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TÜRK K SU • 

Reisi cumh r 

r .. 

1 

Sa 

··yı vl r 
Cumhuriyet halk partiıi 

9 Mayıs 935 .de kamutay ku· 
rağıod toplanıcak. Bunun 
nn sı ve birincisi olan SiYaı 

kurultayı 4 Eylul 335 tarihin 
de toplaomışdı. 

« Türk Çocuğu ! lwr ı2de o dt pı g h lı, acılı kn d.ı < n 'iJ l c k Jüzt>) de 
gök de :,en1 bekli) 01 ~ arıuı az v ın·mda do <l ura< ah.. ... ııı .... » 

Sivas kurultayının toplan • 
dığı o kar günlerde Türk 
l urduru \'C Türk UıusutJun 
ıç nd" bulunduğu çetınlıklerı 
bun! 110 nasıl ) enıldığıni, o ka 
r düolerd n bu avdın" ğünlc· 
rıo n a J doğduğuou b•şımızı 

el crımlı r s laiak uman 
zaman ve derın derın dü fÜD • 

m 1) z. O g ıa ne ıdık, bugün 
ey z. ? 

Sn as kurult yıoıo toplan 
dığı sıralarda yu rdurı u ve mıl 
le ını kurtarmak ıçıo biobir 
ç re düşünen K~mil Atatür 
kü, duşlınc sinden ve gırdıgi 
t Ü) Uk ) old o çevırmek ıater 
gıbi ılerıyı kau.nJık gören öz 
de 1 uı k l.ı nlı ve 1 urk ınaola 
hır turk utkuciııü ıUctın ba 
şıoa g«çen Ata ürke,Amerıka 
uıand sının kabuıcdılmeainden 
bı ka çaremız oım.dığuıı an 
jatma ) olunda yndığa mektu 
bun bır y rındc aıyordu kı : 

( f, pın gibı bir memleketi 
bL ün keo<ıı keodını idareye 
k oıt aı ı bır makıne haline 
boy o Amerıka bu buıuada 
çok şımu: sı~lıJ1or D---:ır 
yırmı ıene zahmet çekdıkaen 
oora fet<l\ tab11l 11baiycti ile 

h_ ...ı ısllk ah cebınde ta11yan 
y nı '( fırkıyeyı ancak J~Dİ 
dünya ın ka bılıyetı vucade ie 
tırebılır. ) ne bu1ük ldanıı •• 
Amerık ya bı!e ımrendırco 
bugilnlıü yenı Türkiye büyük 
Önder Alalurki.ın dı altında 
ç l şan mudafaaı lıui:uk ve 
ondan doian Cumhuriyet 
halk partııı ve bütfin bunları 
ıçıne alan 1 uı Lr. mıUetıı. n bır
lııcındeı n aavaııadan do.da. 
ltte topl nmuı arıfeııoae bu-

Ankara S - Türk kuşu kurumunurı acı 
lııı bP ~ün Uftık alanında R ısi cumhur A;a· 
türkün bulunma•ı suıı;lılı şeref verdıklvri 
büyü• mercsımle .) apılm ş iır. 

Baıbako /•met l .onu ı b.;ı, rlarırı S.,v . 
yet Ru ya bü.' ük elp•ı K "' ı ı ha ı utJy 
uvelerinın genel l.u u ,,, n mdlı mud f " 
bak.ıtılarıy le dıger b J l ki r ı.; 
eıcılı:gc ıoplutılLdı.1 h;,ıuanlfı mu .ı t u 1 ' 
•ındau ve gel p g.ımek ı~ı ı t nı 

kolaylıhl.ır ve bu meyanda v t d 
/arı u/ :1.re•u1111 ter tıp elt gı k ı lı.. ..ı ş 

bır aurette uitılade eacr~k gele ı c.ıe aiu ıı 

'i evr~ie)'en bınlerce halk buıu tU >ordu aur 

tum J5 de Başbak..ın lsn et I o ıu kursuye 
fıkarak bır aoyleıJle f u,.J uu1.ı Rurumunu 
acmııdır . • 

JJc ş bakandan sonra aı..ı de ulmıanların 
aüreku veşıddetlı alıuşiaı " ) cış ı •u e l -ara•mda kur•İye cıkan Atu u il. bır s;oyLevLe • 
Türkaençliğini karada d1.nız.de olduga g bi 
haoadacıa llendı•tnı behie) en yuksek ve de 
ıerlı yenni almaya 'iağırmışdu· • 

Büyük ,ef in bu ~öyle· 

oini Türk tayyare cemıyeıı 
boıkam Fuaı JJulcaym 
Türle kuıu hu umuna karfIL 
büyülı. ıeflerin göıtermış ol· 
dulıları ıl~ıya kar~ı her ıJ..ı 
Jıurumun derın duygularını 

oe pükranlarınr ıfude eden oe 
kuruma hocalık edecek ulan 
plamörleri ue kuruma ya:z.ıl 
mıı olan genc;lerimiz.i takılır 
eden •Öyleui tok p etmışdir • 

Bundan •onra u~uşlar ya 
pılmııdır • ilk uçuıu Sovyet 
Ufaklarından Anoh ıle b11 lık 
de Türk kuşu kurumu ge ıç· 
le· inden Fuut ıştu ak .. etm ş 
oe fOlc güz.el akrobotık hal'e· 
•euer )'apılan ue alanda bu· 

lunan h r kc•i l büyük bır 
:r.eukle aeyrettıkleı i bu uçuıu 
bır dıgerı tahip c)'lemiıdır . 

Ploam rlerdcn •onra bır 
tayyare f.lomu.r. muht<!lıf 

ucaklarıyle yeııl k.öy maki-• 
n şt mektebi ılk mezunlcırın· 

dan N c ple puTOfUt gösterış 
l rı yapmışlardır . 

Ankara .3 - Reisi cüm-
hur Afoturk Türk kuşıı 1'ura 
munun bu gun yapılan Dfiılııı 
m ras m nde şu söyletıı aö,.le 
mıfd r : 

Bayanlar Buylar bız. 'm 
dünyamız bılo sıniz. toprak· 
dan ıuıian rıe havadan urıul 
n vıdur hayat(ı1da 

surforı bu l r d~ğilm dir . 
Bu un•urlard n bırrmn eka k 
lıği yalnız. ek ıklıtı de~ıl ıa · 
dece bozuk ııiu hay ti imkan 
• z ktlor ha) atı hele uluıal 

~ 
ı'"sieyen yurdu ""u toprakla'· 
rina den z.lcrine o augu gıbı 
havas i d.ı rlgı l gı her gun 
b&r :: duha çog latma 1 J r. 

