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lalnız ~ir tek karar1 

var~ır .ı. 
< l:5ınaıılı hiikuınctinin 

dnhil olduğu guı ulJ. g•'ıırl 
sı:ıvPştan \' rnilmİR ol:ır:1k 

~ıkuıı .. , iit~den b~ri Os 
~~anlı topraklarına göz 
ıken \'e her fırsatta par 

Çalaınak hm~ih· titrc,·eıı 
devJetleriıı Pleriııe iste;li <· 
leri gibi bir fır$at dliRmli~-
tU . • • 

<;anak:ıleyi harbın ilk 
:-ıylnrıııda hiitiin ku\'Ptle 
rilı· · l 1 1 • l l 11 · zor aı ıh arı ıa Le !!l· 
rerne . l 3• r . '-d. 
1 

ıınş cmı; akat ~ını ı 

. er taraf açıktı. İ::-tevcn 
ıstl.!l\i~i vrrdl•ıı bir h:ıı:ııe 
<lr. . . • 

• gıııyor, ünll'riıw kinı::-t• 
geçuıı·\ ı Ç" ı ·· 'l' .. k .. :on ıı. ,un <U, ur-

un . ilalıi :ılıııuıı~. askeri 
tı!rhi~ <-'dilnıi~ti. ~lillet he· 
Vİ11 · • • 'iZ bir b:l~lll R!llH~ll'l.C:L 
Yaptığı lıir h;trekı>tiıı. iııı
~.:ıladı~ı ınii r arı k P :ıh J, fL· 

mıııın. t•liııı akilwtiııi bl'k· 
liyordu. 

Düşman gemileri. İs
tanbul limanını doldurmuş· 
tu. UükO.ınet adaıııı z:met
tiklerimiz ne yapacakla
rını ~aşırınıg, mal 'e l':.\ll 

tal:ış:ııa dttşmü~ler, her 
.. şeyi unutınu.)arrlı. 

Yapılacak uir i ş olma
<lıi;ını hu \':t'l.iyette hi<; hir 
tnüdafaa <;arPf;İnc l>a~ ,·ur
tnamıza. imk!n bulunma
clığma kanaat g .. •tirıni~ler
di. 
Oeııel savaşta b·ulunduğu 

her C('h\ıedc mu ıaffer ol
ınu~, bilhasga Anafarta
hlrda b,'r'iistcrdi~ ·i kabra
ınanlıklarla ürı :ıhııış olan 
Mustafa K<·ıııal Pa"a 1918 
'I'eşrin evvclindt• ;·apılan 
°t.londoros mütarckcnanıc-
81inden sonra Filistinden 
stanbula döndü. 
y Mustafa Kemal paşa 

urdu kötü günlerden 
?2aklaştırmak, onu tekrar 
ıstiklalına ka vu..şturmak 
Yollarını dü~üniiyor, fakat 

tam:ınwn ecnebi i~galı :ıl- böylemi olacaktı? Asırla.r-
tıııda bulunan lstanuwlda danbcri hiir yaşamı::; l)ir 
hiç bir i .. yapılanııy:ıcaµ-ı. millet csareteıni girecekti, 
na inaniyordu. Yurdun ne olacaktık yarabbi? ... 

di~cr tarafları da birer 
birer i ·g:ıl edilıneye baş- !.hıstafa Keıııahn İs· 
lanuıı,.tı. Yunanlar lzmirc t:ınbulda uulunınası bile 
çıkmı,.lardı. Padış:ıhı ve i~ğ':ıl ordula-

rım ıliişiint.liiriiyorJu. Onu 
Yurd ·cvp;Li. meınlt ... - İ~tanbuldan hir :m evYel 

ket ,.c millet a.şk iylc ya- \ uzaklaştırmak isteyorlar
nan her kes ~ıcldetli hir dı. Hcınen bir ' 'a'l.ifc bul. 
iztirabın penee~irnlp kıv- <lular. 
raniyor, bu karanlık ,·at:ın 
semasını aydınlct:ı<'ak. bi
zi nura ka vu~turacak · bir 
el bekliyordu. 

Dört sene her ccblıe
de kan dökenlerin en son 
aasibi bu mu olacaktı? 

O, Onlu müfttti~liği 

emrini aldı, 'MHdanya va
puruna yerle~ti ve her 
tü rlii ihtimah (Hi~ii nernk, 
gemiye hemen hareket 
emrini \·erdi. Gemi son I 
hızla Karadeniıe açıldı. , 

Kendini bekleyen milletin 
imdadına ko~arak, onun 
idam emrini paçalamağa 

can atan adamı tasıyan 

gemi, Samsuna. yanaştı. 

Mustafa Kt1 mal Anadolu'
ya çıktı. 

On dokuz sene evvel 

bugün milletin yanan bağ
rına ilk davayı sundu: 

19 Mayıs .. 
Öyle günler var<lırki 

milletler tarihinde ~aa<let 
ve refaha doğru yörüyüşün 
b~şlangıcını gösterirler. 

Böyle günler y:mnm 
bütün başarılarını meknuz 
bir kuv,·et halinde kendi
leriude toplanmışdırlar. 

Bugünler yüzlerce yıl 
ıztırap c;ekmiş, tarakkiye 
susamış bir milletin ileriye 

ı1vğru :ıtılmak arzulaırnm bir 
hız Mlına noktasıdırlar. 

