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Türk 

larını 

k efenin i milletinin ölüm 

Atatürk yirmi sene evvel 

parçalayan 

bu gün 

i nkılapların 

hazırlamıştı . 

esas-

Milli Kurtuluşumuzun 
ilk aydınlık rUneşi hu günün 
••bahile degını.ış Bb~di Ş4tf 
'I'iirk. Uluıuau !O ııene evvel 
buııun açtığı cidal ıtayraaı et
rafına toplamıtılı. 

l. Necdet Göker 

Atatürk Yavruları 

Bugün Samsuna ayak 

basan Atatürküu ~O sene 
evvel 

19 Mavıs 1919 da va
tan ufukl~rında hürriyet 
ve istiklal güneşini ilk 
olarak lalev1endirmt.k için 
kalbindeki ümit meş'ale
•ini imanlı gönüllerde tu
tuşturmak veailesirıi ba
zırlamağa başladığı en 
ırıes'ut lJir hayrauı gii-
rıUmiizdiir. 

Gözsüzlere görmek ka
biliyetini, sağırlara uuy
ınak ht>yt•canını, diJ8izlere 
konuşmak kabiliyetini bab 
~ettirmek belki kolay ola-
' bilir. Koyu karanlıkları 
nurlandırmak, tetkiki zor 
olan bir ülkeyi gt-zmek 
nihavct bir imkana sığan 

i~lenl~ndir. tarihin en büyük 

Atatürk 20 sene C\·- iinYanı bile kendisine kü-
c;iik gürdü~ıi, cihan hüsu-

Velki en ümitsiz <lakika- metin ölil telekki eyledi-
ları ifade eden büylr. bir 
günde bin bir tehlikelere ğ'i 20 milyon Türkü kur-

tRran lJu flleııışüınul mev-
gögüı:ı gererek vatan uı~- zuu hangi imkanlara da-
lla( aasına can yol<laşı M ıl· 
11 Ş 1 1 ..... 1 be- yanalıilcrek tahakkuk et-

• ef smet norıu ı e t ' b'l' .1 ·k 
ıre ı ıruı ·. 

ra.ber en ba~ta ko~an ha· 
reketile karakteristik bir 1 Hiç ~üphe yok ki, bu 
~ususiyet ta~ıyan bu ta- 1 iınkiıns1zlıld:ırla ı~olu sed
rıhı j~stin<len çıkan ne- teri ancak ebedi Şef Ata
ticelerle gençliğe cevva~~ik,; tiirkü yetİ\'tİrıni~ olan, 
ce~aret, kudret tabammuJ, Milli Şef l:suıet lnönü ua
kabilivet, atılğanlık ve ı ~ıııda en biivük ba~bu;-~ 

J " • ... ,., 

kahramanlık gibi e~ nıüs- I tanıyan kuhranıan Türk 
lıet faydaları ~ı ., ılay:ın milleti yık:.ı IJilir<li. 
• pors~verlik zihniyetini 

rn .Mayıs 1919 da 
· 1 oıTma!!a l>a~laYan Türk-u • ~ , • 

ıük giine .. iuin ilk kıvıl-

Balkan Antantı ekono
mik konseyi 

Anka ra 18 Radyo: 
Türkiye. Yu nanis 
tnn, Ronıanya Ye 
Yugoslavya arasın
da mübadelelere ait 
enkoco nik konsey 

bu gün Bükreşte 
Romanya Hariciye 
Nazı Bav Gafcnko-

"' 
nun bir nutkile flçı l -
nııştır. 

Sovyet - lngiliz müzahreleri 
Ankara ıs Radyo: 

iogi it ere hü ln1ın.,eti 
So\'vetlerin ttldifi-_, 

taarruza uğrar ve 
Sovvet R usva onla-., "' 
rı n1üdafaa ederse 

ne y<1kın olarnk bir logi ltere ile Fra nsa 
cevap hazırlan1tl k- Sovİyt:'t Rusya nı n 
tadır. 1 yardın11na koş 1 cak-

B a l tık dl v le r i bir . hı nlı ı· · 

Tür~ -lngfüz ~e~lerasyonu ve Montrö ku \'\' el le ,·ernıeğl' IJaşla· 
mı~ oluyordu. Bu itibar
la 19 Mayıs 1919 da 
baı;;lavan bu muazıam 
tarih· resaıi geçidini can
landıran bu günkü bay
rama ayni ı.amaıılla Tiirk 
gPnçliği a.dıııa yapılan 

