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Tasarruf haftası 
Münasebetife 

Ankara stadını açarken ... 
Başbakanımız mühim bir nutuk söyledi 

2 An/cara 16 - ( A.A ) 
Başvekil ismet lnönü dün 
An/cara Stadını açarken şu 
nutku söylemişlerdir: Anka
ralılar bize bu güzel eseri 
Ankara valisi Tandoğan 

verdi huzurunuzda kendisine 
karşı teşekkiir ederim. Tür 
kiyeyi idare edenler stadyo
mu en kıymetli mekteb gibi 

her yerde . kurmaya çalışa
cak/a,dır. Turkiyenin istik 
lcilini idare edecek olan genç 
nesil açık havada açık me.11· 
dan/arda yetişecektir. Bu 
toplantıda hepinizin bayra
mınızı kutlulanm sizinle 
beTaber bütün Türkiyenin 
bayramını kutlu laya l ım 
bütün Türkiye ile beraber 
başımız ve canımız olan 

Atatürke sevgi ve sayğıla
rımızı sunalım bayramını 

lcutluloyalım. A 'le.ad aşlar 
unatmayalım lci bu gün bü
yüle davamız, Sancak mese-

H er sene birkaç büyük 
fabrika kuruyoruz; mun

tazam bir program dahilinde çalı
fıyoruz. Beş senelik programları· 

lllız birer çağlayan gibi amtc na 
dog-ru akıp gidiyor. Karilerimi 
hayrette bırakacağını emin olarak 
~ydedeyim ki : Bunıaya son gi
ditimde tamam 163 sanayi mües
lesesi mevcut olduğunu not et
liın. Düşünmeli ki 163 müessese 
deki makineler büyük Lir heye
canla ve Türk'ün bu İnkılabını 
alkışlayan derin bir sevinçle bir 
kalp gibi çarpa çarpa çabalıyor
du. Dün neyimiz vardı ? Bugün 
nelerimiz v1ır ve nelerimiz olacak: 1 
Bunları düşündükçe bu makineler 
ta kalbin içinde çarpıyormuş gibi 

=-~~~=-

lesi cemiyeti akvamda mü
zalcare ediliyor. Yürekleri
miz de heyecan ile doludur. 
Dost F ransadan cemiyeti 
ak'Vamdan emniyet ve ls 
tile.lal bekliyoruz. 

Milletler cemiyetinde 

Antakya - lskenderun meselesi 
kı\'anç duyuyor insan. 

İktisadi zaferimizin dışarıdaki 
.Jtisleri çok derindir. Bize iktisadi 
köle nazarile bakanlar şimdi bi
ziınle beraber çalışmayı amaç e
dinmişlerdir. 

Ankara 16 - Hariciye 
vekilimiz Tevfik Rüştü A
ras milletler cemiyeti kon
seyinde söylediği nutukda 
tezimizi müdaf a eden hu
kuki ve ekonomi delilleri hu 
/asa ettikten sonra ihtilafın 
devamı müddetince müna
zaalı aTaziden Fransız. kıt 
alarile Türlciyeye ve Türk 
/ere alehdar unsur/adan mü-

iktisadi yürüyüşte, her inkılap
ta oldutu gibi, ferdlere düşen 
büyük. bir ödev vardır: Bu ink.ı
lih., bu yürüyüıe uymak. Hedefi 
herkes biliyor. Bu hedefe lıerket 
koşmalıdır. Hedefe koşmak için K 1 d 
ftrdlerin uhdesine düşen iş çok ö y er e 
b.aittir: Yalnız yerli malı kullan-
ııı.ıt. Giyecetimizden yiyecetimi- tif Q 
te kadar yerli her şeyimiz var. • • 
Oiaaayanları da yapmalıyız, yapı- Yomra köylerinde çok 
)Oruz ve yapacaj'IZ. Ta ki kendi hastalık var. Kocabada 
htımızla kavrulalım. 

yerli malı kullananlann bilerek hastalar sergi halinde .... 
~tya bilmiyerek yeptıfı hizmetler Bu yazımıza da Sıhhat 
lonauz ve sonauzduı-. Çok basit 
bir misal alalım: Yerli bir kuma- müdürünün ihtimal canı 
''" elinize kadar gelmesi, yüzler- sıkılacak a m a . . . 
Ce vatandaşın ekmek yemesi de-
1'1tk detil midir? iptidai madde- Ha/talardan ,beri Yomra 
•inden nekadar müstahaıl, köylü, köylerinde hastalık v a r . 
çiftçi ve tüccar istifade ediyor; Kocabada Tifo şiddetini ar 
bu maddeyi mamul hale koymak. 
İçin nekadar amele, tehirli, mü- tırmıı, bir evde birkaç has-
bendis, memur para alıyor. Bun- ta olduğu. hastalığın sergi 
1-r ince göremiyen her rözün halini aldığı beş altı kişi 
ıörebileceti taraflar. Diğer ikti- nin de öldüğü haber alın 
"di faydalarının en önemlisi: Pa- mııtır. 
"tınız yine bize kalıyor. Milletler ihtimal, bu haberi duy· 
de, hariçle temularında, ferdlere duğumuza, yazdığımıza, sıh-
benzerler. Ferd kendi cebinden, J 
ı._ hat müaürüne sorup onun ...._11ndan nekadar verirse kendi 
Cebine veya kuuına ok:adar veya istediği gibi, ehemmiyetsiz 
°"dan fazla girmelidir. AUi tak- fiğinden bahsile Y a z m ı ş 
tirde bu ferdin ikibeti nuıl aç- o l m a d ı ğ ı m ı z a, Sıhhat 
4ktan ölmekten ibaretse milletler Müdürünün gine canı sıkı
de daima müstehlik olup parasını lacak, /akat neçare ki, gö-
bep harice verir, hariçten para k k l · t 
•'- L 1 d rünen ög ı avuz ıs eme ..._Caa; if er yapmazsa mevcu unu 
tntetir ve günün birinde aç ölen diğine ve Doktorların biri 
bir ferdten farklı olmıyarak iflia ıelip biri gittiğine göre ar· 
'derler. Yerli malının çotalmuı, tık mızrağı çuvala sığdır· 
lıtrice okadar paranın çıkmasının maya savaşmıgacaktır I 
0ııüne ıeçecek ve iktisadi muva- Fakat duyduğumuzu du 
ttnemiz.in teminine hizmet ede-
Celttir. yurduğumuz için kızmaya 

ve sonra hakikatleri gizle-içimizde kara düşünceli, menfi 
tııhlu kimseler pek çoktur. Ken- meye ne lüzüm var: Gere-
diıtrinden başkalarının yaptıkları- le.en tedbirleri va/etinde al
Ilı katiyen boş görmezler. Bu mak ve göstermektir asıl 
~rim tipleri, dilini çıkartıp ıs- vazi/e I 

Çalan yılanlar gibi, aık aık 1-la-rd_a..;.n_e_l_be_t_te-aa-ğl_a_m_d-ır-. Ba-z-ı -y-er-li 
'-'tınızda aörürüz ; başlarını kal-
dı • mallar, hariçten giren bazı mal-
,rırtar, yüzlerini buruştururlar, lara nazaran bahalı gibi rörün

tozıerine sinsi sinsi bir gülüş ve-
l' mekteyse bunda iktisadi birçok 
trelr. .. yerli malı dayanmıyor, amiller vardır. Bu, mutlaka onla-
~trli malı bahalıdır " gibi safsata- rın bizden ucuza mal ettikleri 
d~ yumurtlarlar Bunlar, iyilik manasında değildir, Zaten tali bir 
~lllanlarıdır, nurdan hoşlanma- •-

) takım sebeplerle gayeden uzaır.-
._'n baylrnşlardır. Yerli malı aag--
~ltldır; kontrol altındadır. Üze- laşmak inkılapçı Türk çocuğuna 
'd • yak1Şmaz. Kendini bilen her Türk, " elti, evdekilerin Üzerlerindeki 
'' 1 mühim bir sebep olmadıkça, yerli ~ i malları aenelerdenberi kul- malı kullanır. Bu bir boyun bor
L Yoruz. Yerli malıylc yapılan 
'ltr cudur. Türklük yerli malı yolun-ıı~- fey dışarıdan gelenden ucuz-
"'lf y da seferberdir. Her ferd, bu yol-l......: erli malı, Avrupanın müa-
""'1 L da kalpleri bir kalp gibi çarparak ili eıı;e malı olarak yaptaA-ı, hariç 
).._yı kazanmak mak.sadayle yürümelidir. 

