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Çar~ambıı • Cumartesi günleri çıkar 

Sayı ı 2539 SiYASi GAZETE . TRABZON 

Dfrektartı, Başya.zıcıııı 

BEKİR S0K0'1. KULAKSIZOÖLU 

Fiati 4 kı.ruş 

ilan satırı 5 /curu,tar 

Uı:uuolr:ak ; 63 • 66 • 67 

J6 JnCI yrf 

Saat14-16: En küçüğünden en yaşlısına 
kadar on binlerce haı üyük Atasının 
Gözlerimizyinegöıbebeklerinde .. mukaddes abu U arkası 

::!~~·:~:~!t::~.o~~~:::~~:? dan a .., ladı a ""ladı Btıyüklerio BUyUtO, E.şslı 
kurtarıcı; BugOn hlr cihan olan ta· 
butuou Tarihin sineıhıe koyu. 
Joruı. Hayır koymuyor; Oou 
sııoa emıınet ediyoruz ihtiyar 
Tarih 1 

3 - TOrkü a4tatao başka bir ' · • 8 • 
lı4dlıe d11h1t biliyor musun? 

Sen Tllrk milletini çok iyi 
bilir, çok lyl tanırsın. Şahlanı· 
e•ndak.i asalete çok dtfa tıptı 
ue bıık.tıo. 

4 - Kaioatın kAloat üstüııe 

~~~~d.,ıo.ışitli• mlşlmdi,. k•- Sen bugöz yaşlarımıza bakıp da yarından ümitsiz-
e, - Aan yılı ıığdırmauıu 

Öııüade durulmaz bir kuvvet 
Olduğunu sen berk.eateo iyi bi
llrıılo. Uu rızanı yok.l•mıyı lll
tuaı yok, eü.ıı denecek kadar 
Y11k.ın n.ıuaıarı "öz öı..11ncl• tut 
'e emılOetıwııt ıyı nkla .. K.ııuıa 
hata 26Llriftt6Ul "tılli de )'IClllll:I 

tııritı .. N~ yıtldıı.ll uı:ıu"ıtırio, 
lıij ı.2tıı- Ull:J a>a<;lıll u.a, n-. nurun 
YUıo.n, ne aaıu, ne ae 1tıaıu kll· 
lır. l!:ınau"Uwııı ıyı <;l.> ... ıyı lllU· 

bı&fazıa tıll.. ÜıJU; &&SUUUCı& IOD· 

ta bite, ayoı ıloO.eHILht ae11aııı 
liltıJtıCtt2lt. .. ::.ll.ll.W .1"1, Kl:>l.ltsfl&l· 
qtıi:. l ~ıw~ .. kıeı a"o, ıuuıe»il.ıue 
ki kıdır cu b1.11l11rdu.o, b11ııın,ut1U 

:~:r~b:::·.:·:·1:,~::~::
1

· liğimizi zannetme ATAM .... Seni bütün hüviyeti-
;~: .. ;~~d =~~:~~\;~·?olu- mize doldurmak için içimizi boşalhyoruz ! 

• "" - -~-==~==,..--,,~= 
BüJük ATATÜRKÜN Jfi11 

ceııaze meraaiml Anka- ...
rada bugün ıaat 14 de ı 

Hı1ır; Ne bunları ne bu.na 
banzer JÜZ blolerloi dUJID Ol· 
madı Atamı 

Bu mQstesaa tallh ölOmOne 
atlamak bıbıtsızııaına katlasın 

.. 20. inci 1nıyılıa bahti7ar i•· 
aanlı~oı, ·20. inci yoz yılların 
mea'11t ielıcelderioe na.ip llldu. 

" * 

litık.ıUtı lıt1ll g\nıtşı_,rcı~n bı.11.~rı t Sıa., O gelceelı.lere, mulıte-
bıı J:&ID esederiaio ııraıındao, e11-

• 1:1.kih.W.ttllD.. Y 
&ila goılııioiıa blllUa uaaıetlyle 

Uea\uı ya; Oa" aaırluca aoura bakacak, d.erw11ı~ıı.lara tık.at 
litıcul~u •1 uı zlo.doHk, •.JW 01· tereceJL, çoıtıott aeuıek 01H•1'· 
llt~, nu vıy4*lll4' dah.&ul arayacak, 11117lne .. O nlllt dahi bizi- hı
b1:r~ıuıaao ıtorac•&lZ. yall 1119luuıda p.Atlnleştiren itı-

ihı mutlu öıi1::1vı Japmak, ıe- u1arıınauıcta11 ıut ta taa9 be
lllQ iı.:ıo zaııu bl.l,U&l ouıcudıu. aull AlatUrk. çocui.larıaua eo 

-.uçoaaoe •arıocıya ka!tar - he· 
t;uukı: Aıurialfla uumwuııaıı· 

h bbU11\UU11lD ba~ıoı AlliOlllP piwııı; iÖZleritlllZ 7iae &özbe-
• bei.leriucte olmdık seoiu. Olmeı 

lılltııfıt uuk.wak tı:ılf.atını, Stil o~ batıra ve ea~rhtrio• aarılWJŞ 
0ı..a.ııu aaıaıu.. :Sa&i.~u vaUıa· oJarak huzuruuda bulacm~aın. 
111llllıu ısu ~1Höf11111u1 U )&ı:•lU. seni AnlldCılunuo cennellode 
ll1ı~ua9ı"uu ~oıııitn·tımt.tlı21 atu- yaşat11c•aız. 
1.:ı,tiltırtı üLıUu ~ıdıll oıauu .. 01· s~u bu göz yawlarımıza bı· 
llUiu "un oır )'tı~rna uı.nıt ~ır- kıp c:hı., yaııaıaıııu Uıuit~b.leLdiii· 
Qıu. ~oyu~ bauıı ut:gıı1ı1~ : WJ~j zıaou4ttmı Atıı.uı ı 

ı _ Oıuwa lle 48 zarer ka· Sıııı btıtıın hilvıyetimize dvl-
lıtnıu,~ lJı:ışıı..ıt IJU Şd oena ıa- durmak. lçhı ıçıwızı oo~aıuyoruı. 
11
l)or wutı.uu ·ı Kımal Ka1a Kayalı 

~==~=====~=-===~~~--=-~~~~ 

O en büyük iftihara Milletinin en 
küçük takdirinde bulandı. · .... 

[? eşke yeni bir tul an 
.{l olsa, keşke biıcün 

ltaf ladı. 'fUrktyeLio her f 
tarafında oldugu ııibi 

Trıbzooda da eu gtıoc 1 
iodeo eı.ı ytışlurnııı. .ltıGdt 

bUlUu tıa!1', Kışlö wey 
daııu.aı:ı tsüyUk ATA.Mi 
ZIN liUstU öoUoda top· 
auarak mu&.adde• tabutu 
ark.aıunda ı~ıo.dı, tıalaaı .• ı 

Daba aababtan 1Ub11 
rea Tra~ıoa. ,, yarım 

bayrakları, kapalı çarşı

ları, durtlurul111uı.;1 outuu 
ııaluı vasllalarl.rl~ oır 

öiQ evını dö:.ıı.nuştü . 
Hlltllo mektepaıer ve 
teşekk.Ull~r , C•Gdttltıre 

sıtmıy1ıo oabin.leıce k.öy
Hl ve şehirli bal.it kııh 
leleri göJllri )'IŞ111 fd.ttl 
l-rleri ıınu dulu mubl4* 
fttlll blr htOlo ı.ıııı111.ı<.1ö ! 
eeçiyor,geÇl)or1ar .. Jiı~lö i 

meyctaoı bir wun~tır 

hılloi illdı. 

Tam aaat oudOrtte 
şıhir bancıoıuouu ç111u12' 
l11tııuaı marıHe tören 
batladı. Bunu mtllt;ıa.ıup 

bando malew lıavuı.ıuı { 

çaldı. liuudıaD ıour11 Pıtrll 

.l:ielediy~ ve hulK. ıuau.ııu 
haıiıı hıtabeler 11öyrnuoı. 

' 
venerek ve inanarak söyli

yorum. söyliyoruz, ebediyen 
söyliyeceğiz. 

Büyük ruhun müsterih 
olsun ... 

Kurduğun bu büyük eser 
kurtardığın ve koruduğun .._,,.,.,,,.,.~
bu azametli varlık dünyalar 
durdukça duraçak, daima 
yükselerek coşkun bir iyman, 
önüne durulmaz bir kuvvet, 
kudret haıinde iler/Jyeceklir ... 

Bakımz, büyük AT!f 
ne diyordu .. 

11z zamanda çok ve bü· 
yük işler yaptık Bu işlerin 
en büyüğü . temeli. Türk 
kahraman/Jğı ve yüksek lürk 
kültürü olan. Tüı kıje Cum
hurıjetidir. Bundaki muvaf-
f akıyetı. Türk milletinin ve 
onun değerli ordusunun bir 
ve beraber olarak. azimka
rane yürümesine borçluyuz. 

Fakat yaptık/afi mızı asla 
kafi göremeyiz. Çünkü daha 
çok ve daha büyük işler Kfll4ttl 

yilpmak mecburiyetinde ve 
azmindeyiz. 

Yurdumuzu dünyanın 
en mamur ve en mederi 
memleket/eri seviyesine çı-
karacağız. Milletimizi en 

iffir~f'll-

geniş refah vasıta •·e kay
naklarına sahip kI!cJcağız. l~rıt~ıı 

felaketler karşımıza 

~1ksaydı.. Xeşke yıldızlar 
PiırJamasa, fiÜneş dogma· 
~0Ydı.. Keşke kainat bir 
bırine geçse, dünya yıkılı· 
~erseydi. Fakat sen. sen öl
/Qeseydin /itam . 

Uf uf ünle beşer en buyu
ğünü ve Tanrı varlıgmaan 

gurur duyduğu en muazzam 
eserim kaybetmiş bulunuyor. 

Yerler. gökler ağlayor •. 

Saat J 6 da şe.blr dü11ügll i 
çalmıye başıadı. Mtırıı:ılill 1 
yerinde ve ~ehrlu her 
tuafıodı b.ttrkeıı olduk-

ları yerde Uç dakıka 

ıtıren l b t i r a m &...... 
nziyeti aldı. !tıttram su-~ 

EBEDT ŞEFİMİZ 
Milli kültürümüzü muas1r 
medenıjet seviyesinin üs

ı tüne Ç1karacağız. Bunun için 
., bızce zaman ölçüsü. geniş 

8itmeyoruz onsekiz mil
Y.0rıu bu günde bir babadan 
0
ksoz bırakmaktan nasıl 
~kitımedı ; Gök c.. olu, um
cf cın dolu. inan ve iman 
il 

0
1u en güzel gözlere. en 

tı l./r/u başa en büyük insana 
asi/ kıydı ecel .•. 

