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Salılhl Ye Bqmalulnfft 

SİRET BAYAR 

24 E Y L Ü L 1937 

Cuma 
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~ ~ . SİYASAL GÜNDELİK TÜRK ~G A ZETESİ _= 
SAYISI (2) KURUŞTUR 

~ ~ --- - ·-
'-On Birinci Yıl Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 ~ayı: 788 

Ba bakan Inönü Motörlü Tayyare Kampı 
Bu yıida 18 genç muvaffakıyetle 

imtihan verdi 
Dün lstanbuldan Ankaraya döndüler 

Ankara 23 A. A. - l leri. vali, en1niyet di
llaşvekil İsınet İnönü rektörü ve daha bir 
hu gün şehrinıize gel- çok zevat tarafından 
ltıi 1 . t d ş er ve 1s asyon a karsılannuşlardır. 
\>el<aletler ileri gelen- ! ~ 

Ankara 23 (A.A) -
Türk kuşu n1otörlü 
tayyare kan1pınırı 18 
genci in1tihanlarını 

Altı Tayyareden mürekkep bir Filo 
Yarın yeni ~ir memleht turnasına çıkıyor 

Bu Turnaya Bayan Sabiha Gökçen, Naciye Toros ve 
Yıidız Uçman da iştirak etmektedirler 

muvaff akiyetle vere
rek turizrn pilot bro
velerini alnıışlardır. 

Mussolini 
Pazartesi günü 
Berline gidiyor 

Ankara 23 A. A. -
~lussolini bu ayın yir
n1i yedisinde Aln1an
yaya gidecek ve Hit
lerin üç gün n1üsa
firi kalacaktır. 

f~nkara 23 (A.A) -
~ ~rk kuşu komutanı 
~~Yüzbaşı Zeki Kul
t llUn kuınandası al
b·rıda rdtı Tayyarelik 
~r nıotörlü f do 25 

kara, Konya, ({ara- ner üzerindeki bütün 
man, Silifke, l\'lersin, şehir ve kasabaları
Tarsus, Adana, Os- mıza hava kurun1u
m~oiye, Fc 1zipaşa , nun şükran beyanna- Japonlar 
Gazianteb, Birecik, ın~lerini atacaktır. 
Urfa, Diyarbekir yo- N A N K . N İ 

~~ltıl Cuınartesi gü
e~ ~~ ~iyarbekir istika
' 1 ~tınde reni bir mem 

~~et turnasına çıka-
ktır. 

lunu takib edecek ve Bu turnaya iştirak Üçüncü dafa olarak 
Diyarhekir, Kayseri edecek olanlar ara-
yolu ile t\nkaraya dö- sında Sabiha Gökçen bombaladılar 
necektir. Gidiş, geliş Naciye Toros, Yıldız ·\ k 0 (AA) 

r ·k·b· U d b 1 k j ı n ara ... 3 . -n1ecn1u mesaıe ı ·ı ın I çman a u un111a ·- p . d .1 • 
kiloınetrcdiı·· Fılo iti- tadır. ckın en vcrı en bır ~o giderken An-

~-' ~ekteplere Meccani girecek talebe- 1 Si~~ıye veUletinin 
e nin imtihan evrakı Yenı teşkllAt 

habere göre Paoting-
funuo zabtı için çok 
şiddetli bir meydan 
muharebesi yapılmak 
tadır. 

11:tıkara - Bu yıl Orta 
~ktep Lü:e ve lfua11im 
;~ t:P.leriııe meccani gir
lira 1~ın açılan imtiha111ara 
~!( eden Talebelerin im-

evrak\3ıfı Ankara.ya 

gelmiş ,.e bir hey'et tara
fıoda.n tetkike başlanmıştır. 

Önümüzdeki hafta için
de evraklarının incelenmesi 
bitirilecektir. 

kbnanu 
Aakara - Sıhhiye Veki· 

Jet .. la yeni teıkllit kanu· 
nnaa söre hazırJumıı oldu"' 
ta terfi ıı.te•l Vekilin t •• 
tanhalclaa ay&letlnl mltea
klp alika•uıara teblfi e41· ........ 

