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SiY ASI GAZETE - TRABZON 
\... 

DtrektGr1l, Baıyuıe11ı 
BEKiR ~OKOı. KUı.AK:sızoöLU 

"\ 

Fiati 100 Para 

ilan satırı 5 kuruşlar 

Uzuaıokak : 63 • 65 • 67 

15 inci yıl 
..) 

Atatiirkiin Başkanlığında içtima 
Fevzi Çakmağın da işfirakile yapılan 1 

bu foplanhda Hatay işi konuşuldu ... 
" Hatay işi bir hahaya kadar halledilecek ! ., 

• • 

lıta11hal 21 ( A. A. ) Baır1•/cll C•lal Bc!J•r il• iiigiik E,.Jcini harbiye rtisi 
•• IHır•tla 6ala11malcta ola11 wılciller tl•ra Z •••'••• ı•tı•d• Atatürkıin 6aılcanlı;ı.,.d~ 
feplo1111rat azara ıri,e11 bir mü•alcer•"• Hat•ı meHIHi 111rozaub~1ı;, olmaştar Müzc
ier.-,. ıanra Anlc•raga tlönmei. dzr• lıerelceti eın•sırt"• Celil Bayar ıazettcil•r• 
Hu•g iıiai11 6ir laa/tag• lceılar lıslledile•il•ceji'lli söılemiıtir. 

utnı •rı 4a u.,.. .,. 
&'lbl törenleri•, bıa1ram 

iL.: - Ye HJtalllarla 1eçJ7or. 
~. •rıuıa raaıt1et t.tıbalan
LHllflgQıel JHIDlfllm. Oılt

.dl1orua... Don IMşı 
, Qllup 1ıpırak. eclıt.l· 

'hPtrak, 111111, kı•rak fa-
~ ıoaa 10a aflarda ha-

" 1eıameU kea.ımde bu
~ .. Kalaana .tqnaı Ye 

1'1111k baJat ıe Jmf•Jlt 
k-...-..._.ala ta&Jlkllld•• bir 

kurtanp k•dl eenl•, 
etlattmde talr olamadım 

:il.Uta ki soa iki •J lolnde 
• dolanacak, aaalp be

k u ıaıel aenular, 
cet, •• parlat hadi

l11tıbaları ıellp ıeçU .. 
rorler : Nlçl• rasaı 

? Bu lk>fllJU INht tle 
lreadlme 1ıpıroram : 
raımırorum ?• ...... 
kıt, hadile •• •ıtıalana 

"""--. ... aalanada IGlUJI ltl· 
r...rk•, 1nılft•, heratıa 

Oettt .. •• faall1•t •••• 
--,~-·- bollufanu Juama 

--.i'1l•dı kılmak, beJal 
•aı du•ara qramısa 
felaketi lteade adeta 

t--•k d•tl1. oQIQlk 

·~--,. 111 tutıaror. Be ~ 

~-- ·--ltlr 

bllaeab ••• Ne ıu ... 
Sayın Ye ço~ le'fllll Um•· 

mı MQf etttıı.ım pllıt•l 110 
dOrl aOtual•k JHI Ilı cYıalJ8b 
AJfUIQl ll.llllyem .. ltime 8Hf 

•na Ba ıoı.ı •• lJI intiba
lar edtaditt• •LI"• mlua 
te•el•w toreaıaı balludarı 
ballaadarı raıa•&tıtmaa ha· 
Jlflaam•. •Kıs OrtaOlaluı aua 
•••ıffıklrıtll •O•••r811ne, 
cluı EaıUUlılb ıaıııa ıerıtııae 
alt ıoıa.,ı. Ye du1uşlanau t.lr
uo raz 11brıa abetUr•8'Jtl-
ıae ............ . 

Belecllr• babçealodı ıah•• 
k•?fll••* •J•P kıva• -aPfiırı 
t•rmaama, olçek kopar .. libl 
1•k1tık.ııı hır•ketlerl teaklt 
edım8dltlae OIQIQrD•. 