.ı\tatiirk üslubu ile Genç 
lik ve Spor bayramı d:ıı 
dtıutk do,rudur. 

eıınları ~O tiC\' C evvel hu Ank<-lra 1 Rcıdyo: Türk · lngiliı dek
lernsvonunun ~1ont· gün ~auısunun kıyıların - A vaın kan,;11·asınd~ 

<lan bağrı yanık Aııado soru lan hi r su va le ' 
ıu küylilsiiııün gPtıi ş ~·ay-
lalarına birer ~öntHirüJ . 1 Çeın berla yı n hcya-
ıııcz ale\' gibi sı~raıııağa 1 natta bulunnr~k.: . 
b:t~launştı. 

Souu S Uncii sayfeu~ « 12 ~1a~1 ıs lanh!ı 

"' 
rö ahkünı ı ilı değiş· 

t irnıeınek tedir» de-

lnİştir. 

1 

Buuünün Değeri.. 
O irmi sene evvel 

Mayıs ayının on 
beı;;inci günü idi. 

İstanbul<la K1zkuleAi açı
ğında. ceoıirlemiş olan Ban
dırma v:ıpuru kaptanına 
günf'ş ba~lı, ı~ık bakışlı 

gen<; ve güıel bir Türk 
kumandanı ~u emri ver
mi~ti: 

- Karadenize ... 
Karadenizin heybetli 

ve <:tl~ın dalğalarile göğüs 
göğüse gelen vapur, ru
hunda hudutsuz bir Tatan 
sevğisi bulunan Türkün 
büyük evladını hamil bu
lunuyordu. 

Oç gün ı-onra 19 Ma
yıs 1919 günü sabahı 

Karadenizin dalA-aları ara
Elından iki güneş doğ

mu~tu. Biri ufuktan, diğe
ri Bandırma Yapurundan .. 

Vapnr<lan doğan Ata
türk günt>şi, yurdu kapla
van ı-;ivah kabusu nurlu . . ' 
bir sabaha ~·evirmiş, Türk 
f'iyaf-f tarihinde büyük 
bir döuüm noktası yarat
mı~tı. 

Ebedi Şef Samsuna 
avnk basını~. daha kara-. . . 
ya çıkar çıkmaz, Oğuz 

lı a \' r;ı i'q 111 :l c; Dil~. lll İ ili - ~ 

ciılalııı tohumunu etrafa 
serµıııi~ti. Kurtuluş ve is
tik !il liıııizin lıa~l~nğıcı ulan 
mm ~enesi M:ıyısmın on 
<lokunmt·u giinü yurdun 
elemli ınanıarası ~öylece 
hüla!a eiJil~bilir: 

Umumi harp bitmiş, 

nıüttcfik tlevlctlerin ordu
ları dağılmı~, Bulğar cep-

- Sonu 2 iuci sa~fede .lJ -- ---



VE 

41~ M©lyo~ 
Rugün, Türk i.Jiklfıl ve ı zandırmıştır. 

Türk inkılflhınm lı:ışlan- Bugiirıii ~·ar:ltan k:ılı 

ğıcı, Türk yurdııııa ıloğ'.ııı ranı:ııı 'J'iirk toprakl:ııı

refah ve saadet gliııiiniin 'nınber buca9:ını aılıııı adını 
UJkii ufuklarııı:ı ı:a v:uı ilk dola:;-ınış. Tiirk hudutla-
ışıklarıııın b<.:lirdiği güıı- rmm her CPphcfliıırlc or-
<l ür. d usilc zaferler kazan rııı, · 

tır. Tiirk neferinin kud-
On ıloktı1. jf :ıyıst:ı 

başlayan milli kurtıılıı::: 

hareketi bize 20 ~'ıld:m 
beri iç ve dı:;; kudreti ~·e . 
rinue bir gençlik lıir fikir 
ve hareket oprJl'Jirri ka-"' ')' "' 

ret \'!! k:ıLiliyetini onun 
kadar tahlil ctnıi~ onun 
yiiksek \'Hrlığ"ın:ı onun 
kadar iıı:ırınıı~ lıir kaman . 
d:rn taı::av\'ur C'tııl(•k mı

kfııısızdır. 

