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Ankara da gençlik ve spor bayramı 
çok heyecanlı oldu 

Gençli~ ve S~or Bayramı 

Milli Şef İnönü ve gençler Ebedi Şefin 
muvakkat kabrini ziyare ettiler, kabre 

Türk ınilletinin tarih sahnesine 
yeniden çıkışını ifade eder 

Bir insanın tl'k lıir 
insanı dahi kurtaranı:.ulığı 

halJe Türk milletinin 
Atatürk ve lnönU t•lile 
kurtulıı:;; krnki~i (,'17.ll:ın 

v:ıtu nın hala~ g-iinP~inc 

ka vu:::;masının ııe büYiik 

hııak rnretilc vatanın se
m 1111'1 ini hazı rlu mı~ olan 
Ebt>di Önderin vatanı ölü
ııw g-ütürcn ~O uıilyon 

Türkiin tal>utunu parı;a

lay~ırı tarihi jı>stiııe ne i:;iııı 
Y<'I ıneıııiz lazı ın (l'el<lio'ini 

çelenk koyd~lar ı 
Ankara 19/20 Radyo: · ile geçtıler. 

Bu gün ın Mayıs stadırıı 

1 

~ . ~~~arif .. vekili. ~asan 
dolduran on biııleı·ce Alı ) ucel oncmlı hır nu-
genç, spor ve gençlik tuk söyledi. bunu genç 
bayramım tezahratla bir mektepli kızın hita.-
kutıulamıştır. besi tukib etti. İlk önce 
Etnoğrafya müzesine kızlar ve şonrada genç
giderek Ebedi Şefin mu- ler ~por talimleri yaptı
Vakkat kabrini ziyart-tle lar. 
<;elenk koyan gençler ~ahavı terkeden İs-
buradan ulus meydanına met İrıo~ü ve Buyan İnö
gitmişler. zafer abidesi- nü beraberlerinde l\lec
ne de çelenk koymuş- lis ı·eisi Abdülhalik Hen
?ar·dır. da olduğu halde Etuoğ-

. . 
bir h:ırıka~va muhtaç lJu. 
lunduf!unu cilt \eri tlohlu
raca k olan ı-itaplar hile 
tarıı :un ifade edt•ırH'Z. 

I") o 

dü~iiniiyoruııı. Bir in~ana 
hayat vt.rdiği için l:;aya 
Pcyğ"aıııuer diyorlar. 

Bir iıı..;anırı diğ"n bir ismet İnönü ile lıera-
in1'anı kurtarışı karşısın- ber çalışarak ~O milyon 
ela haia:-;kitrı takdirle an. ınsana. can Yeren Kenıa-
uıak bir mantık icabına list inkılflbının yüksek 
uymak için <le lftııındır . nıana:;ını hanği büyük 

~Iilli ~efimiz. ı~met lnö- uın·an ile ı-;ü::ılemek lazım 
__ E_b_P_d_i_Ş_e_f_,_\t_n_t_ii_rk_· ___ r_ıü_il_e_d_e_P_I _el_e_\_·e_. r_n_ıi.:..~ ...:o.:_1- 1 ge!diğ"ini siı. düşıiuün ~o-

cııklar .. 

Yazan: Ziya Kılıçözlti 

Tam saat onda, ~!illi ı afya müzesine giderek 
Şef İsmet İnönü ve Ha- Atatürkiin muvakkat 
Yan tnönü stadı teşrif kabrıne büketler koy
buyurdular. Teşriflerinin muşlardır. Rahatsız bu
akibinde geçid resmi lunan Ba:;ıvekil Hefik 
başladı , bütün gençler Saydam namına da bir 

M. · ·· d ra çelenk koıımuştur { 1 u :-iİİ7.ii. lıu tarihi, aldı. 
ılli Şefin onun en sı . -:.:::::...:!:=.::..::.:.:.:::.::.:~-----:-------- sii ~· ı ı· ııı ı k t r ıı o ıı ıı lı:ı P:ı rıh Bazı l:ı rı. kan tı rı l:ırı: ha-

20 milyon TUrkil ölilm 
kefrnirnJcrı sıyır:trak ha
va ta kavuşturan Büvük 
Ondt·rin Türk gcn<;Iiğinc 
arıııağ'an ettiğ"i lıu gün en 
nır.~m bir ba~ ram güuii
ıııiiztliir bizim çocuklar ... 
8l'\" İrıin .\tatiirk t:ocuklcı
rı.... Çiiııkii; Atatürk 20 
S<'n<' cvvt>l Samsuna çık

nıasaydı lıu ıııuazzanı in
kılapların kut~ i heyecan
larını dııyarmitlik lıu gün .• 

ş eh r I• mı• zd e haykırtııakt:ıtı ıltı~· duğ;urıı z ıları kılıı;lan. \ı:ızıJ;ırt ~ÜZ· 
C!'r:trl'ııgiz ıııilli zt•\·ki :--iııı- lPrİl<' bt·:;:er iizeı iııde lıii -

b k 
diyo ka;iar lıi<; bir :;;r·~·de ~· iik tt'sirler yaptılar. F'a 

Gençlik ve Spor _ ~~anu coş un ı1 11ym:1 dııtı. ikaı arkaua~ıar rn ~r :ı~·,. 

