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Dil Bayramı Bugün Halkevinde Kutlulanacak 
Bugünün 
Anlamı 

Bugün dil bayramı kutlanacak Birde cerman tehlikesi çı~ıyo r 

Ulusal kültür toprağı ya
bancı unsurlardan kurtulmak 
kertesine geldi. 'filrk dili ge
niş ko.vramlı öz benliğini bu
luyor. Türk ulusu om~ taze coş-

Halkevi geniş kutlulama hazırlığı gördü. Karışıklıklardan Almanya istifade edecek 
------------~~-

Törene saat 16,5 da baŞlanaCak. Radyo 
merkezinden 18de bir söylev dinlenecek 

Almanyanın bütün güttüğü gaye 
temlekelerini elde etmektir. 

müs· 

··1 ··msu··z bır hayata. kun ve o u . 
. . · , ·· ·v1e dıl eriştırmek ıçm var gucıJ 

devrimini de yiiriltüyor. 
Son on yıllık tarihimizin 

her yaprağı canlı örnektir. B~ş 
tanılan bir iş ne kadnr çatın 
olursa olsun heycanı ulus~ ~ar
dığı gUn oııa bitmiş gozıyle 
bakarız. 

Tam yedi yilz yıl y~b?n.cı 
kelimelerin ezici yükü bılgın~n 
cömert kayno.ğı ve en zengın 
aracı oJan dilimizi bir cendere 
. . de bog'1maya çalıştı. Zaman 
ıçın •W 

oldu arapca. ve acemce resmıg 

Birinci Türk Dili kurultayı { 
1932 yılında bugün toplanmış 

kültür kalkınmamızın ana kay
nağı olan dil devrimine kurulta 
yın aldığı önemli kararlarla 
başlamiştı. Rundnn ötilrü 26 

EylO.l iki yıldanberi T. D. T. 
kurumu merkezinde ve Halk 
evlerinde ulusça dil bayramı 

olarak kutlulanmakta ve değe
rile denk durumda tören ya

p1lmaktndır. 

Halkevimiz bu mutlu bayram . 
için bir program hazırlamış 1 

ve Halkavi salonunda. geniş ter 
tibat almıştır. Törene saat 16,5 
de toplu olarak söylenecek olan 
kurultay marşile başlanaco.k ve 
türlü söylevlerle diJ devrimi
nin önemi, kültür varhğımı1..a 
olan yetkisi anlatılacaktır. 

Saat 18 de de Ankarada 
verilecek olan söylev radyoda 
dinlenebilec~ktir. 

Ankara 25 (A.A)- 26 Eylul 
perşembe gilnil dil bayramı 
adına. verilecek söylev saat 18 
de İstanbul radyo merkezinden 
verilecektir. 

italya kabinesi dün toplandı birJ dil olmak kertesine geldi. 
Tilrkce bu iki dil arasında felce 
uğradı. Halk dilinden ayrı bir 
kilıtür dili, osmanlıca ortaya 

çıktı. 

Cenevrede yeniden bir pazarlıta oturulacak 

Uluslar sosyetesi genel sekreteri beşlerin 
1 

yaptığı işleri bildirdi. Dilnyaııın . batı bölgesi bil-
ginin ve soysalhğın son dura
rağma ulaşırken imparatorluk. 
Tilrkiyesinin ağır uykusundakı 
hakikiğ sebebide burada ara
mak y:ınhş oJmnz. 

Son yüz yıl soysallığın~n 
ileri memleketlerde hızla yil. 
rüyebilmesi okuma ve ö~reı~
nıenin genel ve demokratık bır 
kurul durumuna. gelmiş olma
sındandır. Şurns11"!ı herkes bi
lir ki bilginin yayılmasında o
kullardan daha önce. ha.ika 
kendiJ cli1ile anlatmnk faydalı 
olur. 

Bugün bile yirmi milyonl~k 
Tkrkiyeniıı en az on beş mı)· 
yonumm anlamadığı osmanlı
canın yetkisi altında konuşu-

yor ve yazıyoruz. 
Ru bitimledirki yazı " 8 

imik dilinin birbirine aykırılığı 
demokrasinin geJişmesine de 
engel olmuş duvlet ve halk yüz 
yılhırca kaynaşamamıştır. 

Bugiln en i Jeri bir halkcıhk 
• m·· ki)'ede duygusile yönetılen 1 ur 

ana rrensip halk. yığınının ye
ni oluşları l{nvraması ve her 
ylirüyüşe uyamayan tek yurtıu 
bile olsn bü)•ük yitik sa~ıl~ıa-., 
sıdır.Oevrimimiıin teme!ını sag 
lam bilgi üzeri ne kurdugumu_za 
göre biJginin halka mıı.1. _ed_ıJ~ 
mesi için en kesin yol dılımızı 
çetrefil yabancı kelinı~lerde;. 
ayıkıamnk uzak ve derın ge .. 
mislerden biri ar ~ sanat » ve 
bil~inin en anlo.nılı aracı o!an 
öz kelimelerimizi yerlerıne 
koymak gerekliği vardı. 

Cumuriyet kültiirünii uy~ışuk 
doğu felsefesinin sem~o.lil ve 
«Divlfn edebiyat» ının dıh olo.n 
Osmanlıca ile yaymaya çalışmak 

Cenevre 25 (A.A)- Ulus- ' 
lar sosyetesi genel sekreterliği 
dün akşam beşler komitesinin 
yaptığı ödevlerin tam metnini 
neşretmiştir. Habeşistamn ka
bul edip İtalyanın reddettiği 
hu önergelerin esası şudur: 

1 - Habeşistamn Finanse! 
ve idari işleri yeni baştan ten
sik edilecek ve hunun için de 
imperator uluslar sosyetesile 
mutabık kalarak bir takım ec
nebi mütahassıslar tayin ede
cektir. 