" Diin Tunustaıı Bağ·d:ıda "ar:ın hıııluılmııuzun 
• Hangi d:ığı, o,·a ... ı \'lll ki onu Lilıne;::irı. 
• Kalıram:ıııın adını du~·dukça eğilmı>:::iıı ; 
• J langi silfü1 altıııa alııı:rn, ı·eııg-e g-iılı•ıı 
" Nefer \':trki $ıllra dön.Jirı oııu bilmeden? 
• Ben 'l'rablus diy<'yiııı: ::-iz ılı>yiııiz Huırırli 
" Çanakkalı•nin dili olmalı söyl<•ıııeli: 

• Tarihe girdi onun eliyle Anafarta 
• T:ırihtc yer \'ereli o, T:ık vimdrki lıe~ ııı:ırta 
" Taprak ayak IJ:ıstınıı lı:ı~ka <ll·ğı·r :ıliyor 
• Eli değince giitı!Pr tarihtt' yer alıyor, 
• Söyleyt•n uen dt>;iilim. lwıı dPğiJ;rn :ııılat:ın 

M Tasından insanına kadar <ll:st:ııı lııı vatan . • 
" Odur dü:-.uıan ünürule İ:-;tı; \•ıllardaıılwri . . . 
• Yurdunun ilk hisarı, yurdırnuıı :;on ::ipı>ri .. , 

Şair nn kadar doğru 

ne katlar veciz, ne kad:ır 
hisli ve heyecanlı :rnl:ı -

1 

tiy0f. Öyle <l•;ğ·il mi ? Bu 
vatan taşından iıısarıına 

kadar onun nanııııa di
kilmiş onun varattıi'i·ı bir ' . '"' 

lıizııwı lı·riııi yunlu ma
mureler haline getirmcklı•, 

Tiirk ırıillc tini mı medeni 
rııiilet seviyesine <;ık;ır-

makla. oııun tarihini, orıuıı 
halini en kuur<'lli bir gii
rii~lc aydınl:..t:ırak işıil..-

destan değil ıııi<.lir '( o ol- , lw!indPrı Pnıin bir hal<· 
mazsa bu ,·atanın olma
sına, o olırıaz~a biziııı ol
mamıza iıııkfün ''arnıiycli? 
Damarlarımızda gt zeıı kaıı
da o, kalbimizdeki he>
yecanda k:ıfanm:dak i iıınıı
da o vardır. 

Her zerrerııizıle ouıı 

duymak bu toprağ'ııı aı:r 

köşesinde onu gfirnıck 

bizim için doyulıııa~ l.ıir 

ıaadet ve sevin~· kayna 
ğıdır. 

O, Harp yapmak, za
fer kazanmak, milletini 
istiklalın öz kaynaklarına 
ulaştırmakla y:ıptığ'ı ilk 

getirnwkle, milletini bcn
liğ;ine. kanışturıuakla ta
mamladı. ı\tatiirk yalrıız 

'l'iirk ınifleti i~·in değ·il, 
hak i:ıtı·~ eıı. i.::.tiklült! su
s:ıy:m milletler için bir 
idealclır. 

ın ~byı~. Lu idealin 
doğdıığ·u ilk gilıı olmakla 
kutludur. Bugılııü yalnız 

IJjz dc'ril bizim Yirmi \'I) 
~ . . 

ünceki halımızı hatırlatan 
l.ıiitiin muzlüm milletler 
kurtulıı::; ve yiiksPli~iuin 

ba~larıi!wı <live kutlula-. . ' . 
malıdırlar. 

Ziya KıhcözlU 

piıikletçilerimi z , 

(Ulus Sesi) Sayı 12:24 
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Aııkarada ulus meydam ve Atatürk anıh 

4000 Yahudi gençi top
lanarak beyaz kitabı yaktı 

Bugünün 
Değeri.. 

- 1 iııci sayfe<len -

Ankara 1 ~Radyo: 

Beyaz l{ita bın neşir 
edilnıesi üzerine Fi
listin Yahudileri bir 

Yahudu genci top- h€si çi>zillnıü~, nıü<lafaa:;ı 
1 ı 1 l · 'idn \'ılarca kan <lüktüafüııiiı anara < )eV~lZ nta- · · .., 

• ~uriye toprakları istila cdil-
bı n bir nu:-;hnsını mi:;;, dört müttefik devl<'t 

P rotesto olarak o-rev 
yakınışlar ve kah. galiplere silfıhlarını teslim 

ctuıi~ bulunuyor. 
b 

ya pnıışla rd1r. 
Hayfada dört hin 

rolsun beynz kitap 
diye baitu-ınışlardır. 