Bütuıı bir m ·ııet ileriye 
atılmak için i~aret lıt!kle
ycıı bir at lrt gilıi adcleleri 
geril mi~ bir şekilde kendi. ini 
harekete getirecek stlıırlı 
~esi o gün işitir ve oga 

koşar. 
Biz bugün uöyle bir tari

hin ondokuzuncu yıldöııü
münii heyL'Can iı;iııdc kutlu
luyoru7.. Maııa~ını di~er 

senelerden daha faz· 
la anla.mı~ bir ~c·kilde bu 
günü bir kere daha yaşar 
ken uuyduğ'umnz heyecan 
her zamankinden daha 

c;oktur. 
Ondokuz Mayıs ilme 

susamış, fon için yanan 
milyonlarca insanın manevi 
ve maddi kuvvetlerinin 
toplaodığı bir giin<lür. Bu 
günün içnde toplanan kud-

- •onu 2 ncl aayfada
N. Akyay 

lstan~ul ve Ankara 
Radyoları 
Bugün için Neşriyat 

yapacaklar 

«Yalnız bir tek kaı·ar 
var<lır. O da Kayd.~tz, 
şatlsız yeni bb· Türk 
devleti kttrnıaktır.» 

Ankara 18 (A.A) 
Yarın ( bugün ) saat 14 
ten itibaren Ankara ve 
İstanbul Radyoları 19 
Mayıs Bayramı aüna
sebetile yapılacak me-
rasimi ve tezahüratı 

memleket içine yaya
caklardır. 

Zl7'• Kdıcözlll 
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Ey hayatının bütün -.., Dalğalar Müjde Verin --
- ~ ate~i: bütüu istcgi, ve bü

tün varlığı ile bu sevinçli 
giim• nişcn Tiirk gençliği: 

Dalğalar ruüjtl.c Yerin ~ı~fay:ııı :rn:ıJ mda ~ 
= B:ığrını aç:mı hemen, kızıl sa~'.lı bozk ıırda = == ~ == ;-: 

Bayraoıın kutlu olsun.. Yanmasın iı;in için gcrı<;liğiııl' Türk kızı r-: 
Unutınaki ~en maddı ~imdi K:.ıra<leniz<len do~uyor tan yıldızı. ~ 

== == vt• manevi Liitüu ku \'et- - ~ · 
-
-- Dalğalar ıniijdc ,·erin o ya~Jı mı:ılaı a, r.: 

lt·ri bir a ~1 ucunda ~ıkıp,, .......: Kapaniyor l>ağ"rın<la açılan bin L>ir yara. E 
onlara istediği ~ekli "ere- ~ 
bilmek iktlllarına maiil\ bir -- Kara.nlık sırıliyor işte Anadolndnn, ~j 
ne. lin uğlu~un. ve sen, ~?. Geliyor ~iınşek hıılı: güne~ yüz.IH bir okan ~ 
a .. ırlanlarıl.ıt'ri dedelerinden s~ ~-
saııa ula~~m bu tükenmez -- . Dalğal:ır ıııüjdc verin ~'unl iı;in ölı•ıılı>rl\ :; 

• lı:.ızineııiıı en son vı~ en _:~ Dökülen alev kanlar, bir nur oldu bu yere. === 
nıııtln varitiisin. . ~i;-ncli Karaclcnizdcn doj!;uyor i~tr. bu nur, ~~ 

Ey yarının çocuğu; ka
fana dul<lurdu~tm ilim ve 
fen ıntışale:si ile Biiyiik 
Atanın sana emanet etti
ği bu Cennet toprakları 
ı1ah:ı fayizli \'P daha bere 
kctli bir hayat ka vııai:!:ı . - .... 

Laline getircbilceek Lir 
varlıksm. 

Sen, uu günü sana hı:: 

<liyP. eden büyüklerin gibi, 
kendi nesline bu yurdu 
:ıldığ"ınıl:m clalıa. kuv\·et:i 
daha biiyuk \'C <lalıa par
lak bir aııa toprağı haliıı
<lc teslim etmek btcrscn 

çalış. 
Yarına IJ:ıkaıı gözlerini 

Ey, yurda can veren er, nabzında \•ursun gurur. -~ 

_ _ Dalğal•.r miijtle ,·erin, dalıtal:uı ın Alb:ıyr:ık, :=·_-~ 
Ayına, yıldızına sarılsın ann. toprak. _ 

==: 
Her bucak al bayrağın, al rC'nğin<' hüı iinsiiıı. 
TUrk oğhrnuo ~alılarııb ha~ kırl1ığı giln bugiio 

Dalğalar müjde veıin genç, ihtiyar her kese 
Tüı keli kulak Yersiıı Samsundan gt1 len sese. 

~ --
U c li yor ıııüjdc verin anayurda dalğ:d:ır... =----

~ 
= zirA K/LJ(,'ÖZLC :; 

~ıı uııımıın1111ıuınnınıııuııuııııı::·11111111111111nııııııııııııuııınnıııııııımımıınıımmıııııııııııı'.~li~ 
Zaferin 
Temeii,, 

o~m~rnlı devleti gerwi 
sa \'aşın iirpcrtici zelzelesi 
üniindc enkaz haline gel
ıııi::->ti. Bu ıelzelc.ııin tesirilc . 