IQ .Seni artık kara topraklar 
lr 1 saracak /itam I Daha 

1 1.Jtsaı artık altı üstünden 
:Prağ1n .. Hayir seni vere-
··ıeı.ı . 

,, ız, vermeyız. topraklara ... 
e .S~n en büyük kahraman. 
../1 büyük kurtar1cı en büyük 
"efı , . 
~e a ıdin. Sen en ıyı ana , 
i,y,~ en iyi baba ve sen en 

kardeşdin lltam. 

Bütün Türklük ve dünya 
ağiayor, bt:lkı J annda agla· 
makta . . . Hıçk1rık dagıta- k.utundau ıonra BUstUn etrlıifın- Bu saatta sen bizden 
maz, göz yaşı yıkayamaz -'• Allı oku temsılen hazırlat· ayn/Jyorsun işte zalim bir 

mış olaıı altı mes'dle yandı h k'k 
teessürümüzü . . . Buodau sonra BOıtUo öaOnd'93 a 1 atm karşısmdayız . 

Sat1a en büyük dedim . . ihtiram ıeciıl Jnpılarak törene Fakat ey büyük insan ..... 
Sen en büyükten dah~ bü- son nrildi. ATA! ÜRK l::Hlstnae Ebedi ŞEF: Tek bir vücut, 
yüksün. Tarih biıyük denen- ylr~lde.11 tuta .çeıenıt konuldu. tek bir kalp olarak azametli 
ferle dolu. Onlar tahtlar Valımız Refık Koraltanın ı ruhunun karşısmda topla· 
devil miş. taçlar kffmış • 1 hitabesi n~n _ 17 milyon Türk şunu 
öfkeler yıkmışlar. Sen bir G ökler ağlıyor' zemin soy/Jyor ve söyliyoruz. 
vatan kurdun. sen bir millet, ı ağ/Jyor. bütün mede- Yarattığm büyük alem, 
bir tarih yarattın. Ve sen myet ve ınsan/Jk ağ- büyük Türk. medeniyet alemi 
onsekiz mılyondan sonra lıyor. hepimiz ağlıyor. yam- içinde durmadan yürüyecek. 
bütün beşerin saygı ve sev- yor uz. bu alev bu tüf an ilerliyecek. yükseleceğiz. 
gisini kazandm, kdibinı tel- içinde senin ebedi huzurun- Senin millete en büyük 
hettin. Onlar yakmak, · yık- dayı8z· .. b~kyük ~fit Tfi: . b emanetin Türk inkilfıbı . 

k.ı "f h. d·ı S ,. uyu ma emmm aş- Cumh . t . . .d. B -ma ıa mu te ıı lier. e ladığı andan bu saata kadar unye re;ımı Ir. u 
en b~y~k iftih.a:ı milletinin J hakıkat sam/an haberleıe iki muazzam eserlerinle çok 
en kuçuk takdırınde arayan. 

1
. inanmıyor. inanamıyorduk, sevdiğin necip ve kahraman 

bulandın lltam. bugün 0 hakikatm korkunç Türk milleti yürüyüşüne 
Ark•sı 2. d• çehresiyle karşı karşıya bu- hız verecek. muas1r mede-

H. KORlll 1 Junuyoruz. niyetin üstüne çıkacağız. . 

asırlann gevşetici zihniye-
Şerefine. haysiyetine. tine _qöre değil, asrımızm 

var/Jğma ve istiklaline da- sür'at ve hareket mefhu
irna ve her zaman bundan muna göre düşünülmeltdir. 
böyledı~ daha çok hürmet Geçen zamana msbetle 
edilir bir millet olduğumuzu daha çok ça/Jşacağız. Daha 
ebedi hayatmız, ebedi milli az zam3nda daha çok iş/eı 
var/Jğımız içinde söyliyecek. başaracağız. ~unda ~a mu· 
göstereceğiz. vaflak olacagımıza şuphem 

Her fikrinizi millete, her yoktur. Çünk~ l qrk m~·ııe 
.. .. .. _ .11 t h . . tinin karakterı yuksektır. sozunuzu mı e e, er ışı- .. . . 
. . . . . k Turk mJ/letı çalışkandır 

mzı yme millete manara . r·· k .11 t. k .d. Ç .. k . 
k d .. .. d .. ·· ı ur mı e ı ze ı !i'. un u 

güvenere . uşun unuz• , .. k · ı ı· ,, 11· b. l 'k .. 1 d" · tmız ı ur mu e ı, .ııı ı 1r ı ve 
soy e mız ve yap · b b Fk' .. /"'ki . 

Bu··ru··k Türk milletinin era. e:bı :1
1~· guc ~ ke_:ı Y

7 
~nı~ 

mesmı ı 1r ve çun u urK 
asil var!tğma. yüksek ka milletinin yürümekte olduğı. 
rakterine inanmış ve onun terakki ve medeniyel yo· 
azametli ruhundan hız ve /unda elinde ve kaf asmda 
ilham alnı1şt1nız. tuttuğu meş'ale ilımdir ... 

İşte güvendiğin. inan- Ve yine büyük ~Trısan 
dığm milletin bir ferdi ola- söyliyor . . 
rak ye yine o kuvvete gü- Arkası 2. 
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Saat 14-16 011 binlerce a k büyük Atamızın manevi hu
zurunda, 11 ukaddes le b u aı kasından ağladı, ağladı ... 
Bf!ŞtRrarı ı. de 

1 

Cebren ve hiyle ile aziz 
Milli ülküye tam bir bü- va~a.,ı.n b~_!L~.n kclı:leri zaf?l 

tünlükle yüriınıekte olun Türk e~ı(mı~ bu~u'.! tersane/erme 
milletinin büyük millet gmlmış. bulun oraulan d;ı 
olduğunu bütün medeni ~ı.:ılrmş ~e. m~"!leketin_ h~r 
alem. az zam nda bir kerre koşe~ı. bJ/fol ışgal edJ/mış 
daha tamyacaklır a~Ja şüp· olabJ/Jr. 
hem yoktur ki. Türklüğün Bi.ttün bu şeraitten daha 
unutulmuş büyük medeni elim ve daha vahim olmak 
vasfı ve bü ilk medeni üzı.=re. memleketi.ı dahJ/irde 
kabiliyeti. bundan sonrcki iktidara sahip o/ar.far ğaflet 
inkişafı ile. ati in yü'<sek ve dalalet ve hatta hiyanet 
medeniyet ufkunda yeni içinde bulunabilir/er. HattJ 
bir güneş gibi doğdCdk/Jr. bu iktidar sahipleri şahsi 

menfaatlerini. müstevlilı::nn 
Büyü/ Tu;k *milletinin siya~~ emeller_iyle tevhit e 

sil ve kahraman çocuk/ali: debJ/1r~e~: Mtllet f akru . za-
8 .. Mk n T.fl /\, 'N h : . ı ruret tÇJnde harap ve bıtap uyu 11 111 ep,mıze j d"" .. ı b·ı· 

J durmadan bir iyman halinde uşrnuş oıa 1 
":. . . 

t.-ı-te/kin ettiği bu ruhu ve bu . _E · · · !YY·. Turk ıstıkba-
iymam göğsüm kabar rak lınm evla~ı _ışte bu . ahva_J ı 
O, EBED! ŞEFJN ebedi ve şcr~ıt ıpın_de~ dahı. vazı-
h d · ı · d k h fen Turk ıstık/al ve Cumhu 

uzurun a sız .ennd : / · riyetirıi kurtarmaktlf .. Muhtaç 
raman ve necıp UJguıan- ~ 
nıza tercüman olarak söy- ol~ugı:_n kudret damar/ann 
hyor ve söz veriyorum. dakı ast! kanda mtvcuddur. 

Büyük ve sevgili 11111- * * * 
mız bundan tam ( 71) sene Emin ol ... Müsterih uyu ... 
evvel büyük Türk mı/letine Yarattığm yenilmez kah 
ve doğrudan doğruya Cum- raman Tüık ordusu ve onu 
huriye! nesline, Türk genç yetiştiren büyült ve sevgili 

Milletin. senm !Yeslin. Türk 
fiğine o zaman nasihat, Gençliği. eğer icap ederse 
bugün de vasıyet olan şu d b 
layemut hitapta bulunmuştu. dünyaya bir de fa eğil. in 

Onun ebedi vaıliğı önünde defa göstermey.J hazJrdlf. 
tazimle bir defa daha onun Buna söz veriyoruz· · · · 
lisanwdan sizlere hitap find içiyoruz ... Büyük lns?Jn 
edeceğim : Müsterih ol .. . .. . 

Tük gençliği; Sırrı Bil~_~nin hitabesi 
Birinci vazifen Türk is- Atanın O u,,,,;_. Acıgün. 

tik/ali i. Türk Cumhuriyetini istırop giinii . . fs'ırap am, 
i/elebed muhafaza ve mü O istirc:pki ö ün bile O:ıdan 
dafaa etmektir. Mevcudiye- kaçar, Ondfln korkar sema
tinin ve istikbalinin yegane yı dold1Jron insan irditileri 
terr:.eli budur. Bu temelse arasında o'lüm bir kurtuluş 
nin en kıymetli hazinendir- abidesi hcılinde yükselir. 
İstikbalde dahi. seni bu ha- Fczayi namüttnahide sonsrız 
zinenden. mahrum etmek ufaklara koş m qıldızların 
isteyecek. dahill ve harici so suz sü.r'uti istırrı bırı kor. 
bethahların oldcak Ir Bir kusur..d.ın.clı r. Erı guksck ri
gün istık/fJ/ ve Cumhuriyeti ycızi me/ hu 71fo i, 1 ijad• edi
müdafaa mecburiye.İT e dü- le ;9 e-:ı sarısuz siirotlnini 
şersen. vazifeye atJ/mak içirı ondan t u tulmok or:dan kaç
içinde bulunacaym va ıyetin mak için. ~' v111n11ştırfor. 
imkan ve şeraıtmı duşün- ı ·· . . . . o nm ıstırrıhiırn ku lu\ ın vaıhk 
mıy~ceksın.. Bu ''!7kan ve htırab yo'tı· dtı bıır1'-dlı•n var! L 
şeraıt çok namusa1t bir ma- s >r' uz uru~ nrııı t>u o ucu d 
h(vette tezahur edeb.Jir . . Vurlığı y > 1 dıb YL kol n v ırııı. 
istiklal ve Cumhuriyetine 
kasdedecek düş nan/ar. bü
tün dünyada emse.fi görül
memiş bir galıbiyelin mü
messili olabilirler. 

