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19 haz1ran: Trabzon iran transit na 1 
bugu•• n bacl1yor Say~n Tahsin Uzer ~u.sabo~, mefkûresinin tohakkuk 

y etm1$ olan bu eser1n1 de torenle bize verecek . . 
--------~--=-----=----=-----------:---::~:---=-=---------=----=...__~------

19 Haz1ran · · Saym Um. Müfeffi~imiz 1 DogU- Haberleri 1 
Trabzon ve dogu vi 'âyetlerimizin ---.;;;;;._--------
Ïktisadî kalkmma davasmda 19 Erzuruma gidiyorlar.. Erzurnmda yeni in,catin 
H az1ran1n oynad1g1 ve oyn1yacag1 Ak~am Sehir kulûbünde fereflerine temelleri aç1l1yor .. 

d h b Eriururn • ( Husu~i ) Erz11rumd t YllJH c k 1 n gu up 1 s a 1 

rolün ehemmiyeti gittikçe Q Q iyi ir ziyafet Verildi. Umuml MOfelttoUk ve Kor K m 1tanlik 1 inala r n p1a 1 11 ar1tz1ya 
S ,.,. htblk edilmiti ve herbJr parça lçlo te~et bQs f dileo yerlerd l . 

karc1lanm1cye anlac.1lm1c. 0lacakt1r.. agm 'ahsin Uzer oe mü/ etti1lilc 6ürolari bu saboh meller aç1lmJt1 bi~lao:nr~ti • 
., y y Y Erzururna hareket edeceklerdir. Ba Münasehetle ak,am 

Uzun )llla1dan beri uz0 rlo· 
de durdu t1.1anuz , hem de aola· 
m1yarak süykmen sOzlere , y•· 
palan Ili azlara v e nillayel 
gü terilen zavalh hlddet ve 
jjlddetlere ragmeo lSrarla Qze-
1 l de durdugumuz blr mesele , 
Trabzon-lran transit meselesi, 
arhk tahakkuk etmif, flll saha 
s1oa ç1km1~ ve çtkanlwlf bulun· 
maktad1r. 

S11ytn Tahsl.u Uz r , Llr-Jld 
saat soor , Trabz >o-lran transll 
)Oluuu türenle ç11 ·ak,otomobil 
Vd kamyon oakl1ynt1 ba~lam1~ 
buluoJ~ktn'. lahsio Uzer, bu 
bllyUk es~riu t11bakkuku yoJuo· 
da en c >k ugrapn bir ~dhsi • 
yetlir . IJU k.adar mQhim bir 
davunijl tabakkukuau ldr4k. et 
mi~ buluomak onun lçin çok 
d~rin blr z~vk ve saadettlr de . 

Dava memleket d.iVdSI, 
memleketia ililiiM&i kalhnn .. 
dava11du. bu ltlbarladu 
Trabam ve dolu "YJlayeUemm 
Zln lkll&adl kallDn• danu~da 
19 Hazlra1>1a oynadJ~1 ve oy1a 
yac ~· rolon ehemmlyetl gitlik 
çe daha i) 1 kavranmlf ve d!lha I) 
anla!}IllllJ!} olacsktir, d1yornz: Ti ab 
zoo • lrao transit l§I, lki kardefJ 
memleket arbsrndaki tllccari 
ve lkllsadl mnoasebetleri yenl
den ihya ed c k, lkl kltrde11 
milleti biribi iae çok daha ya
k1ola~ hrw1 \i e tamln11~ oh1cdk· 
tu. Lu y11k101Jg1n, bu içli tu1h 
tam~1klr~111 arka• 1 Jdakl k&r§I· 
likh ruent atlerla derec aloi 
ôlçmege bllmeyiz ki lOzum 
var m1dir arhk f 

Transit yolu ay1J1 zamanda 
Trabw:i hioterlantw1 da Trab 
zoaa baalamaf ve 7aklnla1tar1D1ti, 
ve hlç ~Uphe yok kl , aradakl 
toccui, ikUsadi ve soysal mQ 
nasebetlere yeni blr b1z verml@ 
olacaktir. 

llu dava Q~erlnde az Ç•>k 
kafa gezdirenler pek.414 aobya-

bilirler kt, transit yolunun ar. 
kas1odan liman gelir . Yol ve 
hman, frabzonun da Tti1bZOa 
hinterlaol1 lçlnde her tUrlQ inki 
safhu 10 ve refabm amlller1dlr . 

Ark ILI da b·rakt1g1m1z lh· 
mal asarlau 1a yapmadig1 i§lerl, 
Cumhuri) et ldaresi, lamet Jnooo 
bOkOmetl Jtile 1><,7.ecè y1Jara 
111adirmaktad1r. bugQn lran&lt, 
yar1n liman ve olbayet umrao, 
f erabbk gell§me ve genl1leme, 
bepsl buolann 1rkas1nda , ve 
bu davaom lçlndeduier. 

Bek1r Sukûti Kulaks1zoglJ 

Su meselesi 
Trabzonu11 içme suyu flze

rindekl tetklkler devam etmek· 
t dir. .Mebusumuz mllhendls 
MJtat A) d1D ve au mObeodist 
Sedat bu l~ln nstOadeairler. 
.Blrkaç güae kadar au we1ele 
mlz de proj lend1rllmi11, yanl 
hal ve lata9 JOlUDa 111mJj ola· 
fllLUt 

~ehir lculûbü tarafmdan Sagin Umaml Miifetti1imizin 1e Koy kanunun rand1man1 
Ba,balcan re/lerine bir vedâ ziga/eti tertip olattma1. zigojet saat h kk d U M f 

h k hire kadar çolc samimî oe ne1eli "'' Mf/G içinde 1eçmi1 a '" a m. ü etti~imizin tebligi 
seye ate ÇI t1 Tohsin Uzerin k1gmetli laital>e/e,i çolc allc11lt1nm11ttr. Erzurum •• < Hususî) rmumi Maretti,. Tahsln Uzer mrnta' a 

Ankara 17 ( A. A ) - Saym Um. Mü/attisimize igi u galratler di/~,;~. Kaza Kaymakamlariodan kôv kanunuoua tatbik sahasn daki ran· 
Ba~vekll lsmet 1noan beraber- ---~,.;:;,__,___,.. ______ : damanlarmm daha fnla olat il lf'&l için ne glbl husushmo lileu 1· 
Jerlode bariclye vekiJl RD~to Ulu Onder Kama l Ata tü rk dltl yapllg-1 blr tamlmde sormu~tur. 
Aras, dahl lye veklll ve Parti Cumhur Ba$ka n1 D 
geoel 1ekreterl e Kaya oldug-u J S T AN BU L OQU QOZeteSÎ 
halde bu sabab lstanbuldan BO)ük varhg101:u aralarmda doya doya roremifen Trabzonlular Erzurum • ( Husu11i) E zurllmda "J) '21l,, adi da 

1 
acik gi. 

Ankaraya dOnmU~lerdir. Ba~ba- bu geceyi ya s k adan1za tahllia etmifl•r ve qkaa 1evp ve da71ular1aa zete Temmuzda lntI,ue b ·~ 1v
11
c khr. Yevml ve sekiz !\ 

11 
e 

kan lsm~t laOoQ refakatlanClda Halke\1111 Ulak • )apm101ard1r. Battada bu and8'anu ,.1111 Ttlrk Ordmu olar1'< ç1kac1k Olan bu g11z,.t~ fi'<ri S<thada büy k rand1m t lar 
1:1hb t ve Jçtlm 1• m i; ari da ~e la, taribi Erzurum ko gremnd aberi tUl dahna lradelertnln 
~ 11 

a uaveoet ve- vert-cek l::lnde bllyllk "0 hs1";et'er1·0 1·n1zalar1111 t ~iyan v 711a. S ba uda ~d lx iklerinln en oerefU yerinde t&flYa&• m~kte olan 1rabzon .,,.. ... 
11 