' 1atmak üzere çıkardıtı mal- Hayrettin Ziya Taluy 

rekkep kıta/arın çelcilmele 
rini ve milletler cemiyetinin 
bir komserinin fili idaresi 
altında oraya uf ak bir ir
tibat }andrma kıt 'ası gön
derilmesini istemiştir· 

Buna mukabil Fransız 
hülcümeti Sancak dahiline 
üç bitaraf devlete mensup 
müşahid gönderilmesini ve 
orada bulunan ilcive Fran-

Uzak şakta 
vaziyet vahim ! 

Japonlarda kara 
ve deniz hazırlıkları 1 

Ankara 17 - ( A , A) 
Uzalc şarlcda vaziyet va

hametini muha/aza etmek
tedir. Nan/cinde örfi idare 
ilan edilmiştir, Japonların 
mühim deniz hrzırlıkların
da bulundukları ve Şimalr 
Çinde ve bilhassa Tient 
sin mıntıkasında kara ve 
hava kuvvet/erile harekete 
g e ç e c ele le ri Şanğhagdan 
bildiriliyor şehrimizdeki Çin 
sefareti asiler elinde bulu-
nan mareşal Çankay Şekin 
katledilmediğini bildirmek 
tedir yine ayni mebadan 
verilen diğer haberlere gö
re hükumet kitaatı Şian/u
yu muhasara etmi,ler mora 

Bozulan bir yol 
Soğuksu yolu 

sız kuvvetlerinin geri çekil
mesini 'Ve usıl mesele hak-
kında karar verilinceye ka
dar Fransa Suriye muahe 
desinin Fransız meclisi 
mebusanınca tastik edilme
sini teklif etmiş ve bu tek-
lif Türlciyenin müstenkif 
reyine mukabil konseyce 
kabul ecıilmiştir. 

. 
Sancakta 
vaziyet .. 

Ankara 17 - Havas A
jansi Halepten bildiriyor: 

Sancalcta sülcün hü/c(ım 
riTnwlctedir bununla berabc,. 
muhtemel hadiselerin ö11üne 
geçmek için Türkiye huclu-
dunrla emniyet tedbirleri 
ittihaz edilmiştir . Suriye 
Mebusları Arab ve Türk 
ahalinin intihab mücadelesi 
esnasınde ilci kişinin ölümü 
ve yirmi kişinin gara lan· 
masına sebeb olan hadise
lerden dolayı mütte/ilcan 
müteessir bulunmaktadırlar. 
şal Şangsulian kıtaatıda 
bu kut1vetlerin rabıtasını 
kesmek ta/eviye kıtaatı al-
malarına mani ol~alc için 
taarruza geçmiıler demir 
yolu ile bir çok köprüleri 
atmışlaTdır. 

Her gün 

imaret mezarlığını reçerek Sotuk:au yoluna girdiniz mi, 
öyle bir bozukluk, öyle bir perişanlıkla karşılaııyonunuz ki, 
hele otomobile binmiıseniz daha çok pişmansınız yola çıkbtı· 
nıza : Zavallı yol bu noktada temamen yolluktan çıkm11; ve 
adeta bir iskelet halini almıştır 1 

Erdog-du mahallesine, kışlaya, askeri hastaneye çıkan, So. 
ğuksuyun ve daha on, onbeş para köyün yolu olan bu zavallı 
yolun bozukluğu, perişanlığı yalnız küçült bir kısmında, imaret 
mezarlığından sonra hemen ikinci virajda, aşağı yukarı seksen 
yüz metroluk bir mesafe içinde toplanmaktadır. Yani birkaç 
bin, hatta birkaç yüz lira istiyen ve uzun boylu muamelelerle 
yapılması icap eden bir iş olmaktan ziyade az para ile çarçabuk 
ve emaneten başarılacık bir tamir işidir. 

Soğuksu yolunun bu kısmı okadar bozulmuş, okadar 
fena bir şekil almıştır ki, otomobiller buradan reçmek isteme
mekte ve geçenler dahi, içindekilerin içini dışına çıkarmak
tadırlar! 

Tamiri gereken yer, dediğimiz gibi ufak bir kısımdan 
ibarettir. Bu küçük ameliyeyi yapmak için bütün Sotukau yo
lunun baştanbaşa bozulmasını veya bozulmayan o yolun ibaleten 
yapılmasına mı bekliyeceğiz ? 

Eter bu yolun bu kadar fenalaşmış olduğundan henüz 
malOmatımız yoksa, soralım öğrenelim. Öğrendikten ve rör
dükten sonra eminiz ki, hiç vakit geçirmeden, yolun daha çok 
bozulmasına meydan vermeden ve daha fazla masraf kapıları 
açmadan bu tamir işini en tezelden başarmak istiyecetiz ve 
bqaracağız l 

Yenlzol 

İhracatın murakabe ve korunması! 
TUrk ticaret plAnçosunun en 

milhim unsurunu toprak mah-
sulleri teşkil eder. Bu lllbarla 
bi~ her milletden daha çok bu 
milli mahsullerimlze P.hemmlyet 
vermek mecburiyetindeyiz. 

BllyUk savaştan sonra degt
şen lktisad telakkilerine göre 
her devlet kendi sosyal bllnye
!'İ •ıe göre en iyi kalkınma çare
lerini göz önUnde tutarak umu
mi yUrUyUşfıne istikamet ver· 
mi;lir. 

Halbuki; bizde eskiden kalma 
kötn bir itiyat vardır MUstah
sllden itibaren mOstehlike ka
dar uzanan hat Qzerlnde çalı1110 
mutavassıtlarm ekserisi milll 
mahsulü taşlş ederek hile yo-
luna sapmak gibi zararlı bir is
tikamet tutmuşlardı. Binaenaleyh 
vaziyet bu hallle devam ettiği 
milli mahsullerimiz cihan piya
salarında mn'jteri bulamamak 
ve dolayıille satılmamak tehli
kesine maruzdu Şu halde m"C· 
bur olmadıkçıt Tilrk mah alma
yan dnnya mustehllklerl bizi, 
bu kötü yolda daha fazla yürü
mekten ala koydu. Esasa mua-
sır iktisad telekkileı ine güre 
ticsretde dürllst hareket etmek 
ve ekonomik hayatta ahlAk ve 
karekter dllzgQalQğU göstermek 
meşruttur. Bu, mllletln umu ·ııl 

menfaatleri zaviyesinden oldu
ğu kadar f erdleriıı şahsi meof a
atleri bakımından da ehemmi· 
yellidir. Bunun için müstehlik 
piyasaları kıtybetmemiz ve ra-
kiplerimizin d')ğru iş görmeleri 
ve bilgiye dayanan ekonomik 
hareketleri neticetoıl olarak ci
han piyasalarında mllll şerefi-

miz içia. aerüli ola& mev!HJ 
alamıyorduk. 