Bu , ı •rn1'k sayd m hayal 
0 rıne eg rnenlıkle o'ur 
natur • o nla11 rurettı onlar< 
J;. r.dt e tcpt rdı da orıc'lk 

ır: s.:ı /arın au ıyada ycış jışı 
brlmelerı ıçın onların tabiata 
egemenli ıı d şart kıldı t bi 
ota ef:t'men o mc;sını bılemi· 

Ark sı ı cı ~üıd~ -

lundu~umuz Cumburayel halk 
partı11 kuıultayınıa bütün bır 
'nntuıuı tı ıb mızı ve buiüne 
kadn her oüıeyc1e yapılan 
devrımlcra cantaadırab andmıı 

Venizelosun 
idam cezasına 

çarptı 

v lımizin Rah t 1Z11ğ1 /J. Rıf t Dan şman 

ve bundan ıonralu çı.hşmala· 
rımıza hız veren bır kaynak 
oluıu bundandır . 
Sıvu kuı ultayını Atatürk top· 
lanmıı ve ıtÇm•ıdı . 9 may11da 
toplanac le "u ultayı da o top· 
luyor, o rç c•Lr. . 

Atina S (11,;;j Hub divani 

Venizelos ile Pl"tr· s kuodar-

oı •e çanakakıs1 ölüm c!z sı· 

na mabL (i :ıı etmiştir ---
Sarsıntı felaketi ve ya rdlm 

Sdğhk bakanımızın beyanatı 
Ankara S~tlak bakaaı 

ve k 1 1 •y kurumu baakanı 
Dı. R f k Saydım kuıtaki 
Htı ntııı ve f~llkete ujriyaa· 
lara Y pılan yardı11 teJbirlcri 
hıkkıoda \oadoh.ı ıJuı Da 

atıi ı dckı beyanatta bulaD•llf 
dur : 

• • 

Sın•ob b6rkaml olmıyıp 
çöküı üden ılerı atlmiıtir ... ,. 
ı•ntın D mea kcıı dıier nabıye 
ıı ıle çevreaıdlr ıarııntaaın te· 
••rJna tı.luıben ellı kılomtlro 

nı•ıfkutrundabar çure içinde· 
aöıteıdı1ıı an) şılmı dır. diğer 
aıab.yc meı keıınden hibrac:ıa 

15 llilometrelık bir çevred kı 
kayler tam;. mıyle bar1>p ol 
mu9dur. Bu çevre d şıadakı 
kııımda evler k11men yıkılmıa 
H bir ço!d rıda çatlamak su 
retile sarara uiramış ı ·. Uu 
badiıeler dıier nabıyeılnde 

yirmi bet köyde 709 evio ta· 
••mıyJe yıkıldığı 68 k f Din 
6ldüiüne ve yüz. yetmıt l"tı -
nia yaralandıiı ıekız kıııoın · 
de kaybol C:u~u tubıt edılmıı· 
dir. Hayvaa :ı ... yıatı yokdur• 
Kaiızman kaıaıDın dıger l>ll 

biyuine ıınır olan dört ~o1 ıiu 
- Arkaıı ıkincı yüıde -

reklı gôıfılu:.üş bu, un ü:r.,.ri 
valımız.a~ şc.ım i' ç vak t nyıo 
refıkrhm ıle b • t 
lerınde m m e 
bı şdoklor ve op 
Aodu, h ve d .. bıl 
) iııb sı B Tur~ut old .ı 

de lımae ıı.aakı Gu eyıııu v 

u gi:. ı ısta bula 
v Tm ş o re k .. 

n· 
i b· 

hgç şd 

c (t v 
1 " a e 

i u.uo c o ıo 1t r 
lop " : k mu )C• 
ue ve t , ı r.ue 
ıbtımam e ış r, 
perşembe gu Ü alt 
ş ru }! ç v ıt ya· 
pıı n ko sut s.oo 
1 et cıs nde s fra 
keıuındr ıttıbt b 
0 up ;mel'yoh ıcab 
dtnmek ıhtım ıiae 

b uşı bemeı Islan 
t ula gıtmesa ge 

r1len 

pu•u ıle 1 t n~ ula bueket et 

it ış erd • 

~ m u y ti 
!) 

• 

o a 
. ~a· 

c l ç fa 
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üsürı.ce ., 
ı.::r :z: ür.ı.le:ri 

~.,---......__ -- ......__" 
e kadar güzel oJur 

bilir nıisiniz ? 
Şehrin en güzel ve iıl~lı 

yerrmdeki taksim muarlı· 

gının llaldırılması , yerinde 
• gır/ rrn yayılması ve otla· 
mosı çfom.ıydr? tforaya geldi 

m ı oranın bir olan halin 
o uğu u gördü um on 

.kc yrldd rı oldr ,tu gibi 
m ş hu u'lmolına boklltnca 

m z.aı l , / ırmak ıc•n lı ::ır 
t 

c ınan f.utu > emekler • uyan· 
moz. ve uyar1Jırılm~z derın 

U\ kularına dalanların göçmen 
t•dı/m,/eı ı VeJ ahı:d unutum 
~ uhuı una L öçertılmelcı i şaft 
1ı1ıg•rların g~ni, bir ıoluh ala 
>ak otlcmaları icinmiı .. • 

Belediye bir ha')·tıanları 

'an geme ku·umu iıe lu ala· 
nın yayl.m ni , şuna buna aa · 
ta•ak otlatma akceai alma•• • 
neden ? 

Bilmcditimden beıka bil· 
diğim on ikr yıla acıJoıum : 
Mezar/ıh bozuldutunda orta 
ya fıkon bu alana, planlı bir 
) öntemle fam fidanları Jilcil 
mtı .ol aydı bugün ıent; bir 
(İOO\,. .t,Hml'-t\{' 1 bı,.}.a,{ ~f\ ~ ı.,..; • 
di, hem ne kadar ıüsel olar 
du billrmra.niz;? Şehrin g6f1• 
ğindekı bö,>le bir çam orman 
cı ınrn bulundufu ıehr• •al 
lık dugctan bir ıanaloryom· 
dan be .. ce daha fOk eunlilc 
veren t:n nomal ( tabıi ) bir 
analık v e•enlıR kaynafl 
olurdu . Fakat nerde o kay-
nak , ncrde o varlık ? · • • 

Ben yaz ve kıı yııil tla• 
ran ve ş hre mi• l Jıolcularuu 
clagıtan böyle i«"f ve ıür 
bir font o mancıtı oarmıı tla 
ccıma.z bır l tarafından lı•
ıılıb düm ü:r. edilmiı eibi ba 
Y"fıl vçıı.< ğın buıün boı H 

f'İran kalıcn yeri lıarıııın • 
do taıa duyan bır ad,\m tla· 
rumurıda ~ırn. Etıet, on ilci bu 
kadar yıl o;ıce bor.ulan ba 
m .:aı lıg ı g •n'i bır çam or-
m llCli' h-l 11e ~etırilmım•
sını ş hır ıçınde uar olan bir 
c m o ma ıru dograyıb yola 
~tm 'l uad ır genel ıaflıfa 
do cunan c.ğır bir •uf aayıyo• 
ru~. 