J 

kili Rt-flk aydam, milli mllda- h k Il i Il lia "' la viD" d 1 ... LI .... _ tQrlQ _bu'un°cakt1r nor.u g"'ZPtn··1· i· 0 t .. k0 1· 0 le' l •mektey1z. a 1 o u 1111.. IN! y ve e•)gi u71u arunn • 101 uu _ " 5 " ~ -' ,. ,. ,, " 
faa vekl i geoeral Kâzim Ôzalp, lutaml) or Jar, ) didtn yetmive Halkevlmlzla lçlnl Te d101u1 dolduran 
Jandarma umum K. general hnJI.., Bil)ilklcr Hilyiltane minnel ve tokraa dunalarm1 1111ndaklann1 Te 
N11ci Tmaz 1 Uu~u halde Elazize Trab ouu llk ereflendlrdlglniz 16 eyltllQ ATATORK gtlAtl olarak temt 
gitmet Uzere bu ek~am uat 20 etm ~i kararln§hrd1klann1 ellerinladen operek anedertm Ulu kurlanci. 

de hususl trenle oehrimlzden Trabsoll Halkevi befk1a1 
DUYUSLAR 

1940 Y1hnda T rabzonda 1ynlmqlard1r. Bawbakaa istas • Arif Sayal 
yonda kamutay ba~kam, içi~leri Gelen ~evep surett 
bakao1 ve par11 genel sekreleri Dolma'>ahçe 18-6-937 gërecegimiz varhklar .. diger veldller , Sovyet bllyfik 
e çhl, mebualar teklller,moste. 
prlar lantandaa uturlanlllJ~lar
cm. 11811 .._M vekl i Bllfba... 
<ana ICaJHriJe luadar refakat ed 
:ek ve orad.m ayrdaotkbr. Baobft 
<ao lsmet lnOnQ buseyabattan01 
Siv.ts ve bir kaç gUo evvel litt. 
sat peyda etmli olan Çetinkaya 
yolç<1b bath Dzerlnde yapmak· 
tad1r • 

Noktai nazar Birligi 
A(Jkua 17 ( ~ A. ) 

Çeko1dov1kya li a ~ v e k 1 J ir la 
bUkretl ziyareti mQoasebetiyle 
ne1redtlen tebl id" yap1lao 
gür°'melerde , müzakerelerde 
Romaoya Ile Çekoelovakya ara
aUlda bUtQo 11yaai ye iktlaadt 
meseleler ara11ndak1 ooktol na 
zarlar birliti ve miUetler cemi· 
yell muknele amesine olan 
baQ'llllklar1 teyld etmekt~d r , 

lng lterede 
Vergi itleri 

Ankara t 7 ( A. A ) -
lo&llterede mJlll mDdafaa lstfj. 
ml 9eral1l lie lbd11 edllmek 
Qzere buluoan verglye ait prol~ 
ne~redllmi~tlr . Buna nazaran 
be~ sene lçinde bntun tlcuet 
müeasesele1ile sair mn~stJeseler 
t11raf1ndan elde edilen temettn
ler yQzde be~lDi tecavUz etflll • 
yerek blr vergJye tabl tutula • 
caklard1r. 

latanbw Nol : Ba yuinm kami klllli Selim 
Sirrinin blr yaztamdan iotillal 

T....._ ve kwaea de uyd1mnadir. ~ bsy Dr. Cemale ltbaf f 

C. Hûb.da il t ... ...,.. tei mklclf ...... Bantlan 1111l 611t:e • Yeni- /e,ine 6ir selâm fJeTÎIÎfHlrlci. 
mubterem halka aevfi Y• .... '-'- ._,.. gol. "" TY17 tÜ • Trabson r,afnonda topa topu iiç 

-.r.=;;-=========-==----.--:i~..---A-T_A_TO_R_K __ tJ. ne'er 1orece;iz 7. Dige bogan polis oar. Emnigtt ·1 d VeJner Nimiyer o mmanin olu1 ve 1iJi1 'ne mü.düru B. Nurettin bana 
Spanya Q Qi•Wo-Lob'-8.- • Viaer 6a/mro/c hoyalrmtla IJa fÜnDn lcadin polislerin 'fJazifelerin· 

muharebeler ,,_.ai ve daba ._ .AJm.a su. o/tilfln• fÔIÜ' 1161 6/r /te. Je çolc muvaf/alc olâulclan-
teleri • ahabiri v... NI..,... / • • Il• halan111111 ve o za ni sogledi. 

d d• 1 ......._ selmil, ....,,,_. liJ• llHllll.11 Beletlige Rei,;ne itlaa- Tra6zon 80/calc/o,, lem z, 
evam e 1yor ret ·~- "en ilci •atanlalc gaz1 gaz çok temiz, liemen laepsi par-

Ba •• ' I' 1 Araawtlû taa J • Ankara 17 ( A A ) - ,,.,~ ,na. 0 gasrmrn bu tün !te, baz1 caddeler An/taro, 
M drlt -1~ ~ Trabsoa 

lspanyada Bilbao ve a inarua JoiaJle lraaa....-tedir. güzde 7$ /nin tahalclculc lstan6u/, londra ~·e Parislt1 
cepbelerlnde muharebeler de· lraadaa .llOIU'a "'--i..a...-a ve ettiiinl iormelcten cesaTd olâuju g bi a~falt ~e lcald1-
v.m etmektedir. HllkQmetçlle • -.- l t Lt J Atl 

orHua da Mançori1• r...r M)'• · lenuelc ha tün de Savin rtm art an auan aT1n 
{~: :!:~~~~:~~ee~~v~~~':!:f: hatiDi uzataoak, bu •...i.btJeria $arbag1n11za itha/en 3 g1l alcgalc.lan ka

1
ymamas1 için 

ele geçlrdllslerl blldirllmektedir. kl1tünl Y• aoyul .barebtlerine için, yani 940 grlrnda ta· am serpigor ar. 
Bilbao i,lddetll blr mukavemet clair yapaoati tetkalerini m ... ap /aalclculc ~âtcriini tahmin T.,.abzonda her be1güt 

t kt d l Bllb 01u ew oldutu ruetelere yaucakbr, ad1mda bir arsa çocufc hah-gOs erme e r • 1 ttti;im i1lerin tema1a Zt'V· 

bln k1~1 mndaraa etmektedir • Açik tef ekku·· r 1cue ,,u yaztg• yazigorum. . . çesi haline gttirilm ·$ bügrik 
H kk M hir Parkrn orta~mda f trafl Çl a 1 a laciont ce/cet, locÏfJtrt kl l d 

Gireaon findak müte......,. Refikaa1n ameliyatan1 muva. men V"' çiçf' er e onanm1$ 
detuli rençlerlmizdeD bemfOrimis fekiyetlo iataç edea memleket I olise etelc, slga/a i•karpin. bir abide var. Ajoçlarzn 
Bay Haklu Mabir evvelki ,O. hMbbaani luymetli operatorü sigah uzun {Orap, btgoz el- go 'gesinde ofunn sr içtn 
1ebrimize relmi1tir • Ba1 Abdullaba ve amelayabnda tlivert. omazda apalet ba1ta lc'.lJUpeler lcoymu$lar. 
Ba§vekiller AraSJnda buhuwa operat6r ba1 MOblttia • /cas/cd, 1oisiinde begaz inct Bir lunardalci ç~1mtdtn 

Antara 17 ( A . A. ) _ Taip Zabdo " doktar bay Talat lcorâona asi/1 düdülc hi, tô terttmiz buz g'bi sojult sa 
lrfaa ve Nuifa ve baatabanede B l d" dJ Jc B 1 J b · Çekos'ovakya BaQvektli Ro111811· ren t ünü e t rge ca ae- a ar. tr taro1 ta aa " 

" yatbfa mOddetçe bayaa hemtire- J 6 le d l l L '-va EaQvt-kill ve harlclye veklll sinue üyü a •m ar a bir mtfre lcutranda, 6ir uaÇUlf. " Ier tarahadaa ,O.terUea mllffika· 
ile bi llktct Yugoslavya aqve • o•ag·i hir galcarr do!a•an metre g11lcselc/iainde letplcir-

Bok ae muameleye karfl a1.... t &kra· ., ., • 
ki i He gôrO~mek. Qzere • .... auaarua. ciddl tavirlr oe t1alcarl1 m1z1 bir üs1üt1ane oar. Bun· 
reoteo Tuoa üzerlnden KadOfO· Hamm Ôzran polis Ba_qa'lt Türlcânin âmir lardan par/clardo. calde/~T-
ya gitmtstir. de h mtn güi ad mda bir 