Şarki Er ünde 
Ankara 18 l{adyo: 

~1a veravı I~rdünde 
w 

Filistinli dört kisi . 
vakalnnııstır. 8u'l-

lar suikat y~1pınak 
için geldiklerini itiraf 
etnı işlerdir. 

v • 

Suriyede 
Kabine Buhranı 

Ankara 18 Radyo: 1 kuf <leYresine 
Suriyede kabine 1 nıiştir. 
buhranı bir tevek-

. 
gır-

1ı:-tanlml hiikfımcti l\lon
dıro:ı mi.it:ırekPsini imza
lamış: devletin bütün ku
vvetleri <lağ·ılmış, silahlar, 
cephaııt:Ier galib devlet
lerin kontrolüne terk eclil
mi~ti. 

Tiirk Ulu::m, aleyhine 
,·nilcn siyasi i<laın kara
rını eli, ayağı bağlı bek
liyordu. Saray, hain pa<li
~:ı h galib de" Jetlerle be
raber rııilletc karşı cephe 
almıştı. İşte böyle bir 
giinde Türk biivük kur
tarıcı~ı, Sam~ıma çıknıı~ 

umuzlarıuı.laki apuletleı i 
Ç(!kib atarak milletin si
ne:\inde bir fen! gibi ça. 
Jısıııava azmetmisti. , . . 

~·t. Oktay 
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KPrıclisine Lir g-eneralı 
k:tr~ılaıııak ttıklif cdiltliğ·i 
İt;in, ha::;ta olduğunu söy

liyP.r11k e'·inrlf'n \'•kım~ran 
muhtPrem Fe,·zi paşa ~a-
kauıın<la yoktur. ' 

Mustafa Kenıal ile ikin
<·i reis korıu~tular. O gün
lerde orJu nıiifetth•liklni 
ihda e Jı'luıek <]·· , • .' ··1 1 •• 

• 
1 u~unu (ıU-

1-!"ii i~in, en doğ";usu lm 
un\'am alauilınekti. 

lkinci reh; Harbiye Na
zırı ile ~örii~tii. Aldığı di
rektif şutlıır. 

·~faks~d Samsun vr 
etrafında Rumlara zulüm 
edPn Türkleri vola cretir-• e 

rııektir. Sonra da Anado-
lunun ~ur:ı.~ırıda burasın
da. Lcıtreıı uıilli teı;;ekkül
leri ortatl~ın kalJ ı rmak
tır.» 

.Alacağ'ı ~alfıhiyet ldi
ğıdmda Mustafa Kemalın 
f:n clikkftt ettiği nokta, 
~ark vil:lyetlerinde bulu
nan ku \'\'Ctlerin kumanda
nı olrn:!k \'C hu kuvvet
lerin nüfuz <l:ıirc~i iı;iude 
bulunan \'ilayctlerin va
lilerine emir \'erebilmek
tir. E&er scılfllıiv<1t küğı-" . 
dın:ı, o ınıntakaya· ~u ve-
ya bu tarzda ten):ıs eden 
kuvvetlere \'O \'İl:lyetlere 
işarlarda Lı ııl unabilınek 
kavdı da konabilirse, ter-. . 
tip tamam olacaktı. 

İkinci reis dedi ki: 

- Salfıhiyet kağıdına 
<>nların hiitiin istedikleri
ni istedikleri cribi yazınız. 

b • 

Yalnız bu iki ma<.ldeyı 

ilave ettiriniz. 

l kinci reis yüıüne bak-
tı: 

Hir şey mı yapacak
sınız? 

Uda kapılarının sıın 

~ıki kapalı ohluğuna bir 
daha dik at eden Mustafa 
Kemal: 

- Bana kulagınızı yak
laştırın ız, dedi. 

V ü ilft \'C etti: 

_ E"·et uir şey yapaca
ğım. Hu maddeler yazıl 
sa da yazıl uıasa Ja 0 şe-

F'1lih H.ıfkı Atay 

yi yapacağım. 
• 

Uüliimsedi: 

- Vazifemizdir: çalı~a

cağız. 

