •k11mındıı tnplııı: nk o'an D ini E· cUmer.de ihalesi y1-pı· 
Iacrı k tı r l-;tP k lileri n k P~ if VP ş rtna mP"in 1 görmf'k isteyeo lerio 
hArgün E"cUnıı>n k·tlPrrılrı{> gPlmfJl"ıi \·e t ılip nlanlaıırı muvak 
k>lt te:nioat makbuz V(>y11 bınkıt nıPklup!arile Enı:Umene mUra-
c~atlıırı 2 - 2 

Salıi/e • 4 

Kapalı zarfla inşaat eksiltmesi 
TRABZON ViLA YETİNDEN : 

1 - Elcsiltmeye konulan İJ : Gürcübulakta yapılacak 
gümrük binası inşaatıdır. 

Bu işin muh11mrn~n keşif bedeli 200684,47 liradrr. 
2 - Bu işe ait şartnameler t1e evrak şunlardır: 
A - Elcsiltme şartnamesi 
B -· Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartrıamesi 
D - Yupı işleri umumi, fenni şartnamesi 
E - Vahidi fiat listesi fit l.ususi şartnamesi. keşif 

hüldsa celfJeli ve mahal listesi. 
F - Pro;eler 

isteyenler bu şartname fJe evrakı 1003 kuruş bedel 
mu"fcrtbilinde Trabzon Defterdarhğında ve Nafia Veka 
leti yapı işleri umum müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30 - 71-938 tarih.inde çarşamba gunu 
saat 15 de Trabzon Def terJarlıjından müteşekkil komis
yonda yapılacalctır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeqe girebilmelc için isteklilerin 1J284.27 

lira muv•kkat teminat mektup veya makbuzu ve bundan 
başka aşajıdalci vesikalarını icap 'lı zarf !arına usulü veç· 
hile koyması lazımdır 

A - 30-11-938 tarihinden en az sekiz 
Trabzon Vif cigetine muracaat ederek bu işe 
için elıliyet vesikası olması 

gün evvel 
girebilmek 

B - l 9 78 maı'i senesine ait ticaret odası Vt>sikası 
6 - Teklif mektup 'arı _qukarrda 3 iincü m ddede ya 

zılı saatten bir saat evveline kadar Trabzon D•/lerd r
lrjına g"tirilerek eksiltme komisyon reisliğine makhuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderiltcelc. mektuplar n nihayet 3 ündi 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olmaları 'lle dış zarf
ların mühür muma ile iyice kapatılmış olması liiz mdır. 

Po~tada olacak gecikmeler kabul ,.,/j/m,.z 3-4 ,,, 

Bir at satın ahnacak 
Be:ediye Encümeninden : 

Tanzifat işlerinde kullanılmak üzre kuvvetli T.ıe srlılıat· 
it bir at sotun ahnacalctır. 

Taiiplilerin Encümene müracaatları iliin olunur. 

PAZARLIKLA V ASIST AS YAP rıRILACAK 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Merkı>z ilk okn\lıırı pcınc , rı>lı>rine pızulıkh vıı~i~ta' yııp'ı· 

rılecktır. KP!;ılr b.-deli 519 lire 8! h.uru;ıtur. 
1\.11vakluıt temiJalı (:~8) lira 89 kuruştur 16-11-ü 8 tıırihinr. 

çatan farşımbı gUall saat l'ı de villyet makıımınııd toplııııııc~ k 

ohın dıtimi encllınende ltıalesl yııpılacaktır. htPklilerio kPş·r ,.e 
aartoamesinl görmek lsteyenleırio her gUn enr!1men kdPmfııe 

ve talip olanların muvakkat temlnatlari!e msık Or giln ve s ııtlB 
eocU nene muracaatlıırı. 2 - 2 

YENİYOL BASIMEVİ ~I 

Uzunsokakda - Kitabi Hamdi ve Mahtumları Karşısında 

125 numaralı yeni yurduna 
nakledecektir. 
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tun 
Fa 
yal 
mi 
la 
ka 
du 
lığ 

~Ul 
'l'U 
ve 
sın 

Çnr 
hal 
tur 
tug 
baş 

llıil 

iın 

Bel 
kır 
Şıırı 

işi 

Tur 

h t 
'rur 
llıiş 

tnıy 

l'Ur 
iak· 
teo 
rek 
kur 
Ylld 
eli 
lltı 

l\ p 
lııru 

Clenı 
lllc 
k1ıh 

Clar 
llıe 
ilik 
la0 
ti 

barı 
~ilo 
top 
Cısı, 
lercı 

'{'ııı 
tlht 
~en 
~ör 
elen 
llıeı 
>b4 
leri 
lerı 
lanz 
11tın 
lııı(j 
lecıı 
teu 
Cst 
llıu 
bq 
'l'ur 