ı ugu11 var olacakken, bil 
giı z.lık , lıi o gu•u:z.lülc veya· 
lıu :/ tenbell.k yüz.ünden bu 
gun .>ok olan o carnm fam 
0 m ncıaının ıehre oermıı 
olııc.ıkı gür.ell ği , içinde ıe· 
:z; ~nlere , ur...ıkdan bakanlara, 
hntta eoınde oturanlara ıuno 
c gı eıımlıği ı gönül hoıluta 
r.u ai:r. de bir düıünür aeniz 
bana hak verir , benim ıibi 
bunu y pmayanları •uçlu ~ör 
n: • ıden c;d i ıme:uiniz • 
Ş hır iı;ind bö) le bir fam 

ormancığr.nın bu'unmaı( de• 
Aı kft ıı ikinci yüıde -

Numan Sahit COŞKUN 



YÜZ 2 

Saglik hakanimizin 
beyana ti 

- Bııtaraf ı birinci yüzde -
de otuza yakın ev yıkılmıı ve 
iki kiti yar•laamışdır. burada 
biraz bayYan zayıatida yardır 
Arpaçay kaıaıının diier nahi 
yeaiae .sınır olan köylerindede 
baııellerin yıkıld•i• ve baııla 
rinin de baaara uiradıiı anla 
ıılmıtdır yine diier nahiyesi· 
ne ıınır olan Kars merkez ka 
Hl\ köylerinde; de elli:kadar 
ey y1kılmııdır. Burada insanca 
zayıat yokdur. .Biraz hayvan 
telefatı vardır şi•diye kadar 
yapılaa yardım kara halkı ta· 
rafından verilen 520 kara kı -
ı.ılay merkez.inde bulunan 430 
lira İl~ kara un fabrikasının 
teberru ettiii 30 çunı un 
teni cdilmişdir. cebe ti aaker· 
ye dende çadırıtlıaarakmuhtaca 
lara verilmişdirk ııılaygenelmer 
kezinde felakete uğrayınlann 
iaıeıi için vali emrine ilk yar 
dım olmak üıre telgraf bava 
leıile iki bin lira gönderilmiı· 
dir. yaralılara yardım için Er 
ıurumdan bir operatör ile bir 
doktor iki ııhhat m~muru ve 
bir çok ııbbat malzemesi çıka 
nlmıtdır yıkalan evlerin yeni · 
den yapılması için gereken 
tedbirler hükumete arzedile • 
cek ve açıkda kalan balkın 
bir an evvel iıkinı için terti 
bat ahnacrkdır. Alınacak ye· 
ni malumat ve yapılac:ık itler 
ayrıca bildirilecekdir. 

KARSDA 
kırmızı sular 

-• ... ···--
Kau 3 - lnıan .za )'ıa tı 

nın laakıkı~ ıayı•ı tubit edil· 
mele için felalcete ugra,,an 
lt.öylerin tamamen 1ö1ülme 
•i gerek.dit • hayvan zayıatı 
pelr çok olmuıtur ••yırın ı 
ıimdililc köıtermelc lcabil de· 
gildir f ela/cet mıntalca•ında 
•ar•ıntıdan ıular celcildili 
gibi ôa.zı yer/erdede on metre 
geniıliiinde afılan catlalclar• 
da lcırmız1. renkde aular ak-
maktadır toprakda bir cok • 
fatlaklar uardır deıora giden 
ıö•e üzerinde on matreden 
fazla bir köprü yıkılmııdır 
lelôkete ugrayanların yiyecek 
leri tamamile temin editmiı· 
dir ille tedaoileri yapılan ya-
ralılar haıtaaneye getiri/mele 
tedir • 

Düıünce ürünleri 

- Baıtarafı birinci yüzde 

malı, ıelairin Y•rinden kıpcr. 
damadan yaylaya ftkmaı• 

oeya yaylanın olduıu gibi 
ıehre inmui dem•k cletilmi. 
dir ? Yakın köylerinde fam 
ve /adim fidanları bol olan 
oe bunları yadırgamadan ve 
,,adırtgotmadan yeUıtiren bir 
toprotı elan bu kentin ta/c. 
•im mezarlıiı 6İbi •ıgırlara 
•fnak olan boı yer/erine ve 
alanlarına f•m dikerek bu 
kenti yaz oe ltıı •olmayan bir 
yeıillik Ofm•iına feuirmelı 
Belediy11mizi11 baı •ıyaHıı 
olmabca'ır • 

ô,ı. bir ıiy••• oe oyle 
6ir •ınac lt.i , g~rçekleıca'iril· 
meei loıa,, o• h•aıın ele pı • 
rııızdır • 

Numqn $t&hit COŞKUN 

Y&NIY-OL 

TÜRK KUŞU KURUMUNUN AÇILIŞI DA 
Reisi cumhur Atatürkün çok önemli söyl vleri 
«Türk çocuğu! her işde olduğu gıbi ha·v cılıkda 

da en yüksek düzeyde gökde sen· be liyen 
yarını az zamanda doldurac ksın .. • - )) 

Baıt•rafı birinci yüzde -

yen yaratıklar varlıklarını 

koruyamamışdır . 
Tabiat onları kendi un 

•arları icinde ezmekten yok . 
etm-ktenve ettirmekten hicde • 
cekinmemiıdir . • 

Türk bu büyük bakıkatı 
üzelden ta111mak kapa ittsini 
göatererek kapsal bir dölenle 
toprağı ve onun tiirlü ürünle· 
riui ins;ıınhğa verimli kılmış 

olan denizlerde gögüslemedik 
dalgalar birakmiyarak insanlı· 
ğa genlik veren kültür yolları 
açmıştır, 

Lakin yışadtğımız bu çağda 
artık insanlar yaln1z karada 
ve denizde kalmadılar tabiatın 
hava varlığınında içine daldılar 
hayat için havayi yalnız nefes 
}emenin yeter olmadığı anla-
şıldı ıerek ve ger çek olan ha 
va egemenliği olduğu yal n 
olaraık ortaya çıkdı. bütü ı uf 
uıların bu dölenle üzerinde 
çahşdıklara bu yöneyde Türk 
ulusu da şüpbeıiz yerini alm -
lıydı Türkiye 'cumhuriyet hü-
kumeti kara yrdumuzun yanı· 
nda donanmamızı kurarken 
bava filölarımızıde en son bava 
araçlariyle düzenlemekten geri 
kalmadı ıahiılerina onur duy· - ~ 