19 Mayıs 
-Bat tarafı 1 nci sayfada 
rcU, millmi saadete g-iHU 
ren yolıı aydınlatmak 
ıc;ııı knllanabilnıck aııcak 
bc:-;eriıı ft:d,iııdt' yaratiıl1~-. . . 
!urda lrnlıııı:ııı hir kabili-
vcUe ıniirnkiin ulalıilh or. 
v • 

Her ıııill.,fin t:.ıı ihindc 
hü~ le glinlı>r 'ardır. 

1 U Ma)'18 ! .. Tiirklüğiirı 
teaıcl güııii, hayat günii, 
~eref g-iinii olarak kafa 'e 
kalpl eriıı ıizde hiit öiıı azı>

metilv ya.:::ay:ııı ' ı' (•bcıii

~'ete kad:ır da ~ < \'n~ acnk 
olan giindiir. 

Türk taı ilıine en şanlı 
destanın katıldığı g-iln o 

giındür. O giiıı bir vaıan

cfa~ııı. felf'tkct H Hc·rill' oyu 
lıı p. u ~ unı m 1 :lşru ıı:- ulu Y'> 
ltrnda av.ık d:ıstırrı R ınıf'tm-, ,.... .-, 

da: « .\rtık lıir t .. k k:ırnr 

vardır o da ulusal ,..g-ı·

ınenliğfoe ıl:wanaıı k:l\ t. . ~ 

~ıız. şart:sız. yeni bir Türk 
devleti kur makttr . » 

Tiirklirı ba~arılarınrn uag. 
laıığ:rı dediği g-ündür. • 
O günden E:oma dcoilmi-

ı-ı 

dir ki: üten vıırı1n dirilttik . . 
Bn~·ku~hırın kara :::-ı>si~ kn· 
uurıııu~ orduların <; ığlık

ları Tüı kiiıı co:;ıııu:; ı,u \'
veti kar~ısıııda ustul:ır. 

Ate:::: ö!Urn lrnsırgnlan i çi ıı

dc• dinıdik durduk iiııii

ınih.de iıı~anlıj:!:ın hıybet

mi~ bir ~iirii ~~. b~:şı 
mızıla t ii ne yen lıi r slı rii 
B:ıykıış! İki belftki, biri 
Tiirkü kötüriiııı etrneı:;:e, 
cliğ'f•ı i öldiiriilıııtığ'r çalı~ı
yor. 

Fakat lIPylıat.. .. 'l'iirkliik, 
ııicP nice ~·iiz. yıll:ırı d<·,·irip 
vıkan Tiirklük iilmeıli. 

Übtir ulu:-lar rnva!'ı J,~lVlı-. . 
,,dinel' Lı:ı~1nrıı11 egıni~ler-
llir. Fak:ıt 'T'üı kuı: ba .. ı 
l1gilmr7.rlİ. 'l'iirk çaı pı::-tı 

Sayı92S 
~ -

22 gün 22 µ·ece dest:ııi 

ıl1.•:;tau k:ıhrnıııaııl.uı gilJİ 
dögii~tii ,.e ıılusal t:ıriiıC 
Pil biiyiik ,.~kurtarıcı ıııt·~·
d<uı ınulı:ıreln·::-iııi mal crti. 
'l.iilümderı, <;ilP<lcıı pa5};111· 

mı~ bir yurtt::, lıiı; bcklı·ıı· 

nwyPn bir anda Dumlıı

prn::ır z.nferini yaraif ı yiiz 
} ıllarca siirccPk !'aııılaıı bu 
p:ıı-:ı. zülıııeı i kılıeıııill 

~iınş<:klf'riln :ı~'ılınlalf ı. 

Ha~anlacı saYm:ılda l.ıitıııfZ ' . 
<:linkli hız aldığ·ı lrnyn:ık. 

·.lenlcıı co:-kun IJir sel es-
, ' 

ki tarihin yıkmtılarıııa ~ii -
riip ~·Prıi bir cihrıııın oluşu
na yoi açan fikiı le!' kay-
n: frı bir ha::;, Ataç;ıııın ua 
§1 idi. 

Ey Atam! ürıiinde ant. 
iei,·or 'e di\ onız ki: Tiir-.... ... . 
kliı, <loğ-rtı~'uz, çalı~kaım~: 

Yn~aınız: yunlıııııuzu utı· 

dununıuzu öziimiizclPn \'ok 
1 

H'\'lll ·k: ülkümirı. yük~l'l
ıııek, ileri g<:tııH!ktir. 

Yılmadan. yt>rulınatl:11ı 

'"'cııirı iziıııle gitıııck .... 
Sana surnlul!uıııuz ~:ı v-

~~ " 
ğı ııc:::ildcn ne~ile dah:t 
kubal ve ki~·ıııetli ~oıı

sıızluklara kaılar ~·a~ny<':ıİ<· 
bii\'ük adın Tiiı kün ~aııll . . 
tarihinde daima yaratıcı. 

) iicl•ltil·i Bü~·iik Ata ola· 
l':ık, artan l.ıir co~kunlnkl:t 

anılacaktır .... 

Y:.ışasııı Atatiiı k Y n~asııı 
ı\taı iirk geııç·liğ·i! ... 