Görüşler. Duyuşlar 

S"y·sız · ıld1z a·, namü 

terıahı " enlİrr sunsuz. boş 
luklar ı.tu- ... b g 1 ltyo" se 
kunç dı:hş~tinden ü k-,,üş 

Ne Mutlu Ona 1 .. 

Ne Mutlu Bize 1 .. 
Günler e lep ağlty r r nr.ız. l'en de J.cpiı ı: g'bi sarsıla :.arsda 

ağladım Be d h JJI 'z ıı i l ı";tün bı"ıyüldiiğilni.;, brtiin csrrlerini 
bulun lıaltr i rırı. sa!J c C"ğladrm. öı:gı7n lıi::.tı'iniin karşl:itnda 
toplanan on c;,, r e I ı n crkrk ger.ç il.tıyarın ya•h g?zleri, IHç· 
kıran gii.rf.'kl ri urasrn''a n d · 'l•arım. Su çelenklelİn içinde be 
nim de üzerine göz y l J · t 6 i'İ'Tl çiçeğim var. Ona, O buyükler 
büyüğ .. O 1 ~ ·ı.n ( e dı.nyur. ın <.,.siz kahramanı, insanlrğrn en büyük 
... dadı Ataforkıimı z için son vedaı ifa ederken çok derin dü~ündüm; 
Onun i in s· ylcnmiyen en gii.el, en manalı, en cevherli kelime, 
cümle, en gü-el ed bigrt orneği, en güzel şiir k~ldı mı? .. Artık 
brn ona ağlamıyorum. O, şeref ve şanın şalıikasmda yer alıp bize 
v'! er.erlerine mes'ud ve mı7fteeir r:ezard ediyor. Düşürıdüklerini 

tutbik eden, tatb:k ettiğini muvaffakiyeele b;,şaran, yııratr.n, yapan 
lıiç bir şe!Ji eksik bırakl .. ıyan, gözü arkada kalmayan, bütün ar
zularını fomanılıyan, vazifesıni lam oiarak ıfa edip çekilip giden, 
{lan ue şe.r ·ş sal ikası 11a çıkan bir kalı ram an, bir şef, bir ;On dere 
arlık ne cliye oğ!tya.fım ? . 

Ona biz 'e bh. im kadar bütün d ünga, hayran biz ve bizim ka 
dar bütin dünya ğıpla ediyor .. 

Dıi'r .rJ'1!Jl !.. ine fıple ettiren, layemud eserler bırakan, adı şan• 
haşre kad r d vam edecl'k olan, kendisinden sonra artık dünya 
enteresan dtğildir dedirtlirt>n bir insana ağlanır mı? 

Ne mııtlu Ona 1 Ne mutlu hlze /,. 

CEVDET ALAP 

mr.ı!cnnzz :.:ıkı '-;ın ış k 1an. şamyor dağ hş değil yer mızdan olan "Hazreti Mu· ı Yanınız yurttaşlarım ya· 
nız sönsri?. h ,ek et n ·z dur giij d ğil f zalar inliyor hammtt onu bekliyor kucak nımz kardeşl~rim yanınız 
sun ıstı l uyanı(for k nııl "/e.r.ıler •onuyor uf aklar açmış onıı takdise hazırla- dağlarım taşlarım. Tutuşa 
danırıor işle aq'"' k · n öl nı lJ rtı 'ı 0 ,. 17 milqon Tiirkü nıyor "Gel bizim meclisimize r.uz yanınız uçsuz bucalcsıS 
şekline g:-d gel11;or k P z: göz 1.1cşl rzndan birik~n tu lciyiksin v zif eni yaptın Türk yurtları yan nız tutu· 
Darm yın ·z. ge · o rz /:ı.n g ./ ı ar kaçınız 1Stırab insaniyet '(je hak ikatgo 1

und şunuz yanınız kı cehennem 
Yırt.cı pençl'leri/e k uku ç l sana düşeni kemaliyle ke- fer yans n -1 d , .... 

şclcline g 'rmiş ô"/üm gP. iyor. 1 ı OK ayınız en " 
rıüzu··!ı/e dehş"'i s lÇ"'T2 gözle 

1 
mal ı'sn11"nde bacardın ar / t - 4 l k 7 3 

" işte felekler p ırçalandı "' - er aş1ın çıgrışınız ıe e · 
riyle bir cahr.n1 P n g'bi ge 4: mı/,, yırtıldı aletnller tık bizlere katıl 17 milyon ter sussun yıldırımlar p:Jf' 
ligor kaçın ız f!ef n o Jur At J. · t · · · l 

1 söndi İkinciteşrin on ı 938 a, nsanıge ıçm senm ça ansın. 
gelen ff~rab ş k 'i,ıe g'rrriş s 

1 
ıt 

9 
'!U S geçe 

17 
mil yolunda ve izinde çahşac :::.1'. Atam yarım asır içindi 

ö!ümdur. E..:el kat'not kuru - 77 ·ı fi t 
l l b ' :l d ·· ,, 0 .... r 1r ı.u-n Ata.sının fıani mı yon atJvarig!,ıun .IJe garım mi yon yükselen o ı u çelıreqe girmı e :ı11 ~ ı, ~ I 
ya harekete b ... ş ıu ılı bu kc. c 'sm 'nden lü.yeıa l ebedi var- tiştirdin 17 milyon bir k11lp Atam. Atam iitıimü ıstıra 
dar korkunç 1' e t( hş tli ol- lı . ayrı dı. Yükseliyor ye- olmuş sana ağlıyor gel bi- yaparak 17 milyon Türkll
madı ısfırab ş klirı" g:mı;.; dk t gök sakinleri içinde ze 1dgiksirı • Diyor bütün gürejine ak.itan Atam rıef 
nıüc'!rnt ıs!ıroh olmuş f!'"' ş r. 'ikier ıar gu ağlarken a lemi sem:ıuat memnu'ı fe· desin ayla yıldız seni arıgo 
liyor Tanrı bi 'e o'lun I. ~ c.rş gıi 'u or tören hazırlığı fekler memnun T nrı mem· senin ruhuna ulaşmak ıçı 
gibi Onu ua1aftıj tM b nl.:n vu u u Tanrı katında sa- nun sevgilileri ziimresının dalgolanıgor nıusterıh 
re p ş7ıan "ö' 11n 1İIJ<>r hiıtun 11 s z melt k lu uçuşuyorlar ihtiram mevkiine 11 milyon tanrı huzurunda yuzün a 
mah ukrAtı br.tıin mrık v11° Arş siislerımiş kürsü çiçek fcdais;nin Atasını du almış. olduğu k..ı.dar ger güzünJ 
natı oğlu:or /ez ı ağllfıor /ere ğork o lmu: [,,vh de Yedi kat yer ağla inle de ucıın :1uksek. ve sertn 

cihan l.Jık / !JO·;;; Ae b 17 m lt1on TürkünAtasınrn ezil ec~l istediğin kadar te dıdır. 1ı.ı k mılieti durdtJ~ 
kıyamet bumu ? al'$ n Ebt di h yuli nakşolmttş Ka- pin O ölmedi O uül se di ça Türklük. durdukça ı 
Ya{!ıı or yı/dız 1o• mı dökü- lem son vazifesini yuptı- b · · 17 ·ı ~ b k sunlık ve tarih m•vcut ol 

•• ;:J d .. , .. ·· 't g -l- ır yerıne mc uon ırc ~ 
lü11or nedir ? Ka 'nat ~rı r ğm an o uru mts u u u- t ·ı· Uf WTı dukça sen varsın ]'ürk si 

~ yor Tanrı dört büuülc. me· ı sevgı ı u anrzsına 
srlryor gü11fş 1er 1 aranııo ' ı k hiıal sen millet sen insanlı 
kame·ler parç 1nnıy ,,. um leğitJi tu;rifaicı gapmışlep- o vuştu. ve medenıget sensın I 
mon 1ar kct;nıı;or hu 'ııtiar :.i neş'e içinde ~üheda züm- Ulu Tanrı senin aza~ milyon Türkün ruhu im~ 
deurili11or dünı•a paıçolnnı rtsi saf 6a;lamış kanlı kı- mttin senin celalin bizi kıs- sensin belki kıyametler k 
yor !5tırnb (j iirn şekline l:çlarıyle selam durmuşlar kandımı bize Atamızı çok po.r lcürelır devrilir senı 
girmiş 17 mi ,!.O" Ttitkün 77 milyon Türkün Atası hu. magô'rdün neden neden ölüm .,at yıkılır zemınler par 
qıır, ğirıe akıyor 17 milı. on zııru Rabbilalemine çıkıyor ytırattm nt!den onu 77 mi/. [anır zün~şler sö.1.r, F11~ 

1ii ,./<.tin kafosırıda kı;ıomet t·oı rı melekler saf saf onu bekli- yon Türkün kalbinde ıs- senin ümın hiç bir fa 

uor .17 milyon TürkürJ c;·ireğı yor onu .seliimlı~orlar ulu tırab yüreğinde cehennem gııvrusunun kulbinden sı 
kan du_qasrnda yüzüyo ~ 17 P"trğamberler şolen yo~ınız yaptın, Bu 17 milyon yü. nemez emin ve müsterih u 
milyarı TrJ. , kün gô'z gvşltırı O g~liyor Atamız t~lı.qolr, rekten taşan ateşlt:rin ce- 15 . / l 938 
kainatı hoğacnk k :çınrz yıl- 17 milyon mıtzdarıb ka · h . . . -

b
. 

7 7 
.
1 

.. k .. .. B ennemını yakmasınımı ıs- } 6 
d ., .. far koşu .... u ... fe '•k 'e,. !"a ın mı yon o .suzun a- d .. 

,., " "' '" b l" r. r At fr in. Edebiyat Oaretmeni Sı 
vışın r :ı ö 'iiın ıstırah şekline ası ge t!jor. ıve ·· anın • 
girmiş geligor 11 milyonun diliyle aydınlanan bir haki- Valimizin 7 yaşında mini mini og"'I 
gönlünden ıstırab seli akı- k ot. "Bizden bizim kalbi 

uor gözleri1dı· n ıufnnlarbo m"z:len ruhumuzdan kanı · Oğuz Koraltanın okuduğu mersiy 
Kardeşlu. nnalar, babalar: 

Buraya niçin toplandık, biligormusunuz ?. elbetti 
lirsiniz .. amm'.l, bunu bir dofa dalıa ben sögliyegim. 
bamız oimüş, Bügük. Ata ölmüş diyorlar. Onun için I 

d~~· Onun cçın toplondık "' L.nun için ağlaşıyo!Uz, "' 
goz yaşları llütun ga1adığımız miiddetce durmagacaktıl 

Anglar, babalar. kardeşler: hepinizin de1 di büyükl 
,s izler de aglıyorfünu.z, amma, bu dojrudan Onun fi 
llgiz, Unun çocuktarıgız. 