2- Esaret yasak edilecek 
ve esir ticareti yapanlar ceza
landırılacaktır. 

3- Asker ve polisten baş
ka kimse silah taşımıyacuk ve 
polis ecnebilerin yerleşmiş ol
duklara yerlerde bunluın hima 
yesini sağlayacaktır. 

Roma 24 (A.A) - İtalya 
kabinesi bngünkü toplantısın
dan sonra neşredilen resmi bil 
diriğde İtalyaca bu önergele
rin yalnız kabul edilmemesi se 
be pleri bildirilmiştir. 

Yangın Yunanistan 
Balikesirin bir höyü Süel kuvvetlerini ar· 

temamen yandı. tırıyor . 
Balıkesir 25 (A.A) - Balake- A k 25 (A 0 ara .A) - Atina-

sirin sındmgı ilçesini Doğancı- d b"ld" ·ıd· an 1 arı ığine göre Yunan 
lar köyünde bir yangan sonu h k 
cuuda mevcut 111 evden 99 u ü umeti mevcut kuvvetlerini 
ve ayrıca 35 zahire anhariyle yeni silahlarla bezemeye ve 75 

yeni uçak ve birkaç destro-19 samanlık temamen yanmış-
yer ile denizaltı gemisi almayı 

tar Kızılayan Ankara merke- kararlaştırmıştır. 
zile Balıkesir şubesinden çadar ihtiyat askerlerin de terhisi 
ve para gönderilmıştir. . ~şimdilik geri bırakılmıştır. 

===-==~-:=7~===:-==----:~= 
tahta temel üstünde beton ya- 1 işte .ul~s~ .. ~aı .. edildi ve dil 
pı çıkarmak kadar boş emek devrımı ) uruyuşe geçti.Aradan 
olurd. geçen üç yıl gibi az bir zaman 

Tiirk harflerini ulusun ben- içindn en geniş adımlarla yapılan 
liğiııo perçinledikten sonra ileri hareketten beklf\nilen verim 
Türk tarihinin parlak geçmişi- alındı ve Türk dilinin biltiln 

T k yitikleri bulundu. Bundan ötil-
ni aydınlatan Atatürk; lir rildilr ki memleketin bi.ltiln 
bilgisinin gelişmesi için Os· kültür yuvalarında belli ve 
manhca ile olan ilişiğin kesil- kutsal bir nmaca doğru son 
mesi zorağını işaretledi ve yük hızla yürüyen dil devriminin 
sek gölgeleri altında T. D. T. harekete geçiş gilnü olan 26 
kurumu çalışmaya başladı. 26 EyJUI Dil bayramı olarak yaşa-
EylUl 1932 de birinci Türk Di- tıhyor. 
li kurultayının toplanmasile bu Rıza Atild 

Lö Jur gazetesi Avrnpanın 
bugünkü karışık vaziyetinden 
Almanyanın ne yolda istifade 
edeceğini aruştırarak diyor ki: 

Almanyanın oynıyacak çok 
iyi bir oyunu vardır. Şimdiye 

italya 
Habeşistandan Ne 

istiyor . 
kadar bunu pek ala oynamıştır. Paris (A.A) - Havas ajın-
Her şeyd~n önce uluslar kuru- sının Romadan öğrendiğine 
munu yıkmak tehdidinde bulu- göre İtalyan hükumetince muh 
nan meselelere kendisini sok- temel konuşmalara. esas olabi-
muyor. Bir kaç hafta önce Al- lecek noktalar şunlardır: 
man basını günlerce İtalyanın 1 - Habeşistu.n ile Habe-

şistanın ele geçirmiş olduğu 
aleyhinde bulundu. Fakat son- toprakları birbirinden ayırt et-
ra, Berlin, ihtiyatın ve sabrın mek lilzımdır. 
çok faydalı neticeler vereceği- İtalyanın asıl bu topraklara 
ni anladı. Bunun için pek ileri göz dikmiş olduğu anlnşılıyor. 
ye gitmekten vazgeçti. 2 -Habeş hükumetinin si-

Sonra, Almanya. İngiltere hlhsızlanmıısı inanç aıtrna alın· 
Fro.nsızlo.ra, Italyanlara karşı malıdır ki, .b~ da ancak. ita~y.a-
b

. C t hl"k . . 1 \ nın kontrolü ıle elde edılebıhr. 
ır ermen e ı esımn var ı· 3 II be · t d · d 

... . . . . .. .. , _ - a. şıs ana enız. e 
gına daır katıyen bır soz SO) le l bir çıkıt vermekten vazgeçıl-
miyor. Bunu ne gazetelerinin melidir. Çilnkü bu çıkıt Habe-
cilmlelerinde, ne Hitlerin son şistanın silahsızlanmasını im-
nutkunun sözlerinde g()remez- kansız kılar. Sonra 1931 de 
siniz Tabii böyle olacak; çün- Habeşistana Eritrerlen bir çıkıt 
kil böyle bir tehlike önilnde bu vermemiş olan italya şimdi 
Uç bilyilk devlet anlaşmak lü- Ilabeşistanm başka bir devlet 
zumunu hissedecektir. Halbu ki toprakıarından çıkıt elde etme

sine müsao.de edemez. 
Almanya müstemlekelerini ye-

4 - Yeni konuşma projesi 
niden ele geçirmek maksadını 

İtalyanın ilçler andlaşmasından 
güdüyor. Bu sebeple Almanya, doğan haklarını tanımalıdır . 
şimdilik Avusturyayı unutmuş Jio.lbu ki bu hakları beşler ko-
gibi görünüyor. 1 mitesi şimdiye kadar bilme-

Sonu ikincıde 1 mezlikten gelmiştir. 