K iınbilir ı:;adrftzam ve 
kabine fızaları arasında 

ne geçti? Faırnt aepı:;i 
kıı,kuıılanmışlardır. Sad
rftzam s:ılahiyt•t. ka~ıdını 

imza ctmekttrn vazgeçıni~
tir. Harbiye nazırı da im
za koymaktan korkmak
tadır. Yalnız: 

- İmza Plh:rinı, ur.dik
ten sonra Lir az dü:-;iin-. 
müş: 

- Mühiirüınü basarım, 
demi~. 

Artık mühürlü kfiğ'ırl 

~fu::ıtnfa Kenıal'ın t•linde

dir; Dukuıurıcu Urdu Mü
fctti._idir. 

Süleymaniye\le dar 

bir soka~ın i~in<le kafesli 
Lıir ev: .Mu~tafa Kemal 
kapıyı lıiraz Yakıtsız ve 
teklif...iz açmı,tır. Hilmi'! 
eliği iki kimSt'nİn, Paşa 

ile ya \'Cl iııiıı evin içine 
gir<.lirdiğiııi g-üren hizınetı;i 

kız: 

·- Heniiı Brycfendi ha
zır değildir, diyor. 

- Sen Lizi U~yefen<.linin 
mitrnfir odasına götür. 
kendi:-i de bir taraftan 
hazır olur. 

fakat daha ı;;öz bit
meden ev sahibi se\'imli 
gülü~U ile yanlarına gel
miştir: 

- N c haber, ne haber, 
bu ne baskın! 

Bu zat, kimdir. bilir 
mLiniz: ismet Bey! 

- Vaktım ,·ardır. Size 
bütün hikayeyi anlatayım . 

-Sonu Var-

Milli 
Kurtniuşumuz 
(Ba~ tarafı 1 ııd sayfalla) 

:?O scn<ı <'vvel hugiiıı 
:ımH:leri ın iz ırfü Yası [l kı-. . 
tı\'or<.lu. l >edr.lı>rinıiz nıa-
zi~ıin acılarile kı\·ranarak 
L>eyazl:ışun pırııurani sak
kallarile IJoyuıılarını bük-

(tnus Sesi) ~iyı 12~4 
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Tür~iye Ha~yo~if üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Oalia: 

Kısa Oalja : 

1H48 ın. ıs:1 Kc~. / 1~0 Kvv. 

rn.74 m. 15195 Kes./ 20 Kvv. 
81.70 ın. H-h33 K c~. / :?O K \'\'. 

Bull-d:1' 2 · 75 - - . __ ı_ 
Arp:.ı ~ 50 

·~ -----c n (Bir eu \""al ı 620 . -·- -
l >arı ~ 75 
Xohut - 6 -
Mereiuıek 3- -

PlrirıÇ :?:? --
Şade Yat 85 ıı--
Tere Yaü--ı -- 70 ,-. .. -~ 

Bu günkü proğram 
Zenin ,·a:crı 70 

1 -- ·- • - -
Yün Hf) 

12,:10 1 1ro~ram 
12,;.;;; Tlirk rııüıigi -J>I 
rn,oo ~1eınlt>kt:t Saat a-

yarı, ajans meteoroloji lrn
bcrleri 

13:15,14 :Miizik K:ırı~ık 
proğ'ram-J>l 

18,HO Proğram 
18::35 Miizik < lperııt ıııii 

zigi-J>l 
HJ,00 Ko1111\'ına 

rn, 15 Türk ıııü1.i~i Fasıl 
heyeti 
~0,00 ~Ieırılekc·t saat a

yarı :ıjans \'C uıeteorolt,ji 

haberleri 
20: 15 19 Mayıs , Milli 

1 
lıa~· ramıııa a i d hu::;u~i : 
proğTaııı 

:?l:t.> E~h:uıı, tahvil:1t, 
k:ııııhi~ o - nukut lıur~ası 

fi~7at 

21,:?3 Nı~~nli plaklar-n. 
:Zl,30 .Miiıik Hiy:ıseti 

Cuıııhur Filarmonik Or
kestra~ı - :;.er: ll. F. ~\n

lar 

lJeri 
Haılem 

\ -- --

---
ifadem içi -
Ce\'iı 18 ı ,_ --
_9edı içi __ 50 __ 
)1ablep 30 
Mazi ___ 19 

.h esme Şeker 
~ro~eker 
Kab ve 

~-
;35 

--r- -
aı 

118 -
~---··--SaLun 4:? ------

22.i10 ~Iüzik < >ıwra :ır-
1 

yaları - Pi l"ırn iiıürn 20 
2:3,00 :Miizik Cazu:uıd l'l Pı!kuıez - 15 

1 - 'J ı ~ · ı Ha-ı - --ı :::.o· ::?:ı,4;).:.-t ı...ıOn :lJarıı:ı, ıla- ''iil--•-••-lliıvllliilll•I 
lıerlt~ri "e yarınki Proğ- ı• 

ram. 