Japon Tayyarele
ri Nankini üçüncü de
fa olarak bombardu
man etn1işlerdir .. 



.., 8 S\·, Sayı: .s 

Deşinci Dil Bayramı 
Türk Tarih Kurumu D~lleteninden: 

26 Eylülde lacak 
Ankara A. A. 26 Ey- B - Ana dilimizin gl·ni~ 

Vatan ve Hürriyet 
Yazan: A l et 

Türk Tıı.rlh Kurannı 

Asbaşknnı 

lftlda yapılacak beşinci dil ' varlıklarını bulmak üzere 
ba) ramı kutlama töreni pro- y:ıpıhnakt:ı ohı.n ara tırına

ların, Yaluız Türk dili leh- - tO -
ğramı a"ağıdadır. ı.; ·ll'ı ini değil, bütün kültür 

l - llk Türk Dili kurul- dillerini \'e genel dil bilbri
siııi ilgilPndireıı yfik. ek lıir 

t:ıyınm topl.mdığı 26 Eylfıl 
dil lıa) ramı, bunıian önceki 
yı lar<lu. olduğu g-ibi, Türk 
])ili kurumu Ü) e'eri, Halk 
evleri, Gazeteler ve yurdun 
bütün dilsevnleri arasında 
kutlulanacaktır. 

bulıı::ıa. ~'eni 1 Giine::. Dil te
r,.·iı:-:i ,. adını nlan Türk dil 
tezine 'mdıgı, 

C - Yeni Türk [il teo
ri-..inin üt;üncll Türk dil ku 
rulta~ lfüt iştirfık eurn dil 

2 -· 20 E)lfıl 1937 Pazar bilgfoleri tarafından krıbul 
günü aat 18 ek ~nkara \'C cdfülifd gibi, 1 P~ Hil 1937 
Jstanl>ul radyoları birleşti- de Hiikt•\'c.' toplanan hoy
rilecck vP Tiirk dili kurumu 1 n~lınilel prchi"torik. arkeo. 
adımı bir öylev verill'cek- 1 lojik \ e :rntrepolojik kon. 
t ir. l'rt ·: h" bUtün halk· f!:re~·e ve 20 eylül 1937 
evl .. ıindc ruLlyo ile dinlc:ıc- de lstnnbıılda toplmıaıı ikin 

h 
· ci T:ırih kurulta .nı ıa <la teh · 

ce ıır. liğ edilerek her iJ,i~irıde iyi 
kar:-;ılanınak suretile hir kat 
<la.ha kUV\'C1l"11<liği, 

D - Türk k01Wrü predis 
toire'in en eski yiiksek kül· 
türü olııp neolitik \ c ma-

1 

Toplantı doktor ve tüc
car Mu--tafamn evinin bir 

odasmda olu~ or. 

-· llıtiliU yapmalı, inkı lah 

yapmalı. 

Bunu söyli~ en d oktor 

\'Cya tücc:ır Mustafadır; de

vam ediyor: 

- Ren tıbbiyenin son sı

nıfında iken bu eııwli ta
kib ctti~iın için en·elfi. meh
H' rhanede y:ıttım, sonra sil
rühliiın. Çok kıynwtli arka
da::,;;larııuıı vardır, inkı labı 

y~pmalıyız. 

:M iifit :ıyağ·:ı kalkarak 
bağırıyor: 

Behemehal yapmalı yız. 

Bu kaılar ciddiyet vr. 

3 - Halkevleri, E:-öylcv 
saatindr·n önce "rya ~onra, 
kendi bölge1Prindeki iınkfina 
göre. dil hakkında trnnfcr:.ı.n 
lar vermek, şiirler okumak 
ve türHı v~zahürlerde bulun-

· 1· c: t"l dl 1""'-ı·amını den medenh.·rtleri < ı rta A5-DM ... cUrP 1 t' 1 '".ı katiyct karşısında Bay Lüt-
kutlayac:ıklardır. HMlke\ le- y:ıdaki Türk ana yurdun- r B d' l k k 