tezahu .. 
1
:-atla kutiulandı rn ~I;ıyı~ rnHı ~u n~ ~ın kahrarııanı cI:ığ"ılan tıir 

--------- Yazısı 2 inci sayfada 

..... _ 

10 rak:.ııııını birlt·sıin·rı yurdu hirle~tirdi. 
rııutlu hadise kadar İwn~i Silfıh i alınıııı~: ürııidi 
tarih bir nıilletin dirilPn. kırılrııı~, P::-aret 1...ümleğini 
ill'rlı·~; ı•tı 't• yiik::-ı·lt'tı lı a :-_;. gr;\' ıııiş bir halktan giiçlii 
ları !! ı<'ı olııııı~tıır. , " kudn·t li l>ir millet ya-

~l ille ı l 01iıı t:ırilıiııdl' ruttı. 

!tir \O~ lıli\'iik :ıd:ır.ııl;.ıın l~te o, Bandırma Y:t· 
1 1 • • . 

~· :ı p r ı -ı:ın lıiıyiik i:;-lı·rı ponıııa ~·erl ı> .. ilı, harı>k··t 

ı:iır i~ o rııı. Oııl :ı ı ıl:ııı Laıı- t>nııini v c ı digi zaın:.ın, K:ı -
l:ın k ı ':ıl.ır z:, l ı t ı · t • i ' ı·r. radt• ı b-. l.iı~ ı~ ıl ; ıı::ıııı ~ 
.\ \ ıı l:ı r ya ·11,l.. r. < ;jııik-: k :ı ı ,ıJ:ııı:ı eı·:-: rt'f. pıı:-l:ı:-ı 
le i yPrrl .. •ıı ılüıwr. ıWıııııf'Z 1 lıornk g·· ·ııı ; ~· ı • l ı i p kııdtt>t 
:1ıll;ırı unııtu ldıı. tl':-ir!Pri 1 vı> ıııt•taıwt gı · ldi. Bu g-t:· 

dağ"ıldı . l mi, kar::ıılık bir dh·an' 
Ka'l.ıl:ırı . bir ka vmı. nu~. dura11 k:dlılerl' h

0

eye-
i~tiııwi bir ııiz:ını altuıa - kn11 2 lncl •ayfede -

Sr or yapın, cev'"al olun 
İııGııii. (:\·Jfu ıarı. Çilnkü; 
Atatiirk ~:uıı~nıı:t c;ıkarkt>n 
İnünii t~ıaııbultla milli 
vazifP.:'İııe g·izli te~kilfttın 
IJ:ışıııda lıulıııı:ırak filrn 
lı:ı~la ı ıı ;ı rnvılı hu •"iin lıa-• b 

rekı :t, hPy<·(•aıı ve kudre-
tin en c1rılı Urıwği olan 
lm c·o:;-kurı 8ahul.'yC ş:ıhid 
olahılirııı idiniz. 

Spor \ " <' gern;liğirı idt>al-

-SıJnu 3 nci sa.\'faııa-.:. 
' • -.J 



~ayla 2 

41~ Mayo~ 
Türk egemenliginin temeli ve Türk 
gençliğinin en büyük günüdür 
Atatürk Türkiye~iııin 

bütün yükleriııi yorul
maz l'lrilınez sırtına vük-

' n • 
lenen, altı ok, talii par-
lak vekar ve uıuvaffaki

yet timsah Türk gerıı;liğ"i, 

tarih sayfalarını ta haşra 
kadar daiıııa ya<lla tez
hip ,.e tenvir edecek olan 
büyük ve ebedi Atatür
kün 19 .Mayıs 191!) s:rnt 
yedide Saın8~.ma ayak 
basmasile karnı ' 'e du
mana bovanup uarpiilPr • b 

paıarında ıııe::ı. kut u~man-
li lmparatorluğ"unun, a:;ır
J:ırca tarihi ~erl'f (lolu, 
kanı pak v:t!"<tnıı~ kah-. . . 
ramanlar yurdunu satlı~;a 

çıkardıkları \'C kendi eııı
peryal ve kızıl ihtirasları 

uğrunda masum n· a!'il 
bir kitlenin esaret muka
velesine kızıl mührü U::-ı

maniyi vurdukları günün 
yık!lıp yerine lliin olduğ·u 
'ibi bugün ve yarın da 
ve ta ebediyete kadar 
dünva sulh vP. t:.t'lfımtti
nin ·ebedi nazım ve lH"'k-

çiliğini yapan v<· yapa
cak olan kut~al Türk 
Cumhurluğ'unun kurulnı:.ı
sın<la ilk ünlü adımın atıl
dığı gündür. 