Sarıa Umueat MOfttllflml
lla cl'flamert Olarak tayllf 
ettltl Ye 1Gpbella •JDi Cu1ıu 
il• &keHlllm• .,.. ... ... 
beıledltl TraMc>aauı..rıa cl1la 
.Blldtehlr• ilden Vallal Yıhra 
Seul Uu1 tereflae ••rdttl 
çok mtık.ellet zi1ıf ettrl• çot 
qtun t111burıtla uaurlama
dakt cinıa•ertUtıli alabllditlae 
OQJDtdltlme çok autaeuitım. 

Ne JlpaJım, çetio ba1at 
mncadelıll bıı : la•.aaı keadl 
uteelljl llbl uacu UMhıe 
blrakmaıor k.l I ..• 

cevcJot Af"'-

Üç. Um. 
Müfettişimiz 
Oçoocu Umuaıı Murettişlınlı 

Sıyıa Tahsin Uzer berı bf!rle 
rinde müşavirleri dı olduğu 
halde P11zar gQaQ Rlıeyl tefrif 
etrai~lerdir. S11yıo Tıbıdo Uzer 
tetkik n tertlş aeyahatlerlnl 
Hopeye kadar dınm ettirmiş
lerdir. 

VALi VEKiLi 

. Dün Valimizi uğurladık 

Nikah 

çirdlğimi1: gOnlerin h tırılarıoı 
unutmayalım ., diyerek Utlfal
larda bulunmuştur. Dtla ıkşım 
Uzayın şerefloe Belediye 
tarafından etılr nımırıı Yeşil 
7urdda 50 kişıhk bir ziyafet 
Yerila:ıi~tir. Ziyafette ŞarbaJ, 
Doittor Cemal Turtan; söyledftl 
nutukla Trabıoauo blslerlae 
tercQaıaa olmuş Ye Sf'zai U117 
Yerd!Q1 tapda •• IrıbzoaluJara 
karşı ço~ eakideaberi eval ta
şıdıaını ve bu aeYglaioia Go
mOşane mutaMfr1fJJğ111da bu-
uuduğu tarıblerden baoladı-

Suriyede 
Gazeteler Arap 
hükumetlerinden 
şikayet ediyorlar 

Antekp 2() ( A. A } 
Suriae ı••etelerı •r•p 

memleketluının Sancak nw 
seleıintle t;,,,;,_ to.r•fı•ı 
iltisam etmuliilerin"-11 ıi· 
Jcaıet ntMlcte w /rakın 611 
m11•l•ae ·~ıktan açıja T 11r
•igı11i tııUııpnu '" Surı
!1'11• ,,)llp.~jı Ttir4'11~ , •• ıtm ... ,... ..,.,,,,, .,,,, 

iN""''''" "''"" Mili ~,,.,,.fı 



a ay 'ında 
- f' ş tarafı t "rd -

ettiler. J<lrnns bu c ~ı in 
8nlaşm yollyl h llcd l&ı sici 
i tlyor u. 

M kal de bunc1 n 80 ra 
H t y tntlb bah taılhç ıl hıık· 
J; ınd do ru fza.h t v rillyor n 
deniliyor ki : 

·• H lbu l Hatay meseleel, 
k lliy tler me ı si• t allak 

l de vıll bir mesele değil
dir. Bnynk Avrup p )litlkuı b• 
bnvall ile geniş bir urette ıla
k dardır. O r k: 1"rıasa Te g · 
re logllt r i b hnılide 
bUyU - addi, ly 81 ve askeri 
m ofaatl rl ardır ve bu menfa. 

l" i t r etmek fJulade de
ğildirler. Yaklll Şarl.ın kıyoaş

ın ğa başladı~ ve reni Amiller 
zuhur ettiği zamıodanberi F
r nı Te logill r i rek Yıkın 
Şark devl t1 rl v gerek all-
letlod ra ıo otorltel rlol 
id e ettir ek l t tedirler. 
liııtay cseleıl d ubalkak 
ol bir clh t var& , o da F-

ran anıa lntth b t serb ati ini lb· 
1 1 etmem ah~etmlş olıııı· 
sıdır. Fraıı bOyl bir bAlln 
'fOrkl r t rafından k adi aleJh· 
lerl e matuf bir har ket olar k 
telakki edilmesi den i.orkmak
tııdır. Tllrkfye gU den güne kuv
vet ve azamet peyda eden bir 
d vlettlr. B odan maada TQr. 
k.lye öyle blr coar fi mevki 
f gol etmektedir ki, ne 1''ransı 
ve n de lnglltere '1 Llrk.iye Ue 
ral rın a m cut do .. tane mQoı. 