1 

·
1 

. .. .. • ld I ı: en n or, ço 11 • çocu 
rinde 't:'ı·ih;n konf<·rmı-=larm 1 an Yer yuzune yan 1~1 h"J · · ·, .. ı lı' d ' -

1 
· · T k dT · ·b.. .. ı sa nıv ım ...... amu ... u ır u am 

öylevkıin l.irer kop) e~i gı H, ıır • 1 ırılll )utun 1 olduğ.um için size tabi olu-
Tiirk Dil kurumu genel kültür dillf'tfoin ana kay yoruııı, fakat benden bir 

·· şey l.ıekleıııcyiııiz. sekreteılh.dne göndcrfü:cek- \ n:ı.ğı olılıığu da "Oiiıwş Dil,. l 
tir. Teori~iııin \ C'rimlerilc iııkfır 1 

kahul etmez. bir surette sa O dakikaya k;1dar ar-
4 [rn'!..İ) gaz lPkri. \ lı it ol:nakt:1 IJ11Ju11dnı::u kuclaf;ılanm s:ıdCCP d:tılPy<'rı 

26 ryHıl ıu;;.r; ?a,ıhırıııda , Mustufa Krmal : O halde, 
dil ba~·rammı kutl;y:ıcaklar 1 1 G - lfalk:ı hit:.h eden diyor, siz bumdan derhal 
ve Turki~ ('dr dil <;alı~mnla- SO) le\', korıfr:m~. ~iir 'e gidiııiz; bizim bundan son
rı üzerin ) aıılar yazılacak- y:l'l.lhrch C'ldrn grlui:ri ka- ra konu~ac;ığınıız ~··yleri 
t1r. dar h ı ı~e in :ınlıyahilt•cc- sizin diulemenız caiz. deöil· 

J ği açık, ı;:a•Jr, düzgliıı, pü dir. "" 
ü - Bu tün kutlama \ ı' 

1 

rüı. uz 'c guıel bir Türkçe 
tenıhürlerde \'u no!,tal.ınn bıfünıılm:ıya çnlışılacakur. O gittiktmı sonra orada 
tebarüz Pltirilnıc~inc t;:-tlışı- \ l- alanlar irık ı l:11ıtan, inkılfı u 
lacaktır: yolunda ölmekten bahset

tiler. Must:.ıfa Kemal: Mes
ele ölmekte dPğil, ölmeden 
ide.ılimizi Y•~r atmak, y;ıp 

mak ve ycrlc,.ıi ı nıektedir. 

Yurrta ! 
kün yiiktsek himaye ve ir-

gPre or.Hla iııkılfı.b 
yolunda ç ıl•!.:ııı:ıl~ ti7ere bir 
cenıiyrt 1-..orulıı ıı"' \'C hm a 
Varnn ve llaıı ·~ t ~ adı \"0· 

rilıni~ti. 

Suriye - Ma k edo nya 

Mustafa Kemal Suriycde 
mümkün olanı yaptıkt:ın 

sonra .Makedon~ .ı) a geı;i
yor ,.e Şaınd:ıl.i ı :-el'i ıı i M:t· 
kedony;ıda da kuı uyor. 

Evren~eı 'f' taih1 it;in. 
1908 mkilfibınm c.-a ını Şa ın· 
füı, dokı or ~ıu~tnr:ınm C• in· 
de aramak l:'.lzım rrelir. 

-·Bitti -

·----------...---·~-----___., 

Para Cezaları 
der ha 

Tahsil ed ilece~ 
Bazı verlerde nı~ıb"' 

.1 

kem elerce hii r ri yeti 

\ h~ğl~yıcı et 1.a ile bir' 

~atl3n altında Türk dıli Trabonıdaıı 1foru11. 
üzerindr ) apılan çalışına- G öz ıerinde bir şUp• 
lamı her gün daha g-euiş- ben v:ırs.ı rakıt .k.a· 
leyeu 5 ül, eK bir faaliyet \ çırınad aıı n1 u ayeo• 
gö&termekle olduğu, ol!. 