Buyuk Ata bize Cumhuriyet çocvlc.ları demedi mi? C 
hurıyeti kuran O dejıl mı ?. Bı:ı O Atanın çocuklar• 
de~ılrni gız ?. uxıay"CilflZ, Unu her vuk.ıt sögliyeel 
fakat kardeşJer, çocuktar ı~te biz de tô'zyaşlariLe O 
gıilc. Atatın arkflsuıdan ajü"ken Onu sevındirecek, O 
memnun edr:c~k surette çaüşucııjız, diyoruz. 

Kuçti.k kardeşler, çalııacağız, degil mı?. Atamızın g 
ıuhun:ı kar ıı bu sözu tekrarıugınız, Çll/ışacajız, bii!l(J 
ı;eğız, bügulc ışler !J•ptıcajı:ı, Atatürlc çocuk,arı oLJ'. 
mtı.ıu dungayo. tan, t11cGjı:.5 .Set1inıniz analar, ıüvıffl 
lla.duiar, r•hat yat /Jwvük Atamız, Size söz v•rigo1 

senın adına v• Senin i11i işlerinin üzerine toz Jc.onJlll 
yacağız_ 'lfe bö"ıiece g_etışece;iz. 

~.,._..,~,--~----~---9 
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O en büyük iftihar1 Milletinin e 
1 

küçük takdirinde bulandı. 
Başturu/ı 1. de f koşugoruz, .. 'tine astf 

Sen ölmedm. Sen onsekiz g!/lara. aylara sokaC6~ 
milyona inkılap ettin se11 gine düngagı hayretteP 

i on stkiz milyonda gösteri- kacak. mucize/ r garaf8 

l 
f 

Aı dıkca yunacağız ... 
Beli hUkük iht r. S çı b . t.npdık yetim 
Bu Ölüın rğlı or ; AcJh·ı bu ultn kim? .. 
Matem bUyOk, kııpl dı dvkUle göz yıı9lar1 
Bir lil l hıılinde bt:ıtOo d ğl:ırı Hı taçları . 
Kc:- tıırafı btırQdll blı' k11rn durıı n, bir sis : 
öten bUlbflllrr 1Jı.e. o dul r bl·er dilsiz ... 
ÇllnkO, bu ölUm dPğll ulus l lıir k~yıbdır. 
Onun lçlu çırpınıp ctö ilnW<:'ıntk ayıbtır! .. 
Vatanı istiklali o• ıı · t ahş et. n bize : 
DU5mani k ışlmızdtı Odur g li•eu dize ... 
E~er O ol'Tlnsaydı tıuğUıı biz bır_ hiç idik: 
Ya bir hhısiı taş, v .. ya topruk bır kerpiç idik .• 
P~k yakın tir g p1lşti ah! neler, neler çek.tik : 
O o!mıu;nyd ~in dı yerde &UrUnecektik ... 
l~lmizdekt dt lıı. ) urııyı sımm Odur: 
Bizi kurtnran Odur. Bizi kurturan Odur ..• 
Dllnya durdukc Onun odıoı ~naca~ız : 
Andıkca yaoacaaız, andık.ca yanacıaız .. 

Nıcdıt Atılg11 

: yorsu.1 kendin1. . . zaferden zafere koşacı~ 

Sert büyüksün, büyükleri, !Ye mutlu sana ı .. o;~ 
büyuklukltri küçük buakan fakat ardında ebedıge1 Büyük . . . şagacak zinde. kuvve 

Dür. bir vataı dm bu gün 
ba~ımuda bütün bir ıhti-

şamla dalgalanan bayraksın 

fitam. Dün gözlerimiL Çan
ka~adaki sana çevnlmişdi. 

Bugün içimlZe yerleşen, ru

humuza sinen sana bakı-
11oruz. Dün linkaradaki flta
nın peşi~det1dik bugün ka/
bımizdcki şenm prdmdan 

kuaret dolu bir mif/el 
ve hauat fışkıran bir /{e 
lizm .--daima igige. dl 
güzele, daima doğrl1!18 
fere koşacak ve 
gJ/ geni zaferlerle, P~) 
farla kucaklaşmağa afi 

gençlik buakdm. . (1 

Ebedisin , . Ebedıl/8 

şaıacaksın. 
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21 Birinıi tttırin 1938 Sahife J 

Atatiirkiin ddes Hatırası 
GUnler geçtikçe oauo acısı 

duy1ıu11uzıian ~uurumuza aklı. 
mıza intikal ediyor, nuıl oldu 
.ta o ebedl 2aoeı Utul etti GUa
ler, yıllar. 111rlır gecıe bile 
oouo yokluğu ııcısı Ue nrlığı 
eaerlerlle tesirini göstuecek 
maddeten lltul edtll lnı gl1neşl.ıı 
ışıQ'ı gelecik yıllar içinde Hır
lar devam eıuaı müddetçe Tnr
klln milll ideali, milll varıı.tı 

ballod• kıtlac~k umanlar ge9-
tikçe oaua büytlklUlU daha şu· 
urlu aurette tecelli edecektir. 

Tarlhimb TUrk nr.ı&ıoa bu 
kadar nOfuz etmiş bir dabiyl 
dıba sMbiresioe kaydetmemiştir. 

Bir çok büyllk.lerln kurmu~ 
Oldukları deYleU•r öllımierioi 
takip ftd"n )ıllarda.n ıoıua dı
~ılmıştır. Mute, 'fimur, C~ogiz, 

Atilla buua bll'er wisııldlr. (.:üo
kü A.ıtlüik Türk tar!nınio, 'l'Urk 
milli iutikhnıtouı şablımwış bir 
numunesi uıi, ukerlıkte ddv!~t 
idaresıooe, l>iıgıde lıer türln 
millet işhırıodtt i'ttrk ınilletialo 
ruhuua vıımaına ıo uygun )'Ol· 
ları lıie{'illiş her ıııınau wiltetio 
Yüks~k itiaıudıuı kazııuarak 
ı:n.illi varlığı u yUksek şahıslıt· 

tıııda tec~Ui ettırmi~lir. ü11uu 
görUndüiü yercıe kıı.aıular, ÇO· 
culı..lar, ihtiyarlar ıevhıçterlndoo 
çok kerrre "öz yaşlarını dök.er
ler abırlttr aeYam ede.D. '1 ürk 
büyillıanauuü onun kutlu muba
tek "özlurınde 1'ürerek mi.ite· 
•eUı oıurlardı. l'llrk. varııaıaıo, 

'i'Urk. tuiıı~nın çolL yUll.Sek. gila
leri görUıdUğü gıbı çok. lıt yu
lllao ucı zıtwau1ıuı i:'örüimüştur. 
liUyük HUD devl~tiauı yıkılı· 
tında Türkler çil yııvrusu gibı 

her tarafa dttfllmıt bu mllli 
lnUkaw tark.t.ıı Gok 'l'Url. dev· 
letıoln k.urulmaııı birine• ,Er6'•· 
Xlik.O.a vı iiüoci Kulluk.ban IH· 

llyeu ile tetafi eoi1mlş ~arptekl 
kotda da Atma Avrupa11 111 
l•rca korku alllDUı bırukwııtır. 

ltdocl acı günleri Oğuz 

IUğQ ve devlet kurmağıı. yaşa 
maga olan yüksek kabiliyeti 
AtatUrk.'U yeliştlrmletlr. 

TUrk mütefekklderinden 
Ziya Gökalp yazdıtı Ergenekon 
deataoında TUrk tarihini şöyle 
bir ıöıdeo geçirerek : 

Fatih aldı lstaabulu 
Nadir sarstı sağı ıolu 

Oldu ı;on bir taı:ılnğımız 

Sözile TUrk varuaınıo tama· 
mile tehlik.eye dttştU~UnU gös
tererek : 

Çıkmaz mı bir Bortecene 
Kurtulmaz mı oca4ım.ız 

di1erek lkioci bir HorleceJHDhı 
çlluııuıoa işaret ediyordu. liu· 
ııu 7alrııı Ziya Gökaip dUşUD.
memıştir. 

Anadolunun bai.1r ıine:d.ade 
ya~ayan l'llrk Halk flllrleride 
duyaıuştur. btlodadın aon gUu
ieriui Sivasın Ddlikta~ köyUııde 
yetişen hiç te ulrnr yazuueı 

oımayao Hubsali aawındakı 

şaır o devri şu sur~tltt hısvir 

ttdiyor. 
lilr vakta trdı ki bizım günümüz 
Yığit belli dt:ğil werl Lıellı degil 
Herkes yarıı,,ıııa derıııuu arıyor 
I>ııva Lııılli değil dert lıtıllı tltıgil 

Fark eyfodik ehır vaklın yettığin 
t.l11rlıaıııet c;11kiıip göğe gittigiıı 

Gücıi yeten soyar gücü y;ıttıgııı. 

l'apak belli ı..lı:ğıl küı k btıJU değil 

A•alel kalmadı lıep zuluıu doldu 
Ge\:ti şu bahıırııı gülJtri B'Jld u 
l>Uuyanıu gıdişi acayıp vldu 
Koyun l>eHJi değ.il kurt belli değil 

Ha1'1nız bir köylU fairi milli 
intıiumı no b.ada.ı: y ük.ııe.k. su
retle tanır t.dıyur. :;;air ve ner
koa hoca llib1rHe bı.c: sıbip bu
rucuu Türk tlll>lrile bir .k.u.rduu 
müoevver t&biıit4' bir ciıthinin 

mutıısk. uıeydırnıa geh:Ct'Kioi dQ
şUuU1ordu. 

AtalUri.U ıııineaindeo çıkarau 
ınlllel enun &11waıuodıi bUi.Un 
kiluwrleıi fii•aıtuıış tekrar furk 
wllleU bu ai:f er yeni bir varhaa 
1euı blr uı.1.uye doaru koşoıut 
ve ko~uıor. AtıttUr.k aeninae 
yetışea 'l'Qrk. hallL t•lri de o 
acı iUDlere .llul~l ouı~u ı:ıöyli1or. 

Öyle bir çatlata erdi gilnilmüz 
Yanı;;la belHdir sertte lıı;ıllidir 
Yokuşu a~ınışız düzdür önümüz 
Dere de Hellıdır ı J!\ ıdır 

'l'ıtrk.leri Eni1Z nwanu:uıa tat
lllıştar b•rek.,t veriia Moaoı. 