Ye kamutanJarımizda yetişmiş 
bulunuyorlar üçmalarımı:ı iıer 

znman ve her halde u'usun 
yüzünü ağart cak yüksek de· 
ğerdedirler lakin arkadaşlar 

bu kadarını yeter görmf.k do· 
ğru olmazdı. hava işine onun 
bütün dünyao'a olduf u önem 
derecesine göre genişlık ver-
mek lazımdır , 
Bunu göz önünde tutan cum· 
huri yet hü~ um eti havacılığı 

bütün ulusun işlevi yapmak 
kararında idi. türk yurdunun 
dağlarında ormanlarında ova. 
larında deniılerinde her buca· 
ğın da nasıl bıldiği ve kend'ne 
güvenle vuruyor dolaşıyo• ş 

asumanında ayni surette dola-
şa bılmelidir bu is-: türkün ço· 
cuklarından vatan kuşlarıle 

vatan havası içinde yarişa 

al şlıın:alda bcışlar işte bugün 
buradan bızi toplayan sebep 
o :utsal işe beşlama ayinidir 
havacılık kınavina ciddi sar1l· 
malarından hü~ umete genel 
kurmay bııkanı sayin maraşala 
ve türrk1ye ha•a kuıumu baı· 
k.-nı bay Fuata burada özel 
minnetlerimi ıunaraoı bu öde· 
vımizi başarmada bızden değ· 

erli yard!mlerini esirkemiyen 
dostumuz ruı ıovyet cumbri· 
yetine ve onun sayin büyük el· 
çisi bay karahaua önünüzde -.,·--- ---· .... ""' ..... -.. ....... _ -· ·--'T' 
duyarım lürk çocuğu her işte 
olduğu aibi havacılıkta da en 

BAŞ BAKAN 

İsmet inönünün 
Değerli söylevleri 

1 > "<>-ııl 04 

«Türk gençleri Türk havasına bütün 
ateşl<'rile atılmakla soğuk kanJı ve 
yürekli yaradılı~larmın yüce verimle 
rini gö;,lP-rmek!e Atatürk ü cok E:e\ in-

~ 

direcek bir ~pora bağlanmış olacak-
lard1r » 

Ankara 3 - Bugun Türk 
kuı kurumunu açarken Baı 
bakan lımet İnönü şu söylevi 
ıöyJemiştir : Sayıa arkadaşıar 
bava kurumunu açılmasındaki 
ıevinç ile karşılamamız Türk 
kuşunı..n büyük bir uçuşu ha." 
vanın engin dünyası iJe tanış 
tmp alışbracak bir teşebbüs 

olarak alkışlamalıyız Türk k u 
funda yeteneklerıni geiiştire 
cek ıportmenler Türk havası. 
nı medeniyetin Li:leşme ve bu 
luşma alanı haline g ~ tirecekle 
lerin öncüleridir bunlar Türk 
havaaınm sava-aaınıda yeni te 
mellere dayamak için ana ya 
kın olacaklardır. 

Piinörler bugün her ülke 
de havacılığın yardımcı karum 
larından nyılmakd~ binlerce 
havacılar iJk aıklarını :ıu ku 
rumda knanmaktadırlar hava 
L:u~U!llUDUn ez zamanda biltOa 
kttlkleriaiD tamamlı§muı t 

severek eileniJecek bir top -
lanma yeri olması için elimiz· 
den geleni yapmak karaunda· 
yı:ı Türk tayyare cemiyetinin 
ve onan çok dej-erli baıkanı 
Fuat Bulcayıa yıHaadanbui 
Türk tayyatccıl•ğine olduğu 
gibi bu kurumun kurulmıs n· 
dada yiice hizmetler ettliini 
teıekkurler ile anarım bu ku 
rumun Çl'hşmasında Sovyet üz 
menleri klavuzluk ve bocılık 
f decekıerdi r Sovyet tayyareci 
liğinin göıterdiğ'i bu dostca 
ilıiye içten teıekkurlc!rİmiıi 
ıöylemek benimiçio bir zevktir 

Sovyet büyük eıçiai yüce 
aportteo ve sayın Karahan 
bu yolda çok doıtca ilgiler 
göıtermiş ~ir Sovyet tayyareci 
liği büıüo dünyanın takdır et- · 
tiii yükı·k bir düzeye çıkmıı 
d1r türk kuıu Sovyet u.zmen-
Ierile · beraber çahımakdan 
çc.ık iıtifade edcc:ekd · r Türk 

yüksek düzeyde gökte St'Di 
bell!yen yar Dl az z m uda do· 
leuracaksın bund gerçek do· 
stlarım 21 sevinecek türk ulusu 
mutlu olac ktır . 

A a ü kün 
söy evi de 
Hiç bir ~ aba ... cı 
h..clım~ yokdur .. 

Ankara 3 At türkün bu-
günkü sôy evıode hiç bir ya-
b ncı k lıme ) oktur söylevde 

ull nm ş oldugu kehmelerin 
brzıl rrn n olamaları şunlardır 
unmak T. ) pm imal dmek 
unsur t. ko dgıulık alakadar 
olmak orgen organ eğemenlik 
h kımıyet nefes t. kö yaratık 
mahluk im a bö~onuda asla 
vetenek kabıliyet kapsaı im 
ve ş;mıl doJen aZ1m urun mı· 
hsul okan büyük mubıt yalın 
parlak çıplak aç•k yonney 
cephe arç v;sta düzeoJ(mek 
tanı.ım etmek şüphe t. kö. 
sebep t kö ;_uçman tayyareci 
önem ehemmiyet işlev amel 
ful meşgale güven itimat aau· 
gman meaaıi olarak gök kin-

v f alıyet ödev vazife kıvanç 
memnun ıyet dü:ıey ıeviye va 
tan t. kö es2s 8 kö matur 
.. L ""' ,. t • • il t 4' !- .&.1!.-l. - -

y D o un i,zeJ ezeli hayat 
t. kö lazim t. kö . 

kurumunun çalışm ya ve yük 
selmeye b2şladığıaı ıizi tanik 
tutarak ulusa miijdelemek be· 
nim için bahtıyarhkdır Türk 
ıençleri Türk havasına bütün 
ateşlerile atılmakla soğuk kan 
lı ve yürekli yar dılışlarının 
yüce verimlerini göstermekle 
Atatür ü çok sevindirecek bir 
spora bağlanmış olacaklardtr. 