Bundan sonra doktor 
Musraftt, biltün har:uetiyle 
Mustafa Kemale bağlandı. 

j likte hükn1oll1nrı n prı "' 
ra cezalarını 1, n1nlı ... 
klı nıiyetin çeki 1 n1e "' 
sindeı1 son ra- t~ hsil 
e<lildiğ• gö ülanüştiif· 
Adliye \t't kftlcti ~ bll~' 
da n böyle 111 ~ı h k iı nı, .. 
y~t ilfunım ıı kn t'iyet 
kespetmesi1c hirlik· 
p :..t ra cez~·sı nınd a h1 ~· 
sil ini tt· kilat ınn eıııt( 
veriln1işti r. 

• c 



Sa l ık V Çocuk \ Erzak ilanı 
ardı'nlcra Dairesı·nden ! Çocuk Esirğeme 

1 
Kurumu genel mer-

Mardin viiayet 
Encümeninden 

~~f kezi tarafından çıka-
, sine ~s~Jeten ve satışı çıkarılmıştır. 
lık çocukları Ha- Birinci satış <J/11/0Sı rılan [ÇOCUK) nıec- Sürülen pcylcr haddi layık 

\7 <l 1 S 1 d nıu :lstnın 51 ı"ncı· sa)1 l görü1mf'yen memleket has-e cev ete vi ave- ti ı günü saat 11 e · ~ < -
'> "' sı çıkmıstır tanesiain ibtivaci olan süt, 

I ~ .. nnun oğlu ka- yf'pılacaktır bu satış · .J yoğurt ve yaş üzümün ek
.Jltınesi btığunden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla ya
pılmak üzere ilan olunur. 

~ıle Tl c p o,i?;ulJa- gününde ğayri nıun- Hakiki bir cocuk 
4 Uzhet, Bc.)r ,.e,a- kuleye takdir edilen n1t>cn1uas1 ola~ bu 
atalarında ıneş •- kiynıetin yüzde 75 şi değerli Derğiyi her 
'11ü terek ve ıned- bulnıadığı takdirde Anne ve Baba, çocu- Yeni 
n1alı'1 lle'\inde va- satış 15gündaha ten1-1 l ~ 1 ğuna o <uhnalıdır. 
eınini Ali Cuına did olunacak ve 15 şin- k • •• ~·*·~~ r o c u K 
"ri eh •nu- hafız ci günü olan 24 11 /U37 Fiyatı 5 uruştur. y 
~t-leri :l rk;.ı ve cep- ç::u ş Hnbn günü ayni ! A ·k' d• · · 
1 Yol ile nı<lh<lut ve saatte yapıle:1caktır. tan doğacak della•iye; DSl ıope ISIDID 

lira nnıkaddcr arttı'rnıa şartnan1esi 
1 

ve ?ütün masrafla.r ·: 25 inci sayısı 
~ll1t·tli bir e,·in sn- her kes:n göre bilnıe- alıcıya olınak suretıle .' • 
<lsına ınahke- si için on gün rnü<l- alıcıların nıezkür va- G E L D 1 
tt karar verilnıiş dt tle icrada açıktır. kıtlarda icraya nıü- i 
"~" d ıo kopunla 7,5 6Undan n1ezkür , peşinen yüzde 7,5 e- 1 racaat eylenıeleri ilan~ kuru tur 

" açıl< artırına ile ı po verilınek ve satış- olunur. 

Viranşehir Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
•••akkat 
Teminat Mlktarl 

l ' ilo 

Tahmini 
Ji'İıtti 

Kurut S. 

