ÎO KASIM
10 K A S IM 1938
Büyük kurtarıcı, ölüm
süz lider Mustafa Kemal
Atatürk'ü ölümünün 36.
yıldönümünde saygı verah
metle anıyoruz.
Her 10 Kasım bir acı
gündür Türk ulusu için .Fa

kat tek tesellimiz o büyük
lidere ve Türk ulusuna bı
raktığı eserine olan b ağlı
lığım ızdır. O bu ulusa, bu
gençliğe
önder oTmui
ve olmakta devam edecek
tir. Büyük Ata Anıt - K ^ .
bîrde yattıkça bize bir umut.yol gösterici bir ıjık
olacaktır. Ve Kemal A tatürk yüce ulusumuzun
gönlünde daima yaşayocok
t ır .
Her yıl olduğu gibi bu
yıld a Atatürk'ü saygı ile
anıyoruz ve bağlılığım ızı
bir kere daha ifade ediyo
ru z.
Nur içinde yat Atam .
6 K A S IM
İzmit kağıt fabrikası açıl
dı .(1936)
7 K A S IM
Şair Baki öldü (1600) Sul
tanahmet camii înja edil
di (1609) Sovyetler Birliği
kuruldu (1917)
8 K A S IM
Uzun Mehmet maden k ö 
mürünü buldu (1829)
II K A S IM
Merhum İsmet İnönü Cum
hurbajkam o ld u .(1938)
Türkiye Birinci dünya savajına girdi (1914)

MUSTAFA KEMAL
Bene bin doku* yü* ondoku*
Aylardan Mayıs
Takvimin yaprağına bakıyo^
On doku*
Haydi Mustafa Kemalim
Ben garipçe sairi, insanı ^
| Bas uğurlu ayağını Anadoluma
Bekliyorum.
Önce Mustafa Kemale selam
Anadolu’da bir kıpırdanma
Yavaş, yavaş geriniyor
Toprağın halinde bir başkalık
Saadet yağıyor bulutlarda
Saadet
__
Güpe gündü* Anadolu ma.
Sen büyük ister adamı
Sana ellerimi ulatıyorum
Öl* çökmeden toprağa
Boyun eğmeden padişaha
Sana bütün sadeliği içinde
Kalbimi getiriyorum.
Sene bin doku* yu* on doku*
Aylardan Mayıs
Takvimin yaprağına bakıyo^
On doku*.
Anadolum uyanmış
Kıvrak dağlarından

...
silahla^

Göğüs germiş düşmana
Umutla cesaretle d,kro,i1*rinl
Mustafa

Kemal’im ^ Anadolu

Sırtında benim giydiğim
Rütbesi*, nişansız
,
Bir türkü gibi ürerini kapla^
Bo* bir elbise var.
şimdi anUmıştır Andl J
Şimdi gu*elliğini dovus
Kendi mutluluğu İÇ»"Sen Kemal'im, sen Mustafa m
Sen bir tek umudumsun Tu.„
Sen siperde
Evimde, fakir ocağımda

Yan pişmiş aşımı benimle^pay |
n .ı,,r bakraçlarımdan ayranıDU
Gülümsiyerek İçen
Sen Mustafa'm, sen Kemal un.
Sene bin doku* yu* otu* seki*
Aylardan Kasım
Takvimin yaprağına bakıyo
mm
Kan ağlıyor dağım, * * * * * -^
Şimdi Türkiye’m bulut içredlr.
Şaşırmşı yolunu yollar kardeOmurlar

üstünde

urun fcb£

Asılmış dallanna ölüm hevenDolmabahçe yolunda, nuniyet I
Ben garipçe şairi, l» » n ,v a t a n
Bas uğurlu ayağını Atam
Anadolu’ma, ^

"

ÜSTUN I

Türke ait her şeyin içinde O
vardı. O’nun gölgesi meydan
ları dolduruyor. Onun kara
tısı dağbaşlarını ‘ ^ S l l a n h 1
_,ırl nakısları en uzak dalların
ucuna, en geniş ovaların sonune içimiz kadar kuytu köşe.
bucaklara uzanıyordu. Kımü^ d e ' û ’n r şim d in den

bir
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den^bir "cenaze çıktı Atamızın
kaybından doyduğumuz keder
sonsuzdur. Bu sonsuzluğu an
cak Türk t>Wr.
M| ş a f A ‘

Taha Toros Arşivi