larıo aoradan 'l'Urk birli&lllt 
llıtışmaıuıe bu w1111 te.bll.k.ede 
lltlatııwış ve üııwaıılı devletınıu 
kuruluşu ile tekrar TUrk mıt- Hin ı;avaştan ı;ıl,tı.ı.: )v • .,u •• dı.:giliz 
l~tinlu lıarilı aahne:ıtind.ı veıııuea \ok bu.nnldılı: amıııa durguu dl!gtliz 

J Kurşu.n yedıkı;e d,• \ urgun dtglliı 
tol OfilllllltlSllU temin etmiştır. 1>ermuu da belJidir dertte bellidir. 

l688 ikinci Vı.yısua 1.>oz:ı.unıuau Çek Liğim~z tasa cana ) etmişti 
ile başlayan k.artt güoler 191\1 Gordüh padişahlık bize rıelıniştl 
)llına l.iu.tar dUVllW etmiş M.OD· 'l Urkü da\ ur san• p dağdıı gütmü,,,tü 

11oros mlltarekeii ODU takıp ~lnıfii koyunda bellidir kurtta bellidir. 

tclen (Sttvr) muahedesi ile bu Uyan ey Tilrk i•ıırl değişti çağlar 
•erer 'l'Urk devl~tioııı değil 'fUık Yeniden dilziUdü bozulan l>ağ!ar 
lil1Uettoıu bile varJıiı tebhkaye Kurtlura gem taktık şeneJdi dağlar 
<lU.ıınuştür. Eu bUy UK ad•mların Yaylıı da IJeHidir yurtta bılJidlr. 
bl.t u~vl~L.io yıAıiı;; :t.ı.u.urnınaa Halk şuiriı.e bu söıU JH· 

Büyük Atamıza 
Ey Büyük Atatürk, Çok Büyük Rehper 
Mateme garkoldu Seninçin beşer 
Ağladı kainat, inledi her yer 
Koptu Arz üstünde sanki bir mahşer. 
Seferin nereye ey büyük eser, 

Türkün Bağrına mı eyledin sefer?... 
Ağla ey semanın nurlu güneşi 
Kaybettin seninle yürüyen eşi 
Senden çok büyüktür O büyük kişi 
Sönmez kalbimizde asla ateşi. 
Ağla güneş ağla sönen esere 
Sen değil, O idi güneş beşere ... 
Durmayın, ağlayın denizler, dağlar, 
Cihan hep ağlıyor semalar ağlar 
O coşkun ırmaklar matemle çağlar 
Sanki bir hazandır bozuldu bağlar. 
Bugün inler cihan, her taraf mahşer 
Dünyaya göz y~mdu O büyük eser ... 
Ey çok büyük OJü gitsin keder:n 
Yarattığın Türkün kalbidir yerin. 
Türklükle ebedi yaşar eserin 
Yaktın yüreğini bütün beşerin. 
Semalar karardı çöküyor mu yer ? 
Kıyamet mi koptu ne büyük mahşer? 
Ey toprak Atama sen açma kucak 
O Türkün bağı ında medfun olacak 
Tiirkün ışığıdır, sanma sönecek 
ATATÜRK diyecek son tüten ocak ... 
O, yine bizimle yaşıyacaktır 

Vatanın üstüne nur saçacaktır ... 
Bize rehper oldu bıraktığın iz 
Türklük hep ağlıyor kadın, erkek, kız 
Atamız Seni çok ağlamalıyız 
Ağhyalım biz, Ah! ağhyalım biz ... 
Atamız Türk1üğün kalbini yaktın 
Binlerce Seneler yaşıyacaktın. 
Alemi Beşerin kalbine aktın 
Daha çok seneler yaşıyacaktın 
Atatürk Babamız Türkü çok yaktın 
Sen gittin Babamız Abey bıraktın 
Onunla teselli buluyoruz Biz 
Yaşı:ttacak bizi bıraktığın iz .. 

Baba Salim Ôğütçen 

~----------------~----------~-------------

htıştığı tıarih bize "östeıiyor dıraa ancak AtıtU1rkQu kurduğu 
.\.nib'tl yotii'Hı1i Zilmırn Kart .. cı ve yarattığı milli varlığın halk 
0nuo kadrini bllmtidl ve nitıa- tarafuıdliD ne kadar yQkaek 

)et istiklali mılli vaariı~l eıcten anlaşıldı~ıoa bUyUk bir delildir. Aman Allahım bu ne ı·nı·ıtı• 
atoar1. k. bir nrınış bir JOkwuı Türk balkı, Türk köylU&U her ı 
~lbı ra1nız acıı tı1rihte kilcıı. ıeyi herk.eııten ene1 aoıamı, Bu ne man• şer 2. 

11kl yuuao v., Hum~ devırıe- ve berkl'sten evel duymuştur. 

~ll(ie de l>u ınl1aHerı bulabiıirız. I - Devamı gelecek aayıdı - Ey deryaların, ummanla 
~ııtetiuin büyük- Mahmut Yanbey rın, enginlerin, semaların 

l r~bzon Nümune Has- · .,,~:·~.,ihin f[Özesind•Ç•· 
Jır kuran Bu9ük. Adam; 

tanesı·nı·n ı·hales·ı Sıhhat "0;"u;""· bıiaüıiüjün. gü 
rüdüiun ıu iUerin tJe bütan 

Vakaletince muvafık "::::.·:~~~=::.·~1ka v•mUS· 

görü 1 d ü. 
15 

VALİMİZE GELEN TEL SURETİ 
7'ı llcincıteşrin 1938 '" sıhkat 2191 tele K. 

i~;ll Mı/Jzon Nümune Hastahaneıinin ilcinci kınm inşaatı 
lif ehm•t Doran ile Mim•r Nizamettin tarafından telc.
tt-ı; '~ilen ııe lcomisgorıca liyik hadde görülen yüzde on yel
ı,,.: eş noksanile yapılan tenzilat le.abu/ tdilmiş ve iha· 
fıc il bu zıvata icr•sı muvo/ılc. görülmü~tür. Ba işin başlan 
lq,~llrion itihflren intacı na kaJar jeçirdiği muhtelif saf ha 
"'h .Q torDfı alilerindın ibraz buyrulan büyüle hassasiget 
ti;i ltnrnet ııe hunun netice:si olarak komisyonun ittihaz lt-

fttıılcarrerat• hillıana tııeklcür ederim . !1987 • 429 S.N. 
Sıhh•t Vılcili 

pr, H. ~lıtflf 

Sana mucizeler, sanız ke· 
ramıtlır, •Gnca enaışeler, te
taşuu ( gerınde sug~n ve 
llUJJUk '"UUf 'Cle '· UjU.l.ı/fıd.a 

d.ömın kırıp nıhan oıan o 
mevhum se/uLe"ıe ) ışte şu 
antta """ 111iayıın oır malı
şır, ışte Ulre!J t:n oır ebeaı-

jlt· 

l:.'g genış turıhin derin 
mınşeuıtl•n ıu.h.uman atım 

k.ırbaflaga gtten arslan gu 
reklı, temiz kaipLi Tarkür• 
/c4Ôııi ; 

Dağlar nRlar, tas 'ar ağ 
fa,,. b •t - ... 

, t.ı un aanqa ve mede-
niyet "ğ/,,r. N 'den. nedir, 
ne oldu? bir rn::ıhşerdırlc; : 
ey bügiik neslin, büyük ev· 
/adı işte At~ıtürk ô'!dü. 

Aman yarap hu ne çal. 
kantı . hu ne uğultu? ye
rinden kopacak kadar mü 
ııazımesiz sallanan mil,çon. 
!arca kalbin yer yüzünde 

yupdığı tarokalar gcjk/erde
ki tabiatın kanatlarını bile 
kırdı. 

Ey şanlı kahraman, ey 
büyük Adam,· Senin kabrin 
Senin 1 ürben aşıkı bulun
duğ'ln büyük Türk milleti

ııin büyük kalbidir Sen öl 
mtdin, yalınız milletinin 
kalbine göçdün. 

12. 11 - 938 
Ma,ka • A6dulloh Dtık11nllir 

Atatürk Çocukları 
Ne söyliyor, ne düşünüyorlar ... 
Büyük "ATATÜRK,. çocuklarınd1Jn Cumhuriyetin 

yaşı kad:ır yaşı olan , lstunbul -
Erenkög Kız Lisesi son sınıfından bir talebenin 
I'rabzo.~da bulunan babasınrı yazmış olduğu 
bir m e k t u p: 11-11-938 Cuma 

Cavidan Binkayanın, Jston- yolcusu diyoruz, teselli bul-
bu/ - Gıılatasarog Lisesi mıya çalışıyoruz ama ylae de 
onbirinci sımfından 11.iia. yazık, uma çok. ~·azık oldu diye 

• bıçkırwaktaa k.eadiwizi ala-
hegisinin habasına ya~mış mıyoruz. O bize lS.zıı.edı hem de 

oldağu mektup : datıa çok zaman başımızda ka-
13-11-938 Pazar lıteıık: bil yaşta ve dlnçıikte .• 

Çok sevgili Hııbacığım 57 yaş ... edir ki: tam birl>lguo
Sıze ne yazabilirim diye dU- luk çııJ?ı. hütut O ölwedT, üö

şUnUyorum. Oı; dört gllndQr nUllerıınizdtt ook . yıllar sonra 
sanki zlcdaa gıbi bir bO:;>lugun da devirleriwt~ın gönlUode ayni 
içine.eyim. s~ısemleŞLlıi;ı bir cıınlılık aynl sevgt ve belkj daha 
halde bakıyorum, dıuleyo.um, faztaaıl~ yuşıyı.c.ık. O üldU takat 
ok.uyu1 uw tııçt.ıırşey anlumadun ark.aaıL>da oyıö oır Tıirk iençtıği 
Sıze tecssürUmü ve bitkinHgiaıi bırak.tı ki o~uo yuluuda yUrU
aolalbyım : Ney~ yarar! Zttten yecek. ve l}ıuıburiyeti ilelebet 
lrnbııuıt ·t Naınutenabi ve ıısll wuhı.faza vo müdrıfaa edecektir. 