Tahmlnl 
:Bedeli 

Lira K. --- Lira ıtr. -
baaıe 
~ekli 

Tarih, p Ye Saah 

1:!3000 12 60 15750 1181 25 Kapalı 5/10/937 Sali g\inii saat 9 da 
3500 19 50 6825 551 88 Zarf n ,, " ,, 10 da 

~ ouoo ~ 5 5740 340 00 ,, ,, . ,, ,, ,, 11 rle 
172')00 ı 15 1978 148 35 Aç1k 6/10/937Çar~ambagünüsaat 8 de 

liOOO 8 50 10~0 7C- 50 Eksiltme ,, ,, :ı 7! 8 de 
4 ll O 16 40 672 40 50 43 ,, n ,, 8 de 
67110 4 30 2~8 10 21 ()1 ,, ,, " ,, 9 <la 
fi ı oo 7 so 3u7 80 29 s ı ,, ,, " 9 da 
fıOOO 4 85 242 50 18 19 ,, ,, ,, ,, ., 9 da 
bOOO 10 10 808 60 60 ,, ,, ,, ,, ,., 9 da. 
6000 12 40 7.ı4 55 bO ,. ,, ,, ,. ,, 10 da 
3300 55 70 Hl49 50 146 21 ,, ,, ,, ,, ,, 10 da 
3ü00 55 30 999 74 93 ,, ,, .. ~ • 10 da 

60 340 00 204 15 30 ,, ,, ,, • ,, 10 da 
4000 13 10 524 39 30 ,, ,, ,, ,, tı 11 de 
HOOO 91 40 2742 ~05 65 ,, ,, ,, ,, 11 de 

48000 4 50 2160 163 40 : " ,, " ,, ,, 11 de 
~ 35000 1 15 632 50 47 44 ,, ,. ,, ,, ,. 11 de 
<l~ 3000 23 10 803 66 98 " " " " " 11 dt 

v· 1~1arı~ehirfle A. kerı Biı Hk için 31/8;9_38 sonuna !\adar bir senelik ihtiyaçları olan cins. miktar, tahmini fiat ve tahmini 

1 
~rı gö-.terih·n on dokuz kalem yıyecek, yem ve yalfacaktan Un, Sığır eti ve Odun kapalı zarfla ve diğer on altı 

111 açıt olarak rk8ıltmeye konmuştur. Eksiltme yapılacak gün ve saafüıri de gcsterilıniş olduğundaa istekli o
t k<ipalt zarfl ırını tayin eti ilen saate kadar koıniı;;yona vermeleri, ve açık eksiltmrye iştirak edeceklerin de 

"q ~edi buçuk teminat ari'e birlikte Viraıışehirdeki S4Atın Alma Kowisyouuna müracaat etmeleri ve .sar1name-
e komisyondan alıum&$ı ilan olunur. 20/24/28/2 
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Doktor - Ope atör 

aı ese 
A. ellya 1 rın , yeni mellyathane• • 

• alnde mutedil şeraitle yupmnıa • 
A 

• Pazartesi ve Cuma günleri 
:Evinde fukaralara meccanen bakınaktadır• 

Aclrea: Po•ltthane ya11:11:ıda, Park karıı•ınd • • •••••••••••••••••••••••••• 

Ordumuzun 

tr8kya 

Yazı Makinasının 

--;r-

Manevralarına aid 
albüm ., . Bütün yazı matinalarını oeri~e bıratan 
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' rıı,veUl'l:'llll1'i:~ .. i11i~r] , !'ll~ı · ı ·,. tL ..... t u ıu u l..dm ! ..... ~ ... :.dl.lıı. j ı~ ~ 
, ~ Tarafından çıkarılan bu kıymetii ~ 
~ ve tarihi aibümlerde:ı sathk jçin 
• 1 

gelmiştir 

yenili~lere malittir 
Makina almak isteyenler düşüıımedeıt 

Dermes Babyi t e rcih etmeJ"dirJet J 
,. ... ·"""'~ .•. 
·~, .... ··~~- .. ... •••••••• ..... ...ı 

Yatup te AMüll8ziz De~lrai 1 
ller nevi tuba 11ıye; kırtasiye, hn·de"ıı' ~ 

t Por ·elen, Şeke~leme 1re bakaliYe S 
~ . f iyatlan 17,5 ve 25 kuruştur ~ Biı in ci ~ .. ~::~:;:ra 165 1 
~ Gazete mUvezzilerinde ve Matbaa· ~ ., TOPTA VE PERAKEI DE ı 

ız.. "" Re:rnbet. kabul etrnt'Z ucuzlukta ~atış ya.par ı 

~- ........ . •. ~ .... 
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