Yıl~a [ 1 ) Lira 
Ingiliz Hariciye Nazırı 

Lort Halif a~ 

Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. Moskovaya gidecek 

P <1 ris 1 R<l<_h·o: 
~li lletl er c:enı1yeti
nin önün1üzdeki top 
la n tısı .ıda Sovvet 

.., 

Haricivc Ko:n iser 
n1ua vini Poten1kin 
bulunn1ayac8ğ1 için 

mii~. <·llt>riıı~ T:ınrıhtnrıa 
aı;ıııış olarak hir yarı ilfıh 
lıir tam hala$kfır arıyor
lardı. 

no !ık ftlil niıırlcriıııiı 
umumi haruın nt'ıl:lrı iı;e
ıi~indc <;ırpınarak t;iiken 
bt>nlikh·riııin az:ı plarile IJ:ı:;; 
l.J:ı::-a kalıııı~l:ırdı. 

Ya\ ııklular hıçkırıyor: 
18 .\':tŞııııl:ıki dt·likarılılar 
tN!5Sıiriiıı ıııilli lJl'nliklı· . 

riuıizi hırp:ılayıın k:.ııııçı
ları ara ... ında t•ziliyorlardı. 

Biitün hir hii:sunırt diiıı 
ya~ı harb naıarlarıııı iu-

" 1 

lngiliz H,H"İciy~.Na- 1 ztrı Lort Halıfn ks 1 
1 \ l o s kov,. va !.!·İdece k : .., .. ~ 
ve Sovyet ingiliz 
görüşn1eler i ni ha 1 
e<lecektir· 

~afsız Lir ktml gibi iize

rimize çevirnıi~. Lıizi t>m 

peryalist duyğ"ubrına kur
ban etuıc>k h•teyt>n ve 

menfi ruh h~tlcti ta~ıyan 
lıir kısını in~anların ii'l.P· 
riıııizc insanlığ'a ynkı .. ına 
yan bir ~iirtüııü~le s:ıl
dır<lıklarıııı 20 t'Prıe t•\•,·el 
bu gün gijrmii~tük. 

)tilli kurtuhı~tımuzurı 

ilk a\·dııılık 0·ünt>!-'İ bu • t°' • 

g·iiııiııı ~ab:ı lıilı· doğ'mtış 

Yılda lıra ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üvc ol. 

" 

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

Çocuk 
Çocuk Esi rgenıe 

Kurun1 u Genel nıer
kezi tarafında n çı
k:ınlmakta ol a n 
(Çocuk) a dlı · dergi
nin (130) Sayısı çık
n11şt ır. 

Yur t ya\'rularının 
s<ığ lı k, sosyal l(ül-
t ürel durunılarının 
inkisnfı na hiz111et . 
eden bu kiynıetli 
dero-ivi çocuklara ,...., -

EtH'di ~d 'J'iirk Ulu:rnııu 

20 ~ene l'\'\'c>l bu giiıı 

aı;tığı cidal hayrnğı etra
fına toplaını~tı. 

çocuklu a na ve ha -
l ba larn tevsiye ede-
1 r iz. 
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JDAREHANESİ JVIA~DIN'DE • 

ULUS SESi 
Umami Netriyat Ye Yazı f41erl 

Direktörü 

-----T eljTaf Adr .. ı 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

M. Siret Bayar 
Buılclıit yer: (ULUS SESİ) Ba.ımeTi 

ü Ok Öğretim 
~1aarif Vekaleti

nin haf talık olarak 
çıkarmağa devam 
ettiği <İlk Öğretin1) 
gazetesinin (8) ncü 
nüshası da ~1atba

a r:nıza geln1iştir. 