Aziz Tiirk Gerı~liği ; 
bugün saat 7 <le ıuüba

rek ayağını .Samsuna ba
san eb<.'di A:an dalıili 

ve harici mii::ilf'\'liler ta
rafından Uİ fı ka yt. \'C "art 
idam ve .kiilr.li!!·c nıalıkfıın 
edilip bu karat:e,·cr hiik
mün yırtıldı~ırıı, uiitiin bir 
kitleyi ihate eden çelik 
zincirlerin kırılıp kara lm
lutlarla karanrn Tiirk 
yurdu ufuklarııım Ata
türk nurile :ıydırıl:ın<lığ'ı 
bir gündiir. 

hlirriyet mPfoıınıunu tarih 
sayfalarından silmek iste
yen kara maskeli müra
ilcrin maskelerinin Türk 
silngüsile yırtıldı~ı en bü
yük günümüzdür. 

Dünya selfuuctinin aziz 
mihmendarı, cesar~t ve 
kuvvetin yegane senlıcılü 

olan mert Türk Gençliği! 
1 S) Mayıs Türk dün

vasıııın bütün basan ve 
~ . 
mPs'uliyetlNini Hırtına .yük-

-Sonu 4 te= 

19 Mayıs 
-Baş tar:ıfı 1 ncide

can Jii:;;cıı lJ,ı~lara gurur 
götiiriyordu. 

( ınu süz.de, l:-.tan!J;,l
dan uza ıda\'tı rını:;-tardı. 

< > da bunu iı;tiyordu. 
Ziilılın ve yokhık ic'inde 

~ . 
kıvranan Anadoluya uir 
:ııı evvel yetişerek onun 
idam k:ırarını parçalamak 
oıı u rı boğ'azına ~P<;i ril m<'k 
ist••nilt·ıı kemtc>nıli zülmiin 
kulağına atmak i~tiyor<lu. 

Bir millet kurtarmanın 
Yerdiği heyecanla Karaur
nizin sularını yararak iler
h·yen Bandırmanın arka
sına hir torpido gönder il
mi~, g-emi batırılacak l\lus
Uıfa Kemal yok edilccek
nıi:;-. 

Milli \':lrlığın , milli 
uııyğımun ziilme haykıran 
hakkın karıatllandırdılrı ,.... 

gı•rııiyc hiı; bir siiratin 
yet işenıiyec<>,ğiııi kestire
miyen lnıdalalar boı;;un:ı 
zalıııwt ettilı>r. Ana vatan 
lwyecan içinde çırpıpı~·or, 
Sam$urH.la i~k~leue lıiril\.

miş onu lıekleyl'n h:ılk 
haykırıyor. 

Dağ ha~ııı <luıııa n 1\ lııııı;; 

Giiıııiiş dPrc ılurınaz akar 
Giinet ufuktan :;.iıııdi <loğar 

Yiiriiyı•liııı ark:ıda\'lar, 

(Ulus Sesi) Sa:yı 1225 
EFFX. 

Şe!Mıırü mü~<dle 
Geçlik ve Spor Bayramı coşkun tezahüratta kutlandı 

1 

19 Ma~·ıs <Jcnı;lik ''C 

Spor Bayramı dün ~eh
rimiztle ~:msal:;ız tPzahü
ratla kutlulandı. 

Saualıın eıı erken sa. 
atinde biitüıı ~okakları 
dolduran uinlerr.e ki\'inin 
mütebessim Ç<'hrolerin<leki 
bayramın ~ct:ırct •:f~ rici 
t:.ıtlılığrnı hissetmemek ka
bil değildi. 

Caddeleri uoldur:ın uin 
1 lcr<·e ki~ilik k:ıfilt>ler ara-

\ 
8ında kadınh crkl:kli -;o

luk ('Oeuklarilc l..ıerabcr 

/ yollara dökii lınii~lr.r, bir 
deniz daJğa~ı gibi tören 
meydanına akıyorlardı. 

Cadde ve sokaklar, 
Halke\ i resmi ve hususi 
<h.ı.ireler, nakı l ''asıtaları 
ba~tan baı;;a kırmızılara 
biiriinmii:;; birer gelin eda
sil<! al lıayraklarıınızhı :;üs
lPıınıişlerdi. 

istiklfü ufuklarıııa doğru 
ilerliyor. 
St. imizi yer (iik ~u dirıll':-İıı 
Sert adımlarla ht•r yer iıılt. iıı 

An<lolu onu lwr udıııı
da bir aı dalıa bagmı:ı 
basıyor, ona biitiin un
diııi açıyor, orıdaıı der
nı2n istiyor . .Mustafa Ke
mal bu giizel yurdun iki 
hiiviik schrinclP iki tarilıi . . 
konğre y<ıparak Ankara
ya dog-ru zafer<', btiklfı.lc 

( >rtaokul lıinası, dük
k:1nlar. ınağ':ıza c<'ınakftn

ları lııı günün ınan:unna 

uyğ·uN lıir giizellikl<! V<'Cİ 
zelnlc dün:ıtılınıstı. . 

Salıai. ~:ıat tlokm: bu
çukta m<'ktcplerint.len çı

karı Ort:ıolrnl talel.ıPlerine 

ayni saatta kulüpleriIJden 
ayrılan :::;porcular da ilti
hak ctıni~, büyük bir alay 
vücuda getirilmişti. Gazi 
ve C )rt:ıokul Lağçeleriui 

<lordımhıktan s0nra ha-
rekete basluvan iıu alav .. .. .,, 

b:ı~ta HaJkevi Bandosu 
olduğu halde nıilli marş
lar ~ö.rliyerek hükumet 
meydanına kadar g·itmiş
ler ve oradan park mey. 
d:ınına dönerek krokide 
gfü:terilen yerlerini alınış 
la nl ı r. 