-III-- B 
2 7 4 Saad ~t Kacar 

Atandan aldığın kuvvetle 
bu günü yaratanlardan 
daha: atc~li tlalıa gürbüz 
YC daha aydınlatıcı olsun. 
Sağlam umuıların kuv
vetli kollaııu ve nihayet 
eş .... iz zck<iııla karıştırıp 

hamur yapacağın namus
lu \ c fc~ izli iınyatm; ö 
nünde yükselmek ic;in hiç 
bir maııi tanıınıyan ben
liğini hakkı 1Jları yiiksek
Jiğe ulaştıracak. 

l'tılce uğrayan uındd~ ma-
111'\'İ kuvvPI i ~arılan at:iz 
P:ıllı:;-ah: yalnız k<'mli ze,·k 
,.e ihtirnsıııı korum:ık eme
lile bütliıı vatanı lokma 
lokma ınii.Jevlilerin 1ehir
li di~Jc>r i arasına bırak- ı 
mıştı. 

F:ıkat ogünler o millet
ler için h uı tuluş yulıınuıı 

bir başlangıcı olamaıııışdır ı lar. __ ..,,., _____ _,,_.._,.._ ____ ,&.-________ .. 

Ey bu ağır memleket 
) ukünü taşım ağa. hazır 

Ataturk çocukl:ın. Bu gü
mi uııutına. Bu gün ki, se
ni urnz.i<leıı istikbale e~arct
tcn i:tikltılc atan biiyük 
Atamın, seııin öz yurduna 
senin gibi karı~tığı gündür. 
onun danıarJJrıııdan ~enin 
ruhuna akan yapıcı V•' ya
kıcı cııerji onbeş sencdeı 

beri asırların kiifünü yı
karak seııi mu:tsir medeni
yetin en yüksek seviyesine 
ç.ıkar<lı. 

Bu günü unutma, bu 
giiııü sev vt> sana ey Türk 
gençliği bu günü Yeren 
Atana şüküret. 

Ne mutlu Türküm di
yenr. 

Sedad Ye11Ugey 

Ezeldı·nbcri cfenc1i ol:ın 
1 

\'C cferıcli olarak yaşayan : 
Türk nıilh·ti ~imdi kana 
sus:unış c:ma.vaı !arın Jll'H· 

ı;c·~i :ılımda iniııı iııiın in
liyonlu. 

Yurd bir ıuatl!lllC bii· 
ı iinınü~tii. Bu acı giiuler
dc idiki: Ey Hüyiik Kur
tarıcı! 

19 ~layı~ HJ1 !) sn.La
hın<la yurdu güne~ gibi 
aydınlattın. Ve birbirini 
takib etlen eşsiz zaferlerin 
temelini kurdun, mukad
des ell<·rinlc enkazı top
ladın, yeni bir devlet kur
dun, zaif diişenlere kud
r(;t neşrcttin. Ecdadımı
zın bağrını yakan ve bi
zi de yakmağa hazırlanan 
Baykuşların istibdadına 

nihayet verdin. Ccbalet 
yuvalarını yıkıp ~·erine 

Çiinkü o içtimai ld:ld~r 
ogUndo nwk ıı Cız ola ıı ve 
;ıydrnlığa atılın:ık iı;iıı 

bekliyen ınilyoııhr<'a ira 
<lt>y<· doğ'ru hir istik:ınwt 
''l'rchilceek b1r insan, bir 
kuı tancı y ,u atanıamıı;:.<lır 
lar. · 

Ne mu tin rl\irk ınill<'ı i 
nede oıınn onclukuz mayıs 
gibi mutlu bir giiııü vı· hu 
giiııün muv:ıfi:ıkiyetlc dolu 1 

bir j 't ikhalm lıa~l:m~·ırı 
• l"' 

olarnk kPııdisiııc ,·eı en ı 
bir ATASI vai. 

N. Akyay 
garp kiiltüriiııü kurılurı: 

lrngiiniinle geııc;liğ·i dirilt
tin. ZaforlPrin başlaıığ"ıcı 
olan bu kutsal günii kut 
lular, bize bugiinün ta<lı· 

111 ''eren sizt .. onsuz ıııin
ıırt ve ., iikrarıla lıorclu

yuz... -II- A. dan 
:!09 

Vahdettin Artlki • 

l lu Keıı.:ıl t\ ı ıı iirk Saııısıma cıktı lıu giiıı. 

~c>rd st>niıı koı:". diyı· ha~ kırdı ulıısuıı:ı. 

Korkııw. dedi, ilerlr, diişıııeııi ~· iirekte boğ' 

Sil k:ı faııd:rn ı·skİ\' İ. zıılıııcti koo· c·pJıli ku:,. 
• h '"' 

Zafer :-l'ııirı, yıırd ~eniıı, f;t'ı<•f ~r>nin. iiıı s ... ııiıı 
Oe('c>IL'ri p:ırçnla şıı ışıklı giik snııiıı 

Ata:-ma inaııdı. c mla l'aşl:ı Tiirl.uğlıı 

Açıldıkça önündı hak yoin. z"hfer yolu 

"" :-:>el g-ibi lrnn tlöl...erlwn, lıa ,taıı ba .. :ı l:er Bınır, 
Hain, alçak tlii ıııaıılar Türkü ülıııii~ mü ~anır 
Uördii. iıı:ındı Aeun 'I'iirkiiıı kuvvetleriııc, 
Tarih şeref yeriııi a~'ıi·dı Tiirk erine 
Şinıui hiz o ilk giirıiin hızı~rle dup doluyuz. 
Bize istiklfd \'cn·ıı .\taıııızm oğluyuz. 
H) :\Ja\'ıS bize lıir İnan ka \'JH\İl'lllır . . ~ ' 
Ulus lıağ;ı. yurJ bağı ,.c karde~lik bağıdır. 