ıwıhın ıfade edecek kudret yal- Bakının dediği gıhı .. bakı kalan 
nız b~nde dt>gıl zavıtilı hıı-i~D bu kubbede uuş oır sada iaılş. 
oğlunun zavauı dilinde bile yok. * * * 
L.ııteıı böyle acrnı.rıu Ut viıı2100 lşte babııcığuıı bu acıdan 
sUkılt va dU~ünwe yaraş r, on- bir guu evvel "b.atıralnrıwın 
hırı ıiadeye çlllışmuk Onları adi·· :::.ızısı" yazılı yazılı me.ıtlub.ıouzu 
leşti ir v4;1 luymttll:!rlndeu kayb- almıştık. Hemen cevap yaza. 
ettirir. Bu büyük k:ayıptau doğun mı.aım. Dt!mek ki bu büyUk 
mıı.teınin etrafında hıçl.rn ıklıarı- kaybıo karşısıada blziole liert. 
mııla hep bır katip hıtliude top- leşmek ınuıı;ucıcıermış. Ve di,ye
laodığınıız için karşunızdtıkioiı:ı bılirim ki l>eni çok müteessir 
cıuy~uıarrnı bir oeu:cttytt 1'. dar ve wiltebassis eden mek.tubu
anlamak: mümkün olur. tviode nuzdao soura en bUyük sızılı 
bu!uoJuğuw bu boşluktan tıiraz hatıram oldu. Allah siıe bize 
kurtulunııım, yımıJı kıtlbiwden ve bUtUa Türk mllleline s.ı&ılık. 
fı:;ıkıruo kilolar birı:ız cıururs:ı Ter.in. Onun yüksek eserini 
perişan biııleriw l>ırıız d.uıelirb~ devam otllrdlill vu y U.k.s~ll11.1ı:-ge 
ve iç1wdeki oessiz fırtına btrbZ çahş11.lıuı. 
dioerse be li.i o zaman l' he nıli Dun de Trabzon dan bir mek
duygularımın bir katrasıu, ita- tubunuzu ı.ıldık goudttrdlğıulz 
deytt mulı.t-cdlr olaoiurım. k.11rlıımt çok te~t:k.~Urler. Uıt· 

Yalnız babı:cığım bu teselli vah~yi henüz almadık niçin ge· 
b l clkll 1:1c lba ·? 

u maı soosuz ıstıral>lı halim-
den herbangl Lir yeis ve fiınld· Artılt yazı\arıml bitiriyorum. 
sizlik manası çıurmaıJıo. Her Bu eo büyült kayıp içiu en de
aamaudan taııa bugU •AtatUrk" rio ija.bırlıu ve ttııs~ııııer diler 
e ve Oaun ~ize emıınet eı tıii elleriııiıden hUrwetıe öperim. 
mukı:ıdd.es eıerine inaoım var. Cavıdım tHokıa~ tt 
Ve Oouo bize hc.tırssae beraber Cavidan Binkayanm 
bu muluıddes emanetini Heleb~t ikinci mekt&Jt.u 
Turk gençUği yeşetocaktır. Bun. 14-11-938 
lara cıegH el katdmınJar, Lkat Çok sevgili Uatacığıw 
ran gozıa bakm1y1:1 Ct!sarel eden- lıü gUa evvel ıs ı ıa w ~ktup 
lere dahi yaşamıak b;ıkkını yauırı.k ı;öusuz le~s.aürQıuüzclen 
vermeyece2"iz. Hayat ve hııtırası, bahsetmiştim. Şimdi, Abe} im 
çizdiai yolda bızı saısılnuıduo yazHkcn ben de Mrnz bir~ey 
ılerletecek birel' kuHetolacık.tır. ilAve edeyiın dedim. 

lswel lnöoUaU seçerek bu füıbııcı~ım, 11cımız g n geç-
yoldM her zum~ndııın dalı~ fazla tikçe derinleşiyor, mı~ıı ki teze 
ve aııha kuvvetli olarak Herle- yarnhmu acı~ı cvvelll P"'k oııla
meğe başladığımızı gösteriyoruz ı;ıı l nı:lz z ı1ınun g ç·tikç dıına de-
llııyduğumuz derin eiernln ye- rictien sızlamııga boşl r. O bi
gane tesellisi budur babacığım. zlm İ\'iD uzaklaştıkça lıoybet ve 
d·ıba ruıa ya~uııyorum baba· ihtişamı ziyadeleşen bir nMde 

olarak !rnhıcııklır . 
cığım. Göz pınarlarıma biriken 
yaşlıtn gene letumıyııcağıın. Yeni Heisicumhur tsmet 

E'l derin sa ygılarımla elle- lcıörıUyü seçıneklE>, bu çok ya. 
rioizıien öper ve sağlık afiyet kın vef .k!lr arkad .. şıoı seçmekle 

bütün dünyaya göste.uik hi : 
dil'!rken bıışıoız sıı~ olsun derim. TUrkıye kalbiı de bUyük Ata. 

Ali liinkaya suun sonsuz sevgisi, lH!Ş1ndu 
Çuk sevgil Babacığım snçlarıoın her tollae k dar meın 

Oabeş }tluı saruimi, kay. 
guiuz, ne~'eU ve emnıyet verici 
havııeı Jçiude tnm manıısile mes 
ut o:an küçük gönUllerlmlzl 
l>ugun derin ama çok derin. 
sonsuz bir acı yakıyor, sızlatı
yor ağlıyoruz ... Eıı kU~·üğUrıder.ı 

ea yaşlımıza kadar, çoluk, ço
cuk, gen~, ihtiyar, kadın, erkek 
hepimiz atlıyoruz, hiçMr keder 
bu kadar içli bunun k&dar yo. 
rekler sızlıttıcı ol•amıştı ... 

Bab.scığım, •Atamız:e öldll. 
Nasıl ağlaoıuz, nasıl yas tutmı
yız. En bUyUk kartarıcımız, ba. 
b.ıcığım dlleyaya gözlerini yum 
du. Dııl:ıa duo Atamız var, ök· 
allı de~iliz diıorduk. Şimdi ne 
ile ve ıın~ıı t~s<3JH l>ulocağız ? 

8Utuo lstanouı male:n i~iadp 
. .iönltlmoz içia fçis ı ğhyur, ıığ 
1ıy11c ık, yauoız gö.ılerI o iz ile 
yaşlar UtkemH. Bu uc! yl\reği 

miza öyl~ bir çoktUki; berkı:>s 
mutevekldl ve se~!i!z l Ne ge-
lir ki elimizden ? Nihayet ölUm 
bu .. Jşte dfioyanın en ÇPllk lra
deaiai, götürdU. la ı ı o ı a r 

Caııl il • p l m l a o 7oluıı 

leket uğruaa ağartmış SlVlD 

lsrnet İnônU olduğu halde 
onno gfösterdiği yolda nzlmle, 
bitr.wz tük~amı>z bir hııla y.1. 
ı üyrn~k ve yeni b'lşanl~r yenl 
haml~ler yıuattıcaktır. 

S~vgfü Atamız ue demişti : 
" Be: im n .ı,: z vücudum bir ~na 

elbf'ltc tı)prıık olııc:ı l~tır. Fuk·ıt 

Türkly l Cuıııhu iyeli ilelebet 
payıfo r k :ı lıı cıık tır. ,. 

ltuhua oıQııterih olsun Atam. 
s~oiu en m!lkcmruel esetloi 
payidar kılmliyft - İı!!llıederse 

,,o · rıef~ı;lmize k.uJar çarpışa. 
rak - nnd içlyoruı 

Babacıği!n, dlinyamcı en 
büfUk Kum~ndemnı, en bOyOk 
81! ~1tiını, en bUyUk Kurtuıcı, 
~n bliyUk Önderimizi kııyboltlk 
dlyı ırnz. l:fo~ ı ·, bnylr .. Hiç biri 
d~ ğll .. 

O l HlZ neyimiz lrnlacskti ki? 
Artık do anı edenıiyrcrğim. 

G i'llr ı de u beri Rkmn~ lan yorul
m ıyıın göz yaşlarım geuo satır
ları ıslatac k. 

Ellerinizden hürmetle t:pe· 
rlm babııcıaım. 

Cavidan Biokayı 
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Atatürkün Cenazesinin Ankaraya 1 

nakli m rasimi.. I 

llan 

İstanbul, yarım b yrakları, kapalı çarşıları, 
durdurulmuş kara, deniz bütün nakıl 
vasıtalariyle bir ölü evine dönmü, tii .. 

Ankara 19 (A.A) - yollara ve sahill~re birikmişti. 
ATATÜRKÜN Cen ze!lin"n lıtanbul, yarım bayralı:lr, 

l!tanbuldan Ankuıya naklı me· kapalı çarşılar, durdurulmuş kara, 
raaimi bu sabah başla~ı t

0
•r ... M.ıe· deniz bütün nakil v:mtılaıiyle 

ra~im boşlamadan Bıiyuk unun b" ·-ı-· . .. .. .. 
namazı ltılıamalt suretiyle hususi ır 0 u evıne donmu~tur. Herk-~ 
meru:m yapılmış, t k 'Jir Türkçe •2"lıyeır, Y ıvuz ondörtte, Ebetii 

verilmiş, aanıa.z lslim ' f'ell:ilderi Şefe Ankarayı refakat edecsk 

Enstitüsü direlttörü profesör Şe- olın B..iv~kil Celil Bayar, Riya. 
ralettin Yolkaya tarafından kıldı· 9 t' ·h L. G il 

1 
• L1· b' r·· L b C ICUID UT erııcanı, ener& er Ve 

rı ıı.ıt ve ıpe .. ı ır ur.. ııyra- I 
1 t b t b h ._. . Mebuslarla birlikle zmite müte 

ğına sarı mış a u u sa 11 aeı<ızı 

onbeş ıeçto onilti Generalin eli.eri veccihen lstanbul limanından ay· 
üstünde üç çift siyalı katana ko· rılmışlır. fü·ş dakikıda bir alılAn 

şulu top arabasına konı-lmuş ve toplar Büyük A 7 ATORKÜN Is. 
salt dokuzdaa itibHen muht ş~m 
bir Alayla Sırayburnuna getiril· t.ınbuldın son ayrılışım gi>zleri 
miş ve ıonra Zafer Torp1dosuyla yaşlı lstıııbul halkına bildirmek. 

ıaat 13,20 de Yavuza na\.ledıl· i,. idi 
miştir. En küçüğünden en yaşlı· ı-----~1.-1-a,.-n----larına lcadar biitün lst. nbul halkı 

Macarlar 
21 Pazartesi günunu 
milli matem ilan ettiler .. 

Ank ra 19 (AA.) - M&car 

Hükumeti /.TA TÜRKÜN Cenaze 

merasiminin yapıhca~ı 2' ikin· 
citeşrin Paurteıi ıür.ilnü Muca· 

ristanın milli matem günü olarak 
bütiln memlekette re~mi, husuıi 
binalarda siyah bayrak çekilmeıini 

emretmiştir. 

Ankaraya gelen 
Heyetler .. 

Ankara 19 (A.A.) -
ATA TÜRKÜN Cenaz" merRıimin· 
de hazır bulunacak Devletler 

Heyetlerile memleketleri Ordları· 

nı tem~il edecek olan A,keri kıt'

alar bu sabahtan itibaren Anka· 
raya muvasa'ata başlamışlardıT, 

Merasime i tirak etmek: üzere vila 
yellerden sc çilen H !yfller de 
peyderpey gelruektedirler. 