Sl b .!tl rı k tlye11 bozmak isteme. 
mc t dlrler. 

Kapalı zarfla sad yağı e silt • 

Erzincan As. Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Yir"'t ilci bira (22.000) kilo :sadt1 yağı apı/ı 

sarf l• eksiltmeye konulmuş'ıır. 
2 - Tı h1'1ini 6edeli giTmi dört bin iki griz liradır. 
3 - ilk t~minrıtı bin seki~ güz cJ11beş (T 8 l 5j liradır. 
4 - EJcsiltmui 11 Temmuz 938 paz rtesi g iıui saat 

on6ıştı Er%inca" As. Sa. Al. Kom. da yopılrcaktır. 
5 - Şartntımtsini h.?r zıin lıomisyonumrııda iı*tlcliler 

ıörtbilirlt1r. 

i - Telclif mekta,l ırı belli gü.n fJe sadlen bir •aat 
"""/in• lcoa•r Komilgon Bw.şlc.a11ltğına wsri1m;ı fJeg11 poıta 
il• tö• 1erilmiı ol•co.lc.tır. 

1 - lotelcliltr 6elli fÜll oe ·ıacztt lcomis"On boşktı11.· 
lı;ı11• frcim ,,. 111Jüstüri odasında kagıtlı ba.'unduklanna 
tl11ir wııilc11 ibr•z etl~crklerdir. l - 4 

Parkın üst kısrrunda 
boş saha kiraya verilecek 

Belediye Encümeninden : 
Belt!diye bahçuinin kiraya 'DBrilmiqen ast kısmının 

ortasındaki bo1 saha gaz müttasebetile snz çaldırılmak 
üzere üç 119 için ı~celik olarak artırma ile icara 
'lJerilecılc.tir. 

lstelc.lilerin muhammen bedel üztrinden 34 lira 12 
lcuraşluk teminatı mupalckatıt mo.khuzlarile birlikt' artır
manın icra edileceği 24 6 9J8 Cllı " giinü saat 15 de 
encümeru muracatıtları ilin 0'11nur. 3 - 4 

istinat dıvar1 yaptırılacak 
Vilayet daimi Encümeninden: 

Trabzon - Soğuksa yolu haşlangıcznda istim cik ,.di/e.n 
1-inaların bulundukları yerlerde 22!J(J lira Ol kurus ktşif 
bedelli istinat/ dılJarı yapılacaktır. MufJt kkat teminatı 
165 liradır. 29 6 938 tarihine çatan çarşamba günıi saat 
15 Je vi'agtt makamında toplanac"k olan dain i encü
mende ihalesi yapılmak üzre 21 gün müddtttle açık ~k
siltmege konulmuştur. Keşif r.vrakile şartnamesini görmek 
istegenlerin her gün enciime11 kalttmine !le talip olanların 
muvakkat :eminat makbuz ve ya banka mektup a·ile 
encümene muracantları 4 - 4 

Arpa, saman ksiltmesi 
Beledi ye Encümeninden : 

Belediye tanzifat ha.!JTJnnlarının bir senelik ihtiyacı 
olan (1-1600) kilo arpa (14600) kilo samamn mübayllası 
on sekiz gün müddetle ve m:ısaddak şortnamesi daire· 

•sinde açık tksiltmeğe l:onalmuşfur. 
Lteklilerin m,,hammen bedeli olan 1022 lira üzer inden 

•erecekleri .teminatı muvakkata makbuzlari eksilt nin 
icra olunacağı 28 6-938 salı ıünü saat 7 5 de erıcümıne 
muracaatl rı ilan olunur. 3 - 4 

Erzincan Top. Alay. K. lığından: 
Ersincan Topcu alayından ıkmek ve erzak için 

gefJmİgd tıerilmt.lcde g/an rgn:gatlardan 882994 uma• 
r lı leoa%ım aynigatının hi,inci n -shası ~eyi olmuştur. 
Bulunursa 1'.ıgmeti yoktur. 