~luallimlerle ta
lebelerimiz için fay
dalı yazılarla süs
lenmiş olan f:u gü
zel gazeteyi oku 
vucuların1ıza hara
retle tavsive ede-., . 
rız. 

Arkadaşlar ! 
~ehrimizde tı>~ekkül rt-.. 

ıu:ş olan Akrep imha ku-

ıumuna ve bu l : ayır i~iıw 

jfve seye üye olalım ... 

~-- .... ~,., ,..'l .zııl -- ,,.,, 

YURTOA~! 
Türk evinin şe- Yan bir eY, Çocuk- T •• k. H 

refli ananesi kiler- ~uz bir yuva kadar ur ava 
dir. tadsızdır. 

Kavanoz, kava- Bu o-üzel anane K r m a 
noz reçelleri, şişe mizi y:şatalı~. u u un 
şişe şurupları olma-

Yuvanın saadet ve varlığını doğuran, , Va rd 1 m Et 
Aile dü<Yün1ünü kuvvetlendiren çocuktur 

Çocuğuösev. Sevilmekten mahrunı bikes B d b •• 
yavruları?a hatırla Yılda bir lira ver uyar im en U• 
y~~dd;~ı Kurumum; üye ol. yük biryurd bOf• 

Kaçakcılık yapma! cudur · 

Vakfı 

Urkulu 
Rahime seyyitle 
Ray haniye 
~ak ulu bey 

,, 
Harem eyin 

Kildarıi 

,, 

" 

" 
" 
~ 

" 

Vakıflar Direktörlüğünden 
Cln•l 
Dükkfm 

" 
~ 

Nısıf tlcgirmen 
Borc: 

" Babıssor hamamı 

Dükkan 

" 
ı• 

" ,, 
Hane 
Dükk:1n 

,, 

Mevkll 

Hafralarda 

Attarlarda 
Zahire ~ar~ısı 

Resül bevdar 
Amrut köyü 
Savur kapu M. 
İnek c;arşısında 
Şaar <:ar~ısında 
Kayseri çarşısı 

Birinci cadde 
Yeınenci 
-:\ ermenttin Jıl . 

Bakkallar 
Şehirliye M. 

bir soulik mubamuıen bedel 
N•ınara.sı Lira Kurut 

76 14 
27 17 
9 70 

127 
60 

7 1000 
142 45 
157 
ıao 

438 
2 

21 
17 
42 

8 
4 27 

144 11 
12 7 

50 
50 

Vakfa aid "e evsafı yukarıd.ı yazılı harıe degirınen ve dükkanlar111 13/5/939 tarihinden 23/:), 939 ~ü
ııün<lc ihalesi yapılacağından 10 gün müddetle müznyedtye çıkarılmı~ olduğundan taliplerin vakıfl:ır itlarn-
sine gelmeleri ilfm olunur. 18/19/:!0/22 

Vakıflar Direktörlügünden 
Vakfı 

liuhanım!•rı hir :;cnelik ir:ır 
Cinai Mevkii Nuıııarası Lira Kuruı 

Ermeni katolik Hane Eminnettin aıahal 7 8 
:• ,, Hane Camii kebir 4 10 

" n Haııe Latifi ye •),... .. ' 17 

" ,, Dükkaıı M.i~kin çarşısı 4:34 14 
,. 

" Dük harı Cülha :;-ehi<liy<' 1 1 

" " J>iikkfın inek çar~ı:;ında gı 15 

" " ,. Birinci catldc ı~ı 40 
., ,, Yarım <liikkan İnek çar~ısın<la 188 lH 
" ,, Uükkfüı Attarlarda 56 28 

" " " jnek çar\itSında 179 40 
.. , . 

" Biri<'i ca<ltle ut• l~rn 40 1 

Han{' Camii kebir •> 17 " " .. 
Bikar Camii Hane BirinC'i <'adtle ele 35 72 

Vakfa aid ve evsafı yukarı<la yazılı 5 hane \.'C' 8 dükk!inın 1 H:1ziran 93U tarihinden 1 Haziran 940 
tarihine kadar bir se.nelik icarlarının bu g-ün<len itibaren 10 gün müddetle müzayedeye ~ıkarılmasına ve 
l>il hesap ihalenin 20/Mayıs/939 Cumarte::ıi g-ilnü olwaBıua \'e keyfiyetin bu ~uretle ilanına karar verildi. 

11/15/17/l9 