FuadB 
•• guze 

cayın 

öylevi 
Ank r 3 Türk kuşu 

kurumunun bugünkü açıht me 
r siminde t yyare cemiyeti 
başkanı Fuat Bulcay şu ıöyle 1 

vi söylem•şdir : 

Kurumumuzun bütün çılaf 
ma ve baş rmalannı benıerıi.ı 
ve değeri ölçü.mez şeflerimiz· 
den a.ldığımız kuvvete ve hıZI 
b oıçluyuı Türk ıer.çl•ri ırc • 

Karsda ki 
Sarsıntı 

Kars 3 - Yer ıar•ıntı•• 
m~rkez.i olan diger nohiyeıi 
'ieıJreainde 20 ye yakın köy· 
de eı"'eliıi gıce ve dün gütr 
diı z; gec-e geç vak ta kadar 
aralıklı olmak üzere şiddetli 
•arııntılar olmu,tur bu kör 
/erdeki eulerin her cofı tama 
mı•n fÖkmüı kalanlarda otrı· 

rulamıyacak bir hale ~elmi,· 
Jir dün ikinci bir rardım 
haydi felaket mahalline git· 
mıştir otomobillerle bin kılo 
ekmek ve diğer yiyecek gö11• 
derilmişdir çökıintü altında 
kalanları ~kurtarmak için Jı 
amele poıtaları gitmiıtir • 

HadiHnin verdi~i korllrı· 
dan halk geceleri dışarda 
çalır ue_bahçelerde a't!<;irmelc 
ter.lir. 

Rusya ve 
Fransa .. 

Bükreı - Dimaneta ıaıe· 
tesi tarihi ehemmiyetli bir 
ıiyasasal hadise başlaklı yaJI 
sın da F rao11z Sovyet anlışdl~ 
sı içiD diyor ki: ilk defaJırk• 
Avrupanın iki büyük de\fJetİ 
İngiltere ve ltalyaoın tasvibile 
iki taraflı bir anlaşma imzala· 
yarlar. Ve biri birlerinin 11111~ 
iaranı tedid ve tecavuz talıtdı 
rinde karşılıklı yardımd~ bu • 
luamayı taahüt ediyorbr. lJ 
luılar kurumu vakbnada uy • 
gun düşen bu anlaşma Ceoef• 
re kurumunun araııra göster· 
diiı :ıaaflarında önüne geçlDek 
dedir. Alman tabrikatının R0 

ma Londra Streaada takbibİ' 
den ıoura Franıız Sovyei ao· 
)aşması ilk müsbet bir b:ır•· 
ket almakda ve küçüle aolıf 
m11 ile Balkan anlıımaııo•0 

terviç ettikleri ıekiıde barıt•• 
müdafaası prensibine t11 ın•oai• 
le tevafuk etmekdedir. Diiel 
bütun i•Zetelerde akdıa illl11 

ıındao dolayımenuniyet iaıtel 
mekde ittifak ediyorlar. 

Konser 
Eıki ıehir 3- Yolcıul111r• 

kayırma kurama tarafınJot' 
cağırılan iıtanbul konıerlld• 

tuoarından bır heyet bu olı" 
ıcım zabitler yurdunda bit 
konıer vermiıdir bu }lon•'' 
münaaebeti/11 Faruk Yel•'' 
tarafından söylenen bır 161" 
levde a•ri ulu•al mu.zilı 111 
kurum hakkında izahat ,,,. 
mi,dir bu kon1er çok bıl'• 
nilmiıdir . 

----------------------~--re k en büyüiümüzün ıere 
Cumhuriyet hükumetinin ufll 
havacılığa vermekde oJdol' 
~hemmıyeti tamamıle ka•r• " 
mı.şiardır. 1urk kuıu d•b' 
işe başlarken üyelerınin yOf 
elliye yaklaşması Türk ıeo~~: 
ğıııin havacıl.ia karşı D.,.. 
içten bir ıevgi ve ilii taııdı .. 
DiD en taiJam belgesidir 88,. 
yük Atatürküo ger~k kurudld 
muzun adını Türkiye ha~•: 
hk kurnmuna çevirmek ıur' 
le cemiyetimize kartı lütfetti~ 
Jeri alakayı ierekse ıab••ot' 
karşı gösterdikleri teveccd• 
itimadı ve yUce başkanlar1ı0•• 
zın çok drgerli güveoleri~' 
öı yurekten ıay~ıve .minoe; 
kart~lar bu alakaya JAyı~ d~~ 
cu bır iençlık yetiıtırlll' 
i•Y• si ui• unda bütün ıücildllt 
ü:ıü barcıyarak ~ıhfmaya " 



Küçük 
Haberler 

Atiııa 4 - Bugün 
harhd,\olll dürt eski ha 
kanı rr u hakeıne etmiş ... 
dir(.;onadas ayandan on 
yed: kişi 1İ Zaymisdf>u 
)ana döndcrnıek \'eni -
zdo:-nn rci icumburlu • 
ğa eç~1n1c~sine engPl ol 
dugunu ve bındena1e h 
Venizeloı.oun dii ünüşle
ri hakkında bir ~ey bil 
medigini öylcmişdir. 

Papana:-;ta .. ) u \loli 
Joerr. urlarınJn gayreti 
n uhaJe~a olduğu kana· 
atında buhınduğunusyö 

Jfmişti lıiikum ) arın ve 
rilecf"kdir. 

Paris t - Pı ofe~ör 
Abrami Caly apini kJJr-
taracağını ummakdadır 
Lunuııla beraber hasta· 
nıu buaünlerde birden o 
b~ı e agı rle1şma ... ından 
koı kulmcıkdadu çünkü 
ka 1 p za} ıf ve böbrekle 
rin ~şlemesi ,(e fenadır. 

Viyana 4 - Federal 
orduda bcızı ~uikasdı v~ 
bazı uhaylarıo yakalan 
dJğı hakkında Çekoslo-
vak gazetelerinde ç;kau 
haberler doğı u tl~ğildir. 

Paris - Hoytea bil· 
diri) or: Ba~hakan bay 
Jf Jandt ııin Eol kolu kı 
rılm; dır l.. ırık önemli 
olmadığından sağlık du 
rumu a~ır değild;r hiç 
bir ihtilat tt hlikesi yok 
dur. 

B 11 ksel 4 ( a a ) -
KraJ ılt= kraliçe bugün 
ar iulu~aı hrük el sergi 

inin belçika pavvonu· 
nn açmışlardır. 

Erzurum - Karsda· 
ki büyük yer deprenme 
~i üzerine erzurumdan 
kar a bir sağlık bir yar 
dım kolu gönderilmi§. 
dır. 