Adana uçaklarına Ad kondu 
Yeni uçaklar dün Tarsus ve Mersin üzerin

de Je uçuşlar yaptılar. 
Yurd sever Adanablaran a

lıp orduya armağan ettikleri 
4 numaralı Adana uçağile Mil 
li Mensucat fabrikası adana a
lınan uçaklann diln Adanada 
ad konma töreni yapılmışbr. 

Bu iki yeni uçak Adanada
ki törenden sonra beraberle
rinde bir hizmet uçağı daha 
olduğu halde Tanus ve Menin 
üzerinde de uçuşlar yaparak 
balkı sevindirmişler ve Hava 
kurumunun Türk ulusuna hita
ben yazılı kiğıtlarını atmışlar-
dır. Bunlardan ikiıini yazıyo
ruz: 

Başınızın üstllnde dolaşan 
kanatları aeyrederken bu ma-
kinelerde sizin de yardımınız 
olduğunu düşiinerek övünme
Jiainiz. 

Tiirk ulusu, el attığı her işi 
başarı ile bitirmiıtir. Hava teb 
likesini yoketmek için giriıtiği 
miz savaşta utku ile bitecektir 

Ttırk Hava kurumu 

liman T ariteleri 
Daha kesin şeklini 

almadı. 
Ankara 24 (Özel aytarımız

dan) Gazetelerde yazıldığı 
gibi Liman tarifeleriııın tasdik 
edilerek ilgili yerlere bildiril
diği doğru değildir. Tarifelerin 
incelenmesi daha bir kaç gün 
sllre~ek ve Ekonomi bakanı 
gözden geçirdikten sonra kesin 
şeklini alacaktır. 

50 bin lira sermayesi olan 
Trabzon Liman sosyetesi geçen 
altı nylık devrede 17 bin lira 
zarar ettiğini bildirmiş ve tari-
felerin tetkiki sırasında bu za· 
rarı önleyecek bir formiil lm
lunmasını istemiştir. 

Mersin limanından da birin
ci altı aylık tarifenin tatbıkın
da görülen 1..ararları Unleyecek 

~
' şekilde teklif edilen formlil ta

rife bilroı:mnda muvafık görül
müştür. 
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Çeın berlayn'ın yeııi bir di}revi 

Bu diplomat ~ütün düşüncelerimiz denize mütevecci~tir diyor 
İhtiraslar söndüğü vakit ita/ya eski 

dostlarına hak verecek 

L:>ııdra A.ı\ - Nevi ile 
Chanıberlaiıı, lskoçyada 
kel,oda vrr·diği lJir söy
le~de demiştir· ki: 

Biiliiu düşii nceleri rıı iz 

denize miileveccihti.ı. llk 
clefa olarak karşımızıla, 

l•iikt)nıetirı siyasa~mı mii 
dafaa etmek hnsusunda 
pratik hir surette ~oplu 

biitii n bir u 1 us görii )'O

ruz. Bizi nıeşgul eden 
işin yalnız ltalya ile ffa _ 
beşislatı arasında bir an 
laşnıazltk tan i harf•t ol nıa 
dığı fukat ltarı~ı koruma. 
ya muktedir bir leşt.~kkiil 

olması itibarh·le uluslar ., 

sosyt~lesinde ilerisi için 
daha gen is ve ,ıaha de -
rin hir nwselcnin mevzu 
uhahs olduğu kabul ,.e 
tasdik edilnu~kledir. 

halya gazt lelt-rirıirı in 
gihereye karşı yaptıkları 
ya nıılıl:ı rda n ha lısederı . . 
B, Chamherlaiıı elemiştir 
ki : 

<' B u \' a \' ıu l ı I a r ırı d • • -
w • 

va m edecek lei'i söv )p ne-
bili r. Fakat bize karşı 

yazılan yazılara önemli 
bir zarar gfirnwden la
hammiil Plıııiş görünmek 
lP.)'İZ. » 

B. Clıamherlain, şun

lcırr ifavn elıuişt. ir: 
« Bugiirıkii hadiseler 

ka rşısıııcla soğuk kanlılı

ğı mızı muhafaza elmeuıiz 
lazımdır. ihtiraslar sön · 
d iiğii vakit ftalyanhı r es
ki dostlarrna hak vere. 
cekler ve A vrupada ba-
rısın korunması icin bi-• • 
ziuıle l>t'rabt-r· calısacak 

• • 
lardır. 

Senıısilerdemi ayaklandılar 
~--------------

ftalyanlar aya~lanmayı İ~gilizler i~are e~iyor ~iyorlar 
Kabile önderleri Mısır ve İngiliz makam

larile çak sıkı temasta bulunuyorlarmış 

Oeyli Herald gazetesi yazıyor : 

B. )lusolirıiııiıı Tı·~b

lus~arha ask er !!Önder-. .., 
nwk kara rmırı selıehi 

oradaki SP.rıusi kabih,lerı 

arasırula avaklanıualar ., 

v~ azılar haşlamış olma-
sından ileri gf-'lmektedir. 

Vakli)· h~ İlalyarılar bu 
raları ytılışlır'(lıkları za
man loprnn .\h~ır lopnık

l:ırrna sığrnmış olar' St!
nu ilerdrn bir kısmı, ye
ni durum iizerine yerıi
<len Trablusa gecerek • • 
orada yeniden :ortalığı 

karıştırnwğa haşlariuşlar 

dır. 

Romadaki İlalyarı çe
vmalerinin iddia ettiğine 
göre bu kahile önderle
rindP n ikisi ~lısı r ve 1 n -
giliı makanılariyle sıkı 

bir temas halindedir. 