Belediye Encümeninden: 116.n 

Ka alı zarfla çam tomruk eksiltmesi 
Devlet Demiryollara Onuncu İşletme Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyaci için mubayaa edilecek 5000 .! çam tomruk ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Muhammen bedel tomrukların beher metre mikibı 14 liradan 
( 70000 ) liradır. 

2-lviuvakk t teminatı 4750 liradır. 
3 - Çam tomrukları Kars Orman Müdürlüğünce Oltunun Köroğlu 

ormanlarından Devlet Demiryolları idaresi için tahsis edilecek maRtalar
dan tedarik edilecektir. 

4 -- Teslim yeri Sarıkamış ta idareye ait hızar fabrikasıdır. 
5 - Daha mufassal malumat almak isteyenler bu işe ait şartnameleri 

Erzurumda idare veznesinden Sarıkamış, Kars istasyonlarından ve Hay
darpaşa birinci işletme, Ankara devlet demir yolları merkez veznesinden 
350 kuruş mukabilinde alabilirler. 

6 --Taliplerin urnumi müteahhitlik vesikalarını ibrazı şarttır. 
7- İhale 11-7-938 günü saat 15 de Erzuru~da Gölbaşındaki işletme 

binasında müteşekkil komisyonda yapılacağından taliplerin tarihi mez
kurde 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 31ve32 inci maddeleri 
mucibince teklif mektublarını ve icap eden diğer vest:tiki vak tında işletme 
komisyon başkanlığına tevdi etmeleri lazımdır . 1 - 4 

Kapalı zarf usulile ankaz satışı 
Ankazın cinsi 

Tahmini 
Mıkfarı 

Tahmin o unan kıymeti 
l;ra Kr. 

Teminatı 
lir• Kr 

-====-===---=:o:;__~-;;==--=-==-<====~-,,,,=--=:ı::.r--===============-===-'="=z==--=====-===== 

Keresteler { Kirişler ) 
Döşeme ııe tav.an tahta/qrı 
Kiremitle,. ( Marsiıya) 
( Btlıer ad •dı 7 kuruş hesabile 
!le güzde 5 kırık dahil) 

520.684 J 
384.241 ~ 
2uOGO adet 

Defterdarltktan : 

2603 
• 1344 

1400 

42 195 26 
Bif. 100 87 
00 105 00 

1 - Yak.anda cins ve miktarları yazılı Trebzon Kav.ık megdllnındaki uki lise 
binası en/cazı •gri ayri ve bedeli pe#n tedige ~dilMt!k şartile •~tıl11caktır. 

2 - Jhale 23 Haziran 938 tu.rihine rastlıgon perıem6e gıinü saat 16 da TratJ. 
zan De/terda1'lığında yopılacaktır. 

3 - Satış kapalı zarf usu/ile gopılacağındun güzde i.5 teminatı da ihtiva t!de
cek olan teklif mektuplarının artı;monın açrlmtı saatıradan bir saat eutıeline ( <aat J 5) a 

kadar Defterdarlık.ta m;;ttşt..kkil ko rıis.!Jon rıdsi"e makbuz malcs/Jilind• fJeriltcelc.tir. 
Posta ile gönde1ilenlerde ayni sa, tte komisyonda tulanJ•ralacalctır. Gtrek 

postad" '{le guek soir suretlırle v.Jlci gecikm«ler le IHıl etlilmigecelc.tir. 
4 - Fazla izahat almak "e şartnamrgi ıörmrlc i:st~yınlerin milli Emlalc. müdür· 

lüğüne maracaat etmeleri ilan o 'anar. 4 - 4 

Gayrimenkul artırması 
Kıymeti Tt'mi12,,:z 

Mahallesi Sokajı Nev,i M.N. I ira Kr. lira Kr. 

Jskenderpaıa Güzclhisar Üstte bir !alon 224 1000 00 75 00 
altında ma;aza 

Defterdarltktan : 
Belediye önündeki mey. Tr bzon Sah hukuk hal Jm. Yukarıda evsofı yazılı gayrimenkul P"lin hedılle artırmaya çıkarılmıştır. Ta. 