Roma Ar ·uıu~al 
pamuk L.uı ulta} ı üyele-
rin ı kabul f\tm~ş , e pa· 
muk· ~ana) iınm önemi 
ni bildırdıkden onra 
kurulta) a dtiuva ökono 
mi duruıaıunun düzehıl 
mr ·i ıçin be ce ik.hk di· 
lcm1fdır. 

Ronıa 4 - Kabine 
bav1ndırltk \e tu-1 işle~ 
r; iç'n üç ıuıl) oo har • . . . 
canmasına ızın vermıı · 
cl1r • 

2!! j 

açık 
tahsıldarhk 
DefterdarJıkdan : 
Aylık 45 lira ücretli mll i em 
lak birinci daire hbs idari ğı 
açıktır taliplerin 9 5 935 per-
'emhe günü saat 10 de clefte-
rdarlıkda yapılacak mmabaka 
imtihanına girmf'ler· ilan o1urn.r 

İLAN 
DefterdarJıkdan 
sebze pu.arında 5·11 numa-
rala düklriada sebzecılıkle ıc· 
rayi ticaret etmekte iken ter· 
ki ticaret eden ve m~ b lllı 
ikameti mechul olan hasrı n 
oilu İslim namina 1 1-934 
den 13 IJ 934 tarihine kadsr 
9·23 numarala kaz oç. ıh bat· 
namesi ınücibıocc üç lara dok-
HD kuruı kaı.anç vergisı eli 
dokuz kuruı ceza ve doi(UD 
kur Uf buhran vergııi tabakk vk 
ettirılm dir . 
lıbu iliu tarihinden itiba ·en 
bir ay urfında itiraz etmediğı 
takdirde mütehakkak verginin 
keabi lut'ıyet edeceii ilin 
olunur • 

İLAN 
Defterdarlıkdan: 

Gnular sokağında 7 ı u· 
marala dükkanda aşcılıkla ic-
rayi ticaret etmekte iken ter~i 
ticaret eden ve mahalli ıka
meti mecbul olan dülber oğlu 
murad aamiaa 25 2-934 den 
10 5 934 tarıbiae kadar 4-24 
aumardı knanç ıhbunameai 
mücibince dort hra yetmiş yedi 
kurut knınç yetmit ikı kuruş 
ceza bir lira oa kuruş buhran 
HriİIİ tahakkuk ettirilmi4tir . 
it hu illa tarihinden ita bar en 
bir ay sarfında itiraz etmedıii 
takdirde mlltebakkak vuginin 
keabi kat'ıyet edecej'i llin 
o!uaar 

U.-A eksiltmesi 
Askeri satınalma 
komiS) onundan: 

A - Trabzon kıt .. t ıçıa 
fabrika 28412;5 liralık 255,ooo 
kito ikiaci nevı ua alınacaktır. 

B - Şartnımeai her g'in 
ko•iıyonda parı11z olarak 
okuaa bilir • 

C - Atltrma ve eksiltme 
trahıoada kalede aabualma 
komiıyoauada 15 mayiı 9JS 
çarıamba ıiiaü saat 16 dadır. 

D - Arbrma ve eluıltuae 
kapat. zarf uıulıledir . 

E - Muvakkat teminat 
3131 liradır. 

G - lıteklılerin 15 mayiı 
935 çarıımba ııüaü saat 16 
dan ene! teklıf mekduplarale 
Trabzon .. tıoalma komiıyonu· 
aa muracaatlan ılia oıuııur. 

2 4 
İLAN 

Bayburt aslıye m•i"eme 
ıiaJea i 

Kartaaur köylüleri vekili 
A•u~at Sııdın Ofıu ef. oilu 
Tunun Ye ıuf lusı ıleyblcrıne 
açdıi• meni mudabele dı vası 
nıa 27 4 935 tarıbındelu muh· 
akemede tf. oilu ıecep buu 
na iılatD teblii~t yopıldığı ba 
ide ıelmediklerıad a g yap 
kıra11nın i iarn tebl ğıoe k'r-
ar n11lmit ve muhakeme 20 5 
935 pnarteai guaüne hlı" kıla. 
nmıt olCluiuıdan muhakeme 
ıilollnde mumaıleyh n bulun • 
maları nya bir vekil kanuaı 
tladermeleri akıi halde muba• 
kem~nia 111ab,n cetyan de 
cttı ıt&aca teblıi olunur • 

YENIYOL 
ı il J L&WkE&!C Pi W4Ci! IJ WW 

~SPİRi 
2 ve 20 komprimelık ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprıme· 

lerin uzerınde halisliğını tekefful 

eden markasını arayınız 

cp: 

Sevk naktl eksiltmesi 
l~HiSAHLAH BAS Mf VCHLCCC\DE~ 
Trabzon, Erzurum, Erzincao, Bayburt,Teıcao, Aş\.:ale, Gümüşıne, 
ispir, Kelkit, Şıran, Torul, ve M çluy:ı bir sene zarfıodn sevk ve 
nakl olunacak tütün müskırat baı ud ve mevaddi nf .ıakiyenin 
emniyetli kısmı ve evrakı matbu• ve levazımı kırtasıye ve ıobi· 
sar idaresine ait bil cümle cfY• 1-5-9~5 tar bınden itıbarcn 
2o gün müddetle ve kıp alı %arf usulde cksıllme) e li o u muştur 

Zarflar 2o-5-935 gününe müsadıf paıartr.aı güoü saat on 
dörtde bışmüdüriyet odasında 1ıçıbcak""· T iiJiblerin bu günü 
oaıkuc::ıe kadar teldıf mekduplanoı ve de .. ozito ekcalarını vermit 
ve makbuzlarını almiş olm:.Joruiar. 