Tcım saat 10 da Vali 
rııua ,·ini lınaberintle Ce-
11up Hudut Komutanı , 
If:llkt•\' İ }fobi, Maarif lfii
diirii ve Spor Başkanı ol
duğu lıalde Talebe ve 
~porculilrı ;ıyrı ayrı !'C· 

1:1nılaııı ı~lard ır. 

Vali muavini ve :ırka
tlaşları Tril.Jüııc• dündiF'rii 

~ 

zaıııaıı 'erill'u i~ar<>tle 
meydandaki dirc•cre Türk 

"' 

banai'Tı çekilmis Talebe .. h .,., 

ve. Sporcular Bandonun 
i:;;tirakile Musiki muallimi 
Sabri Özalpın idaresinde 
istiklfü marşını söylemi~
lcrdir. 

ı~tiklfü marşını müte
:ıkib Ortaokul Dirt:ktörü 
Ziya Kılıcözlü tarafından 
19 Mayısın ve Sporun 
ebemuıhTeti hakkında söv-. . 
!etliği nutkun arasında 
Atatürkiin \'Ok sevdiui 
~D n 

ağ başını duman alını~,, 
marşı talebe ve sporcu
lar tarafından okundu. 

Orta mektep müdürü
nün bu sahnede vücuda 
getirdiği tabloyu şu şe
kilde tasvir edebiliriz: 

Bir Nehir yatağının 
glir cerryanlarına iltihak 
ıı;ın arkasına katılarak 
ko~~uı seller ne kadar 
coşkun ise Talebe ve 
>5porcularm ~füdiirün oku
duğu bu mar~ı gür sesle
rile s<>ylPyi., lcriııdc de ay
ni lıCY<'Can ve co~kunlu-. . 
ğu ~örınek nıiimkün<lü. 

Bugün 'I'iirk kalhiııe 
saplı.ınmak istenen siiıı· 
gülerin :.ıziı yurılıın h:ıriın 
ismetiodcki istilfü·ıların 
bağrına. s;1planmnsı em
rinin verildiği g-üudür. 

füı.ndır uıa S:rnısuna ya
na~tı • Mustafa. Kemal 
Anadolu~·a çıkıyor, iskele 
ın:ıı:er gibi, kollar ona 
aı;ılnıı::;;, gözlen.hm Se"inç 
yaşları, kalbler ~imdiye 
kadar du~· uıadığ'ı bir he
yl'canla <;arpı~·or. Türk 
i\lu~t:Jfa Krmala b:ığTını 
açmış~ kurtar l.ıt• ni ! ... 
kurtar bPni ! .. diye in
liyor, Must:ıfa Kemal ana. 
\' tml:ı ve t'C"gili milletine 
« Türk E:-:1ir Yaş!lmaz > 

diye haykırıyor, zafer vo 

ı ufuklarını aydınlatarak 
nun üzeriııc1e yirmi yıldır 
ilerleyen deıııin·, buhara, 
elektiriğe kavu~arı Tiirki 
ye: hakiki :-;:ıadct ve refaha 
irerek gii~·!U \'U mc:;ut Türk 
ınillr.ti lıiitün bahtiyarlığı
nı 19tü da milleti kurtar-

Atatürk Tiirk gençli
ğine armağan ettiği nut
ku ııdan "nıulıtaç olduğun 
a~il karı chı nıarlarmda 
ınevcııttur . ., en güzel Lir 
par~·a~ını Röyleyen .Müdür 
Atatiirkiin Türk gf'nçli
ğ"ine bei'lPıni\\ olduğu dP-
rirı sevginin yüksek te
wbiirlerini tebarüz ettirdi. Beşeri alemde tari-

hin asil Tiirk milletiıH' 

l:l}ik olduğ"u mezllPp bir 
sayfayı aı;tığ'ı, euıperyal 
ihtirasların lıoı kurtlar 
ahfadının aşılına1. ~ırıır

larından bir da~a diril
memcık üzre sürıgiilenıli-

ğini, tarihin seyrini ue. 
ği*tircJiği giirıdiir. 

istilayı zaft:r, kurak
!•11 siyaset, sayıp hak \'C 

ilerliyor. 
Saımmrıcla ~üylcnt!n 

marş devam c-diyor. 
Bu giik deniz nerede var 
Nerede lıu ılağlar t:ıılar 

Bu ağaçlar ~özel kuşlar 
Yilrtiyelinı arkadaılar. 
Scaiı:ıizi yer gök sıı <linleıiıı 
Sert adıııılaıfa hor yer inlNıirı 

Samsundan Ankarnyn: 
Arıkarndan l>umlupınara. 

Durıılupırıarda n istiklftlr, 
cumhuriyl'tc 't· Türk ıW
uwnlerinc ~iden ülkü yolu. 