• tlanlığın ~trofında 11aptırı- llğlnden : /ip olanlarrn giizde 7,5 d;pozitolarile 28 haziran 938 !alı tünü str•t 14 de n~ıtenlar· 
lacak 968 lira 71 ku~uş M!1ddel Trnhzonun Ayrfll- /ıkla toplanacak komisyona muraca.:ıtları. 3 - 4 
bedeli l:eşif li beton kaldırım boy m b il in Dönın 1i oelu •------------

inşaatı onsekiz eü.n miid T· rsuaun oğ'u Hıırmı trır,.fıo ki k 1 d d 
dı tle ksi/tmeğe /conulmuş· I dan mQddenleytı ayni mob .. I' de a iyat e si tme tem i i 
tur, oturan Dönmeli oğlu Tur u 1 n 

Eksiltme 28-6 938 salı f fr~~.;ev:1~:ğ~!1 llı~a;~.a!8r~~ inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
tü~.ü saa.t l 5 .de _icra '~ile- Beslro Hediye ve ikametgabı 1938 muı i yılı içinde Aralc.lı v• Sürmın.tıqe gelecek tuıfa,.ın ktıgılc fle h.ammtJ· 
cegınd,.n ıstek/ılerın temınotı meçhul Rizeli o,ııu lorahim 
muvaklcata malcbüdaTt, ehli- ııl yl:ılerloe eçdığı iZ!tl yt şu u /iqe eksiltmesine taltp çıkmadıgtnd ın ve Valcfıkehir8 ı~ltc~k tuzun da hammaliye 
geti fenniqa vesrkaları 'Vt· dava~ının cırl mLJhake esi 8 . eksrltmesi itidal haddinde gÖ'Ü'medtğind~n ve kagılc eluiltmısine Je talip çtkmadığın
sair er1lakile birlikte ayni aa ıod mlHıte ıl yhlerden lo. d n 20 6 1933 gün 1in.den itibtJrın elcsiltmenin 10 türı temr/it ıdildiji iları o'urıu ... 1-2 

" Ü ı rnhfcnlı:ı lkttrmıl~ılhının meçhu 
gu11 ıoe S.Jalta ene mene mu- ı ı· t' bl llA t bl ı;a~mmmmmmmm~·~mwww ..... m--=-mmm.,. 
raca t.arı , an o.arıu -., ır nıaa müb emece kar>ır vorll· n H k 1 •

1
,. 1 3 

~ 1ye ın Elen an~n e ğat • 

1 S 1 k h mlş V mubeKeme 4 7 9~8 pa- i a r 1 a 
at 1 ane zutesl aaot ıo a tensip kılınmış lıı 

Yeıılcumal ılr mahalleslodtı olduğuodım mumaile~ h İbra· L E y 
kuyu soko~ıodakl 23 metrılke hlmlo yevmi mezkilrde ya hlz-
No. lu 4 od bir mutbstıı tıavJ zd mahkemeye gelmesi veya· 
tı-.ne sathk.tır. but kanuni bir vek.il göndn- ! 

Görmek hteyenler Yeafcu- mesl lazımdır. Ak i takdirde i 
mada bakklll Muı:ıtefaya murrı. muhıkemeula gıyaben devam 
cut edebillrler. 4-6 edeceaı cihetle davetiye m ka· 

Zayi 
Notuı cnzdınımla fçJodekl 

ukerllk terbii te&kereml zavl 
ettim. Bu kernı yeul.slnl al c~
eımdan Hkislnln hllkmQ Olma
diğlDl ilan eyler.m. 

Erdoğdu mabelleıılndea 
821 doğumlu Salih oğlu 

T1;Vlik Ş Der 

mıaı kdm olmak Ozre keyfi. 
yet gıızete llede ilan olunur. 

'Nöbetçi 1 
eczahane! 

HALK 
Erzancsidir 

, 

1938 model Radyosu 
Ceryon o mıyan yerlerde yolnrz 6 Volt 

Akümulôtörle işler. 110 veya 220 

Satış yeri 
Volt ceryanla çahşır. 

HAKKI ATMACA 
TRAl3ZON 

~l11;t;;aU;S~..,.,.~~·~~a:a1aosa..-..-.... ...-..-..-. 