-III- B 
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1 TELGRAf ABERLERi 11111 Uğur 

aşbakan Alib~o~<l~~-. O yurdunun izdirabile 
1 ı I' 

1 
1
) or. g ce ~iindüz nıeın-

·L'~\etini <lii .. iiııüyor. iı;in 
ıı·ın b . 
• H dert ile v:rnh or-

uı · · 
l. Artık acılarını gidere-

e k ırc. . • • 
• ı--. ... <:ını~ıııı unuttura-

cak tnk 1 . . d l ... mıı~e ı C' ka ma-
Uııştı. kırklı<\ yaşlarımla 
Olınn:mıa rag-mı n z:ıvıf 
rUcud · u a<ltta hamburla~-
1ıı1ı:; S' ·].... •• .. ] • 

• • v g·ıuı ~ uıu \:trı~nıış. 

~HPJ•t · .... .. • · ıı a:.çarını~t ı. \ı ucu 
<lııııtı 1 • . -ıl'r :ın 1Jm1'l. daha ,., 
· J>rn tan . CH<·lcr ruhunu 
gittiLcçı> diıı<'lr·ı:;;tirıııı..., l)llU 

> 'j ~ 

~Urdu na lıir J,at hada ba0·

lau11 tı l'.. .. k l 't°'l' .. · ,uyu · o•r unu -
ı·· 1 ~ 
ıt Jıılusgarp, ortaııra. ını 
]' 'llkan harplC'nııde se,·gi-

1 
g-ö7l,·1 i :ırk:ıı::ında k:.ılıniya- ı 

caktı. 

Urtalık karı~ık. hcııliz 

v:.1iyet düzelmemiı::ti. ls . . 
tanhuldaki lıiikfıınetin lıa-

şındn buluııan 2--ıdrıazaııı 

Ferit P<ışa ve adamları Lla 

diişmanııı ögütleıine gön• 

harekd rdiyorlardı. Onlar 

zatrıı m .. nıı~kcti dc>ğil can

Jar.ndaıı Ye t:ıhtlarıııd:rn 

ha~k:ı bir RC>Y dii~iiıımii-. ~ . 
yoılardı. lşte bıı sıralar-

1 Ytırd 1 1 ul"rruııa feLla etti-"·i . ~ . 1 
jo.; ıı:ıidP ('anı yaıım:ımı~. 

<.hı. Ccınal Be~·. ) unan 

ordn~lmun lzıııire çıktıgı 

1:> ).l:ıyıs salıalıı .1ustafa 
lü-ınal L miı:ck bir yurt 
a. k(•rinin. bir vat:ı.n ro
cugunun memleketi kur
taı mak üzre ist·ınbuldan 

ayrılar:ıı ... sam~un11 dogTıı 

lıarekf't l ttiµ;ini duydu. 
O glin l pmal \ıPyi görl'n
Jpr tamyanı·ı~·:ıcaklaı dı. 
Nc.1 k .. rlar drği:uıiş. ~eıı 

f:tkat lıiı tek te~elli:::i olan 
I·" b~Çiik 0_1111111 d:ı.. hiiyiik 
;1rr>tı..ı ka~·br'ttiktt>11 wnra 
Liisbütiiıı yalnız kalııııştı. 

(J gı·nı;Jiğiııd<' til'arrtle 
lll(,> Jl' l \ . . k .. ı-:,ıı o muş "azın tııı 1 

. arı.,ıııa:--ı liz<'l'ine a.. kere 

1 
~ ii'l.ii, dinç 'üe•ıdu. yalnız 
'at.mı için c;arpaıı k:ıllıile 
ıır k: dar {!• nçleş111İ$tİ. 
o ~ünıh·n coııra ruhi iz.di
rabınd:rn da kurtulmu~tıı. 

·llını . 1 
<lak ııı .. ":ıtan:ı lıırçok fe 

Belğra~ seya~ati ve Hatay seçimi 
etraf ın~a iza~at ver~i 

Ankara. 18 tA. A.) -
Cumhuriyet llalk Partisi 
.Me<'li~ Grnbunıın dünkü 
toplantı!<ın<la Ba~vckil Ce
lfll Bayar lk·lğ'radı ziya
retirıt' 'ı• ~of~·adaki kısa 
i!:amPtine fıid intibalamu 
:ıııla t ıuı~tır. 

Ba~,·ekil Yuğoslavya 

miileti \'C lıiikfııneti tara 
fından kentlilerine \ 'C Bii
yiik Şefimiz .ı\tatiirke ka
~ı gü;-;ıcrilen it;tl'ıı scvğ·i
ye ıııenınuııi,·Pt lrnnlet-. . 
nıi~ ve Sofyada Kr:ıl Bo-
riB ve Ha~,·ckil Küı5eiva

nof ile yapılan iki taraf 
arasındaki ı vı dost) 11 l'ru • I°" 

\'t~ Lıu ıııeııılc·kPtin B:llk<ın 

de"lctlt1 ri ile ıııc:sai birliği 

<trıusunun bir if a<lcsi ol
dulruııu süvlemi~tir. 

~ .. . 

olan intihab işlerine de 

tc>mas cdı·rek, Ha.tayda 

mahalli hükfınıet tarafın

dan Türklrre karşı takib 

etmis · vldukla.n hattı ha-
• 

rckcti kaydc:tmi~ ve bu 

vaziyetin i::,tilzam ettıği 
tedbirlerin alınmakta oldu-

r;unu bildirmiştir. 