Elekfrik cirkefinin belediyeye infikal1... fi ~ 1 ::;ü~%'~.URu~~..::: ::::,~ 
Y Il k \J dir. Bir taro/inda para ata-

Elektri k Jirketinin, kazanç vaziyetini norme O$tlr ,, f\ Â\ cale qe,; V:JT. 0 adan pal 

için behemhal Belediyeye intikah lâ21md1r 1 ~ ~ ~~~~;.,p''k.1u "',/'':/:;::::. 
Safln Tah la Uzerlo gecen

lerde h•lkeriodi verdilderl blr 
basb1balde de &Oyledtklerl veç 
blle bu memleket lçlo elektrlk 
kllovat naa JO kuruftan fazla11 
haklkaten fi1zlad1r, Senelerden 
berl bu halktan haks1z ve 1e
bepslz olarak a'11agehuekte 
bulunan yOksek, çok yilksek 
ve bqlktn tabammUlünUo çok 
fttvklude olan lailblak Ocretlerl 

711011 ballu lzrar Ile ktlllllJIJf, 

bizaUbt §irketlo keadlalnl dabl 
kllllt zararlara ugratm11t1rf e•r
ket. ballun blr k11m1 evlerlafl, 
matiaza ve tabrlkalar1na t,,sls•t 
yaptard1ktan ve elektrlte aht • 
bktan &'>nra blrd~n , fl11tlarl 
yOkseltT11. VQ flatlan yültselt
mek 1uret1le çok. kaz1oç temla 
AdecP~I zeh•bma dQ,mO~tar . 
H tlbukl bu h.rek.etlle elektriglo 
teblr f çl ad~ lOzumu kadar ya· 
71\11111101 vo teammom 1&111 • 

sloe manl o ldutu glbl , ondan zarara ut-at1lmam1, bu'un .. c1kfl", riuz Kutanun uierinde her 
Oocekl lltlhlAt mlktar1010 da Maamaflh ~lrkPt, bugGnkQ h"I ' g.in hangi saatlardi posta 
a1almas1na lebeJlt verml,tlr , ve fekllde 11nor ""l 1ilm kurç lro/lct jrm oe postanrn ne· 
Eo ba11lt blr tfcaret kaldHI o lan vazlyellol degl;tlrm k lst me· , de 0 dujana bildtTen i:a· 
az k4rla 90k de\lr dOsturuodaa mekte, bOyle olu ca da, f'lek rd var. 
d1lma uzat kalao fl rket, eaer trlk 1,tnto betedly~ve t tlk t TrabzonJ4 Kop111laaitla 
11oormal blr kazaoç vazlyetl et mt, olma11, en 11cal, en l ùzum· .o/Ja;u 

6
;ôi 10at 60/laja 

taklnmlf olm1&ayda , yapt1j 1 le, lu bl r lt olmak Qzere tebaruz 'V:Jr. f:!lr.rin ist•r cadde/11. 
mubakkak VA mubakkak keml- etml' ve ettlrllml• bulunmakta· Y L ftl ~-

v rinde. i~ttr ara '°"a t1TlftG11 yet Ve kayfiyet ltibartle bOiOrt d1r. Evval •e Ablr oJec•k ve IM/ct 
kilriQq kat kat fHklade olaoak •anlacak o'aa DOtlol budur 10~/, lllr •t,•/.ni6a tn • 
, . IN>t ,.,. ..... .. flrUl dl ""' J .. 4rka.J ' dt , 



19 Haziran 937 /YENIYOL! 2 Say/a 

Yeni Ziraat Bankas1 Kanunu 
Çiftçiye bol ve ucuz kredi 

temin için tedbirier 

0~E~d~e~bi:::a:ca:zaya~_t_, _H_ali:mmmlk1.m-.cya_t, Gençlik 1 

Kamutay bu glinlerde yeni 
ziraat bankas1 kanun proje'""i 
uzerinde tedkikleriaA baslamis-
tir. 

Kamutay bir çok encümen
lerin onemle inceledlkleri bu 
kdnuna pek razla ehemmlyet 
vermi~ ve müzakereler heye -
canh olmustur. 

Zirai mahsullerin sül'üm ve lei ioden bl.z1lam11 aynen koyu 
satlfllll kolayla~hrmak ve art tr· yoruz : 

mâkv~ritecak kredilerin hakikî Cümhuriyet rejiminde 
ihtiyaçla olçüllt olmas1 ve alâ · Ziraat bankas1 
k!d1 çirtçilerin istlhsal durumu "Ziraat bankastm millî hll· 
na bir fuyda katmakla beraber k" t· . 1 · t ·· · · . . k urre 1m1z cum rnnve rf>JlIDl •l 
Ode~~ t.i 

8 
ah~l 8~mamas11 1 ar~ · 1 ne hâlde e!e :llm1~ tir '? Bu nu 

naca 1r. an a, muame ~ erm· k b. .k. k \" ·i 

Bu yeni kanuna gore Tiir
U:;e cUmhuriyeti ziraat baakas1 
~u i~lcri yapmak için kurulmus
tur : Türk çiftçilerinin ziraî is
t; hsallerine . zirai mahsullerin 

d b · bl ;l t k IS'ICa lr 1 1 ( ime i e naza e u i::-1 an ovze ece ve 
d .11>. k d"l · t:. 1 . k \ r11nzda tckrar canlaadirmak ver 16 1 ce l ena yer enae u . . . . 

l l k 'I 1 d 1t isl1yorum. Ztraat b·rnkas1;11n b1 am tp u , am ma 1 101 araya. . . . 
kt 

0 dayette ik1 m!lyon 1:1lh 1 liraya 
ca Ir . . 

Çiftçi i~letme sermhyesi ve ~ k'ldar çi~mI} b.ulunuyordu. 
unsurlanm tamaml1yacak i!]let- · Fakat ha~b1 .. urnu~~ es~asrn~a sürüm ve satisma, zlraatlo , 

ziraat enrlüstrisinin ve bunlarla 
nhikah ber lürlü tei;;ebbüs\eri11 
millî ekonomi prensiplerine go
re yUrllmesine ve ilerlemesine 
lüzumlu ve elveri~li kredileri 
tanzlm, tedvir ve tevzi etmek; 
Bu gayelerin elde edilmesini 
g üden te~ekkülleri korumak , 
bu bususlar içio kurulmu!l ve 
tesekkülU, yapllmis ve yap1la -
cak tesebbüslere lUzumu halin
d~ istirak etmek ana gayesile 
ve faaliyelini ziraî sahada teksif 
etmekle beraber bu kanun ve 
bu kanuna gôre yap1lacak ni -
zamnamesine uygun di~er her 
nevi muameleler. 

Türkiye cümhuriyeti ziraat 
b!lnkas1, bu kanunua ve hususî 
haklarm hükümlerine tabi her 
tUrlU taahblid ve tasnrrufa ehlî 
hükmî ~ahsiyeti haiz ve bu ka. 
nun hükümleri dairesinde selâ
hiyetli uzuvlarmm idare ve 
kontroluna tâbi muhtar bir 
devlet mUssesesi olmaktad1r. 

KÜÇÜ it ÇlFTÇt : 

Kendisinin ve eilesinin ge
çimini saglamak maksadiyle ve 
ziraatl esas meslek edinerek 
sevk ve idaresi ile tatbiklerdeki 
bütün i~leri aile reisi ve aile 
efradiyle temin ve ifa oluoan 
geni~lik ve ehemmiyette bir 
ziral lsletmeyi bu esaslar içinde 
i~letene bu kanuna gOre " KU -
çUk çittçi,, d a nektedir. 

Zirai kredinin dag1tilmasm· 
da evvelâ küçUk çiftçialn ihti
yaçlan kar~llanacaklard1r. Zlreî 
.krediain taD7iminde de bunlarrn 
te~kilâtlandmlmalan dOsUnüle
cektir . 