Vaziyet bu şekilde daha faz
la devam edemezdi. ÇOnkO bi
zim toprak mahsullerimiz milli 
varlığımızın bir sembolidir. Şu 
halde bazı dar dQşQncell insan-
ların şahsi menfaatleri için u
mumi menfaat daha fazla feda 
edilemezdi. 

Binaenaleyh yapılacak iş : 
ferdlerln şahsi menfaatlerinin 
gemlerini çekerelç ulusun yQk· 
sek menfaatlerloi hakim kıl-
maktır. işte bu gayeye varmak 
için 1705 numaralı c ticarette 
taaşlşin meni ve ihracatın mu
rakabe ve korunması hakkında• 
ki kanunla bunu ikmal ve it
mam eden 8018 pumrolu ka
nunlar neşrolundu ı işte bQtQn 
bu mevzuat kötO, geri ve za
rarlı ltlyadları yerinden sökOp 
atarak, iyi, duj'ru, Heri ve fay
dalı dQşQoQş prensiplerini ala
kalı dımaalara perçinlemek ga· 
yesloe matuftur. 15 ilk KA· 
nunda tatbik sabasına giren 
3018 numaralı kanun TOrk ca-

lngiltere 
Habeşistanın ilhakını 

tanımamış l 
Ankara 17 - lngiliz Dış 

Bakanı Eden Avam kama 
rasında herhal JJ~ takdirde 
lngiliz hükümetinin Habe
şistan ilhakını ltulcukan ta
nımak fikrinde . olmadığını 
söglemiıtir. 

Poliste terfiler 
ilimiz emniyet müdürlü

ğü kadroJu memurlarından 
lsmail B i 1 g i, Muammer 
Tunç ve Talat öz/can üçün
cü Komiserliğe te,.fi etmiş
lerdir. bunlard•n Muammer 
Tunç Samsuna, Talat öz/can 
Karsa tayin edilmiş ve dün 
yeni memuriyetlerine gitmiş 
/erdir. lsmail Bilgi Trob
zonJa ibka edilmiştir. Çalış-

. kanlık ve iyi ahlalclarıle 
tanınmış ve Jevi/miş bu 
güzide memurlara yeni oa
zif elerindı de b a ı a r ı la r 
dileriz. 

mlasının aıı menfaatlerini koru
yacaktır ı 

Ekonomi bakanllğıoın Oze
rlnde ehemmiyetle durduau 
mesele şudur: Madam ki biz ba
rice mal satacaaız mlUl mahsul
lerimizle kalkınma hareketleri· 
ne hız v.,recetıı. O halde bu 
mahsulleri harice sevk edecek 
mutnassıtlann keyif ve arzu
larına işi bırakmak mllll şere· 
fimizl baltalamak l:ıtldıdıada o
·1anlara bilerek musaaıı1ha gös
termek demektir. ÇOnkU bizim 
milli mahsullerimiz mllll şere
fimizle yakıoen alAkalıdır. Bi
naenaleyh uluıun yQk.aek men
faatlerinin batlı oldutu ve ulu
sal şeref ve haysiyettmlıl Ugl
lendlren bOtQn lşlerUe zerre 
kadar tolerını göstermek Ata
tOrk hQkQmetlnln şlan delildir. 
biz bu maksadı temla için şah· 
si menfaati ba~ı to} bırakma
mak ve onu dalma devletin 
yOksek kontrolQ altında bulun
durmak mecburlyetioileyiz. işte 
bu haklı zaruretler neticesidir ki 
Tnrk kanunları mllli mallan· 
mızdıı mutavassıtlık yapanları 

u u bir takyidat altına alarak 
onlardan temiz karekter ve bil· 
giye dayanan dllzglln bir iş bir-
llğl istemektedir. MQstabsllden 
itibaren en son mutavassıta ka
dar bir iman manzumesi halin
de kafalarında kökleşme lol is· 
tPdlğimlz bu zibniyeU, b 1 z e 
TUrk ulusunun yarın, bugQnden 
daha rahat ve endişesiz yaşama 
imkanlarını he1nrlayacaktır. 

Ekoooml bakanııaı T Q r k 
........ ~ ..... 1!1*11 ~---
slnde to,plaJan ve bu tabtue 
kaaunl tatbik Mbauuı korten 
bunun tam cereyanlDI da yatınen 
muşabede ve murakabe etmek 
Ozere en iyi elemaalanndao 
seçtlat gençleri bu lfde kontro
lör olarak tavzif etmektedir. 

Serbest mubadele devrinin 
köhnemiş iklaadl hDrriyetloden 
tamamen sıyrılmış ve dinamik 
lokllAbımwn 1enl •e ileri fl
klrlerlle beslenmiş olan ekoD<Jıııı 
mi baluınlJlmuı tek blr parolaıı 
verdır, dalma ber Jel'de •• her 
zaman TOrk Jllllletlntn ,akaek 
menfutleıtal konımak ve T1lrk 
lnkllAtııom besleytcf ve bekle
yici bir uoıuru olmak, bunun 
lçlo icap ettltl yerde ferdlerin 
şahsi menfaatlerini feda ederek 
ulusun umumi menfutlerlnl 
bakim kılmaktır. Atatnrt lnkl
lAbının euurla katılqmış ve 
nu haline gelmiş prensipleri· 
nln kuvvet menbaı bu ana eaa1-
larla OrOlmOşUlr. 

Caarayan 
Az, ÖZ 

Kız sanat 
Okulu açılırken .•• 

Kız sanat okulu bu abab •· 
çılıyor .. davet oı•ıaına göre 
mektep, törenle ~ıyor de
mektir. Halbuki Tnbzonun ev 
ve alle hayatında Wk eaaıh de
tleikllkler yapacapıı blldlAtm~ 
bu bilgi ve marlf et yurdu, ıal· 
nız keodlkendlne duyarak deııt, 
biraz da kendini duyurarak açıl
mış olmıh1dı •.• 

Kız sanat okulunun mOdQr 
ve mualllmlert geleli aylar ol
du. Blna hazır, kıdro haar, •· 
kın akın kaydoluomata gld~n 
talebe QOktan ha11rdL Yalnız 
hazır olmıy•n mektebin eşyası 
idi. ve zannediyoruz ki onun da 
Trabz'loda temini pekala mQm. 
kOndO. Bu noktayı önc~en dO· 
şooseydlk daha çok ve çabuk 
kazanırdık ı 

Mektebin sayın idare ve ta. 
llm heyeUne uygılar, mektebe 
akın eden bayanlara tebrikler 
bizden" 

B·I 



SalJ/a 2 

Antakya, İskenderunda ürfi idare 
Havas a1ansının, Fran

sız matbuatının bir sürü 
tekziplerine rağmen Antak
ya ve lskenderunda ürfi 
idare ilan edildiği ve ha· 
la da bütün şiddetile devam 
ettirildiği söz götürmez' bir 
hakikattır. . 