Yine bu toplantıda Ba~
\'~kil Lon<lrada yapılmak
ta ulan kredi müzakere 
lerinin müsbet neticeye 
varmış btılunduğundan 
grub bey~ti umumiyesini 
haberdar etıni~, ikti8adi 
i~lcrle askeri malzeme it;in 
at;ılacak. olan bu kredinin 
on altı milyon lnğiliz lira
sı olduğunu bildiruıiştir. lalı a~lıklar y:ıpmış Anka- \ 

81 
ılbır_,Yurt severdi. B:1b:ı- 1 

kalb: olnrk<.'n ona: ('eııı:.l 1 
• ih:ıyet (\.•mal füy. Gruh. lıu irnhatı alkı~- Umumi heyet Türk· ln

ğiliz münasebetinin lıu ye
niden tezahürünü alkı:;;lar
la kar~ılaını~tır. 

ı:ı Yalnız yurduııuıı 
U)u • · 

·unun Sl'v~i~H .. çarpRm 1 

lılerııeıııi~ıııiYdi. lf't<.' od:ı. )• k . . . 
•l tınsız \'C parçalauıııı~ 

:.~'.rdtınıı. periş:ın nhı::ıunu 
~urıhikı•e ııwmlPk(·tinin 
1 tiki Al al- ka"ıı ı;ım .-ısına ~ır-
tıl· . ' ıınkaıı k.ılmadı~ını 
nnlanıakla ber:ıber ün;iJi
ııi ke"ın!) ordu. Za en onu 
senplerden beri Y<l'-':ıt:.ıı . . 
Ytırduım mamur ulusııııu 

' rt·fah içiııd<> hir kt recik 
Ol:suıı o·()rınek ünıidi delri\ t"' ı-

ııı iytl i g'f'<'l' g-iiıır1ül'. ulıı::u-

ıı11 i:-tikl:'\.lı• ka \•nştur:ı.c,ık 
nı e:ııll'kPti iç \'e dış diiş
tıınr:lar111daT1 teıııizliyccPk 
ına~rıır \)'ıyrnğını \'atanm 
~ ikkriııdc dalg.ıl:rndıracakı 
lir yurt severin oı tnya 
<;ıkıııa:ı il-in 'l'81ll'İYa y:ıl-. . ~ 

Variyur. Her an için onu 
bekliyordu. 

\' c lıu lıa8m bir gün 
Kr-lipte ~ ıınlu;ıu istiklfili
ııt! ka'' ll~tura~ao·ına ı .. at'i • !"' 

surette iıııanı vardı. 

. ZatPn o mesut giinü 
{!;til'tliiktun soııra ölse de 

Must ... fa Kt·ınalın 1 H Ma- larla karf'tlanıı:-;tır. . . 
~ısta sa.mı-una <'ıktığ'ını Va-ı Ba\'''ekil, Bundan ı"Oil· 
li!aıi 'ı· Ordu kuıı.nnıl:m r:.t llatayt.la yapılmakta 
larım mill'i miicadelt•yc 
":wırd1i'Tın1 27 haziranda , . M h 

Sıva: oradan da Erzurn-
ma geçtir!ini keııdi. inin 
başkaıılıgı altında Sh:ıs 
\'P Erzurum kon•J'relPriııi h 

topl:ıdıgrnı sc' inçle t:ıkip 
etti. Vt• en H)ll olar:.k ta 
~7 inci kfınmı 1 B t U da 
Ank·ırav<l gPlC'.ce•rini h:t-• r"" 

uer :ıldı. Krndbi tabii o-
ııtı karşılayaııların iiıı sa
fıııda huluuuyordu. ~iha
v<·t ko~tu. Biivük kıırta. . . ~ 

rıcı) 1 bir :rn C\'Vcl görıııek 

için ko-.tu. Mu. tafa Ke
malı görür göı mrz heye 
canını zaptcdcınedi. SPnc 
J0 rden beri kl'ndi. ini hek
]Pdie;iııden ) urduııdan her 
şPyden bahsetti. ıwler sliy
lcınedi ! 

Mu l.;ıfa Kemal hu <·o;:;. . . 
kuıı vatan scvere cp\·:ıp 

verdi ona ümit uııa in:ın 
suııclu ve sözlerini ~öyle 

, bitirdi. 

lJiin bu yurtta istibdad hükmünü sürüyordu, 
OzgürWk diyen başlar zindanda çürii.yordu. 
Yurdu seren inliyor, hainler yürüyordu, 
Scırmıştı başları /Ja§a milleti elem, keder. 

Al kana uoyamrken yurdumuzun dört yanı 
Su! tan denen o slttlan s6ttl güzel vata m 
Atam, decli, dinlemez. dinleyemez fermanı 
}'un/ için dürt bucakta saı·aşan hiç bir asker. 

Sanısıuw ayak bastı kurtarmak için yurdu1lıt 
Bulmuştu Anadolu yün gibi boz kurdunu 
(iö! yaşlan içinde ba{jrınrı bastı onu 
Yaşları di11di artık i.ıwula doldu kalplır 

Türk eri her adımda büyük bir ün kazandz. 
Sakarya baştan başrı günl•rce kızıl aktı, 
lJomlıpımırda dii~prıan topraklara kapandı. 
z~r erle doldu yükler. zaf~rle doldu her yer. 