Bir takını İlalyarılarda 
lmr:ı \'a asker ~fiı ı dermek . . , 
teki ~·rg• · rıirı hir~-ıı sonra 
Eritrt~ \'H Sonı ;~ liyt• gide
CP.k o!au hu askerlerin 
Trtıhlosl:ı .\fıika lıav<.1sı 

ııa alıştırmak olduğunu 

süy ı~ nıe k t~di dP. r. 
llısır baslıak ~\nı Te viık • 

N PSİ m paşa cu rna \'lP.Sİ 
giirıii, ltalyarı llalwş an
laşmazlığı ilt·t'leıfıği tak 
d inle i 11gilterenin Mısırı 
nıiidafaa edPCPğini süy-
Jeıuiş, fokal sonradan u·ı 

di )'ev w~ri a im rnışlı r. 

ispençiyai müstahzar 
lar tüzüğü 

Fiııans bakanlığınca 

lıazırlarıan ispP.rıÇi)·ari Lıh 

hi miislalızarlar tiizüğii
niiıı yiiriirliiğe konulması 

Bakanlar kurulunca onay 
launııştır. 

Artırım g'i.infı (ieneral dancef 
31 ilk teşrin <Jrsıulu
sal artırım günüdür 

-~-

;$ l İlk tfşrirı arsıulu-
sal artırım günüdür. Bu 
~· ıl cunıurİ)el bayranu 
mız 29-30.3 L ilkteşrinde 

liç giin slirrceği için o 
~iin hiiliin kurumlar ka-...., 

palı hulunacağmdan bi
zim lıu arsıulusal bayra
ma isti ra k •·lmemiz miim • 
idin olmavacaktır. 

"' 
Vlus;ıl artırını cenıi-

yetinin Şlihelerine yaptığı 
bir gt~ rwlgeye göre bizde 
29 ilk l~şrinden önceki 
giiıılt•ı·tlt~ haşlamak iizer~ 

ttrlınıu konusu cevresin • 
de geniş ölçlide propa-. 
gaııt.lalar yapılacaktır. 

Bu genelge dileğince 

ct-miyet şimdiden f:.rnliy~ 
le geçerfl k çalsşma ~ a haş 
laruı~lır. 

Sayım işi 

Manavradan döner
ken ansızın öldü 

Sof~· a (l~un:rı)- Kral 
Borisle fikir ayrılığı olan 
lrnlgar µskPri birliğinin 

başkam ve Plt~vnP- garni. 
zoıı u k onı ıı lanı Gt)nera 1 
Daııcef diin Vidin civarın . 
dak i askeri mana vralar-
da n otomobille cWnerkerı 

)'Ohta apansızm ülmiişliir 
Gerır.ra 1 uı ölü uı li lJ ii l iJ rı 
hulgarislanda t.ir yıldınm 
leSİl'İ ~· :•ırnıışıır. lıu ak. 
şanı sa al 1 9da öliisii 
Sof~' aya gPtirilıuiş olan 
geııera)ın c~ıwze töreuine 
lıiitiin bulgaristandaki as 
keri ga rnizorılar mu rah 
haslara iştirak ed~cekler 

tfir. 
General Oarıçt1f, gt'ÇtHl 

lerde Parise siirgiin e'iil- , 
mis oları Alhav Danvan . . . 
V t•lcrfin va kın dostların-. . 
daııclı. 

Bir de ölüm doğum 
anketi yapılacak •yakalanan 

1 ---~---~~-

kacakcılar , 

Ankara - İstatistik genel 1 

direktör yo.rdımcısı Selim Ay
kut, Bursa, Balıkesir, Manisa, 
Hileci k, Af yon ve Çanakkalcde 
genel nüfus sayımı hakkında 
konferanslar verdikten sonra ı 
merkeze dönmüştür. . 

Genel direktörü Celal Ay-

1 
bar da yabancı sayım danışm~
nı ile bazı ilbaylık merkezlerın 
deki hazırlıkları görmek üzre 
Ankaı·adan o.yrılmıştır. 

Nüfus sayımı ile birlikte 
yirmi iki ilbayhk ve ilçede ve 
aşağı yukarı bir milyon nüfus 
üzerinde bir ölüm, doğum an
keti yapılacaktır. 

Az rastlanan 

Gt>ceıı biı· lıafla icinde 
• • 

gtimı·iik mulnıfaıa ürgiilii 
kırk iic kacakcı, n90kilo . . . 
giinıriik ka~t1ğı, 75 kilo 
iııhisar kaçağı, 4 tüfek, 2 
tabanca, 437 menui ile 
lıt~r ciııslt~n 1908 ha)· vaıı 

el·~ gı·çir · iştir. 

flayvan çıkatı 
İngiliz bandıralı kavak 

vapurile 3660 koyun 832 keçi 
330 tavuk 190 kaz Hayfayv 
gönderilmiştir. 

hadiselerden 

Ucak icinde bir; cıldıracak olursa , , , 
pilotun hali yaman alur 

l:cus lıaliıule bulunan 
• • 

bir ucak iciıule biri cıl-• • • 
clıracak olursa lı~r halde 
pilotun hali yaman olur· 

Burnlan hir kaç ~iiıı 
önce Birlı · şi k :\ uıerik a 
hlik fım~Lh·rinde çok La . 

nınmış hez\Jol şampiyoıı
larındaıı Koııeke pazartesi 
g••cP.si Ht~lroil'da, Toron . 
toya uçmak üzere hir u
cak kiralaı.uştır. Toroıı-
• 

taya varnıazılan üncP, 
Koru~ke uca k i~i nde dPli 

• i 

gi lJi le pi 11 nwğt~ haşlıyor; 

çılgıulığı da lıa ih~ri götü 
r r. r· ek pi 1 ola v fl k e ıı <l isi 1 e 
birlıkle ucıuaua ~a"ırdıuı • ~ . ~ e 
bir parasüıcü\'e saldın-• • • 
yor. Pilol ile arkadaşı, 

uca!!ın dar lıiicr•!~i icindt' 
• t ..J • 

deliyi bağlamaya uğraşı-

Trahlus-Mısır srnırrnda 

halyan askPrleriııirı bL 
riktirildiği haluıri ~lısıra 

varnıış, fakat Kahired.-ki r 
20 İLK TEŞRİN-PAZAR 
GENEL NÜFUS SAYIMI 

ı 

yorlar. haşa çıka nH)'acak 

larını auladıktan sorıra, 

bir yangın süııdiirme ma 
kin~si ile çılgını yrre se
riyorlar. Pilot güç hal 
İl•~ ueauı id:.u··~ eclerr.k 

halyau uwkanıları kabi

lelerin siik(w ici11de oldu . 
ğunu söylemişlerdir. 