Antakya mevki komutanı 
Mersun imzasını taşıyan 
ürfi idare beyannamesini 
Tan gazetesinde gördük. 
Antakyada asagıı namına 
işlenmekte olan cinayetlerin 
resmi bir vesikası olan bu 
beyannamenin bir tarafı 
Tıirkçe yazılmıştır, Türk 
olmadığını iddia ettikleri bir 
memlekette,· Türkçe beyarma
me ile kimlere hitap ettik
lerini beyannameye ilave 
etmeleri icap ederdi. 

Bu beyanname Sancağm 
Türklüğünü teyit eden ve 
kendi ellerile bize verdikleri 
yeni ve kıymetli bir vesikadır. 

Elli gri Alsaslorenin ma
temini tutmuş olanlara; el
li yıl içinde dallarda ötüşen 
kuşlara bile kendi kültürü
nü aşılamağa çalışanların 
en sonunda elli yıllık çalı"ş

manın mukô/ atı olarak el
lerinde ne kalmış olduğunu 
soruyor ve cevap istiyoruz. 
şüphesiz bir hiç ve hoşuna 
bir emek ... Bunu herkesten 
iyi Mersunun bildiğine şüp
lıe yoktur. 

Antcıkyada tatbik edilen 
şiddet usulü günşi balçıkla 
sıvamağa kalkışmak kabi· 
1 inden ve çocukça bir hare
kettir. Bu yolda hiç bir ne 

tice elde edilemigeceğini 
Dorgolar, Mersunlar pek 
iyi bilmelidirler. Yapdıkla 
rı ve yapmağa devam et
tikleri zulum kendi elleri-

le kendi alınlarına bir engi · 

zisgon kahramanı damgası 
vurdurmaktan başka hiç bir 
işe yarama%. Milliyet Ruhu 
lavlarını göle/ere fişkırtan 
bir volkandır Fetheyi kapa
mağa çalrşmak o volkanın 
daha müthiş ve sademeli bir 
şekilde feveran ve indi/ aını 
intaç eder. Sancak Türklü
ğünün ruhu ögle bir güneş 
den ısınmaktadır lci o güneş 
20 inci asrın mazlumlarına 
m~hraktır. Onun ışıttığı 
mılli ruh, yarattığı milli 
iman söndürülemez, öldürü. 
lemez. 

Barışa en çok ihiyacı o

lan ve barışa daima hız · 

mete hazır olduğunu cihana 
haykıran bir milletin; S.ın 
cakta kendini temsil eden
lerin tuttukları yolla bir
birine temamen zıt iki vec
he arz ettiğini hayretle gifr 
melctegiz. Bu ne kerhiz bu 
ne turşu darbı meseli de bu 
hali ifade edecek belağatta 
dejildir. 

Antakya komiseri Dorgo
ga,· maarif müdürü Mithat
ın Türk matbuatının neşri 
yatını Fransız matbuatının 
sükünle karşılayışı hakkın
da sorduğu suale o neşri
yata biz burada filen cevap 
veriyoruz dediğini Cumhu 
riyette okuduk. Türk mat
buatı çok sarih bir hakkı 
terennüm etmektedir. Sükut 
ise hakkı teslim etmektir. 
Fransız matbuatı eğer hakkı 
teslim eder mahiyette süküt 
etmiş ise, çok necip bir ha 
rekette bulunmuş demektir. 
Dorgo Antakgada işlenen 
cinayetleri Türk matbıfatı
nm büyük bir hakka istinat 
edrn neşriyatına cevap ola
ruk gösteriyorsa; katiyetle 
bilmelidir ki bu hareket 
Ne/'inin Sehami kazasına 
gökden nazire inmesi gibi 
bir hadiseye yol açmak Ü . 

zeredir. Büyük Başbakanın 

"Türk milletini çıldırtmak 
demelctir,. diye ta'l•sif ettiği 
hu hadiseler, her vesile ile 
emri vakileri takbih eden 
Türk milletini,· bir emri va
kıa mecbur eder ve Dorgo
nun cinayetlerine gökden 
bir nazire endirirse bunqn 
mesulü elbette ve yalnız 

Doryo ve hembaları olacak
tır. Türle milleti cihan su/ 

hu için şayanı takdir bir 
kudrettir bu kudret elinde 

olmıyan sebeplerle bir emri 
vakıa mecbur olursa bu 

emri •11alcıi gine sulha hiz
met etmiş olmak için ihdas 
edecektir. Çünkü bu emri 

valci her halde bir anarşi 
ve hercü merc menbaımn 
kurutulması fJe sınırlarında 
barışsever bir ülke yarat
mak gayesinden uzak ol

mıgacaktır. Şimdilik Türk 
milletinin vezi/esi Uluslar 
konseyi müzakeratını rvekar 
ve sekinetle takip etmektir. 
Hale, samimiyet, hüsnü ni
yet bizi hedefimize ulaştı
racaktır. O günü bütün bir 
itinıad içinde helcligoruz. 

P. 

"Yeniyol .. un Tefrikası: 6 

KÜÇÜK Si.LAHŞOR 
/ngilizceden çeviren : Hayrettin Ziya 
Düşünce~inin doğru olup ol

madığına da bir türlü karar ve
remedi. 

Dndı, bu işi bayanıoa hiç aç
madı. Çocuğa her nekadar "cesur 
çocuk .. demiştiyse de valt'ayı ba
sit bir vak'a telakki ediyordu. 

Ertekin, kendi kendine " Ay. 
günü kurtarmam kabil değil ki .. 
diyordu " korkağın birisidir. Onu 
tehlikeye düşürecek fırsatların 
hepsinden kaçmak için elinden 
gelen dikknti gösterir. Ağ-ladığı 

zamandan başka zamanlarda dai

ma güler. Şu halde düşeceği mü
him bir tehlike kalmıyor demektir. 
Ne suretle silahşor olabilecetimi 
t,iJmiyorum; vesselam ,, 

'6öylcçe •ôylone ıöylıne bah· 

çe kapısının önüne doğru yürür
ken sokakta, acı acı bağıran bic 
köylü çocuğu gördü. Kendisin· 
den daha büyük bir çocJk ona 
dehşetli eziyet ediyordu. 

işte silahşorluk için bir fırsat. 
Ertekin bir dakika içinde kapıyı 
açtı ve kendisinden daha uzun 
boylu, daha reniş omuzlu olan 
çocuğun üzerine atıldı. Şiddeti~ 
bağırdı: 

- Alçak seni. Çocı.ğa eziyet 
ediyorsun ha. Al sana, al bir 
daha, al bir daha, bir daha ... 

Küçült sert yumruğiJe okadar 
vurdu ki çocuk reriledi. Ve geri 
reri birkaç adım rittikten sonra 
ona hıyreUe bakb. 