SERMA YE ve 1HT1Y ATLAR: 
Türkiye cümburiyeti ziraat 

bunkasm1n itibarl sermeyesl yüz 
milyon lira olmaktadtr. Ve ~un
lardan tesekkUl etmektedir : 

a ) TUrkiye ziraat bankas1 
ndan devir alac11~1 sermaye, 

b ) 1454 numarah kanun 
muclbince arazi vergisiain TUr
kiye ziraat bankasma ait Olan 
yOZde alttSI, 

c ) 938 malî y1hnrian itiba
ren umumî bütçeye konacak 
tabsisat yekünunun yllzde yari 
ma nisbetlnde her yll haziaeca 
odenecek paralar; 

ç ) Bu kanunla ôdenecek 
Olan paralar d1emda devlf>tin 
f evkalâde olarak verece>,i tah 
sisat : 

d ) Bankanm yllbk sar . kâ 
rmdan ayrtlacak k1s1m ; 

ZIRA1 KREDILER : 

Bankamn yapacag-1 ziraî 
kredilerin temeli ~emleket 
içiade veya d1~mda sürüm ve 
sali~ kablliyeti bulunan ziraî 
tnaddelerin istihsalidir • Zirai 
istillsali gütmiyen herhangl blr 

me kredileriaden ve harb1 umum1y1 müteak1p 
Tohum, flre, gUbre, fülç a zamanlarda bu sermaye tam~· 

l mi ve ist"ihsalde k 11 1 . men kâ~it p1raya intikal etrn1~ u am an 1~ i 1.,.1 .
1 

Çilerin iicretlerim Od m · bi ve yer yer s i a ar dolay1s1 e 
e 0 gi d kl b. k · h. · 

çiftçinin y1lhk devamlI masrar- san 1 arm tr ismi mü 1mm1 
larim kar~Ilayan çevirme serma· sermayele1 ioi ve hattâ defter
yesinin zayif veya noksan o~an leri.ni k1:1~b~tmi~, peri~an b.~r 
unsurlanm sa~lan...ak lçin çe- v~z1yet~e 1d1ler .. ~n_kar~~" bu: 
virme kredileriude vade tir • yuk m~llet m~clls1 hukù.metJ 
seneyi geçemiyt!cektir . Borç · tP~ekkül et11g1 zaman z1raat 
uretim devresi içiode ve 0 yillo bankns1m bu suretle ele ald1. 

ïstïnsa1 bedelile ôdenecekur. Kamutay1n sehabeti 
Her nevi ziraî âleller, kü YUksek mcclisin pek ye-

çUk makineler ve sair ziraî riode olarak gosterdig-i tesahü
malzeme, her lllrlU ls , çif t ve bü ziraat bankasma selefleriniz 
irat hayvanlar1 glbi i!lletmenin olan di~er B. M. meclisleri de, 
c ms1z ve canh de .nirba~rn1 te~- 1:1yu1 sahabetlerini. muha bbetle
kil eden vasltalarla çiftçiyi ci · lerir i ve takdirlerini ee.irgem0-
hazlam1ya yar1yan ( donatma ) mi~lerdi. Millî ihtilâl esnasmda 
kredileriude ise vade hizmet ve istik.Ia limizi müdafaa için yer 
k1ymet mlldddlerine gôre bu yer millî müfrezeler te~kil o'u
hizmet mUddetle1iui ·1 yan:ï101 uuyordu. Bu mllJî müfrezelerin 
geçmemek ve borç taks:Ue ô· bittabi mssrttflan vardi. Baz1 
denmek nzere be~ seneye ka- millî mUdafaa cemiyetleri içia 
dar olacJkhr. Z1raat Bank as 1a1 n sa n d 1-

Faaliyetl hayvan ydi;illrml- ~ln da k 1 p a r a Y 1 a l t p 
ye inhlsar eden veya bu ~ube· millî müfrezeleri teshtz etmek 
nin diger ziraatlarla birllkte en kolay bir usul oldu. Bunun 
yap1ld1~ l~letmelerde h 11yvan Ankarada akisler gorülUnce 
yemi ahmma , çayir , mera ve bugüne ait kredi ihtiy1:1c1 ve 
tarlalardan bu yem~rin istihsa. ehemmiyeti daha o zaman dü
linl ve hayvanlarm bak1m V~ sUaüldü. Millî kredioin an'l 
sa~lma gerekli olup yi\hk lstill müessesesi olan Zlraat Banka-
salden, ôdenmesi imkanh mas - n 110 korunmas1 laz1m gelecegi 
rafJar ve kllmes bayvanJariyle miltalâas1 tekaddllm ettl. Bu 
ipek bôcegl ve ari yetistime , guaµn dahiii ve kurtar1c1s1 
alakah ve gene yllhk Oretimler- o gtinlln Mustafa Kemall tama
den ôdenmesi kabil olan ber mlyle bunun ônllne geçti. Hesap 
çe~lt masrafhri k'ir~ihyacak yaptmld1. 1.600 000 lira bu su
krediler vade ve ôdeme baki retle Ziraat Bankasmdan çekil-

dig"i aala~1ld1. 
mmdan ayni Uretim devresi 
gelirinden Meaecektir. Kamutay1n ve hükû-

Hayvan mevcudunu a thr· metin yardiml 
ma ve bu husus için gerekli B. M. Mecli~ioin wozahereti 
her nevi malzeme , vas1ta ve ve hükOmetin hulûsll niyetiyle 
tesislerle geni~le'ip kuvvet1en bu para Zaraat Bankasma devlet 
dirmlye yariyacak kredilerde hazinestnded lade eltirildi. Yine 
vade be~ seneyi · bulacakhr. s3lefleriniz zamaninda Z1raat 

Ormanc1bgin di~er ziraatler; Bankaoma kars1 gosterilen ciddl 
le beraber yaplld1g"1 isletmele- s1habetin bir numunesi olmak 
rin çevirme ve donatma kredi · üzüre ifade edebilirim ki, Zira
led ihtiyaçlar1 için yapdacak at Bankasmdan istibdat devrin
nizamnamede aync1 hiltcOmler de memur maaslan odemek 
konacaktrr. için almIW!1 paralar vard1. Bun-

PROJE NEDEN lar me~rutiyet Ban edildikten 

HAZIRLANDI? 1 
S'Jnra muntazam bir bütçe yap. 

~ inak arzusu ile tediyesi gayri 
Rr<1i ~1 son olarak tedklk 1 muayyen birzamana ve daha 

eden bütçe encUmeni, mazbata- , dog-rusu imkâns1zh~a tâlik: edil
smda bilhassa su noktalara mi~ ve ad1na dtinyunu gayr1 
i~aret etrnektedir : . muotazamn denmi~ti. Ziraat 

«- Memleketimizde inkili!af Baak!Jsmm 3,5 mily?n altrn p1-
eden bankac1hk s1h<ts1nda ken ras1 bu meya~d~ h1ç olmu~tu. 

. . 1 Vine selef ler1mz olan Bl\yük 
d1siae aynlan h·zrnetlerin daha M"ll t M l. · i · t·f l k i d h I e ec 1s1 ns1ya 1 o ara 
e:1.a ~e . a a muvaffaklyetli bu parayi düyunu gayri mun-
b1r.~ektlde 1fasm1 temin maksa- t 1 kt k t k 11·ye l l . "IZ'tma i an ur ara ma 
d Y e ve esaaen sermayes1 ta • haziaesinden Ziraat Bankasma 
ma men devlet mallarmdan olan ' ôdettirdi. Demek oluyor kf, 
bu bank'l~IO muhtar bir d9vlet : yüksek Kamuta~ 1'11Zl'l eiar1, 
müesseses1 hall:ide bu mevzud~ 

1 
ananesi Zir11at Bankrrnm sevmek, 

en çok alâkah olim ekonom1 ouu tam manasiyle memleketia 
bak1mbgu11n kontrolü alltna a- l ve çïftçinin kredi bankall hali
hnmas1 gayeslne dayanan bu t ne sokmakhr. 
proje ayni zamanda banka kay- B k t .., 
naklarm1 geni~letmek ve ser _ an an1n par J prog-
mayesini arttlrmay1 hedef tut- rammdaki yeri 

Halk manileri 
Atatürk biule idi 
Ne hüyük müjde idi 
Gece giindüz gozümüz 
Bütün denizde idé 

hmir demiri aftz 

Mtllet .~e1Jince battz 
Ge/di büyük $efimiz 
Trabzonu nurlaili 

Odur kurtaran bizi 
Biigük milletimizi 
Sük1ïr olsrm tanrzya 
Gosterdi Atamzzz 

Ruhlarzm1z ugandz 
~evinç ar~a dagandt 
Onderimiz gelince 
Belde nura hoyandz 

Sevinç o' zqduk derinden 
Türklügun rehberinden 
Dafgalandl Trabzon 
Sanki koptu yerinden 

Co~tu Trabzon Co~fu 
Sanki yandz tutu#u 
Hergün hasret çekerlùn 
Atasma kavu~tu 

Ne hügük bayram idi 
Bize bu inam idi 
Atatürke kavu#uk 
Ne nurlu ak~am idi 

Hep i~ittik sô'rünü 
Çok severiz biz onu 
Nekadar hahtigarzz 
Go,.diik nurlu yüzünü 

Ruhumuzun ilâcz 
Türkün ba~cmn lace 
Milgonlarca ga~aszn 
Var olsun kurtarzct 

Hasretinle yanarzz 
Her an seni anarzz 
Büyük ~efimiz sana 
Yüzbin saygi sunarzz. 