Sayımın bütün yurtda bir günde başarılması soysal 

1 

birlik v~ çalışmanın en güzel bir belgesi olacaktır. 
Bu büyük günde devletin buyruklarına hepimiz 

1
\ uymalıyız. 
~=======~ 

• t. J ' 

yr. r•~ i 11 i yorl ar. Y erf~ Hl-

d i k ten soııra çılgını ölü 
olarak bu.luyorl~r. 

Birde cerman tehli
kesi cıkıyor , 

-- Birinciden Artan -

f Lalya, .\ vusıur~·a hu. 

dıulull(la bijyiik ınanavra 

lar yaptı. ~losolini Stre
zadu Alplar lıududurub 

şiılılelli nu lu k lar SÖ)'leıli. 
Loıı .1 rada Fransız elcisi, • 
ı\ vusluryada muhtemel 
hadiselr.r<len \ıalıselli. 

Bu rıla ra kar~ı Jlm·lirıden 

hir stıs bilP- işiulnıedi. 

Fakat buna rağmen ı\I. 

nıc.ın cliplonıaıfarı durmu 
yor. Bugiinkü lıadisel<~rin 
laıyiki karşısıııda Fraıı

sa rıın isLt·cl i~i kati taah 
hiid ii vermeklerı İngihe

re~· i meneluwyı~ çalışıyor 

la r. 

Bugiin anlaşılması 13-
zııu gelen nokta budur: 

İsler LitvaııJada, ister 
Ukrayııada hiilasa A vru. 
p:ı111n lwr hangi uir köŞP. 

sind'~ olursa olsun, hir 
Alman taa!'ruzu vukua 
gt• lt-Cf' k ol 11 rsa İ 11gi l le re 
hlitiiıı kuvvetlcrile Uurt.l 

karsı ,ıurm:ıv:.\ karar vPr . . 
nıis ıııidiı't • 

Bilivoruzki llitlt~r sid· ., . 
cletli clt~ğil, fakat kuvvetli 
lıir dılle Mmuel'deıı hahs 
•~tnıistir. llaua h1111nıı • 
l...f>hli kafaıiarı Cluslar 
Kurunıu orla~ıııda Litvi-
11ofa kar~ı cok manalı hir • • 
hak:ırellı~ lmhınmııstur. • 

1 Halkevi 
ISJ YUVA 

ÜlPI ana okulu 
dirt•körliiğiirıdt~ll: 

Yavruların her tiir. 
lii i hl ı \' a c ve isli r a -. . 
hali diişiiııiiltlrek btı 

yıl yu vu UllZil eıı lllO

cleren ilğrP.true v:l~ıla 

ları alıumı~Lır. 

K~J\'ıtlara 27 Eylül . . 
C o m a g ti ıı ii ı u 1 en iti -
haren haşlanacağııı -
ıla il COl~ll kla 1'1111 \ '3Z-.. . 
dırnıak istey~rıler so. 
ğukso caıltlPsi l11lıisa!' 
lar itltıı't•si civarınılaki 
yuvamıza mliracaal 
eılf~ l,i 1 i r ler. 

.\)·rıca evleri uzak 
olan \'avrular iciııdtı . . 
yuvanııııla lıir \'enuık . ~ 

oılası lıazırlaıınııştır. 
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PERŞEMBE SAYFA : B 

işe Daı11ıııciyoda 

Şair son durum ha~~mda bir 

l{ar1ştı 

~itap yaz~ı 

ıMersin 
Piyasası 

Biz hürriyetimizi korumak için 
daima ayakta dururuz diyor 

K.(;, 
Pamuk ekspr~s 
larıe 

K. 
45 

42 
40 
37 

s. 

ı\le~hur halvarı şairi Başkanına vermesirıi şaire 
"» ~ 

Kapu malı 
Kozacı parla~ı 
iane çiğidi 

Gabriyt·I Oanurıçi~·o bir tluyduğu sa~~ıJan ötürü 
kac viiz sayfalık bir· eser özel kir hareket sa\ mak-. . .. 2 75 

\'erli • t 875 n.ıııuış , bunu İlalyanırı laciırlar . Bunun siyasal 

l .. ).tri.;; ~ıcisi elivle Faransa ı bir anlamı yoktur • 
l ~ .. .., ' 

7 50 
Cuurnr B:ı~karıı Lebröıı'e i-----------

r Komşıılarımız-

Koza 
Susarn 

Fasulya 
Nolıut 

MercimP.~ 

Uurcak 

Jl,50-12 

8-9 surınıustur. • 
B o ~· fi z ı 1 a r , bir çok da neler oluyor? 

tPfsil'lt•rB vol açmıştır · 
5 50 
8-9 . 

c ü 11 k ii h ii ~· ii k h i r kıs -
uıu;ı lrıgiJtcr~ye ve Ce
rrnvre')'e şair tarafından 
yapılan HCI hiicuruhır leş 

kil etmeklt!dir · 
Frarısa'mrı italya ile 

herahtır olıuası ve orıun .. 
ası i1Jarını koruması ıçı n 

~ 1 . 
f wh·a11 sairi • şu ~ü1. erı .. . 
SÖ)lenıt>ktedir : 

"Biz lu•r za nian ulusa! 
1 

lıiirrivelimiıi konıuıak ug- · 
rn ııd«~ bü Liin zali uılerin 
karşısıııd:ı ayakla durduk. 