Ertokiıı, çocuf un öalbıde yum· 

/YEN/YOL} .18 Birincikanun 936 

Katinin tablolan J Sağhk 
12 llidncikılnunda hıışlıyan için yetiştirdiğini daha çok Ure· milyonlar tuttu K A N s E R 
Haftanın manası 

h'lft ının ulusal vıırlığımızıı tut- tecek, yurdda iş hacmi artacak Bir müddet e'lıvel ve/ at 
tu !ll meşaleyi yakışımızın ye· kOylnnUn yilzll gülecektir. eden meşlıur itriyat amili 
di:ı ·i yıl dön!lmU irindeyiz. A· Gnclerimizi lınftnnıa çıırluıı- Koti (Coty) nin Paristeki 
''tk alınla yaşanın davamızda d:ı bir kere dalın bilNiikten 'le k Al • d d bl 
\ sonra gözetcL·e~imiz ikinci aok- ı ame a ıın a mevcu ta o 
biıe yeni bir hareket suuru ve- k~l k · l ·1 d ha ·· ta artırma n• ·biriktirme amacı- ve u e sıyon arı ı e a 
ren bu çok ha~·ırlı işi de ulu b · t k d d ~ · " dır. .11 rtıı·ııı ... k için her haldo ır a wı na ı e eşya mııza-Önderin bir işareti ile y11 pmı ltık. ~'"\ .. /. 

fazla kazanın.ık lflzırn gelmediği gede ile satılmıştır. ki giin 
Ulusal ekonomi ve arttırma artık mnaakaşa edilmez bir ha- devam eden müzayede neli 

kurumu dUnyayı saran ekono- kikat haline gelmiştir. Kazandı. cesinde Kolinin tekmil ko 
sıkıntıları içinde doğmuştu. Ku- ğımızı ihti~ açlarırnıza göre ayar leksigonları, 7.724.000 /ı-
rumun ortaya nttığı tfikirler etme~ini bilmeliyiz. b l 
yurdda hem buhranı karşıla· Burada ataların "ayağını yor- ranga yani izim para i e 
mak, hem de öz ve fstikllllli gnnrna göre uzat,, sOzOnü tatbik diirt yüz otuz küsur bin 
ekonomimizi kurmak yolunda edeceğiz. Ayağını yorganına gö- /irnqa sntılnuşttr. 
önemli birer parola oldu. Geçen re uzatmak bu ııe güzel söz. Bu eşya me.11ammia. On 
her yıl böyle bir hareketin ne Dllzenli ekonominin hnlk ağ- d<Jrdürıcu Lııi tarzrnda bir 
kadar fay lalı olduğuuu bize a zında ndı budur. Atalar bu soz- ::.ulon ta kum 330 000 f ran. 
çık olarak anlattı O gllnden bu le bize, bDtçe yapıo; r,ideriniz ga. rnı•şhur he!Jkeltraş !-fan-
güne hızımızı gittikçe artırarak rclirinizden askın olmasın diye donun eseTi olrın bir Vol 
ilerledik, gösterilen hedeflere haykırmaktadırlar. Artırmak ve toire btistü 65 000 franga 
birer birer varıyoruz. Bundan biıikliı'mek i\'in lUks olduğu 
·0nra da bu yolda ayı.i heye- zaman :r.odişiwizdeıı,,, fakat her sntdmışlzr. "Güzel Straz
can ve lııacı.,la yQrllyüş hızım zaman "işimizden,, artıracağız burglu kadm,, işimli tablo 
cksitrniyeceğiz, nrllracnğız. de\'fiın böyle btiyor. Geri kul- da 7.570.000 franga kadar 

ıler şeyile yeni ba. t.ın bir dığıı ıız J"tı''ar önl mULde birer çıkmrştır. 

Nasıl hastalıktır, ne 
suretle teşhis edilir? 

Tedavisi için mevcut 
vasıtalar nelerdir? 

7 
Kanser, insanlara m u

sallat olmuş tehlikeli b i r 
ti/ el ve müthiş bir felaket 
olduğundan. muhtelif mem
leketlerde birçok hekimler 
ve münevverler huna karşı 
koymayi düşünmiişler v e 
sosyal savaş teşkilatı y a p 
mışlardır. 1 l k teşkilat 7 8 
inci asırda lngilterede yapıl 
nuştır. S o n r a Amerikada, 
Almangada veFransada bu 
gibi içtimai mücadele leş ki· 
liitı meydana getirilmiştir. 

Bu fpşki 1citın esasları 
şun/o rtlı r: 

7 -Fenni tetkikler v e 

vatan yarntıyoruz. Batı, bizi ar- dağ l.Ji uuı.ı yt r ?ı.ı!arı iter lvluzayede esnasmda bir 
tık, yalnız Hnm madde çıkarım halde, ana ımdemızı gevşek 

1 
hôdise çıkmış ve bu hadise 

kömür yllzln insanlar bilmiye- tutmazsak aşacağız .. Humda Is- 1 / it . . h .. t.. . . t kd' 
cek. ileri teknikle topraklarımı- met lnöııü bir kere daha aygı v 0 . aırem us u ıçın ° ır 
zın üsUl gibi altını da i~liyece · ilt! anacnğıL. Dürt beş yıl önee Pdt!Pn k111mPf 250.000 /renk 
ğiz. yıllnrdır hep nçık vererek ~·U- olauğu halde, bu nudide 

araştırmalarda bulunmayı 

temin eden kanser lcibratu
varları, ve bunlara m u n-

Blltün ergemiz kimseye avuç rUyen devlet bOlçesini : bu du- san 'at eserinin 65,UOO /rank 
açmar1an ya~uyubilmektir. Bu- ru~ arl~k böyle ?evaıu edemez gibi çok düşük bir Jiata 
nun için tnbii olarak ı-ıkıntı çe- deyıp bır hamle ıle denklcştir- elden çıkarılmasına sebeb 
k · f k d b mişti. O güuden beri devlet fi. A • 

·eceğız u ııt sonun ıı Utlln nansı sapasağlam ilerliyor.. olmuşf ur. Hadıse, mezad 
gençlik bizimdir. d k l b 1 k 

YOzllntııı ttkını bembeyaz bir Biriktirmek geleceği snğl&- esnasın a, a a a ı arasın 
sorguç gibi başında ta~ıynn ls- nıak demektir.Hayatta sağlağın da bulunan M. VV ali ismin 
met lnönO bir sene önce para- veftt etmediği zamanlar da olur de bir kimsenin "bu sahte 
mız üzerindeki sarsıutıları yerli Hastalık arlık utarOkle geçmi- r!ir., diye bağırmış olması
tedbirlerle karşılnmnyıpyabancı yor, onu ancak dUuyalığııı eıi dır. M. VVall. iddiasını 
yardımlarla bu işi yapsn5dı mizden tutturduğu fennfıı ustu- isbata davet edilince Vol
TUrk parası, son para krizinde lığı ile giderebıliyoruz. Atalar terie büstünün. uzun müd
allak bullak olacaktır, her ,hal: ne iyi demişler. Ak nkçe kara 

g nn iı'indir. det bir tiyatro avlusunda de .. BngUn dimdik ayaktadır. \ 
E::,kiler kllp içine biriktirir- duran ve M. Koliye, başı Eğer bundan sonra da, dört 

beş yıl önceye kadar olduğu lermiş. ŞDplıeslı banka olmadı- koduk olduğu halde 30 fı-
.1 ğı için. içimizde lJu tek usule 

gibi unumuzu bı e dışardan ge- saplanıp kalanların artık tUkeu- ranga satılan bir büst o/-
lirmek istemiyorsak kendi ken- dug·unu so"glemı'ştı' Bu ı'fı diğini iddia edeıııeyız, · r. a-dimize sarılmadn bir an bile 

· · ı· Bövle v. apanlar belki bilme- de zabtedilmiş ve büst. bu gevşeklık göstermıye ını. Yedi yıl J 

önce airdlğimiz yerli malı ~ava. dikleri için yapıyor, fakat çok defa 65.000 franktan fazla 
şında enikonu taassupla ilerle- fena yapıyorlar. müşteri bulamamıştır. 
meliyiL. Küpte veya kasada saklanan M. VVall halkın yuhala. 

İçimizde caynnlar bulunabilir, para olduğu yerde bin sene rı arasında salondan çık-
sonunda onların yUzlerl kızara- kalsa artmaz. Yangın V. B. Se- mıştır. 
caktır. Çocuklarımıza ulusal bir beplerle yok olabilir. Oysa ki 

zam kütüphaneler t e s i s 
edilmiştir. 