Müdür Kılıcözlüden 
- Sonu 4 te-

nı:ığa koşan Mustafa Ke- mıza İnöaHnün sözlcrile 
ıııale: sarsılmaz g:ıye~iue diyoruz: 
'l'iirk iııkılübinin Atusıııa De-.lctirııizin lıaniıi, miJle· 
hor<'lu<lur. Ona Türk mil- tiıni7.iıı fedakar ve ~a.lık hadi· 
letir~in nıinatf, ve şükranını mi insanlık idt!alinin aşık \·e 

k 1 .. I müıııtıtz !:)inıa,.;ı, eşsiz kalıruıuaıı <'n U\'\'t't r. sov P\'Pn onun .. . 
. • .. . · · . . ı\taturk vatnn saııa. nıııınet-

sıla h ve fık1r arkada~ı ~lıllı J tur<lır. 
Ş(lf İsmet lrıöoU<lür. Ata. 
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19Mayıs1919 
(Ulus Sesi) ~ayı 122ö 

Falih Rıfkı Atay 
- 3-

r··R-ı-·o·v·o· .. ·11 günıü k 
• • ................................................ 

Mustafa Kr.ıııal'm Doku
zuııcu Ordu uıüfetti~i ola
rak Lir iki güne kadar 
hareket edeceğini i~iden 
İRtrı<'t Bt•y heuıerı: 

- Ya ben ne yapac•a
ğıuı? dedi. 

Y enıeğ"in sonuna doğ
ru , :ıd rnzıi ııı nıisa firine 
ı·c CPv:lt p:ı~a~·a baka
rak ikisini de rner~ıktan 
kurtaran tek cümlPsini 
söyledi: 

- Yemekten sonra biıaz 
konuşalım. 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzan Oalia: ------
Kısa Dalta : 

1G48 m. 183 Kes./ 1~0 K\'\·. 

19,74 m. 15195 Kcs./20 Kvv. 
81,iO m. 94ô5 Kes./ ::?O K vv. 