Bu kadar· si la hhuımış 
Vt~ lıu kadar korkak olan 
hu giirıkii A vrupada eö 
nu•r•llikwrı hir iz, bir t•ser 

k a 1 uı a ru ı ş l ıı· · 
Kl .;;·ı "Hrii~lü ı1olıtika-. • e • 

cılar. tahta kafalı işyarlar 
lmuhel Lcnılwl hiç olnıı
yacak şt~~ ler iizt~rirule ko.~ 
nuşu p cin ru rla rken t~rw•:J 1 

Vt~ hiirriyet tlu~· ~uları lçın 
tle hulu;ıan gerıç bir ulus 
onları sapıtuıaktan alıko-
\'ll\ Of' • 

.. :\le elP, hiriliirirıe f>Şil 
olıuınuı ulıı!-ilar <ırasında ., 
lJir t;arpışnıa değiltlir · 

~lest'le, Avrupa mede
rıi yetini rı t~scısını ve kökli· 
11 ii lt> kil etleıı ) iiksek 
h i r d riş jj rı li ş ii f), h i r fikir 
ku vveLirıin zaft1rini başar · 

nıakur . 
Şiiplrnsiz, hundara hli 

~·tik hulyalar doğmakta 
v~ burıu geuişlelİf' l>iiyiil-

nwktedir . 
Bu hiiviik hareketin 

karşı. 1111lcı WİSP zavallı r~ 
litikacılar, L aukerler ' 1 ~ 
atla nıla rr karşı koy uıa k 

i. L h· o r 1 a r . . · 
İ•"ı·nrı .. ada yetkili ç~ven· 

it~ r, l ı a 1 ~ afi t) 1Çi~İfii 11 hu 
ll rn k ı u lı u F r :ı ıı sa C u u 1 11 ,. 

--~ 

/randa: • 
İran lıiikllmeti arlezi- Kus \'erui • • 

4 

7 

50 

yen kuyuları açmak içirı, Kum tları 4 
Avrnp:ı'darı getirlliği uz- Çeltik 6 75 
maniada iilkenin her ya- Acı çekirdek içi 42-.\4 
nrnda araştırmalar ~·aplır- Sabun Ayvahk 24 
u ıı ş r ı r . lJ z m a rı hı r , yap · ita l ı ve 9 8 
lıkları araştırmaların ra- Nişadır 16 
podarını lıiikliıuete ver- Çay 270-275 
mişlr.rdir . :.e!dı~t!eııer 15 L. 

~ İrarı hiiktimelinin Tozşek~r çuvalı 27 L.55 K 
Sovyellrr Birliği ile yap- Kala~· 

ıııış olduğu l• cim anlaş- Bahar 
masme gör~, lrau, Sov- Arpa Amttlol 
yellt•r Birliği rıden ıso mil- ,, yerli 
yon riyallık mal satm ala- Pirinç 
caktır. Sovy.-ıh~r birliğide Çavdar 
iran'la aynı tutarda alış lluğtl:')' Arıadol 
veriş yapat~aktır. Buğday YP-rli 

Limon tozu 

212 

75 
3 50 
3 25 

14 
3 125 
5-5,50 
4 125 

75 
Yemeklik ze~ tin Y. 3 :l-

Yugoslavya' da: 
§ \"ugo~iavya'da Dub· 

Sabun llirirıci 
rovnik şr.ltriııtle topları · . . . 26 

1 » ıkırıcı 
nıış o an arsıulusal ha \'3-

. ~lısır darı 
cılık koııgresı kap:ınuııştır c· 1 

K 1 1
.. ı rı ( arı 

oııgre( e. t 1111ya,·ı dev- K .. 
k 

. . 
1 

• ara lmb~r 
retme ıcın yapı acak bir . 
1 

• 1 ince Kepek 
ıava yarışm( an uznn u. • 

l 1 l ·ı . l Kalııı » zu rı >a ıse( ı mış, ge ecek I . 
k . ... ııcır 
or.•g.renın 17 agustos 1936 yulaf Cukuro 

tarılıınde Varşovatla top- ·Arıadol 
!anması karilrlaştırılmıştır. '' 

Arsıulusal havacılık fe- Yapağı beyaz 
Siyah 

derasv•HHllHHı biiviik ahırı '' . . 1 iftik 
ruadal nısı Loııtlra - Mel-

. . . Sade vağ Urfa 
hurn yarışında bırıncı ge- r: • .. • 

. , Ze \' llfl da rıP.sı 
len ucıııan Skot a Korıt • • Pflitreden geçme 
dö Lavo kupası da siirat zeytın yağı 

24 
3 50 
a 
95-90 
J 75 
1 75 

lOdaııll 

va. 3 25 
3 25 

42-47 
42-47 

62 
-70 

20-2 :! 
40 

rekorunu kıran ucman -·----·--
• 

,\ ııcelo' )'a verilmiştir . 
Kapanı~ giiıılirıiin ak

şamı yaharıcı delegelere 
bir şölen verilmış, ertesi 
giin tlc- tlrlt·wls)·onlar Dub
rov ıı i k 'dt~n a )'t·ıl ıııışla rdır. 

Nö~etçi (czane 
-~-

Bu Akşam 
11.\ LK Eczaııesidir. 

Borsa T alğraflan 

Paralar 

24-9· 935 

Türk alturıu 

isteri in 
935 

{) L 7 - -50 

79--25 

12- 06 

9--74 - 90 

llolar 

Frank 

l..i ret 

Mersin ·Halkevi 
• 

Dil Bayramı kutlan1a Prog~ramı 
26 Eylul 935 Perşembe 

1- Ankara Radyosu ntln v~ri l~crk a )'la dinlenecek . 
2 - Kurultay llarşı . 
3 ·-Dil, edebiyat ve tarih komitesi başkanı Suad 

Asral tarafından Türk dili hakkında söylev. 
4-Dil alkışlarını gösteren kanıkteristik şiirler. 
5--Rıza Tolurrgiic tarafından dil devrimi üzerin

de avla • ., 

A -Çağırıltısız herkHs rlalkevirrn gt·lt~bilir. 
B - Programa Ankara radyosunun vertıctıui a\ta 

w ~ J 

dinlendikten sorıra başlanacaktır . 