2 Kan s ere tutulanları 
muayene ve tedavi etmek 
için dispanser ve hastahane
ler açılmıştır. 

3 · Kanserlerr şualarla 
tedavi etmek için Röntgen 
ve R a d y u m enstüteleri 
açılmıştır. 

4 - Kanserin t eh l iksi 
hakkında, halkın dıkkatini 
celhedecek tarzda birçok 
kon/ eranslar, ve pek çok 
neşriyatta bulunulmuştur. 
Bilhassa kanserin erken teş · 
hisiniu, kat 'i tedavi çiin 
ne kadar mühim oldu;u 
muhtelif makale ve risale
lerle halka ilcin edilmiş olup 
hergün hu vadideki çalış· 
malara daha büyük hara
retle devam etmektedir. ahlnk halinde en kUçfik bir şey paralarımızı ban1rnya verirsek sal bankalarımıza gUvenemiyen

ulırken bile yerli mi, değil mi? ılkin yangın Y. 13. Sebeple kay. ler. kendilerine nasıl gUvendik-
dı.\!o sorma~·ı verli olaııvanı, bolması korkusu yoktur. Sonra lerı·ue büvle nasıl vaşadıkları ı-------------

J ., ., " • " " • LJ35 de de 67 milyon olmuştur .. yerlisi dururken almamayı aşı- yatırılan para işler ve Urcr. lş- na şnşsınlal'. 

Son 

l. i\k y ırdn \'e ulu a üreye Ağacın boyu uzamış, gölgesi lamalıqz.Unutmamalıyız ki yerli ıyerc t ::- • Buanne k d r H k d k' · 
., ., 

8 a na a a ıının artmı~lır. Fakat yetmiyor. 100 malının kall'tesı'nı· de bı'zı'm de· rek şahsa faydalı Olur. Atalar, y m met lı'"'ı' k bold " i · 
arı e & uy u6u şı· milvonu 940 a varmadan tamam-ı b t' . . k lt kt" "ı~liyeıı demir ışıldar" dememiş- t'ld' Kökü b lk 1 " vam ı rağ e ımız yü se ece ır. ler tevekkeli ... Yurdun öte:;iııde ı ı.. ya ancı U e erde lamı:ılıyız. 

YUz yılların unuttuğu eşsiz l b t b' · t ı 
be ı. ı·ude ~·er uer yükselen e 0 an ve a ıran ır sıgor a ş r- Ne istedı'kte yapmadık. Bunu yurdu kendi alın terimizle yUk- r s ., " • • 
ko Oml. dını'nı'u 111ı'narelerı' dı' kelinin açığını, kendi kurumla- da yaparız. yapacağız. selteceğiz; bundan ötUrU oııun · n · · 
yebileceğimız bacalın· yerden rınıız hemen kapadılar. Halkın önder şöyle demişti: " Ülkn-

yeti~tirdiği tlrllnleri bol bol yi- kendı·ıı· kleı·ıııdaıı fı ... kırmı}'Orlnr. metelı' rıı· bı'le arada kaynamadı d 
· BU 1 "' • ., · uıüz, yur umuzu dUoyanın en yeceğız. tün meyvn arımız, O 

· 1 · · 't · En kör gözlere l>ı·ıe ı'lerlemek nnmuz ba~·ram .. Çocukla- mamur mamleketlerı· sevı·yesı·-yemış erımız vı aının yenı ha- " 
yat kaynağıdır. Onları bol ye- nedir anlatan çdik yollar eski- rıınıza dakikada bir patlıyan ne çıkarmak, milletimizi en ge-
mekle bir kere canımıza can den vur değildirler onlaıı biz şi~ ken dUdUk yerine birer kum niş refah vasıta ve kaynakları. 
katacağız, sonra malını iç pa- artırdıklarımızı devletin elindeki bara alalım. Kumbara, kum pa- na sahip kılmaktır . ., Bu bir 
zarda satan üretmen yalnız iç- ile birleştirerek yaptık, yapıyo- radır. emirdi. Yeni bir Akdeniz gös
ten alıcı bekleıniyecek, dıştan ruz. Şevkimizi artırmak için bu- teriyordu. Bu uğurda da Dum
da alacaklar her zaman ve her Hiç birimiz, benim biriktire- radn azıcık rakamları konuştu- lupıaardan aktığımız hızla yil
halde bulunacak, çUnktl blzim C( Jinı üç beş klıı·uşlan ne ula· ralım: Bııkın ne diyorlar: Ulusal rlldilk, yUrUyoruz, yOrUycceğız. 
topraklarm yetiştirdiğini hl~ bir cak Eiiye artmımığını nzımsamcı- artırma 1020 yılında (1) milyon Hiç bir engel, engelJeri yık 
toprak yetiştirmiyor. Bö~ le O· malı .. Bilmeli ki "damlaya dam- idi, bir metrelik ağncın ne ka- mak için içimizde besledi~imiz 
lunca üretmen hem ici doyur- laya göl olur,, ~·uk, azlar bir dar gölgesi olur. Artırma (1931) inandan daha kuvvetli değildir. 
mak, hem dışa cevap vermek araya gelerek rloğıır. Sonra ulu- de 38 milyon, 932 de 40 ve Hakkı Tuncay _______ .....;;.._ ___________________________ ~-----~~~~~~~~~~-~~~~~-== 
rukları sıkılmış ve nereye vurn
cıı.ğını hesaplarmış gibi bnşını ge
riye doğru kaldırmış duruyordıı. 

Şapkası düşmüştü, Altundnn saç
ları güneşin ziyasile pnrlıyordu. 

Tekrar bağırdı: 
- Alçak. Min'.cik bir çocuğu 

inc:tmelc, hem de böyle incit
mek. 

Çocuk, bu anda nklını başına 
toplamıştı. V nhşi bir bağırışln 

Ertekine atıldı ve onu ağır bir 
tokatla bir tarafa yuvarladı. 

Küçük çocuk sersemledi. F n
lcat çabucak düşmnnına doğru 

döndii ve ona yandan öyle bir 
tokat aşkctti ki; çocuk yine bir 
kaç adım geriye gitti. 

Tam bu esnada Ertekin arka
sından bir acı duydu; geriye dön
dü. Jfü de ne görsün ; onu kav
gaya sürükleyen küçük çocuk, 
iki clile ve olanca kuvvetile yum
ruk ' urmuyor mu ? 

Bu küçüle elleri yakaladı ve 
11lcı sıkı tutarak: 

- Seni nankör seni, dedi, ben 
senin tarafından 'olayım sen bana 
hü.:um el Ö}'le mi ? 

Kücük çocuk aloyla bağırdı, 

büyüğü lcahkahnlnrdan kırıldı. 

- Tabii ycrdım edecek, ben 
onun ağ'nbeyisiyim 

Ve alayla ilave etti: 

- Sen kim oluyorsun ? 
Eetcl:in başını astı. Şurası mu-

hakkaktı ki hiç bir kardeş silah
şorluk falan tanımazdı. 

Büyük çocuk: 

- Bay Aycanın oğlu olduğu· 
na dua et; yoksa ... 

Diyerek, Ertekinin istememe
sine rağmen, onu kollarına aldı, 

kaldırdı ve bir bebek götürüyor· 
muş gibi alıp götürdü. Bahçeyi 
ve ça:prı geçerek Bayan Aycana 
gittiler. 