Baba Salim Ôgüfçen 

yaçlarrna gôre, tedvir edilmesl
ni ve dahtt ·doitrusu ikraz mua
melesinin evvel emirde çiftçioin 
ihtiyaçlanoa hasredilmesini sôy
ledikten sonra bu büyük mese
le) i sahiplendirilmekligi emreder' 
Ve a y ni zamanda da orada kre . 

di kooperatif1e1 lne ve sah~ 
kooperatiflerine parti noktai 
nazarmdan bilylik bir ehemmi-

yet verildi~ini süyler. Biz Ziraat 

Baok11s1 hakk10da bir kaaun 
lâyihfüH tanzim etmek için tkti
sad Vekâleti nnmrna büyük 
ba~baka01m1zdan ve htlkQmetin
den ernir ald1~1m Zlman k"lnun
da esas olaraktan yer almas1 
laz·m gelen ~eylerin parli prog
ramrnda mevcudiyetioi evvel 

emi de nazar1 itibare ald1k ve 
botun ilhamirmz1 o noktaya 
teksif ettik,, 

Bundan sonra Bakan kanun 
projesinln hl\z1rlanmas1 1çrn 
sarfedilen Pmckleri anlata 11, 
bunun üstünde kamub1y e· eu. 
menlerioin dE>~erli çah3malan01 
birer blrer zikrederek Mvlf:'tin 
ziraatçi kredi siyasetir.i hu 'ils'l 
etmi~. istihlâk kredlsinio z u ar· 
11'r1n1 anlattiktan soara bf\ Uk 
ve küçUk çiftçi mPfbumun 1 

ziraî kredi talebi, gôsterilecek 
!}ahsî veya maddî garantioin 
f!e~eri ne olursa olsun , kabul 
edilmiyecek.tir. Ziraî krediler !;lU 

maksatlu üzerine olacaktlr: 

Çiftçiaio i!1letme sermayesi 
unsurlarm101 tamamlamak , 

Zi rai istihsall verimlendlr· 
mek ve iylle~tirmek , 

Bir ziraî feletmlye sahf p 
ktlmak veya bir zlr~l l;;letmeyi 
enijleteoek io91ai ed1od1rmelr, 

makta ve bu suretle zlrai kredl 1 Halk Pàrllsmm her kong-
ihtiyaçlarim daha eumullu bir resiude zab1tlar101 bilaistis1a 
sahada tatmin etmesine imkân aç1mz, orada gôrecek~inlz ki 
verec~k bir mabiyet gôster • Ziraat Bankas1 hakk•nda bir 
mektedlr. » çok temenniyat mevcuttu,.. li,, 

Bu kanuaun Kamutayda sade bu yUksek pul1 11u 1 ong-
mnzakere•i siras1nda ekoaomt relerladekl temenni ile .kalma 
bakant C~lâl B1war uzun bir m1~, aym zamanda siyaeî prog. 
sôylev verrr ·k kanunuo httz1r. rnnm1da da Ztraat Bankas1 en 
l~nmas1 eeb;pl<>Jf l pel{ gllzel ôriemll yerl ~1,..,1;:1 · Zbiot B11n. 
onl1tmlflU', JJa~nmn drgcrU sti· kuoJ muameJA 1· l ç1tt~ft.1n lhU· 

geçrni5tir. Yurdun bi~ çok ~ c> • 
lerinde ekilmernis toprsklar 
varkAn bir çok koy1Unü11 top
raks1zhkt1tn ça'1~11mad1grn1 ve 
geçim yolu bulamad g-101 ve 
bunlarm ya 1z keodilerlne 
toprak verilmeslni lstedlklerfnl 
süyleml~tlr. Bakan bundan son. 
r butun me elelerl de anJat
Dllf va pek ço% nlk1~laa;m1~h.t't 

G .. d .. 1 or u m ... 
Binlerce gozün, gormek için gand1jj1, e$siz, 
Gok gozlü 'Ve tunç yüzlü, alev saçlzgz gordüml 
Binbir yüregin · bir olarak - and1gz,. e~siz ,
Dillerde gezen, ozm ile kzrbaç/1y1 gordüml .. 

Gordüml. Ben. o her zerresi hir mûcize g/zler, 
Gok gô'zlü ve tunç yüzlü, alev saçl1g1 gordüml 
Bin can veririz bô'gle ba~m ugruna bizler 
Gok gozlü ve tunç yüzlii. zufer taçlzyz gordüm / ... 

O. Sebati. Ertan 

0, geliyor ... 
Enginde iki gemi .. Güne~ golgelenigor, 
Sordum küsüf mü oldu ? Dediler O. geligor. 

Bu anda binlerce goz engine çevriliyor, 
Koglüler akm akm koglerinden geligor. 

Bütün millet pür ne$'e co~ugor için, için, 
Ko~ugor iskelege gelene ermek için. 

Engmdeki gemiler sonra limana indi, 
Yillardzr hasretinden sel olan ga~lar dindi. 

Yeni dojan güne~fen karardz gozlerimiz, 
Onun a~kile çarpar bütün gonüllerimiz. 

Bu g~len Atamzzdtr, Atamizdtr bu güne~, 
Tarihler garatmadz, yaratamaz Ona e$. 

Bugiln binlerce gurffa$ aglzyor sevincinden, 
"Ya$a, varol Atatiirk I,, Haykzrzgor içinden. 

Elhet bütün uluslar imrenecektir Türkü 
0 Türk kü, ha~mdadzr kudretli Atatü;kü. 

lnsanlzk semasmzn sonmez, parlak yzldizz 
Sen varken gonüllerde ne dert kalzr, ne szzz 

Seninle gzzrur duyar esir çocugu hile, 
Hasta, yorgun gô.nüller ne$'e/enir seninle. 

En aziz evlâdzsm ~ere/ li hir milletin, 
Kalple1 Îf1!ÏZde çagla co§kun samimiyetin. 

Sen bu ünlü kavminin ha1zndo paidar ol, 
Sana gonülden selâm ATATÜRK ya~a. vaTol. 

Lise : Necati Erag 

Say1n Bay Hayrettin Ziya'ya 
• Babanm feryatnamesi • 

Sonu yok bive/a kahpe dünyade 
Biz $adolsak da hir, olmasak da bir 
Güzeller elinden içsek de bade 
Abat olsak da bir, olmasak da bir. 

* 
Biz a~k mektebinde akuduk kitap 
Gônlümüzü sardz hin türlü azap 
Eze/den harapt1k, $Îmdi de harap 
Be..-bat olsak da bir, olmasak da bir. 

* 
Gamla yogrulmu§uz, gama dalmz~zz 
Siir vadisinde zof er çalmz~zz 
Madem ki para yok cahil kalm1~1z 
lr$al olsak da bir, olmasak da bir. 

* 
Bilmi1 ol, cevherdir szrtimda güküm 
Ve lâkin bilinmez bilgim ve gorgüm 
Daglan yzpratsam elde külüngüm 
Ferhat o!sak da hir, olmasak da bir. 

Anlamazlar bizim sazin telinden 
Kurtulmaz gonlümüz elem selinden 
Su zâlim f elegin kanli elinden 
Âzat olsak da bir, olmasak da hir. 