Bu günkü proğram 

PİYASA-

Buğ'd:ıy ı-2- 75 
Arpa 2 50 

Ün (Bir çuval) 620_ 1~ 
Uan 2 75 
~~~-u-,-

)1 ercim ek 3 -
P ~-irinç -~ 
~Ya!! S5 -

• Tere y~~ı-70 _ 

- Şimdilik burada ka
l:ıeaksm. Y:ı lfarui~rc Müs
t<>şarı ol::tc~ksın veva Er
kiinıharbiyede rsasİı bir 
vazife alacaksın. B:ııı:ı 
yardım euect:ksiniz. 

Ort:ısında g-rni~çc bir 
m:ı~a lıuhıııan <far, fakat 
g-üzel bir s:ılonda, da ha 
ayakta iken, Damat Fe
rit: 

- Bir harita getirtsek 
dP ~liifettiş Pa~a bize bi
raz izhat verse .. Dedi. 

J 3,30 Proğ"ram 

13,35 Tiirk müzigi -PI 
14,00 ~lemleket S:ıat a-

I 
20,00 Memleket. saat a

yarı :ıjans ,.e meteoroloji 
l.ıa berl<'ri 

f 
Zeytin ya;ı-ı 70 
~::-~~----. --:::- -~ --Yün 35 
Deri 40-

13 rı>\'a 14 l\hıyısta . . 
I >ok uz uncu Ordu M iifettiti 
Sa~razftın I >amat Fc>rit"in 
~iş:ınt:ı .. moaki konağına 
:tk.:-ım Yeınerrine davet • • l"! 

edilmiştir. Rirka\' kcliıııc
<fon sonra ikisirıirı arasına 
derin bir durğ'unluk ÇÜ · 

kü \'Or. Damat Ferit."to 
J\Jıı.stafa Kcnıal'ı Babı<ilı'
de O'iinliicrij zamanki ne-

o " 
~eden e:-:er voktur. Bir . . 
aralık saatine baktı: 

1Jk işarette m:ısanın 
iiZf'rirıe h:ırüa konmustur. 

• Aula-. ıliyor ki Sarlr:ızftnı 
bunu daha en•elden lıa
zirlamıştı. Bu bir Kip,~rt 
Atlasıdır. Anadolu paflası 
bulunduktan sonra Mu:;. 
t:ıfa Kemal ~ordu: 

Arzu crtiğ"iniz izahat ne
diı? 

Mrsrlfı, dedi. Samsun 
ve ha vali~inde ne yapa
caksınız? 

yarı. ajans meteoroloji ha
berleri 
14,10 Türk müzi~i 
14,40 :Müzik Neşeli plak

lar - Pi 
15,30 ~filli Küme müsa

bakaları ı H .Mayıs stadın-
<lan naklen 

17.30 l'ıoğr:ıuı 
1 i,35 :Miizik Damı saatı 
18, 15 Tiirk müzig-i Fasıl 

heyeti 

19,00 Konuşma dı~ po
litika h:ıdisderi 

::?O, 15 Temsil .i\frrthn 
:?l,15 E:::.h:ım, tahvilM, 

kambiyo -nukut borsası 
fiyat 

21,23 Ne~eli plaklar-R 
21,30 ~lüzik Küçük Or 

kestra-Şef: Necip A~kın 
22,00 Haftalık posta ku

tusu 
2:2,30 Miizik Balet ınü

zıgı - PI 

Badem ıs-
Badeın içi 86- -
Ceviz ~ -
Ce,·iz içi 50 -
llahlep 30 -
.\fazi 19-
.Kesme Şeker 85 -
Toz ~~ker 31 -

-::K:=--. :ı-:b:-\:-,e---1 118 -

Sabun 42"" -
<.'ay sw -
ltunı~ı-/· 20 -
Pekmez 15 23,00 :Müzik Cazband PI 

23,45,24 Son ajans, ha. .ı 
berleri \'C v:ırınki ProX-. !•••••••••••• Hal - 1501 

rarn. . ~ 1 

Üfwap vermek gUçtü. !-----------...:...----------------------- Acaba nerede kaldı- F:ıJrnt lıi~· tereddUtsiiz Ur-
du lfiifcttişiııin :ığ-lından 1ar? 

19,15 Türk müzigi 

Birini mi bekliyorsu-
nuz? 

:;:u sözler döküldü: 
_ Efendim, 8:.trnsun ve 

ha vali~iude <'('Debi rapor-
larında bildirilen \'ak'ala-

- Evet C<~'·at Paşa lı:.tz- rın nıii lıalnğalı olduğunu 
rP.tJni geleceklar<li. z:rnnediyonım. Fak :ı. t 

Biraz sonra Cevat pa- ne de ohı bunlar b:ısıt 
~a da geldi. YPnıek sal o- ~eylcrdir. Tcfl•rruattır. Ye-
n una gec;tiler. Oç ki~ilik riııdc tahkikat yapıldıktan 

sonru :llınabilecek tedbirsofrada, tabak ve takım-
lar drği\itikçe hizmet eden- Jer kolayca huluıııır. Şim
lerin :H·eıııiliği yiizünien <liden şunu hunu yapaca
<;ikan Hesten başka bir ğımı söylemek gibi h:abet
Şey işitilmiyordu. Sadra- ...izliğe dii~mekt<·n içti-

~ . r· . . ,,ijziine ırnp ederim, her halde uıe-zarnın mısa ırırıın .• -- . k · 
l k 

1 
ra etoı:ı.yirıiz.. dikkatin b:ıktığ'ı Li e yo ·- -

-..;unu Var-tu. 

=Ba\' tarafı 1 nci s:ıyfada
Jcrimizin gı·~·it resminin 
timsah ıs:ıyılaıı Lu milli 
bayram i~·iuıizdeki uıaıır. . 
vl nırlığı t:IH1di y:lş<ıyaıı 
At:ıtiirk k:ıdar l'OŞktırıdur. 

Adına bu g-li n ~·a pt ıU-ıııız 
LP.J g-iizı•I iıı cisarnlı ,.e ııı

tiz:ımlı hareketler. hu co~. . 
kun :ıll'vler ve tuf:.ınd:ın 

nin zaferleri i::-nıini ver
mek hlzımdır. 

19 Mayısıan ~onra ge. 
~·irdiğfoıiı bu yirmj yıl Lize 
IJir çuk h:ıkikntl:tr iiğ"rct~ 