Annesi: 
- Ne oldu, dedi. 
Sonra daha şiddetle ilave 

etti: 
- Çocug-umu hemen yere 

koy. Yaptığı nedir? 

Büyük çocuk Ertekini dikkat
le yere indirdi; ve: 

- Ben ve kardeşim, efendime 
söyliyeyim, şurada, sokakla kim
seye bir şey yapmadan, efendime 

söyliyeyim, dolaşıyorduk. Kapınız 

birdenbire açıldı; küçült bey 
üstüme atıldı ve bana bir sille 
aşketti ; elinden geleni yaptı. U. 
lıınmadan beni ve kardeşimi döv. 
meye kalktı. 

Ertekin atıldı: 

- Anneciğim ; yalan söylil
yor. Bir kere ben küçüğe bir fis. 
ke bile vurmadım. Bilakis o bana 

vurdu. Pis, nankör küçük 1 
Büyük çocuk hiddetle: 

- Pekala; dedi, ona vurma
dınsa bana vurdun ya ... 

Annesi, Ertekinin kalbine işle

yen sönük bir sesle sordu: 

- Y avrucuA"um , dötilştün 
mü? 

Ertekin, lcekeliye kelceliye: 

- Anne, dedi, yalan söylü
yorlar. Silahşor olmak istedim. 
Şu, küçük çocuğu mıncıklıyarak in
citiyordu. Küçük de bağırıyordu, 
inan olsun. Evet doğrusu bu. Sor 
ona.# Sormaya da lüzüm yok ya; 

yine yalan söylüyecelcler. Anne

ciğim ; olmuyor bu, ben hiç bir 

uman silahsor olamıyacağım. 

Kalbi kırılmış gibi hıçkırmaf a 
başladı. • 

Bayan Aycan, teselli ederco-

sine, kollarını oğluna sardı. Büyük 
çocuk utanmış bir yüzle onlara 
baktıktan sonra gitmek üzere ge· 

riye döndü. Fakat Ertekinin an
nesi, tatlı bir sesle, durmalarını 
söyledi. 

- Öyle zannediyorum ki kü

çük otlum size bir şey söylemek 
istiyor. 

Ondan ıonra Ertekine döndü; 

• arkası var • 

• 
Ye 
et 
tı. 
ti 
~I 
tek 
u 

ile 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 92 ] 

Fakat Cumuriyet doğdu ve 
bunun doğması, o zamana ka
darki hadiselerin tabii bir ne
ticesi ve o zamana kadarki pa
dişahHı idare vaziyetinin nor
lllal'e götUrUlmesi tesirini yaptı 
ını, o zaman, Cumuriyet, dini 
•Uphclere mahzurların dairesi 
haricine çıkmış olacak ve yakın 
bir Atide, halifelik ile Cumuri · 
Yetin telif edilmez iki şey ol
duğu kendiliğinden anla~ılacak
tı. Ve bunlardan birinden bi
tini tercih etmeğe davet edile
Cek olan Millet, Meclisi, elbet
teki Cumuriyetl Lırakıp halife
Uği seçeıniyecekll. 

Gazi'oin önceden gördnau 
haı, birkaç ay sonra vaki oldu. 
l>urııst kalmasına rağmen, ha
lirenin, etrafında, az sonra bn
tnn reaksyoner elemanların 
toplandığı ve gittikçe cnretlen
Uiği görUldll. Halifelik makamı
tıın takviyesi ve halifelik salll
biyetıerinln genişletilmesi isten 
UL lstanbuı'da ve daha başka 
reaksyooer şehirlerde, bu gibi 

fikirlerin, Osmanlı ricalrnın ka 
Palı odalarından sokagı boyla
<lıkları görüldü. Türkiye dışın. 
<iaki islam dünyası, mesele ile 
11ııuenmeğe başladı. 

Milletin, sonsuz fedakarlık
lar pahsına elde edilen, taze 
birliği ve Camurlyet tehlikede 
l(il Oyle ki, genç Cumuriyetin 
btbaları artık gevşeklik göste
teınezlerdL Hadiselerin arka 

Komşu Rusyada 

Türkmenistan' da 
pamuk rekoltesi 

/ YEN/YOL] 

Pazarlıkla odun eksiltmesi 

Askeri satınolma komisyonundan: 
1 - Trabzon garnizonu ihtiyacı olan (755000) 

Son iki yıl içinde, Sov- yediyüz elli beş bin kilo oduna kapalı zarfla 
yet Türkmenistan. Ameri- talip çıkmadığından bir ay müddetle açık ek
kan pamuğu rekoltesini yüz siltme ile pazarlığa konmuştur. 
de 65. mısır cinsi rekolte-
sini yüzde 50 /azla/aştır- 2 - Şartnamesi her gün Kaledeki Satınalma 
mıştır. komisyonunda görülebilir. 

Bu yıl kolkhozların gal· 3 - Tahmin bedeli ( 849375 ) sekizyüz kırk 
nız p a m u k rekoltesinden 
alacakları hasılat. 300 mil- dokuz bin üç yüz yetmiş beş kuruştur. 
yon ruble tutacaktır. Türle- 4 - Muvakkat teminatı ( 635) altıyüz otuz beş 
nıenistan Sovyet Cumhuri- lira (31) otuz bir kuruş (25) yirmi beş santimdir. 
yeti dahilinde öyle mınta-

kalar vardzr ki meselci Sta- 5 - Eksiltme 9-12-936 gününden itibaren bir 
/in mıntakası gibi · hunla ay içinde yapılacaktır. 
rın. kolkhozlarının yarısı 
hu yıl pamuk rekoltesinden 6 - Taliplerin belli günden itibaren her gün 
her biri yarımşar milgon komisyona muracaat ederek eksiltmeye iştirak 
hasılat alacaklardır. ~debilirler. 10-18-26-4 

Türkmenistan Sovyet Cum- --------------------
huriyetinin misilsiz ekono 
mik başarıları. bir kaç za-

man evvel toplanaf1; pan

türkmen Sovy~tler /evkalô.
de kongresindeki nutuklar
da bilhassa tebarüz ettiril 

miştir. Bu kongreye Türk 
men endüstrisi işçileri mü· 
messilleri ile pamuk ekici
lerinin sosyal çalışmada en 
ileri gelenleri de iştirak ey
lemişti. 

Sovyet Arktiğinde 
kültür 

Sovyet kutup mıntakası 

arazisinde bugün 23 matbu 

Pazarhkla ekmeklik fabrika unu 

eksiltmesi 

Erzincan satınalma komisyonundan: 

1 - ( 450,000 ) dört yüz elli bin kilo ekmek
lik fabrika unu pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - Muhammen bede]i ( 67,500) altmış yedi 
bin beş yüz liradır. 

3 - İlk teminat ( 4625 ) dör bin altıyüz yirmi 
beş liradır. 

4 - Pazarlıkla ihalesi 28-12-936 pazartesi gü
nü saat 11 de Erzincanda askeri satınalma ko-

~PİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali ' -...-.......... .. 

olan EB markasını arayınız. --...~lhıı~ 

misyonunda yapılacaktır. 

Sayja .J 

5 - İstekliler ihale günü tecim ve endüstri o
dasında kayitli bulunduklarına dair vesika ibra.z 
edeceklerdir. 

6 - Bu unun ihalesinde takarrur edecek be· 
delin üçte biri nisbetinde ve teminat mukabilin
de müteahhide avans verilmesi şart konulmuştur. 