Ne olur ; gonlümtJ ben de ~adetsem 
Bilinir kzymetim düngadan gitsem 
Yüz bin ~iir gazsam, bin icat etsem 
Üstat olsak cia hir, olmasak da bir. 

• 
Elemden, kederden yüzümüz soldu 
Ne müthi1 ate#e bajrzmzz do/du 
Kzrk senedir baba olduk, ne olda 
Evlât olsak da hir, olmasak da hfr. 

Baba Salim OQütçen 
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- Kerhut 1 Adamsaa ç1k meydaaa. 
Cevab1 kulaldarmm dibindeki bir ses verdi 
- Beyefendi hazretleril Bu ne kafa tutu~. 

Otlum. bize Moruk demi~ler. Adam•• ag-zmdan girer 
bur nuadan ç1kanz biz 1 

- Biz de adam1 geldi~i yere gôndeririz. 
- Vay 1 Seni kâtipletmi~ sanayorduk be 1 

Me2er sen bize de nanik çekmitsin. Bu ne :eti§me 1 
Herfeyiu rac )DU vardar ozlum. Me't.tepten baie ada
ma birdenbire ioazet vermezler. 

Moruiun sôzleri Eminin dimag-1nda i'Ürültü· 
lerle âksediyor, ruânalan birbirÏ• çarp1~1yor ve her 
kelime kafa tasma s1,;m1yacak 1 a lar k.,ba·1yor, ge. 

nioliyordu. .. . tel 
- Biz adamm arkas1ni barak mayaz boyle ·~ 
- Hergele. 
- Baband•r. 
Ani bir ialatma . . • _ 
Topraklara, tatlara ya\.an iki vucut · · · 
Tozlar içinde mücadele . • · 
lfü feryat ... 
Moruk mliyordu. 
Cadde kayna~ta _ d 
Polis iki golge) i silre süre yürütuyor u. 
- .Sil ka mm. 
Komise,, E.mini isticvap ediyordu.? 
- Niçi0 yardm bu adamin bqm• 

= s."n~ 1ôylüyorum. 
- Kavga ettik. 
- Nevle yard1n? 
- Ta~la. 
Karakolun nezarethanesine ablan Emin, ba~1n1 

l . . ld Sinirlerine durgunluk yay1lm1~b. avuç ar1 1ç•ne a 1. _ _ 

S L· b' el caddelerde sars1l• sars1la yuruyen 
an~• 1raz ev . _ . . _ _ 

d 'ld' o- fi eliliyordu Mua gozleran•n onunden o ei• 1, u~ n · 
süratle geçti. S1luh yumru~unu aloma vurdu. 

- En sonunda benzedilc · · • 
_ Ne dedin ? Ne dedin mendebur kaltak. 

Tekrarla bakay1m 1 
Kollar101 açta. Yüzünü alef sarma~b. Bag-ar· 

mak istiyordu. Fakat rüyada bagumak. is~~~~p ge 
ba21ram1yanlar gi':>i takanayordu. Gôzlen ~onuyor ~· 

_ Bir daha soyle. Sôylesere 1 Bukaç ~un 
kaybolduktan 1onra bana bu haberi mi verecektm ? 
SOyle; kimden ? 

Say1s1z kocas1 olanlar çoculdaranan kimden 
olduklaran1 ne bilecekler. 

- Sôyle kaltak. 
,'\yaklarda kad1na dog-ru bir harek~t • . . Kar· 

na tekme kondurmak niyetile kalkan ayak, yavaf 
yav•f indi. •Baba belki d' kenditidir. Çoouk kendi 
ainden olmasa bile hemen ôldürmek lâzam relmezyal• 

Birer ko4ede uzun uzun dütündiller. 
Dotacak çocug-u bog-2c'lldard1. Bu fikir ü2e-

rinde çok durmad1lar. 
Yapamazlard1 onu 1 
Andan birkaç ay geçti. _ . 
Bir aktam, kulübesine geç vak1t donen Emin, 

yabanca aimalarb kar11la~b. Onlar1, aarho1 goderle, 
iueden inceye süzdilkten sonra niçin gelmi~ olduk· 
lana1 anhyabildi. Seküre, yatali.ta, bir golge gibi, 
uzanm11 yahyordu. Kall.ii vuru1larindaki intiz,.m1 
kaybetmi1ti. Kafasmda, ipek kumaf h1§1rbs1m and1-
ran, h111rtalar pcyda olmu1tu. Ayaklar1n1n albnJan 
kaçmata çala1an yere, emniyeUe baamata çabaladi. 
D1varlar, üatüne y1k11tr 1ribi ydi. Y a tata dotru 10-

kuldu. Kmlan bir direk gibi, diz kapaldar1nd8.!' lu· 
nlarak oturdu Gôzlerini, yuvaa1ndH ç1km11 gozler\e 
bakan, Seküreye dikti. Kadm, dolrulmata ç1h1•· 
yordu. 

Emin bebetin yüzündeki ôrtüyü, korkak el-
lerle kaldard1. Sotult sotult ter doküyordu. Tarnak· 
lar1n1, terli avuçlar1 içinde 1nkbt1 ôrtüye batmyordu. 

Lambanan çatnbaindan ba1ka 1ea yok • • . ~e
kftre bile bmlbh nefealerini tuttu. Ziyarete g.,lmit 

• olan harabe kom1ular1 da gitmi1lerdi. 
Emin, aln1nda aofuyaa terleri elindeki bezle 

aildi. Bir, çocutun burnuna, yanaklar~a, rü~üne 
bir de Seküreye bakb. Sonra kendi yüzundek1 1nce-
likleri habrlamata çahfb. «Baba keadiai miydi ?• 

Beyninin dütünen tarafma bir itne saplan· 

m11b sanki. · · . . " - k 
Parmaklar1n11 b1leklerine do~ru yuruye1 uy· 

vet harekete getirdi. ~ltitini de, annesini de otiunu 
da ôldüreoekti. lçinden gelen aeae uydu. lki tar~fa 
aç1lan ellerin parmaldari, boA-acak yer ararken zah· 
aine aaplanan ifne birdenbire düttü. Bqtndan ag-1r 
bir yOk kalkm11 gibiydi. Gozleri 111ta takildi._ Odan1n 
aesaizlitine kulak verdi. Sararmlf annenin yüzü~e, 
bebetin birer nokta gibi gôrünen, yib: çizg1lenne 
ayr1 ayr• fOZ rezdirdi. Heyecan, bofazinda dütilm
lenmifti. Kendini yere h1rakb. Bir koluou Seküreye 
aard1 • ôbilrilnü çocutun üzerine atb. Gôzleriain 
onlln~ yntak elbiseli, tarak olmad1t1 için taraDJD&mlf 
aaçlar1 karmakarif~k, '? ~z(l 1ararm1t. iuan ~rbt1 
gôzile bakald1f1 iç1a ehn1 att1t• yorden tekme y1yen, 
ber kapadan kovulan bir çoouk gelcli. Bu çoqutu 
hayalinde büyüttü. Aç kald1t1 için çalan, çald111 için 
eline kelepçe vurulan ve nibayet yan11n yerindeki 
barabede bir kad1nla bulu4malar1nd~n dünyaya bi~ 
plç daha kazandiran delikanhy1 gord~ •. ~u ba~ali 
uzaklqbrmak için goz kapaklar101, barbm lizorme, 
atnt1rcas1na aalu s1lu bubrd1. . . . 

Bebek onun basbran kolu albnda ez1lm11ti ; 

afliyordu. B~ atlay1f, 1anki, artak imanla.ra, kaderin 
ao~tutu batakhktan luutarmaa1 içia beter1yete kar11 
Ur yalv1r1t. blr baykmttl , •• 

Son 

1940 V1linda T rabzonda nakliye eksiltmeSi 
gërecegimiz varhklar.. Defterdarhktan; 

. Ba~tnrar1 1 de . 

mi gozünüze birer umumî 
saat {D ' /fCJ'• bütiin Trabzan 
da Beledige tara/mdan mü
nasip gerlere dikilmi§, 
olan bu bügilk saatlarrn hiç 
hiri dijerinden ganm daki 
ka. ne ileri, ne geridir. Hep. 
si de durmak bilmeden i~li
yor. Trabzonda i~lemiyen 
saat, alc.magan çe~me ho~ 
oturon insan goremezsiniz. 
Bu ha/,· ta 937 yrlr Magr· 
srndan ba1lam11tir. Üçüncü 
Umumî Müfetti1 bag Tahsin 
Uzer, Vali Sezai Uzay, S:ir
bag doktor Cemal bu i~e o
zamandan ehemmiget ver-
mi1 ve ba1lam1,lar ve bu 
vazigeti hasil etmi1lerdir. 