Ne düşman /uıldı buyün, ne istibdat, ne sultan, 
Fakat sa/mı uyuma, teti k dursun her zanıan, 
Güsterdi lJOlumuzu Türkiyeyi yaratan, ' 
Uğraş attl. ı~ardeşim. hır güçliiğe gögüs ger. 
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yordu. Gözü ufka dik.ilmi:;; 
lıic; bir yana bakmıyordu. 
KGvleıi <lii$man elinde kal-. . 
mış perişan olmuşlardı. 
Şimdik içinde bir tek ümit 
vardı. O bir vatan $Cverin 
yurdu kurtarmak için 1stan
bnldan harek~t edip sam
suna doğru geldiğini <luy
mu~ heyecanını zaptetemi
ycrck oda Samsuna gel
miş lıu büyük kurtarıcıyı 
görmek için bekliyordu. 
Bilseniz onda ne lJüyük bir 

vatan a~kı vardı. fakat O 
gemi ufukta birltlirlii gö
rUrnmiyordu. Ali bekleme
nin vcrdigi tatlı iı<lirapt:ııı 
,.e can sıkıntısından iske
leyi <lolasiyor bo\·uıı:ı·dola ... . . . 
siyorclu, Bu anda aklıııdan .. 
neler geçiyordu. Kiınbilir 
köyUnc kavuşursa. n<' ka
tlar :::cdnccckti. Bayır, o 
~·ahnz köyüne dt•ğil vata
nma· ırn.vu~ursa ~c,·iıwrek· 
ti. Ak~nın etrafa t;öküyor· 
tlıı. Za \·allı .\liııin gfüünH 
diktHli ufuk batan giiııe

şin kızıl ışıklarile kıpkırmı

zı olmuştu. Dostlaı ı ona 
varın sabah O'elccc<rini ... b :""" 

söylcnıh•lcrdi. O geccvi hiı• 
• ' • y 

uyum:ı<lan geçirmi~ :-abalı 

erkenden kalktığı vakıt 

gemiyi gün~şle beraber 
görmüştü, Gemi yav:tş ya
vaş iskele~·e yanaştı ve 
10 dakida sonra yerin gü
neşi Atatürk samsuna a
yak bastılar. Erzurum ve 
8h·a~ konğ'n•lcıini yapip 
Arık.araya geldiler. Ali 
bunların hepsini ndım adım 
takip cıliyordu. Bir nıihl 
<let. sonra Sakarya, ln<irıii 
ve Dumlupınar zaferleri 
kazanıldı. Bütün dli:;;man
lar lıu 7.aferleri <lu~·ıınca 
k e n d i k en i 1 e r i • c ç e

k ildiler. Vatanımız. bu su
n1t le kurtuldu. Bunlarııı 

ara~ınd~ Alinin köyli <le 
vardı. ~imdilik onuıı yiizii 
sevinçten g-en<;lCj;'lllİ~ti. 
Aklından çıkarmadığ-ı ar
mutlu tarihi Ye o tat 1ı sa
bahı nasıl scnııcsin Ali 
o gün 19 mayıs l 9 tn de
ğilmiydi. 
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Kandaşlar ! 
FclUketc u~raY•lll kankş 

r-ı ~ 

" Vatanın bağrına dUşmon dayasa hallçcrini 
j Bulunur kurtaracak bahh kara maderini ••. ,, 

·111· B. 
192 Sacide Kayalar 

I lerimiıe elimizden geldiği 
1---------------------...ıl kadar. yardım edelim 



J D A RE H A NE S t• 
Eald llalkeYI Blaasl Hu .. ı Daire 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

TeljTaf Ad.r .. t 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

~L Siret Bayar 
Bnu!dığı yer: (ULU :ESİ) Bas•nıevi 

Kliyü 

Tel~air 

" 

" 

" 

" 

,, 

,, 

,, 

Cinsi 

Suı--uz 
tarla 

,, 

" 

,, 

,, 

" 

" 

,, 

,, 

" Yekun 

Vilayet Defterdarlığından 
M&hammen 8ç aenelll' icar bedeli 

Dönünıti Lim 1'-r. • HUDUDU Sahibi Evveli 

30 

36 

42 

36 

2t) 

36 

36 

48 
::S74 

25 

28 75 

20 

50 

2:) 

20 

26 25 

28 75 

25 
246 25 

------ -
Hiisevin ve lliist>Yin tarlası ve dere 
ve IJalif köyü tnidudu 

ls:ı cğln D11rvi::,;; 

Şeylımus ağa ve Hüseyin Ufi tar
lası ve dere ve ~ağ'lan köyii Hd. 

Dcrviı:ı ve .Mc<:do turlası ve Halif . 
köyü hududu 

Derviş Te Mecdo tarlası, dere ve 
Şağlan köyü hududu 

Bu d;lhi 

Lifi oğlu llii~cyin 

Bu uahi 

Hüsevjn Ufi ve .Ah!ltılkadır tarlası Marııo oğlu .McC"do 
'e dere ve Ha lif köyii hududu 

Ilii::;evin rn Ye Osıııarı tarlası ve kar- Bu dahi 
yei n1ezküre ve I>oğan köyü H<l. 