7 - Şartnamesini almak istiyenler bir adedi
ni ( 338) kuruş mukabilinde komisyonmuzdan 
alabilirler. 14-18-21-24 

'rkaya gelişi, onlardan, karara 
&erbestçe varmak fırsatını, iyi 
ti, alınıştı. Karar, kendi kendi-

'ltıi getirmişti. Yapılacak. iş ona 
Uoaru götüren tek adımı atmak 
lan ibarettL Hu da yapıldı. 

.,gazete ve 200 kadar duvar 

gazetesi intişar etmektedir. 
Ar/etiğin bütün kışlama is-
tasyonları ile kasabaların· 

da çıkan bu gazetelerin ek

serisinin lisanı, inkılaptan 
evvel yazı lisanları bulun-

Artık Ucuzladı 
23 Nisan 1924 de, halltelik, 

~c 
uıuurlyetin esasında mevcud 

Olduğu lçin9 kaldırıldı. 
Tnrk insanı, o dakikaya ka

~ar bağlı bulunduğu bayat şek-
linden, ancak bu son kararla 
~Urtulmuş oldu. Millet, haki
llıiyeune ancak bu son kararla 
~vuşmuş oldu. Türk milleti, 
fikir sahasında da kendini ul
~n ilan ederek kendi tarihi 

tlıesuııyetini kendi eline almak 
111'Satını ancak bu son kararla 
l!htynıı;; oldu. 

mıyan Sovyet Arktiği mil
letlerinin. Nentsi, Yakut, 
Çukşis ve Evenki lisan/a
rıdır. 

Yeni bir kaplıca 
merkezi 

Son zamanlarda keş/edil
miş olan kükürtlü sıcak su 
menboları civarında halen 
büyük bir kaplıca tesisatı 

Türk inşasına dair 
Hukuku esasiye bakımından 

rllrk inkılAbı, 1920 Nisanının 
1
1legal seçimi ile ba~lamış ve 
ı.923 İlkteşrinlnin 29 uncu gOnU 
~huı edilen Cumuriyet kara
l'lle nibayetlenmiştir. 

yapılmaktadır. Bu kaplıca, 

Tif lis civarında Kura ır

mağının sağ kıyısında 400 =• 
k r. he tar/ık bir arazi işgal e- .. 

~· decek ve günde on bin ka 

'-. - Arkası var -

clar hasta bu kaplıcalardan : 
isti/ade eyliyebilecektir. f 

Münhal kôtiplik, tahsildarhk 
zabıta memurluğu 

Belediye riyasetinden : 
. Belediye dairesinde bir muhasebe katipliği 
Ue bir tahsildarlık ve bir zabita memurluğu mün
baidir. Aşağıda yazılı evsafı haiz olanların bele
diyeye müracaatları ilan olunur. 

1 - İyi ahlak sahibi olmak ve yüz kızartıcı 
SlJç veya ağır hapis veya o derecede cezayi 
l)\Ustelzim bir fiil ile mahkum olmuş bulunmamak. 

2 - Laakal orta · mekteplerden mezun olmak. 
3 - Askerliğini yapmış bulunmak. 
4 • Bulaşıcı hastalıklara mübtela olmamak 

\teya bedeni ve akli arızalarla mala.l bulunmamak. 

1
_5 • Yaşı 20 den a ş a ğ ı ve 35 ten yukarı 

041114mak 4-4 

• • • • • 
Döniip dolaşıp 
Alacağınız R AD Y O 

Ca Aa Olacaktır. 
Tediyatta büyük teshilat 

Kunduracılar caddesi No. 17 - - 19 

HARUNLAR MÜESSESESi 
Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

radyolarımız tahsis edilecektir . 
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TEKAMÜL 

GÜZELLİK MUS İ Kİ 
VE TEKNİÔİN 

SON HARiKASI 

rr~ 41~ 7 VD LD (~,f 

7 

9 

6 
A. 

RADYOLARID 

6 

9 

5 

A. 
Trnbzon ve Havalisi • M NURi" AYDIN 
S n t ı ş D e p o s u • • . ( Knbnoğlu ) 

Kunduracılar caddesi N. 86 

~ 1!\P' <XP"'°~~ <XP 
·'l;~ · ' . •+-~ • 
~--: ...... 'i.:1.: .... • .. '"· • ~·' ... ~; .. # 'I ~-;'\ • ~~ .. ,: . ' • 

'k ., • ....... '· ••• 

Radyo Meraklılarına 

Radyosunu görüp din emede 

Radyo alanlar pişman olur. 

Umumi satış mağ: zası 

Hakkı Atmaca Trat)zon 
- •.1-ıı' . ~ · . .J ··· , ,~·- ~ 

- . . • .. · , .· · ."! <r: 

/YEN/YOL/ · Sayfa 4 
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( F I L K O) l•l 
[•] 

~an l•J 
1::::) U D 0 (C @ ~:~ 

[•J 
L.•J 

RA,D YO t:ı 
l • l•.l 

ve TELEVIZY ON~!j 
Fabrikalarının 8 t3 
1937 modeline Elektrotlu l•J 
h1t bı k ettiği l•J 

l•l 
L, n l aic riy!e, ğeçen sene olduğu l•J 

O'ihi bu sene de R d l.•l 
ö , a ol•J . "' . . y ı.•J , ıg nın en başında l•J 

.. .. kt d" l•J ) uı un ı e e ır . ı.•..ı 

ut· t~ lgalar r zedndeki SELEf<TfVİTE, SES 
tabiiliğ. ve temizliğ. , RAKİPSİZ ve EŞSİZD!R . 

'anti dir. 
• 1 

ıs mi 

l•J 
l•J 
l•J 
l•J 
l.•J 
l•l 
l•l 
l..•J 
[•] 

Herhangi bir arıza 'çjn aı-bk Radyonuzu fabrikaya veya. Istanbula ~·~ 
göndermeğe lüzum y ok, Çok hassas muayene aletlerı , ve on c!ı 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O ları her t• 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . f1 

Uzu ı Vfıdeli Satış f:1 

Abdullah Sezgin l!j 
Sıra mağazalar No. 118 c!1 

pınll!lll"llj~~:t:;.,~l~:. .. ,~pı:f~'~l;.;J'.HJ~ol!l~::,~:::.P'llJllP'lllJIP'lll ll"llllll"llfPl"~llll"ll(Jll111)jlf"ll!B.~l~j2l~;~]l"lljjPIQlllll"lt.IP"ll([lf"IQ~jlf"qlllP111•~ 
1ıı~11ıı;!,'~ı~ı1 1ı:.id1tı~ıııı:.i1.~1t~ı.h~u~·:.:'uı=.1. ı1~.,ub~ını~ı~ı1ı~ııtı;!.'11ı~ıı.~ıı:.i~ıh!.1· 1ı;!.'ıtıı~ıllı~ıııı~ıi~~ııa:.:-ıııı:.dııı;!,'c'~ıı:.iııı.:dı~u1ı'e~ 

• 

gton 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan tenıin edebilirsiniz .. 

o lfifl) ~ ~ <§\ 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

= 1ôSILON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: T R ABZON Ha . e Kemal Nalbantla Mağazası Kundııracılnr c:ıdd<'si mi V r 
~~~~~~~ 

NÜVOL 
,, 

• 
sımevı 

iz ve çeşitli huru-
r,Fatura,Çek,Bono, 1 
z, Z rf-Kağıf, Muh-

, r v zı vesaire gibi bütün 
matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

urette yapar .. 
Hariç en v ril cek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. 
!i:iJ~]ii-~~-~r=-~-li 