Trabzonda bol olan 1eg
lerden biri de abdesthane. 
lerdir. Caddelerde, pc rklar
da, her g.:rde kadin erlcelc. 
bu tabii 1htigac1 de/ ede. 
cek tertemiz bir Jc.lozet bu
lur. Bunlarz n nereltrde bu 
lundugunu 936 yilmdaki 
gibi burnunuzla dejil, go 
zünüzle bulursunuz. Çünkii 
telgraf fJega teief on direlc
lerinin üzerinde V V. C. ga. 
z1 sr ve abdesthanelerin ne 
taro/ta oldugunu parmag1· 
le i1aret eden bir kocaman 
el var. BIT merdivenle ge
rin altrna ind111izmi orada 
bazan elli,bazan güz pi Coar,• 
bir olcadar da abdesthane 
vardlT. Ve tertemizdir. 935 
9J6 gillarmda Trabzonun 
abdesthanelerindeki k.okuya 
benzer hiç bir ~ey yoktur. 
Bu abdesthaneler de baledi· 
ye reisi dol<tor Cematin 
HCridiT. Trabsonun aoa.an
de bag Tuhsin Uu11n en 
bügtilc. tJStJrlerinden hastan• 
lise binalarr 1ehrin garp 
ta.ra/mi süslemi1. 11:hrrn bu 

k1sm1 bu iki hagatî ve m~· 
him müesstSe ile okadar 
k1gmetltnmi1. oka.dar 1eref· 
lenmi1lci .. Tra6zonda ca.dd• 
Jiil bakan hiç bir bina gok
turki boganm11 olmasrn. Bu 
tün binalar parrl parrl ôo 
galr temiz ve süs~udür. 

Yazm halkm ien1ini oc 
fakrrr parklarda buguk pm 
1ahalarrnda, So;uksu, Ze/M· 
nosta güne~ ba1.gosu alrrl.ar: 
Be1. on ku1u1u flerdiniznu 
otobusler istediiiniz I"' 
1otürur. Amnkum plâj~. 
(;umü1kum piâjr, Hazi· 
ranctan 1:.giûl nrhagetint ka· 
dar bmterce hal.hm yüzm• 
z.evlc fltJ e;lence ge1leridir. 
Attrnkum AJJasofganrn 
attrnda Gümü~kum da Hos 
gaiismda .. Her iki pldja da 
otobüs i1lemekted:r. . Piâj
lardan beledrge hagLi 11lir 
alir. Mùstec1Tler bügùk ,,.. 

Cumartesi günii alc1amrndan 
halle civar lcoglere sagfiye. 1937 seni ma/iqesi Haziranmdan Maurs gaqesin,. kn· 
/ere çelcilmiitir. Otobüsler dar Trabzondan Erzurum, Erzincan ve G ïm·ï$h'me Vi â 

! e'lerine s vkolunocak levazimi kirtasiqenin bir senefik 
sayesinde 1ehre gakin kog· nalcligeleri 1 6 937 tarihind n itibaTfm o, b $ gin mrïd· 
Ier htp mamarla1m11. /cala· 
baliklaJmr#rr. detle oçrk €ksiltmeye konulmu$iur. Kanunun tnrifi vtçhi/e 

keufi11Pti11 on he$ gün zar/inda müsair1i fasilalarla dort 
Trabzonda esna/ agie gü- de/a ilân ddmesi lâz1mgelirken üç de/a ilân edtldigi 

zel bir t~rtiple tasmf edil on 'a1t!d1~mdan qapdan üç ilânin h •iküms i z addile 
mi~ki : !$te $Uras1 lcazancr- 16? 937 tarilzinden itibaren on br~ gün müddetle aç1k 
lar, 1uran kuyumcular, ~u- ekstltmeye konu/maqna komisyonca karar veri/mÎ$tÎT. 
rosi dojramoctlar. $Urasr Tra.hzondc..n Erzu·um'l kadar naklige bedeli 800 lira 
demirciler, çilingirler, ~ehir ve Erzrncrma 200 lira t•e Gümü1aneqe 75 /ira1ir. Jhale 
içinde ne kadar Ç1'$itli ~s 30 6 937 Çarsam~a günrï saat on dortte De/terdarlzkta 
na/ fJarsa her birtrleri için gaprlacakt '· Talip olanlarm tayin o'unan gân ve saatta 
meslelc. flazigetleribe uggun güzde ged1 buçulc hesabi!P. dipozifo akçesini 11anlarzna 
birer semi tagin edilmi1. alaralc lcornisgona ve eksiltme ~artlarmr anlam~k isteyen· 
htr semt bir esnaf pigas11s1, lerin her gün lc.irtasiye depo memurluguna muracaatlari 
Pazarr, arastasr olmu1. la ilân olunu". 16 - 18 _ 20 - 22 
jimlar kopatrlm11. mecrasr· 
na /co'lulmu1. limanrn in1a-
s1na bailanm11. riht1mlar k • • • • • t 
antT'pofarrn ikma/intJ CU opru ln$aa 
lcalm11. Istanbul oteline hi- k · 1t • 
tî$ilc ah1ap dülcanlar.101can· e SI nies1 
talar g1kilm11, hattâ Selâ· · 

met oteli hile ... Deniz man Vilâyet doimi encümeninden : 
zar•sr /car11dan gelenin na· 

zarini olc1agor. Balciojlu Trabzon - Gireson sahil yolunun 49XOOO inci 
mevkii aç1lm11. güzel bir 
megdan haline kogulmu1, kilomc:tresindeki 2926 lira 42 kuru~ bedelli ke~ifli 
Müfetti1lilc dairesi bütün Vakfikebir kopr üsünün bir orta a yag1 ile ik i 
ha1metile megdagana çrk gôzü beton olarak În§a edilecektir. 
mr$. çocuk hahçesinde hin M k 
lerce çoculc cmrlda11gor. uva kat teminah ( 220 ) lirad1r. 
Sehir lculûbiinün lcar$rsrn 2 - 30-6-937 tarihine çatan çar§anba günü 
da/ci mttrûlc kiliStJ alti si- saat 15 de Vilâyet makam1nda toplanacak olan 
nema. tigatro üstü lculûp ve 
lolcanta olmu1. Halkevinin daimî encümende ihalesi yap1lmak üzre 21 gün 
iinün/ci oügü/c /ci/ise Ve ar müddetle aç1k eksiltmeye kon ..ilffiU§tUr. 
lcasrndaki sira dükdnlar y1 
lc1lm11. ta 1ltlctrilc. iirketine 3 - ~artnarr1e ve projelerini gôrmek iste-
kadar güzel çolc güzel 6:r yenlerin her gün daiinî encümen kalemine gel .. 
kültür park vücude getiril· meleri ve talip olanlann yüzde 7,5 muvakkat 
mi~. Ha11i birini sagagrm. d O 
Bin 6ir ;1 olmui hep üç 

9
,. teminat rraek t •Jp ve makbuzlariyle aimî en< · 

la srjtlrr1lm11 6u i,ler... mene muracaatlara ilân olunur. 
Cevdet Alap 19 - 22 - 27-29 

=---==-=-=....::..====::::=;.....:::::=;~._.:====-="":==='"':a::::==-========~..;;.,,====~=====~=-- -----

DEVLET OTOBÜS ve KAMYON 
MUNTAZAM SERViSLERi 

Erzurum i~letrne aniirliQinden : 
19-6-937 gfinOnden itibaren Trabzon, Karakose ve K1z1ldize aras1nda 

( DEVLET OTOBÜS ve KAMYON SERVlSI) nin yolcu ve e~yayi 
tilccariyeye ait ilk seferlerine ba~lanacaktir. 