Dikl{at: 
Saat 16,5 da programın Wı·en k1sm 
yapılacak ıs ılft 18,5 ıla Hadyonun 
merktızdt>n verece~i si>yiev dinle-
rwcektir . 

Dil, Edebiyat ve Tarih KomitPsİ 

B L T 
Morsin Şarbaylığından ; 
Açık ~ksiltmeye konulduğu halde isıekli bulun· 

mayan ve keşif tleg~ri 8948 lira 8 kuru~ oları 1523 
metro mezarlık dı varı yapısı pazarlık la lislerilecek tir • 
isteklilerin 5 --1 O -935 Cuuıarle~i giirıii saat 11 de 
yüzde 7 ,5 tutak belgesi ile bt·lt~tliyP-tie toplanacak ko .. 
misyona baş vurmaları hilil ohuıur . 

i L A N 

İçel Haf ia Dire~törlüğün~en : 
1 - ~tersin - Silifke yolurıurı 2 7 -1- 346 -

3 5 -1- 4 O O k i 1 o metre 1 P ı· i a r tt s rn da ( 7 3 2 2 ) 1 i r a 8 2 
kuruş bedelı keşifli mul.ılPlif açıklıkta 011 iiç adet he
lunarıııe menfezin iıışaalımrı açık t>ksiltmesi l 8·9·935 
tarihine tesadüf eden Carşamha oiiııli \'ih'net Daimi .. ::ı • 
Eııciimerıi nde yapılmış ist~dt• çı ka11 lali plt!ri n sürd iiğü 
peyler haddi la ~· ık görü 1 nıt~tliği ııdeu on gli n uzadıla
ra k 28 - 9- 935 giirıiirıe lt'S,atiiif eıten Cumartesi günü 
saat oııa bırakılmıştır . 

2 - isteklilerin 2490 sayılı karıunun lıiikiinıle
rine göre bildirilen günde dipozilo akcaları veva le· 
minat mektupları ve fonııi f'hliy~l vesikaları il; Vila
yet Daimi Erıciinıeııine gelmeleri ilan olunur . 

21 - 26 

Sathk Ev 
llastarıP. caddesinde köşe l>aşınıla Bay doktor 

}lahmud lıarıesine bitişik :lltı ·bodrum iizel'inde yağlı 
boya ve l(Jbanları nrnşanıbalı dört otla hir mulbah ve 
hamamlığı ve bahçesi mevcutl haııe acele satlıkdır • 
görnrnk isteyerıler lıer giin öğleye kaclar gö•·ehilirlt>r' 
almak isteyenler Osrua nlı naııka!-11 Di rf'ktörii lfa y 
llarfttşa miiracaal elnıelitliı ler . 3-1 O 

Sathk Ev ve Dükkanlar 
Silifke <~addesi üzerırult~ yarım ada :tıklinde tak. 

siru edilmiş bP~ dlik~~)rı iizerirıe altı oda ve bih iik 
bir S:Jlon, matbah, abdeslıane ve zemin katım ı~ :n i 
bir varidatlı emh1k satlıkılır. Ayni mahalde Faik l'ok .. 
lafa nıiirae:ıal . 4 5 
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1 L A H ---T-~-. Q-k-.--
SAYFA: 4 

Satlık Kasa 
İ ngiliı mauı ula tında u 

eyi bir marka, ~üıel bir 

kasa saıJıkdır. Alnıak isle
yenlerin Liman işciler·i or · 

taklıgı Kooperatifi idare 
memuru Bay Emine mu-

Alay Satm Alma Komsiyonun~an . -::z. 1 R 'YE 
1 - 17 Eyhil 935 de eksiltmeye konulan aşağıda L [)., 4 T 

yazılı erzaklar istekli çıkmamasından dola)'I _. .... BAN KAS 1 

raca aıla rı ı -:i 

yeniden açık eksiltme.ye konuldu . 
2 - Eksiltmesi yapılacak erzakın miktarı, muhammen 

hedt·li, muvak~al teminat miklHrı, ırünü tarihi 
~ ' ' 

saatı aşağıdadır . 
3 - isteklilerde kanuni ikanwlg:\h VP-Sikası bulurıa-

eakıır . 

·~=======~· 4 Şarlııanu~h'r Alaydaılır. Fazla hilği edinmek is· 
lt·~ erıler ~arlnanwl~nhm üğrflrwhilider. SAGLIK. 

ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civanndadu 

ll~r nevi Eczavi .. 
lıbbıye, Yerli ve A \'-
rupa miislahzeratı bu· 
luraur .. 

Cinsi 
Pirinç 
Sade yağı 

~ı~rci nıP-k 

uul"ur ~ 

Pata lİs 

ı\1 u ha mm en ~I u v ;ı k k a t Ek si hm e ıı i 11 

~liktan l>etit•li lrminal tarihi 
Kilo Lira Lira gii11 saat 
8000 1388 104 27 ~vhll 935 Cu nıa 8 .. 
5700 4010 301 )) )) )) 9 

8000 840 63 )) )) )) 9,5 

l50CO 1253 94 )) )) )) ıo 

10000 660 50 )) )) )) 10,5 

•i==========• Kuru soğarı 
Salca 

3900 
950 

188 15 
253 19 

)) )) )) il 

)) )) )) 1 1 ,5 
• 

Sa hun 5000 1343 101 )) )) )) 3 Yurttaş! Zf~ylirı ya~ı 1350 417 32 )) )) )) 3,50 

Ülkeni korumak isti· 
yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

1 L A N 
Alay Satm Alma Komsiyonun~an ~~ 
ı ~-Alay hayvanalınm lıir sentılik ihtiyacı olan 88 ••o••:•••••••••• st-ksen sekiz bin ~ilo samanı açık eksiltmeye ko!ıuL 

• • du. Eksihme 12-1. t~şrin 935 cumartrsi saat 9 <la • • •• : Yeni Mersin Basımevi ••• kışıatta ya pılacll k tır. 
2 - Muhammen bedel 1320 lira ve muva~kal te-• .... 