Muvakkat tcmiut 25,000 bin lira muhammen bedelinin yüz 
de yedi buçuiu olın 1875 liradır muvakkat temınat ıçıa nalıcıt 
ve hülıfımetce tananmıt bankaların vereceklcrı tcmınat mekdı•p
ları ve devlet tabvılleri ve hü~fımctcc tayin edı mış m'ıiıi esham 
ve tahvilat kabul oluaacıkdar . iıteldıJerın şarlnameyı ınbiaarJar 
idarui utıı şübetiı de her vakit görebılırıer. 2 4 

icar müzayedesi 
MahaJleıi Sara nevi m.n 1 senelik ıcarı T. 

eavak ııra mağazalr 

" " 
" n 

ayafilbo erıurura 

" n 
kuim •i• leııi 

,. " " 
poııta köyü 
kalıfka 

" 
coıera 

ıamra 

• 
mabııtı 
elma11k 

mataıa 

" 
" arsa 

kahve b. 
mıiaıa l:d 

124 
" b ne 143 

emlik arazi 38 
" " 88 
n " 

n n 

2 
19 

DEFTERDARLIKD 

130 
125 
28U 
<O 
20 
80 
50 
... o 
150 
80 
J5o 
150 

E. 
" Ruı 

Rm 

" Rus 

RuiD 
E 

" 
" 
" 

Yukarıda cİDI ve sair evsafı y h ga n u un bir a oclık 
icarları 15 ııüo müdo tle n llZ&) dfye çı ı m ştır ta p oı nlarıo 

yüzde y,d buçuk dıboz tola ıl b L ac ıbue 0 unu o an,., 5 9J 
paıarhs ııuoü aaat 10 ua dclt uHrlakcsa toµ.aoacak komııyoaa 
muracaath.rı . 2 4 

Kırtasiye nakliyat eksıltmesi 
DEFTERDARLIKDAN: 

. 1935 Seneı maliyesi bnıran oda mıy ı gııyt ııne k11dar Trab· 
zoodao E•ıurum E·ı.ıncan ve guu..-ş neye ıevk olunacak levaz mi 
kut ııyen o bırer ıencl k a .ı.k l yelerı 4 5 935 t rıhıude!l ıtıbaren 
on bet ıüo miıddetle açık f'!k iı.neye kooula:uştur . Tratıoodan 
erıuru:ıu k4dıtr aıldıye bedelı sek.ıı yüz Jı"a Erz ncanı kadu 
yüıellı hra gumüt neye kadar ahmıı l rıadır. ıbale 19 5 935 pa· 
ur ıünij ıaat ond• def rdarlıkda yıpıl.ıcaktır . talıp obnluın 
tay n oıuau ıa • ve autt• vil e ye~ı bııç 1~ h ~• ,b le dı'>O• 
ııto akceaıni yaa::ılırı a 51 rık kom.ıyoııa ve euıltme tartla 
rını ani mık ııteyenleıia do b-r iunkırt11 ye depo n:ıcmu. luju 
pa mura~•ıtlın ılla oıunur. 1 4 

3 YOZ 

~ 

Cümhuriyet 
Halk Partisi 

AVİSDA 
Topl !r.acak 
-. . ...•· . ~ .. 
E E 
M M 
N N 

• • 1 1 
y · y 
E E 
T T 

Ôlcüler konununan' aradıfı 
clü:r.ende oe iatedili bülün 

eıJ•af ve ıeraiti laaia 

1935 yıh 
Yeni model 
Üzerine tamgalı 

Her çeşitde 

Kantarlar 
Ve piriçdea mahmul 

Tartıfar ( kilo gramlar ) 
En mc.ılena bir ı•lıi/Je ya• 

pılmı, ue rekabet lıabal •I· 
miyecek fiyotltırla ıatııa 
an.t1.di/miıdir . 

Uzak Yerlerden vt::ri· 
)ecek siparişler kahul 
olunur . 
ADRES: 

Trabzon - Semereier 
ramii arkasmda 

= 
EMNıYET 

]) tkiimhanesi 

NÜJDE 
En ıon ıiıtem filtreler Ye 

fenni VHıtalarla çekil.ait 

.MEŞHUR 

Bozca ada 
Şarabıni 
iÇİNiZ 

Bu kez gctirtdiğimiz: 
N E ~., 1 S 

Si) ah• BeyaZ 
Bozra ada 

şarablarımız 

karantilidir 
Kana, ı'nirlere yeDilik •• 

kuvvet veren, ittibayi açan 

hnme kulaylaıdıraD tek 

ŞARA~ 
Bozca ada şarabıdır 

Tatra ıipuitleri en ç .. buk 
vasıtalarla gönderilir .• 

KiLOSU , 
Parakeade 3 0Kuruıdar 
Toptancılara tenı,lit yapılır 

Y <"gane deposu 

istanbul 
bakkaliyesi 



YÜZ 4 ( Yeniyol ) __________________ ..._._.. ....... ~----.:......-

ABONE 
Sene/iti 500, Altı aylıtı 300, 

ü~ Aylıtı 175 karaı 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar G 
Yuğoslavyada 

yevtiç zaferi 
Belgrad 5 (a·a) Seçim ha · 

kkındaki ilk duyumlar yeYtiç 
liıtesinin parlak zaferini göıte· 
rmektedir politika gazetesi 
kral Alekaandirin ölümünden 
sonra yapılan bu ıeçimin tari· 
hi bir önemi olduiunu ıöyley· 
erek diyorki memleket . bayat 
şartlaranın1 düzeltimeıini idare 
makinHınıa kolay)aştırılmasını 

Ye ulnsal birliğin korunmasını 
i.tiYor • 

bulgar krahnın 
beyani 
teessürü 

Sofya 5 - kralın müşaviri 
b. groueff ile: dit işleri bak.an· 
lıiı genel JırAtibi b. ıişmateoj 
b UiÜD Türkiye elçisi B. Ali 
Şevkı Berkeri ziyaret ederek 
k .,. depremi yüzünden komşu 
uluıun uirad1iı f elalcet dola· 
yiıiyle kralın bulıır bükümet· 
inin tamimi teeaaürlerini bil· 
dirmiılerdir. 

italyanın 

müzakereleri 
Venedik 5- ltalyaalar 

afuıluryalılar ve macbrlar aa· 
baba karıı ikinci bir görüıa:ıe 
iki buçuk Hat ıürmüıtür iÖ· 
rüşmelere yarın tekrar bııla· 
nacaktır • 

Rus Fransız 
bir tekzib 

Moskova 5 - Fransız ga 
zetelerinden Le Jur ile Le Li · 
berte karşılıklı yardım aodl•ş 
ması yapmak üzere Fransız· 
larla Sovyetlerin yapmış olduk 
ları görüşmeler esnasında şov 

yer Rusyaya borç para verme 
İfİDİn büyük bir rol oynamış 
olduğunu yazmışlardı /sveıtiya 

gazetesi bu duyumun baştan 
başa asılsız olduğunu bildir 

Dikkatler 

Firenler 
hakkında 

Erzurum yol1.1 açılır açılmaz 

feci otomobil kazalarını işit· 

meie başıadık. yola çıkacak 
otomobil ve kamyonet)erinfıen 
lastik yedek Jaıkik aldıkl.uı 

yük 'fe iusau miktari muayene 
ediliyor mu, ediliyorsa çürük 
çarak kamyonetlere nasıl mü· 
sı.ade ediıınekdedir ? Giden 
canlar geri gelmez, yıız1k ve 
günakdır kendimize gelelim 
artık! 