Abdulkauır ve Osman tarlası ve Al; oğln ~t·yhmıı:• :ığa 
dere ve Halif köyii hu<ludu 

Ab<lulkadır "e Den·iş tarlası ve Bu d.alti 
dere ve Şağ'lan köyü hududu 

Şeyhmus ve Tel~airi sağ'ir köyü hu- Haıııınuş oğlu Osıııan 
'1udu ve dere ve Halif köyü hu<lud u 

Mecdo tarlası \'C kabristan ve dere Bu ll:ı.hi 
"e Doğ:.ın köyii hududu 

Yukarıda cins vr en;afı mire.sile muhammen kıymed yazılı, hazinece emaneten idare edilmekte olan 

aıazinin üç sene müddetle ic:Jrc ,·erilruek iiıre 9 ~layıs 938 tmihinden itibaren 15 giin müddetle :ıçık 

arttırmaya konulmuştur. İhale 23/Mayıs/938 Pazartesi giiııü saat 12 <le Dcfterdnrlık makamıııd:.ı y;ıpılacnğ"ın

dan isteklilerin mcıkOr günde 0/ 0 7,5 muvakkat teminat makbuzlurile birlikte Defterdarlık ıııakaıııında 

rnütf'~ckkil komisyona nıiir:ıcııatl:ırı ilan olunu. 

Mar~in Vakıflar Direktör1üöün~en: 
" 

Vakfı Cinsi Mevkii 

Haremeyn dükkan Birinci cadd.e 
,, ,, Sipahi çar~ısı 

Heybaniye 
" Zahire çar~ısı 

" 
niıif dük kfm Hasan amnıar 

,, dükkan Zahire çarşısı 

,. " ,, " 

Emlak No: 

287 
40 
30 
9 

32 
35 

lluhaırııııcn bedel 
Lira 

700 
a5o 
100 
180 
100 
100 

Yukarıda mevki ve muhammeH bctlPllcri yaı.ılı (6) par<:a ,·akıf yerin miil-
kiyeti ı-;atJığ'a çıkarılmıştır. ihale günü 1 Haziran 988 Qar~anıl>a giinüdiir. Ta. 
liplerin yevmi mezkfırdc yUzdc on beş teminatlarile birlikte \':tkıflar idart'~inc 
gelmeleri ilfın olunur. · 

.( 4 

Mardin vakıflar direktörlüğünden: 
Muhammen Bedeli 

Vakii Cinai M~vkii Emlak No. Lira Kr. 

4-4 

lsıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden 
Vil<lvct Encü-. 

nıeninin verdiğ· i e-
ına net kanı rı nıu
cibince tesekkül e-

~ 

den ınüba yan ko-
nıisvon u nen Mcırı-.. 
leket Hastanesi in-
şaatınd::ı kuUan~I -
n1ak üzere pazaı·-

hkla beton a rnıa de
ıniri ve cin1ento a-

~ 

hnacağ·ından talip-
lerin '2~/5/<J:38 Çar-

Cinsi 

Bu••dav •! 1 

Ar~ı . 1 ~~ :JQ_ 
Cn (Bir çuval)!Onü 

1 
_ 

})arı ;3 

ı ·1_ ~ 
.~-- 4 50 
--- ---0') _..., --:::::ıde Y:~ no - ,.... ____ -· 

'frre vıığ'ı 7.> 
Zevti;ıv:\;l uo ı-. ~ ~ -----
Y i i ıı -- 40 
l >e"°ıi-- Bö ----Badem +> -Badt>ııı i<:i $;) ----
Ue\ i7. ~o 

-----ı---
C'l'\İZ İl'İ 40 

_, --
~j a lılqı 
----ı---

M:ızi 1~ 
- ---!\ P:::.me :-ıekeı :~:; - -·~---Toz :-;ı~kcr :;~ -- ·---- -

K<ıhve 125 -~:ıbıııı 

<~'ay· 
1\ ll rt! ii z ii ll

0

l--

!'ekmez 
Hal ---p( .. ;;til 

45 
:~10 ı= 
~() 1 -

- ----- -----40 ----
;~5 - -

:- • ,• ~.. ~ • T -~ !Sı 1' ' 

J :::g ±fttft•llMt"' 

• 
UllJS SESi 
ABONE ve İLAN 

Şartları 

----·-Abone ~artları 

:300 

-

Altı Aylığ'ı 450 ı..;00 

soo , ırıoo 
1 

İLAN ŞAR 1 LARI 
İliuıın beher ~atmndan 

(10) Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mcsu
Jiyet kabul edilmez. 

Günü geçen nushalur 
(l O) kuruştur. 

Camii Kebir Dükkan Kazzazlar 75 150 00 
Camii Kebir Dükkan Kazzazlar 77 320 00 şan1ba gününe ka-!•-------•"' 

<lar (şeraiti öğren- Yurtdaşf 
n1ck üzere ) Sıhhat " 

Camii Kebir Dükkan Kazzazlar 49 200 00 
Urkulu Dükkan Haffnflar 70 50 00 
Urkulu Dükkan Haffaflar 74 100 00 
U rkulu Diikkan Haffuflar 72 50 00 

Yukarıda mevki ve muha•mcn bedelleri yazılı (6) parc;a vakıf verin mülki
yeti satlığa çıkarılmıştır. İhale gü~il 6/Haziran/ 938ıazarıcsi<lir. T:ıliıılerin yev
mi tuezkürde yüzde on beş teminatlariyle birlikte vakıflar iuaresiııe gelmeleri ilftn 
olunur. 2-4 

1'1üdürlüğünde nıü- Yiyeceğ·in, gcyece .. 
teşekkil koınisyona ğin velhasll her şe-
müracaatları ilftn yin yerlisini kullan .. 

o)ur. 
19/20/21/~3/24/~5 

n1a vı veni ictinı~i ., - ~ 

ahlak emreder. 