( Trabzon - Karakëse - K1z1ldize istikameti ) 
T,ahzondan : Cumartesi, Paz<1rtesi, Çar~amba 
Gümü1haneden : ,, ,. .. 
Bayburttan : Pazo.r, Sab, Per1embe 
Erzurumdan : Pazartesi, Çar1amba, Cuma 
Karalcoseden : Sali, Per1emb1, Cumartesi 

günleri saat 

" .. 
.. .. .. •• .. •• 

7.30 da 
14.20 
7.00 
7,00 
7,50 

.. 

.. 

.. 
" K1zrldize • , 

istilcametine 
giderler. 

(K1z1ldize - Karakëse - Erzurum - Trabzon istikameti) 
K1z1ldizeden : Sali. Per1embe, Cumartesi gün 'eri s~at 
Karakoseden : Ç•r1amba. Curna. Pazar .. .. 

Erzurumdan : Per~embe, Cumartesi, Pazartesi 
Bagbarttan : .. ,. •• 
Gümü1haneden: Cuma, Pazar, Sali • • 

•• 
,, .. .. 

13.00 de 
11.30 .. Y a l n r z 19 

6,00 
12,55 

600 

.. .. .. 

hazi an la 7é~ 

Trabzon 
ist lcomf!tine 
giderler, 

( Yolcu ve e~yayi tüccariye tarifeleri için istac;yonlara ve el i1ânlar1na 
muracaat olunmas1. .... ·-- :~ 

' . , 

drrlar k.urmu1lar. Banl.ar 
sogunma gerl.eridir. /i.tra/i 
ni demir parmaklikl• çc
fJÎTmi#er. Piâjda erlceklerin. 
kadanl.arm, çocuklarm g1r· 
1,rt jilâmaiarla ogr•l.m•I· 
kimie bu tagm 1ddtn ha
dutlarr a1amaz. 

Traôzonda 940 g1l1nd• 
Pazar 1ünlcri hlç çelcilmez. 
bir gùndür. Bütun 1.:hir ot11z. 
klTlc bin hatklle iiglege ka
dar uglc.udadir. 01,eden son 
ra kirlurda, piâjlardadir. 
01ün ~thir tenhad,r. oun 
lülc muhaceret ba~lm11d1r. 

NEOKALMiNA 
Grip,Nezle,Nevroliji,Siyatik,Ba,ve Di~ agr1lar1,Artritizm 

:4..... • ·- . . -. -~.., ·. ~. "· .. · .. .:. . . -..... -



19 Haziran 937 

ilân 
Tra.bzon icra memulugurz dan 
.Aç1k arhrma ile parayn çevrilecek 
gay ri menku l 1111 ne u!d ugu : 

6 Donüm bir k, ta tarla. 
\ia)ri menkulun bulundugu mevki 
ruahallesi sokag1 ve numras1: 

Kisarna kogünde · tapu-
nun 928 Nisar1 ve 6 numa
rasznda kagith. 
Tuktir olunan kiymel : 

Tamamma 150 lira. 
Arhrmamn yap1lacag1 yer gün eaat: 

Trabzon icra dairesinde 19 7-937 
Pazartesi giinll saat 14 de 

1- iebu guyri me11kulun ~artsamesi 
19 -6- 93ï tarlhinden itiharen No. 

ile Trnhzonicra duiresinde herkesin 
g/jrebilmesi için aç1khr. ililnda yaz1h 
oh nlnrdnn fazla mal umat almak ii;ti 
) u1lor i.;>M ~artnnmeye ve 
dosya numarasi. ile ruemuriyetinli7.e 
murncaat etmelidir . 

2- Arurmaya i~tirak için yukanda 
y .. z1h k1ymetin yüzde i,5 nisbetinde 
pcy akças1 veya nullî hlr banknmn 
h minat makbuzu tevdi edileceklir 124 

8- 1potek sahibi nlacakhlarla diger 
ulâkadarlarrn ve irtifak hakk1 sahip
lerinin gnyri menkuJ 15.7.erinde ki 
haklarrnm ve husm.iyle faiz ve mas
ra!u dair olnn iddialurm1 i~bu ilâll 
tarihinden itibr..ren :.W gün ic,:inde 
evrak1 müsln.itelerile birlikte wemu-

5- Tayin edi len zamnnda gayri 
menkul üç defa bng1nld1ktau sonra 
en çok arllrana ihale edilir. ancak 
arhrma b e d e 1 i nrnhammen f+j 
kiymetin yüzde yetmi~ be~ini bulmllZ f+J 
veya sati~ istiyenin alàcagma ruçhani r+~ 
olan diger a.lacakhJnr bulunup ta lr1111 
bunlarm o gayri meukul ile temin 
edilmi!l 11 làcaklarmm mecmuundao 
fazlaya ~1kmazsa en çok arbranm 
teahhudu bak1 kalmak tizere arhrma 
on be~ gtin daha temdil ve ou bcflinci 

gü'}ün sonu o l a n 

4 - 8 -937 Çar$amba günü 

eaat 10 de yapilacak arhrma da 
en çok artlrana lhale olunur ancuk 
sah~ ieteyenin alacag1 ruçham olnn 
diger alacakhlarm o gnyri menkul 
ile temin edilmi~ alacaklan cmemu 
undan fazl: ) a ç1kmak eartlle en çok 
arhrana ihale edilir bllyle bir bedel 
eldeedilmczse ihale yap1lmaz ,.e 
sab!2 beddi dü~er. 

6- Gayri menkul kendisiue ihale 
olunan kimse ve ya verilen hafta 
mühlet içiude paray1 vermezse lhalc 
karan fesh olunarak kendisindC'n 
evvel en yüksek tcldifte bulunan 
kimse arzdmi~ oldugu bedelle alma
ga raz1 olmaz veya bulunmazsa he-
men on be!l gün müddetle arbrmaya 
ç1kanhp en çok arhrann ihnle i;düir 
iki ihale arasmdaki fark ve geçen 
günler için yüzde be§tcn hesnp olu
nacak faiz ve digcr zararlar aynca 
bükme hacel kalmake1zm memuriye
timizce ahc1dan tahsil olunur. 133 

Nefis 
Gemlîk zeytinleri 
Müsoit fiatla • ver1yoruz. 

Îyi ve nefis zeytin almak isterse- /. 
niz sebzeciler caddesindeki Ô. Narin ~ 
zeytin ve yag magazam1za muhakkak ~ 
ugraym1z. Memnun kalacaksm1z. 

T optan ve perakende verilir. 

dh;Jfin\~& 

Askerlik ~ubesi ba~kanl1g1nean 
'Bilumum yedek !,z;[ ayiann yoklamalarz l haziran 937 

den iiibaren ba~layacak 2S haziran 937 gününe kadar 
devam edecektir. 

Her yedek subog ve memurun ikametkâh adreslerile 
birer vesika /otogra/ !an ve askerî vesikalarile bu müd 
det zar/znda ~ubege muracaatla goklamasinz gaptiracak 
tzr. Tabib eczac1 di~c1 cerrah olanlarzn da diploma ve 
ihtisas vesikalarrm yonlarznt/a bulunduracaklardzr, 

Bu müddetten sonra muracaat kabul edilmigeceginden 
muracaat etmeyenler hakkinda 7067 sogd1 kanunun cezai 
hiikû.rn!erinintalbik eddeceji il ânolunur, 

Zayi 
Trabzon belediyesinden al

m1~ oJdugum 512 numnrah !i!O· 
for veslkamt zayi ettim. Yeni· 
sini alacag1 ndan eskisinin bük· 
mu olcnad1~1m ilâo ederim. 

Mlsirli o~ullarrndan 
HUse)ill 

/YENIYOL.1 
~----~~--~~~ 

Bu sene alacag1 1~ 

K 

OLM 

Her yer • • 1ç1n , her i~ 1 1n 

Temiz g' zel 
matbaa i~ e 

Sagja 4 

sogutma dolab1 

~ 

, 

ette her türlü 
lerine ula~hnr 

En güzel harfle le n z rif kartvizitler 
Yeniyol Ba 1 evinde yap1hr. 

Hariçten verilecek ipari$ler itinall 

y 

bir ~ekilde v tin e haz1rlan1r 
gOn rilir. 

. Këy bütçeler·, 
en ucuz fiat 

Uzuns·okak : Polts 

( 
u 

arokolu 

e 

1 

ekçi makbuz an 
Bas1mevinde 

iti~iginde No. 63-65-67 
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