Tapu Scil Muhafız
lığından : 

Yomranın kalofka /tö. 
günde Apdullah oğ/u Ah. 
medin vereetJİ tora/ındon 
intilcalen tescili iltenilt n 

şarkan Giia oj 'u Jbrahinı 
vereseleri fwdıklığı şimıılen 
ırmak g3rberı l:,kendtr oğla 
Zühdü ve Nıı i verese/eri 

cenuben gol ile mahdut bir 
kıt'a fındıklığın trpuca ka. 
gıtlı olmadığır.drın gerinde 
tahkiküt grp [.cağından 

buyere b i r h ııı le 
iddiasında l u 1ıınan/ı;zr 

varsa t•esaiki iaNn u/ige/e . 
rile birlikte muhofızlığımı 
za ve tahkikot günü olan 
birinci kanun ayının 3üncü 
Curn.rrfesi giinü saat 12 de 
yerinde tahkikat ycpncuk 
olan me'1!ur• mürac~t.t d· 
mderi i'dn o ·ur.ur. 

Akşam Kız Sana~ okulu 
Dir ktörlüğünden : 

Okulumuzun 1937 - 1938 ders yılı mezunla
rına ait diplomalar Kültür Bakcnlığından gel
miştir. Üçer adet fotoğrafla birlıkte Pazartesi, 
Perşembe günleri öğleden sonra müracaat et-
meerı 1 ·- 2 

Satlık enkaz artırması 
Trabzon Belediye Rıyasetinden : 
T - Maili inhidam olmasından Ö1Ü ü, yıktırrlm:ısı te

karrur tden ve Atc.türk caddesinin m ./,deinde bu'unr.ın 
Btlediyege ait bir.anın hedmi ile an lcaz,nın satılması açı le 
artırmaya konulmuş!ı...r. 

2 - Binanın hedmi 'fJe an/cazının •lınarok zemininin 
tanzim ve tesviyesi. az mi bir haftada olacaktır. 

3 - Teminatı muvukk<ıt11; 25 liradır, 
4 - Artırma 2 . 72 - 1938 tanhine mıisadüf Cuma 

t!.nü s at 14 de Heledige Daimf Encümeni~Je olacaktır. 

2 - " 

Su t sisotı eksiltmesi 
Vilayet daimi er,cümenir.den: 

Valcfikebir Merkez "ku'unda yaptırıl cak 891 lira 14 
kuruş 'uk su tesisat 11 glit. müddetle ııe pazarlıkla ele. 
siltır:eğc korıulmustıır. Muvakkrıt teminatı 66 lira 84 ku 
ırı 1tur . .?o - 11 • 938 tarihine çatan çarşamba günü saot 
15 de Vilciytt makamına topl nacak olan Daimi encü. 
mende ihalesi yapdacaktır. Keşif ve şnrtnamesini görmek 
şartrıamEsini ğö mek istegenlırin h•r gün. encümen lcale. 
min~ va ttılip olanların da muvakkat temınat makbuz 11• 
banka nıekfuplarile mu/dır ıün 'fJI saatta encümene mü 

'-3 racaı;t :arı. 

Açık artırma 
Beledi} e Encümeninden : 
Ç5mlı:kçı gJkuşanda Beledigtye ait ( 76) numartılı 

dü (kcin ongedi gün müddetle açı le artırmaja lconulmuştu~. 
Artırma 2. 7 2 · 938 Cuma günü saat 74 de icra ıdi

ieceğind~ n t.ıli plerin teminatı muvalckala mtlkbuz.larilı 
birıilı.te aynı gün ve ıoatta Eucüment mürcrc•atları i/ô11 
9/ıınur. 1 - 4 

Akçubat Mahkeme Auşkitobettnd~n: 
A~ılı: arur•u ile ,.,aya O-T · 

rlleuelı: gari•~lrullln u olllıaka : 
8PŞ pırç-ı g~yriınenkul 

Gayri mealı:ulO.n tnı.lınıllep aeriıl 
mhaalleet aolı:ağı ııumaran: 

K~rilı.livıı kövUode bir pırç1 
halini ıılrnı') he~ p •rçıı t•ır!ıı.. 

takdir olnnllıı luyw~t : 
UOO lira 

Artırmanın °yapolacatı y.,.,,ııa,Kal 
A.ıkcaııbl t mrthltf'ı e bıış 

tabetit;dt' 21-1~938 Ç•rşarub'I 
gUoU sııat 13 -H 

1· ltlıu gayrim nkulln r.rbrma 
Şarkıameııl l7 ı l · lıSi tarlWadıMı iti 
bar.., f3b·l Ne. il• Akçuulıat ı\L il. K. 
dairulnln muayyea numaruıuda 
lıertıee!11 ıııırebilnı..ı için a~-ıktır 
liAııda ya:ı:ılı olaulardun far.la at.ıt· 
!Omat almak ı.tey~nler, Ltbu fart 

-me:r- n 938 ı doıya numarulle 
memuriyetlmize murae.ııat etın<>lidir 

2- Artırmaya işti lk t,.tn yukarıu 
yuılı kıymetin y1h;dp yedibu~ulı 

nhbetlııde pey veya mil it ı,· r ~kaıını 
t.emlııat mektobu teTdl edller lı:tlr Ct '.U, 

ll· ipotek Hhlbi nlaraklılarl8 dil(t.ır 
alilkdarların ve irtlfak balı:kı .. 1>1, 
lerının ;; ayrirut>nkuJ U.z rlndolıl Jıaalrla 
rını huaıııdle faiz vıı masrafa dair 
olan iddialarını lşlıu ilAı tarlhlnıkın 
lhtlbaren ylrnıi f{O.n içinde evralu 
mfhhttelerile lıir!Jktıı me,.nrlyet&llll 
ze bildirmeler! icap td.,r. akııi 1ıa.1 
de haktan ~pu üriı.ı.Je sahil ol.me 
dık~a sah~ bt;<iellnln paylafGJHlfıdan 
harL; kalırlar. 

4. GC.tedlcn gtınde artırmaya 
işliralı: ed;,nler ıırtırnıa ı;ıarwa.-ıi 
ol..uıunş ve llb;ıun l ll ınıı . üınat al.ıl•'f 
ve bunları tcıaamoo kalful elnılf 
ad ve iblılbar ole .... ıar. 

5 Tayin ed.ilan ~nıonda ı:eyrt 
ıııenk uı fi~ dafaı bııfırılı.k:lan _,_ra 
en çok ıırtıraruı ilule tıdıUr a1W&lt 
artırma OOdeU nauluı.,.n kıyuuıllia 

yft.zde yetm!ı bellini bıdmıu T~ya 

utı~ lale yenin alaoıJtıl!A ru.ııh&lıl o; ..uı 
diler alacıalı:hlar bv.ıwwup kbed.ı. 
bunların o pyrl -ııeıı.kıtl llAI teımıı 
edilmiş alcalann.rn ..,,ORlıtUDdan 
fauaya ı;ıkrııazsa en voıı: artıraaı u 
talahüdtt btllı:ı kalmak a~ere artırıııa 
on l>ev GO.a daha lemciit ve on l>e~cd 
ıtııQn ııcııu olaıı 

6·1·ll~:J Cunıa ı:üııil aynı ıaalta 

y n pı loMıak ar .. nıuıO.., beıtell 111 İlf ı•1• 
niıı alacatına rllQiı.aoı .U.. d:ller 
alaeaklılarıa o l{•)'ri men.lrul ile '6au 
ecUlmıo alacakları m90Glu11JJ.Jıuı faL!a 
ya çıkmak 9artlle, en çok arbrana 
..tı.ale e<l.J.ıır. aöy le uiı" bcd<H elde 
Mt1me:tM !hal• yaJ>ılmu. n aahş 
talet1' dflşer. 

6 Oayrl JlJ"nlıul keıwlLıln• !haltı 
ol uıu.ıı l<ı.•M a, rhal veya v1truen 
ıuUblet ll,tacle i>'Ull)'l v .. r ... - •ita&. 

lı;ıuuı ıe.a..•ıwoar&k ı. .. ııııa"'°" eTvelMI 
yökaek te.k itte buı aaaa Jdnıııt lll'.<.tıtmif 
Jl'1u&'U ~<l11H• aımağa uuı oHr.a~ V&)a 
bıılonauu hemen oobıoş gılıı mtıddet 
la artırmaya çıkarılıp 1111 \Ok artmma 
i.lı.ale eduır. un ılıalc &rHı.ndııkı tıı.rk 
ve ıı"çeo gilnler lçiJıde y1lzw~ ten 
llülip oıuıuuıak faı• ve d1Qer :r.uaı 
1ac aynca hume lıaetıt kuıwa4'.ı.ı\>ln 
m«mıuıyııtunizce aııeıdan taluı.ı olıınıu 
madde liJlll) 
Guyrıw•nkulJer yukarda ıı6tıterihııı 

~l·l~·!lllıı Uırihindtı Akçaabat M. il. K. 
menıurıuiu od.ulnıia ~uu v., ıcuwtt:rlJ"" 
artırma p.ruı11mi»IUl1Mı ııaluıoca{p 
luln ol ıın uı. 

-;1an-
T apu sicil muhafızlığın

dan: 
C.ımbur köyünde Atem· 

dar oj u lV.ı.mı dıj~ıı Çcn 
Atı OK•U Ruşeııw Oflu Omu 
•eresesmın intıl<uttn tt scı 

1 

Linı isledılcıeri Şark ... rı satıi 
bi senet çalılijı ve otlajı 
gar ben qol şı m:ılen tarı k. ce
nuben Uzun oğlu Ahınet 

otlo.jı ile mt.ihdut ıki dihürn 
fınaılclık oe şıırlcan yol g;ır· 
ben aaJ,ibi senıt fındıklığı 

şimalen gol cenuhen ırmak 
ile mahdut altı dönüm ot
luk ve şarkı.n Aıemaar oğ 
lu ııucseleri fındık'1iı ve 
çalılığı gırben gol #malen 
gol cer.ufJen ırm .le ıle mah· 
dut. Altı dörıürn •tlak (le 

şarkan ırmak garhen Uzun 
ojla Ahmd /ındılclıiı şi-
111ale1t ırmak cenaben sahi
bi senet çaldı;ı ile mahdut 
dört Jönüm fındıklıkların 
tt:puca lcagıtlı olmama/;. rı 

hasebilı gerinde tahlcikat 
gapılflcağıudan bu yerlerle 
t.ısarru/ iddiasın.la hu 'unon
lar flesailci tasarruı igeleri!e 
birlikte tahkikat gü 1 üne k:ı · 
dar Muha/ızlığunız. ı ve /u. 
şif ıünıi olan birit.ci ka 1un 
a.vının üçüncü Cllmartesi gii 
nü gerintlı tahkıkat yapa· 
calc memura müracaat et-
m•L•rl ilcin Q/unur. · 

İlan 
Ma,ka lr~a mamıırluıiundıa 
Açık artırma ile paraya çen;[e. 