Kars f lake i 
ve kızıl 
yardi 

yın 

1 1 
Ankarr. 5 - Kızıl ayğ;· 

nel merkezi Kars civnrınd· ki 
deprenmeden zarar go en 
yurddaşların ;yiyecekleri ıçin 

iki bin lira göadermişdi göne! 
merkez yurddaşların evlerini 
yapabHweleri için de bu kez 
20 bin lira eh ha ~öodtrmi,dir 
ayın üçünde Erzurumdan yola 
çıkarılan bir sı.ğlık ~olu cu· 
marteıi aababi felaket yerine 
ıelerek işe ~başlamışdır her 
ihtimale karşı iki doktorla iki 
aaahk memuru da yola çıka • 
rılmaya anık bulundmlmakda 
dır. Erzurum numune ve husu 
si idare h; stanelerinde yuah· 
lar için gereken yatak sAyısı 
da ayırd edilmiş huluom kda· 
dar. 

Bu gece 
Yıl a 

KADı N 
s 

sonuncu defa 
•• •• •• ger nuz 

Tayin 
Mektubcu 8.~Nurinin Bolu 

ya ve Bolu Mektubtusu 8 y 
Fbıkın Trabzona tabbiJ •e ta 
yin olundukları haber alın 
mışdır. 

Zayi şahadetname 
1925 Senesınde Trabzon 

Şoför mektebinden illmış old · 
uğum şehadetnameyi 2.ayi et· 
tim, . hükmü olmadığını ilan 
eylerim . 
iskender pDşa mahallcs:ndcn 
Kansız oğlu Salıh Hüseyin 

i 
Dffl~rdarlıkdan 

Aşcılar sokağında üç nu· 
maralı dükkanda aşcılık ıa ic · 
r~ yi sö.n'at etmekte iken ter 
ki tıcaret eden ve mcıhalli 

ikameti meçhul olan holama 
nah oğlu mustafa namına 

1 ·I 934 den 6·3 935 taribıne 

kadar 6 41 n\Jmarah ibbarna 
.me mücibioce 1935 senesi içın 
on dokuz lira doksan üç kuruş 
kaz nç ve üç lira doksa dokuz 
kuruş buhran yergisi tahakkuk 
ettirilmiştir. İıbu ilan tarihin· 
den iti bareo bir ay zarfındo 
itiraz etmediği takdirde müte· 
hakkak verğinin kesbi kat'ıyet 
edeceği ilin olunur • 

~{JSHASi 
4 Kuru~rur .. 

ilan •atırı 15 K.arustu1 Relılômiar 
pazarı'ıga tabidir. 

.Tuz nakliyatı E~ksiltmesi 
inhi~arlar baş müdürlüğünden : 

B tyburt İnbisatlar memurluğun; muhlis memlahasından b•· 
ziran ve temmuz ayJarındcı ellişer ve ağustos eylül aylarında200 
ton kı ceman 300 ton tuıuo nakli 2·5 ·935 den itibaren ~o giill 
miıdd tle açık eksiltmeye konulmuş<lur. tartnameyi 2örmek ,e 
pey ürmek ısteyenler yüzde 7 ,5 muvakk•t teminatlHiJe iha~e· 
lenın müs dıf olduğu 21 S 935 salı •:ıüoü aaet ... 14 de Trabzon ıo
h s•alar baş müdürlüğünde müteşekİ;iJ komisyona muracaatl•'1 

1 4 
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ina i şaatı 'eksiltmesi 
Of lwledıyeba~l\.anl ığındaıı: 

Beledıyeye Eit hükumet daireleri istıcerındaki bin~n1n üs~üode 
dtı odadan ıbarct y pılacak ilavei inş:aat 3382 lira 68 kuruf 
bedeıı k şfı üzerinden ve belediyenin mevcut levazımatı keşifde~I 
fiyat üıerindeo kabul edılmek şartile l 5 935 güuüaden 20 5 ~3 
gününe kadar 20 gün müddetle açık eksiltmeye çık ulmışdl~ : 
al cı o cak o 1 ol r yüzde 7,5 muvakkat teminat parasile şeraıt~ 
öğrenmek ve fa:r:la molümat almak isteyenler belediye da [IJI 
encümenine muracaatları ilan olunur . I - q 

. 
eniz iskeles~ inşaatı eksiltmesı 

Of heJerliye haşkaolığ1n<lan : 

Yeniden inşa edilecek d~niz jıkeleıi belediyenin mevcut malıdle~ 
kttşifdeki fi yet üzerinden kabul edilmek şutıle 221 ı lir• 9 S 
kuruş bedeli krşfi üzerinden 1·5 935 den itibaren 20 5.93 
p zaıtesi s at on altıde ibaleıi yapımak üzre açık ekıilt~eY~ 
çıka:ılmıştır alıcı olacaklar yüzde yedi buçuk muvakkat teoııo•" 
m .. kbuz.ile ve şeraitini öğrenmek ve fazla mallı m;ıt al ısı• 4 
isteyenler heledıye -iaimi encumenine kiımeleri ilin olunur . 1 

Senelerdenberi (, BE edilıb piyasamıza çıkdıkdan sonra 
• • • GRiP hastalı~111 n m"nılekctimizde ŞiDDETi ;JI KAV• 
BETTİ ve vaktinde kullananlar GRİPE 

Yaka anmakd n kurtaran 
Gripa ka şı t crübe i ve çok müessir 

Kaş el 
. 

rı 
• 
1 mniyetle KlJUanınız 

-=:" •"' f t 1 ".,.\ ~I ~ • • • • • t" • • ..... 

... . .:•·ı ' ): * mekdedir. 

--------------------------------·---~------------~-----~------------------------~-------~ 
p .,.JTücacar 

Tecrübelerle anlaşılmıştır kj, en şık 
kumaş çeşitlerini en ncuz fiatlerle 

ve en yüksek terzilik san'atile 
eyinmek ihtiyacınızı emniye. 

de temin edeceğiniz 

MÜESSESEDİR .... 
Yeni gelen son moda kumaş çeşide

rimizi lütfen görünüz ..• 

taksit muamelesi 
Yapılmaktadır. 

terzi OSMAN NURi müessesesi -
Muhterem müşterilerimizin istifade 

sine arzettiğimiz J nıaraJma ko tüıJJ " 
fiatleri 24, 26 VE 28 

liraya en zarıf biçimlerde kos· 
tümler imal etmektey jz . 

Hazır elbise çeşitlcrımi in fiatlC" 
rindede aynı dereceden 

cuzluk vardır .• 

Adres : kunduracılar caddesode 
Kazaz Abdtllhal;m Zade 
OS AN NUffİ 

• TÜCCAR TERZi TRAezo 
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