ti. Bu hakikatlaıfa artık 
inana.biliriz ki: Milli Şef 
İsmet 1ıı<>nünün nıukad
des ve hür lıavrao-ı etra-

• l"! 

fında. ebedi hayatiyet çer-
c;cvesi içeriRiade ilcrliyo. 
ruz ,.e ilerliyeceğiz. 

Bu öz topraklarda bun-

seller kadar hey<>carılı oları 
bayraııııı~ız kutlu ol.::;un 
Atatürk çocukları ... Orıun 
bü\

1 ük ruhunu ~ad için 
dan sonra düşman atla-co~unuz! ko~unuz!. se\ ini- rının nal sesleri duyulmi-

rıiz!.. adına güle . giile vacak. 
19 

Mayısın doğur
Lıayraırı eıliııiz <;or.ukbr... duo·u zaferlerin haliki olan 

Seviııini~ <,'ocuJ..lar, çiiıı- hü~ük Türk nıilJetirıin 
kli; 1 !J ı\layı::, 20 lrn~:ııııak- kalıraman çor.ukları çevik 
Jı bir ınerdh erıiıı ilk ba- viicutlarilc, sportmen gö. 
sam:ığına ı;ıl~ışı if:ıde <'dı>r. roslerile v:ıtan kalcleıi 
Bu ü\'le bir nıerdi\'eııdir- 1 Üzninde hüriyet ve uld
ki ona do~ru atılnıı~ ol:ırı ı vt•t. lıa\•;ıları ic;erbinde 
tın adım yı>ııi bir 1 H ı tlalğ'alan:ııı Tiirk h:ıyr:ığ"ı
~f ;ıyıs yaratını:;-tır. ni muhafaza lı~ncarıilı! 

IJer g"P<;en lD Mayısı ı· titremektedirler. • 
:ını :ını lıiıt'I' rııl'rdh·rn 1'Hrk çocuğ'ıı ı::evin. 
b~ı~·uı;aQ·ı olar.ık k:ılıtıl Çiiııkii: artık ıııiııi ıııiııilP· 

19 Mayıs Tiirk g•.mçli
ğ'inin el.wdi varlığı ve sonu 
gelmez tebcil kasidcJerile 
:ılkışl:uımağ"a l:iyik bayat 
k:ı ,·n:ı trıJır. Bu ka vııağın . ~ . 
z<>ııJ1'in h:ızinc:;i, Mustafa 
K<· ın:ılle:;;mi~ ruhların :::an
lı v:ırlığ·ını nefsinde top. 
layaıı Milli ş~r ismet lrıö
n ii' d iir. 

Biz ht1pimir. top yekün 
o kaynaktan kaııa kana 
h:ıy;ıt suyu i<·rııeğe and 
i~·rııi~ bir milletin 20 mil
yonu ile şeref <luyan lJir 
c;ocu k larıyız. 

Atatürkün manevi hu
zurunda Lir kerrc daha 
hüruıt>tle {'ğilirkt·n onuu 
gençliğimize arnıa~an et
ti~i lıu muk:ıducs bayram 
lıt-y<'canları arasında he
pirıizi Lir d:ü·ika sükfıta 
d:ı vt'l «'derim. 

.\liisterih ol At:.ım, her 
ı·~erin gil>i 19 ~layısın da 
eutdidir. 

Geu<;Jer, b:.ıyr:ını he
piınizinılir. lfağırıııız: Ya~a
~ın Milli ~p,f l~rnet lnönü, 
yıı~asırı 19 M:ıyıs gf·nçlik 
bayramı, ya~asın Türk 

L• h . . c:-porcuları Dünkü eeçid resminde sıe rım ız ~ ı 

edl'r!-iek lıiitiiıı iııkılftpl:ırı / rinıi%i ~üııgiilf rııi:;; ol:ııı Y"· 
birt'r 19 ~Ja vıs lıaııılelcri 1 r~ı~:ılar \ ' t: h:1yku~lar st•nin 
ııiıı ilk adıc111 telakki <·t- J genç ve giirbii~ hı·yl.wtin 
mek ve hepisirıe birdPn kar~ısında daıına buca-

l 19 Mayıslar yaratan ülke- 1 lamağa mahkum<lurl:ır. 
1 ::en~liğ'i ... 
1 1. Necdet Göke~ . 



J DAR EH AN ES 1 JVIAROIN'DE . • 

ULUS SESi 
Umumi Ne,riyat Ye Yazı ifleri 

Direktörü 
Eald lbılkevi eı ... ı e-aar Daire ----

T eljTaf Ach .. i 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

~ehrimiz~e 
Gençlik. ve Spor 
Bayramı coşkun 
tezahüratla kut· 

lulandı 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
sonra Orta ıııcktt>p tale. 
besinden Cevdr·t tarafın. 

dan gençlik ve spor hak
kında güzel bir hitahl' 
ıövlendi. Ve ba:-l:w:ııı in · 

~ . . 
tizamh geçiJ resminden 
sonra Kız ve Erkek ta
rafından .Jimnastik hare
ketleri yapıldı. ~Iuv:ıffa

kiyet gösteren tah·btle
rimizin bu hareketi çok 
alkışlandı. 

(Baş tararı 2 nci s:ı~·fada) 

lcncrı gcıu;liğ"iıı 

günüdür, 
uayram 

Kiz hu günü ni<;in 
gençlik ve spor bayramı 

olarak kabul ediyoruz'? 
bunun manaısım bütün de
rinliği ile m fülrik gen<; li
<'rc bir <laha. izah edelim. o 

19 Mayıs HH9 da Sam
suna ayak uasan ebe<1i 
şefimiz. iinlii Atamız müs
tevli $Üngüler altında in
lcven bu nıukaddc~ vur-

~ . 
du kurtarmağa and içtiği 

Yine Bandonun 10 C'i anda ancak ve ancak 
yıl mar~mı terennüm ede- danıarlarıııda C'rngiziıı • 
rek birinci caddeden Lir Atillünın temiz kanı kay-
gezinti d:ıha yap1ltlıktarı nayan Türk gt>n<;liğ'ine 
sonra törene son verildi. davanurak bu biivük ci-