• mücellit hanesi • minal 99 liradır. 
• E k. · 1 • 3 - isteklilPrde kanuni ikametgah vesikası l>ulurı·l·-• ~s ımış, parça an- ..... Q • ' 

• • caktır. • nıış, fersude kitapla- • 
• 

4 -Şartnameler alaydadır fazla hif,gi edinmek is-
• 

rınızı işe yaramaz de-• .._. .. ~. teyerıler t1lay salın alma korusiyonuııa uıiiracaal 
<• ye atmayınız. birgiin • edebilirler. 26-28 . J-3 
~ size IAzırıı olu~ Kitap-~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: larıııızı, defterleriııizi, ; 1 L A H 
• mücemtııauemize gön-: Alay Satm Alma Komsiyonundan 
• 1 . . • 
• t erımz. • ı - Ahıyın s.-kiz a~ l!k ilıli yacı oları Ü\~ bin yüz 
: fler nevi kitap ve : ~ili kilo kuru iiliim açık eksiltmeye korıulacakur. 
ı defterler şık, zarif ıne• - Eksiltme 12- 1 leşrin 935 cumartesi giirıii saul 

• tin v<. kullamşlı ola- : 1 O da k•şladadır. 
• • 2 - nnıhammeu lu~dt•I 378 lira ve muvakkat 
• rak citlenir. • 
• • ltlminal 29 liracltr. 
• • il - isteklilerde kanuni i~am~lgalı vtı.~ikası bu-

•••••••••••••• lunacaklır. 

YENİ MERSİN 
Nüshası 5 kuruştur 

Türkiye Hariç 
için için 

4 - Şarlnamrlm· :ılaydadı r. Fazla hi lgi t>din ruek 
islt~yeııl~r sa tın alma ~t·misyoman . ı mi'tracaal etlB 
bılirl~r. · 26.28 ı.3 

~-~~--~~·IJ•••• 1 30 Liraya 1 

• r., 
, LvJı --? 

~ ~l 
......o.. 

.DARA 
6iRiKTiREN 
QA~T-[;ObQ 

-·-·--·····-·-·--·--············ ····-··········----······--·---·····~· ···-··-----···-·--

• 
Tarsus ıcra memurlugun~an : 
935/574 

1 No. Tarilıi 
72 Temmuz 

928 

Ciıısi 

tarhı 

il r. k l ti r .\1. ll 2 Ki y meli 

6 4351 l lH' l ıt~ r 11. 
8L726 K. 

SINIHI 

ll~vkii 

bağlar 

başı 

Şarkan bay ~1.-hmed 

lled i )'C ta rl:.ı~ı şi uıa len 
cerrnhPu Larik • 

garhen hayan 
suhilJi serıt>l 

Alacaklı: ~uheri O. Zahil . 
borçlu; Cinci O .. .\hnwd. 

Yukarıda hududu ve evsafı yazılı Tarla açık artırmaya 
konmuş olup şartname 28-9-935 tarilıindm itibartn dairemizde ı~rkts 
görebilecedi gibi 2~-10-935 tarilıine milsadif P.ızartesi günü saat il de 
açık artırma ile satılacaktır. Artmrı.n bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini bu/maaıtı taktirde son artıranm taahhüdü baki kalmak şarlile 
12-IJ- Q35 mimıdif Salı günü saıt 11 d~ dJirernizJt y.ıpı/tıcııkolan 
artırmada gayri menkul en çok artırana i/ı11lt rdileuf!indm taliplerin mu 
luımmm kıymetinin yüzde 7,5 nisbetinde pey akcası veya milli bir ban· 
kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

2004 numaralı icra iflas kımunumm 126 met maddesi diJrdüncü /ık· 
ıasına tevfikan bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılarla differ bir 
alakadaranının ve irtifa Jıakkı ve lıususile faiz ve m(lsarife dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbite/trile 
bildirmeleri aksi taktirde tapu sicilinde sabit olmadıkça satış btdeli pa;• 

/aşmasından malırum kalacakları ci/ll'lle alakadarm işbu madde fıkrasına 
göre hareket etmeleri ve dalıa fazla ma/Iİmat almak isftJ't11lerin Tarsus 
icra dairtsint müracaatları ilfıll olu11ur, 

!iDWMtilJJ!m&nlmlm'I 

TÜRK. DOK.U.MASI 1 
KALIN BEZ 

Çadırlık - Muşamba/ık - Tentelik 

Abone~ 
Şeraiti? 
Senelik 

Allı aylık 

Üç aylık 

ı::: Kr. 
1
::: Kr. ~~ Taksitle ~ m Ismarlama ucuz elbise 1i nu ıınıere ilııiyacı ":ıııı:ır .s .. ı:ıııik uan-

irti ~ kası k a rşısıntla A ll \1 El) .\ v~.\ H OÜ-LU Tt·ci IH 300 500 

M En iyi ıuakasdar tdiuclen çıkan, ~n lüks M ~vinıh~n tP.darik eılr.hilirlıH' . 

M PU ucuz f>U son nıoıı~ı ve motla~·a gör~ y.-rli em '1tızk1)r _ıuağazada lıalis Crfa ~aıl•~ Yi:l~I, 
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