rek guyrimenkltln ne ol••tu : 
Gayri menkulün bulundu{ıu mevki, 

mahıılleıi, sokağı, numaraeı : 
Tr.purıun Teşriols:lDI ıno ta

rih ve 98 no: dil kayıtlı malu
mullı udut fıadık bahçesi... 

oııısa köyüode 

Say/• 4 
tmaı!!Z!2W 

Vasistas temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Merkez ille okull•rı p~n•111/erin• vasist.s yoptırıla

caktir. 
Keşif bedeli 519 lira 8.f lc•ruştMr. 26 - 11 · 938 ta

rihine çatan Cumartesi saat 7 T re icatlar eksiltme müd
deti on gün temdit edilmiştir. lsttkli!erin güzde yedi bu
çaılc muvakkot teminatlaril• wıerkur gün ve saatta encü
mene miracaatları. 

Mıılumulhudut fındıklığın 
·-~~~~~~~~~~~~ 

·1 OrltP bir hiısesi 
Takdir olı.ınan kıymet : 

İki yUz liradır. 
Artırmanın yapılaca{ıı yer , gün, saat 

Maçka lcra delreslode 

Pazarllkla dolap temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Merkez Gazi Paşa ilk okul:.: için resim ve şartnamesi 

mucibince ve ( 200 ) lira muhıımmen bedelli bir dolap 
po.zıırlıklııı yaptırılac ,Jctır. 26 - 11 • 938 tarihine çatan 
Cumartesi saat 11 re icatlar on fÜn temd't ıdilmiştir. 

isteklilerin mezkur gün v• saatta encümene müracaatlari. 

21-12-938 Çarşamba s•at 14 
1 • işbu gayrimealı:ulQn artırma 
şartnameıi 21·11·P88 tarihlndea IU.bıı.· 
ren :lQ.j No. ile Trabzon icra 
m ınuduğunun muıyyen numara-
11nda her kHll\ ııorebibıeli !~in a· 
çıktır. llılnda ya.zıh olandan fnzla ı----------------------------
mıı.. Onıat alınalı: ı.teyenler. ı,bu şart- Maden kömürü eksiltmesi 
nameye :!O., doıya numarası ile 

Lise Direktörlüğünden : memuriyetlmlM muraeıı.at elmelldlr. 
2 • Artırmaya l~tlrllı: için yııkuda 
ynılı luyınetın y:ızıı.e yedibuçult Trabztıo Llıesl, Kız EoslilUsU, Kız Ye Erktık orta okullar için 
n• sı,.,llnde p.ıy nva m\111 bir ban· 
k:rnıu teminat m•ktubııııu tevdi ede· alınmasınıı IUzUm görUlen 550 llraltk '1 llrıı 25 kuruş teminat 
cektır· (1:.!4) muvakkatıılı krlple ve (1260) liralık 91 lir 50 kuruş muvııkkııt 
3 • lpotek "hlbi alııcııklılarla diğer teminatlı Kok kömUrU 14 . 11 . 938 tı ıınl deı ı ltlb:ı en onteŞ 
alAk•dorların Te irtifak l.ıakkı &abıp 
!erinin gayı1ınekul O.zerindeki lıak· gUo mUddetle aç.k eksiltweğe konulmuştur 
!arını hususile fais ve mauafa dair 'I Ş ırtıl'l'TH~lur\ Li~~ kitııbe tinden öğreni elıilir hteklilerfo temi· 
o•ıııı ldr!Jıılımnı itbıı !Uu tarihinden nal mektup veya mııkbuzl!:lı ı ve Ticaret odasınca mukayyet ol· 
ıtlbaren yJrıni gO.n i~iode evrak! . . . , B 
mtıabit,lerlle birUkt• ıoemuı1veti· duklıırıoa dım· belgeleri ıle lıırllktt'I lhııle gUn ü Olan 28 · 11 · 93 
mize bildirmeleri ieap eder. Aksi ' pıızıırtesi günU &sat 15 de liükQaıet kon&tıoda Kültür Direktör• 
haldıı hakları tapu ıtclllle aabit IUğü daireılode müteşekkil komisyona b ş vurmaları ilan olunur· 
olınadkıça sah, bed•linhı payla~ma· 2 _ 4 
sından lııırlç lı:alular. 

4 • G/lst :ı Uen gdnde artırmaya lş
"rak edenler artırma şartrameatni 
ı kua.ıuş ve !O.zumlu malftmat almıt 
ve bunları temamen kabul etmlı 
ad ve itibar olunurlar. 
5 • Tayin edllen zamanda gayri 
menkul üç defa tıığrıldıktıın ııoııra 
en cok ıırtırana ihale edilır. Ancak 
nr!ı rma bedeli muhammen kJymetm 
yüzde yetmiş beşini bulmu veva 
ııatış htııyenln e!acağına ruchani olan 
diğer alnralı:lllar bulunup da bedel 
hunların o gayri menkul ile lemin 
"<li imiş nlacakların mocmınından 
fallaya çıo•a.z111. en ı;ok artıraaın 
taalıhO.da baki kalmak üzere artırma 
on beş giia daha temdit ve onbeşinct 
günün •ouu o1an 

6 1 93ll Guma günU saat H de 
yapılacak artırmada, bedeli satı, late· 
yenin alacaiına rO.çhanl olan. diğer 

ala~aklıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları nıecınnundan fazla 
ya c;ıktnH.k şarUle,, en ~ok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edllmnse ihale yapılamaz:. Ve sııtışın 
talebi dilşer. 
8 · Oııyri menkul kendlline ihale 
"lunan kimse derhal nya Terllen 
mühlet içinde purayı vermeue !bale 
karan k•holunarnk kendtaladen eTvel 
)üksı k teklifte bulunan kimse arzttmlş 
olduğu hcc1Plle alnıağıı. ral!:ı olm1Z 
,., yıt ırnlunma2:1a henıeıı oabeş gtln 
mO.ddl•tle artırmaya pkarıhp en çok 
Drlırana ihale edilir. İki ihale arıt 
sındaki fr.rk ve geçen gO.nler içinde 
yO.)d<ı beşden hesap olunacak faiz 
ve dlğtr zararlar ayrı~.a hUkme 
lıacet kalmılı:eızın. memuriy~tımizoe 

nlıcıdan tahsil olunur. madde (331) 
Gayrimenkuller yukarda gOılerllen 

21 12 93S tarihinde l\!a~ka icra 
memurluğu •d&Rında lşbn Te gös 
terilen artırma ıartnameııile 1&tılaea{ıı 
l!Ao olunur. 

Bu gece 

Na betçi 
Eczehane 

FERAH 
Eczehanesidir 

Sivrihisar - Hamidiye yolunun 
eksiltme ilanı 

Eskişehir Nafia Müdürlüğünden: 
Slvrlbisar - Hamldlye yoluaun Kaymaz - Hamidiye ara: 

sıoda takriben ~5 kilometrelik kıımınım b her kilometrfb1 

75 lira bedel mukabilinde ve mevzu usuller dalreslndıw lıılikfllı 
auıeliyatı açık olarıdı: eıı.alltmeye konulmuştur. Umum aıntllyııtıll 
mutıammen bedeli 1875 liradır. 

Ekılltme 28-11-938 taılhloe ıııuıadlf pa:urteııl güxıü sı• 1 

15 de Vi!Ayet Daimi EacUmenladı yapılacaktır. 
Munlı:k:at teminat (140,62) liradır. 

Bu işe alt evrak Nalla MUdUrlUğUnde görülebilir. 
lııeli.lilerln bu ıılbl ışlerl 7abmış olduktaruıa dair veslk.a veY' 

mllheuolsllk. <ttpıowa vo rutıııahuımeııioi ibra:ı eyhımeltui ve ibıı11 

tarihind.ıu en az sekiz iUa evvıd Vıtılyete n.ıurac:ııılla tılıliYet 
vesikası alwdarı ıarttır. a - 4 

İcar Artırması 
Belediye Encümeninden : 
M~gdarıdv l:JeLedtyege ait kanlı ııızino nomil• martJf 

•ina altındakı 20" numaralı ma;azıı ile, H ~l binası fiS' 

.tıindelci üç adanın 31 • 5 - 93':1 tarilsine k•lier olan ;caf' 
ları onbeş zün müddetle açık artırma;a k()nulmuıtur. 1-· 
/iplerin teminutı muvaklcata malcbuztarile birLıJc~e ;;.,fi 
günü olan l5 . 11 - 9S8 Cıımıı ııinü s&lat ı 2 de Enci' 
mene mürac ... atları iLin olunur. 2 - .; 

Hapada barutdeposu yaptınlaco~ 
Artvin İnhisarlar müstakil lVıüctürlüğündeıı: 
Hopada yaptırıtacalc olan 377 j Lira bedel lceşı/ li ;ı 

rut d•pasu. Artuin lnhisarlarınca 18 • J / • 9315 tarilı1 

den itıôAren 20 tün müddeti• açık münıılcasagtı kofl-' 
muştur. iştirak etmık '" ıartnrımesini ukugup ve pılJ/ 
sini ıörmelc isteJJenlerin Trabzon inlıistıriar /Jaşmüdiirl 
jii •atış şubtsine Ve!J• Artwin inhisarlar müstaki/ ,,.ı 
dürlüjüne mıiraca•tları' ılıin olunur. l - 4 

TüCCAR T~ Zi 
Osman Nuri Sezmen MüesseseS 

Modern Terzilik 
Yeni sanatkar - en yeni desenler .. 

·ıl 
Kışlık bütan Çt!şUlerimiz gelmi1. modern terzi/iii temin ve sayın müşteri/ırirT11.,, 
zevkı selim/erini ltıtrrıin için ticarethanemire lstanhultian gmi sanat/car celbedi/mil11 

Ucuz oe tüzel giqinmelc için lütfen teşrif ediniz, Bag•n fle Baglor11 mahsul 
ıık ve kibo.r kumaşların en yeni desenlerini lütfen ıörünüs. , 

Haz lb" "ti • • . Bagonlaro mantolar, ispor mantolar, parJeı~ 
1 r e ıse çeşı erı mız. şa'Tlba çocuk mantoları. ytıjmurlukları ve"""' 

Baylara pardesüler, palto ve kostümler, yajmurluklar, Çocuklar için 
elbise, yajmurlulc; palte, pardesa ve kıımaşlur. 

M • l"k En ıon moJa Treşlcot pardesülerimiz sagın müşteril•rifllİ~1 
evsım 1 ucu~ fiatlarl• temin edilmiıtir. lütfen ıörünüı. t1eriibe etii"'" 
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