!ör<·ni müteakip mc~-
1 

h:ı;l:ı. girıni~ v~ yene 
tepltlerle sporculardan mu- ~inesini her mania va C:t'-
re~kf'p . bir he>'. l't ..• e_hri- lik ı-iper yapan g~ru:li\lin 
mızde1'"1 bastanc lPrı 1.ıya - \ iınaııi\P vı>ni Tıirk varlı°'ı -
ret ettiler ve öğleden son nı knraİ,ilmisti. ..., 
ra sporcularımız futlıol • 
maçları yaptılar. 15 seıwde on be~ as-

Gece ~chrin tPn,· iratı rın. ihnıallerin açtığ"ı bii-
kat kat arttırıldı. Bu tPn- tiin gt>dikleri kapayiip 
virat dolay hile ~chf r lıir dünya ı>fkfıri uıııunıiyc~i-
güııdüz manıarasım aldı. ne nurlu lıir örnek olan 
Halk grce yarılarına ka- büyük Tlirk cuırıhnrluğ"u-
dar cadde \ ' P sokaklarda nu aıamdilc sana <·nrnrıel 
bu günün v<'rdiµ:i nf'~f e c>d<·n ebedi Atan kalplc-
ic,:inde gPzdi. rğ'lı·wli. Uu rinıizdeki (!lıedi !stirahat-
günün yaralıcı 5 ı ı\tatiir gfthına ~··kiliı IPrkPn. (Se-
k ün yük:::ek hatır :.ı~ım ven, ~ayan ve çalı~an ) 
say~ı ile andı. Tiirk Oeııçliğiui :\!illi ~cf 

Bu gün ak~am <l:t l l;ıl-

lı:;nwt lniinüyc tp:;lim et
uıi~ \'C daiına. aym yolda, 
~ı~·ni hızla yiiriiyet'ek 
Türk Geııçliğiniıı cunıhu
rivf't \'ediası r.n mukad
d~s bir cınam·t olarak 
nıuhafaza edcc<·ğirıe en 
büyük lir inarıcilt> güz
lcriııi kapamıştı. Bunun 
aksini tarih aslfı görcmi
vecektir . Yalnız. sır

tine yüklet tip;in bu l.ut
Ral emaneti muhafaza edc
L>ilmek ic; in bü t il n uı;rni

lerle 1.;arpı~abilecek dere
cede kuvvetli olman icap 
etler. 

Uııun ic;in yunlun tc-
mamlığ"ı, refah ve saadeti 
vt> Türk <'gmnenliginin 
muhafaza ve ilcrlcuıe:si 

için lflzıuı olan sağlık du· 
rumımu da en mukaddes 
bir emanet ~eklinde bak
man ve St'llİ uiitün c·n
~t>llerlc çarpışanııy:ıcak hir 
~ckihle zayif ılfü~iirccek 

hallerden $:ıkınnıayı bi
rinci öıie\'in bilccehin 
büyük Tiirk cuuıburluğ:u 

senin sıhhat n· 83ğfaın
lığınla kaimdir. 

Gözlüklü Amee 

Yerli mah 

Kullanınız ... 

1 

M. Siret Bayar 
Baaıldıiı yer: (ULUSSF.SI) B.aaımeYi 

YURTDAŞ! 

Türk Hava 
Kurumuna 
Yardım Et 

Bu yardım en bü-

yük biryurd bor-

cudur. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 

1 
Lil'a verip Çocuk Esırgeme Kurumuna Üye 

ı olalım ... 

1 

............................. 
kevi salonunda ı ırtaoku

lunıuı tarafından bir nıii · 

-samcre vcrilcl'r.k tir. 

Mar~in inhisarlar 
Vakıflar Direktörlüğünden 

Müdürlügünden 
Mardin ve mülhaka- ı 

tı arasında yapılacak 
nakliyat için sürülen ı 
pey haddı ıa.yık ~örül- \ 
mediğinden ihalenın l 3-
/5/939 dan itibaren on 
gün müddetle temdidi
ne karar verilmiştir. 

Taliplerin kanuni pey 
akçasını vezneye yatır

mak ve bu baptaki şar·t· 
nameyi okumak üzere 
ihale günü olan 23/;lf' 
93 l tarihinden evvel 
idaremize müracaat ey
lem< l .! ri ilan olunur. 

13 lfl· 18 20 

Vakfı 

lJrkulu 
HuhinH' 5eyyiue 
Havhanive . . 
~akutu bey 

" HarPınP~'İ n 

Kildarıi 

" 
n 

" 
" 
" ,. 
" 

Cinsi 

Iliikkiııı 

,, 
Kı:'ıf dPgirmcn 
Horı; .. 
Halıı:-:-o r lıam,tıııı 

1 Hikkfüı 
,, 
,. 
" ,. 

Haııc 

Dükkfın 

" 

Mevkll 

Ilaffalarda 
Attarl:uda 
Zahire ~aı :;:ısı 

Hesül beydar 
Aınrut köyü 
Savur kapu ~r. 

J nek ı:ar::;:ı. ın , l:ı 
~aar 1·:1rsı~ııııla , .. . 
Kay:seri ı;ar\' ı:-.ı 

Birinei l'adJc 
Yerrıerıd 

XPenHrnttiıı .\l. 
Bakkallar 
~ehidiyc ~!. 

bir senelik ıııulıamrneıı lıedcl 
Nuıııarası Lira Kuruf 

7() 14 

27 

7 
14:? 
J :>7 
lHO 
4;3~ 

11 
70 

127 
60 

1000 
45 
~ 1 

17 
42 

8 
27 
1 1 
7 

fi O 
iJO 

V:ıkfa :ıid \'C e\'~afı yukarıtl.l >'azılı haııe dt•girıııen \C dükkaulaıııı 1:3/>/ Dö!) t:uilıirıc1<•n ~:~/5 mm ~il 
ııiiııılı• ilıalt·si y<ıpıl:ıcağ'ıııdan 10 giiıı rııiiddl'tlf' uıiiz:ıyı•dt·ye (,' tk:ırılıııı~ oldu~!"uııd:ırı taliplr·rin '·ak ıflar i<l:ırt!-
::ıirlt' gelıudcri il:io olunur. 18/ 19/:?0/2:? 


