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Sojakıa Çamlıklarını 
lıoruyalım, ıoğukıuya 
6Üzell~ıtirelim , ........ 

Trab.ıocun en yakıa ••J· 
fiyeai olaa eıı 'z ıüzellilder 
koynaiı ıoiukıu, L biç ıüplae 
yak ki, en ıöıe çarpan ıöğüı 
kabartıce bir abideıidir de .. 
öyle bir abide ki, ıörenleria 
dilinden KÖrmiyealeria kul•i•· 
aa daıma merak Ye haaret 
uyaadrraD akiılerle uzanır! 

Güzel Trabzonu, ıüzellik 
alanında eısiz tutan «Soiuk· 
ıu • yun yüz ydlak Ye belki 
daha yaıh çamlıklarıdır. So· 
iukau.uz bar Trabzon rizel • 
hk alanında abideaiz kalır. 

camları, ç.amlıkları,olauyaa bir 
ıoiukıu , nıbayet dere tepe 
karan yamaç, bir kiydea baı· 
ka bir ıey olmaz, o 1011101 

rilzellıldu bir anda •e 
birden bu kadar hiç olar. 
Soiukıu ve Soiukıa çamlık· 
lara budur iıte •. , 

*** 
Sojukıu çamlıkları budur, 

bukaaar luymethdır ama. oa 
ıukadar yıldan beri :zamaa 
zaman Ye yer yer tırpana tu· 
talanlar da yıae oaiardır: 
ıaYalh çıfte çamlık, 011 yd 
İÇınde Ye iÖZÜmiiziia Öaİİllde 
karda kmla açıla açıla •il&· 
Jaa bir tarla oldu. Keaildill:çe 
•..atak, ıaıtakça keatıler, bal· 
ta ıulerıai d•7mamak içia 
kaıaıımııı tıkadak, eli baita· 
lalan ıörmeyebm diye 16zii~ 
•bil kapadık, ıuça ıuç, ıuç . 
luya ıuçlu demek aanki bir 
•aıife deiil de bir IQÇmaı iİ· 
bi hıç •i hıç umarlanmadık. 
Umurlanmad'k ama, yüz yıl· 
d.a meydana ielen ~ caaı• 
~ıfteçamhian eaiiıel k'ımı bir 
aada bir hiç oldu ye hiçlere 
karııtt iıte, .. 

••• 
Ç fttçamlıia 11bip olmak, 

kalaD akıamıaı kurtar•ak, 
tahıi oe uinya uirıya açılaa 
kıımını yenide• fıdan dikerek 
korumak, ıoiukıu Ye Trab. 
ıonua iÜzelliii bakımıadaa 
beledıye içi• ea baıta ıelea 
bir yazıfedir ye bir Ya:zife 
olmahdn1 

••• 
Çille çamlık, belediye için 

bir ıelir kayaakcıiı dalai ola· 
bilir: 

Bır •nino, bir düklıla, 
lıatta Dir otel. ye iıteraeniı 
clıba batka ıeyler ....... 

Soa11kıuyu ko~u•• !• ıi· 
&elleıtume- ıöıü bu kadar de· 
illdir, bah11 uzuadar, c'eYam 
•d~cejız. 

Belıır Siılıüti SEKER 
-. __) 

iki italyan 
tayyaresi! 
Ankara - ltalyı, Habet 

brhi laıkk1nda mühim bir 
ley yoktur 
il Bır italyaa telırafı dlia 
. t •ı1aadaa hareket eden iki T ılyaa deniz tayyaruiaİD 

11~11• ı&lüne indiiiai bildir· 
•e..tedir, 

Nümune 
Hastanesi 
So&uksuda 

Etütler •• 
Trabıonda y2pılıcak tam 

teıkilith büyük numune hu· 
taauiaia kurulacıiı aemt ve 
me•ki Czeriade arıştnmılar 
yapılmaktadır. Haber aldıiımı 
z• göre hu baataneoin veya -
but hiç olmaz.aa verem diıpan 
ıerİDİ teşkil edecek kısmının 
11yıa Üçüncü Umumi Müfet· 
tiı 'm zce baviıı •e çamb!da:-
rile meıbar ve rutubeti en a& 
olan ıoiukıuyua ea yabiı bır 
mevkiinde yaptmlS1H1 dütü -
nülmekte ve bu yolda bazı 
etütler yaptmlmaktadır. 

Çok ıaabetli olan bu gö • 
rüı ve buluıa mianet ve tak· 
dirle karıılarıı • 

Rıfat Danışman 
Birlcaf •inclenberi ralaaı· 

aı.ı: balanan Valimiz Rıfat 

D1111ııman elin aabala umumi 
MiıfeUiılilı clairuine 6•lerelı. 
6ir aaAI lıaclar baımüıuir 
Yalaya Se.ıai U:Hrle 16181 • 
ı6lıl•n ıonra lıonalılarına 
dö.1m61lerclir. 

Kooperatifleri tetkik 
Düa lçlncl amamt müfet· 

tiılik iktiııt mütıYiri bay Saf· 
fetle airaat baakııı direkt&rll 
baJ Taıik yomra •••tılsaııaa 
ticluek kooperatifler Gzeria 
ele tetkikler Ye teftiıler J•p· 
•İl Ye akta• reç Yakit teb · 
rlmiıe d6nmiltlerdir. 

Fransada 
intihaplar 

Gazeteler ne diyor : 
Sağ mı sol mu? 

Ankara - Franııı sı•nte 
leri pazar ıllnkli ıeçimin ilk 
deneıi neticeleri üzerinde 
darmakta ·Y• 6al1mizdeki 
pazar rüaaü alaaacak netice • 
niaa ıol cenab lehinde olaca 
i• mataleaııadadar . Bu gaze 
teler daha ziyade ıola müte • 
mıyil olacak yeaai ltir aaylay· 
)ar karamaaaa iç ıiyaaada 
cleiil fakat dıı ıiyaaada da 
dıh• bir deiitiklik Japılacatı 
aerke~iadedir ~ 

r 1 s k: • . 
Belediye 

Niıın ayı ıçiade1iı, yani 
Belediye ltitçu'ain yapıldıiı 
ay içiade 1 mılQmya, laer yıl 
ba ay 1çiade y~ai ıene b~t· 
~eıiai yapmak ıçıa beledıye 
mecliıi toplaaar, ıar•J• ıuka· 
dar baraya bakadar tahıi11t 
koa~r, mecliı da•ıbr . J~pılaa 
bitçe ta1dik baddelerındea 
seçer katiyet kcıbeder, ur•· 
ya ıelir. 

Aradan alb ay ıeçer, mec· 
liı yeni yıba ilk toplaal111~1 
yıpar. btıtçeye koaulaa ta~·~ · 
ıatlardaD meaeli pliD ııbı, 
bal ıibi, ball ıibi e11ıh ihti. 
yaçlara ıit bah.ta•• rıka1111la· 
r• ı• af·~ bir f i11L• bih• ,u. 

S( lU LARIMIZ ŞİKAYETLERE AÇIKTIR. 
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kınma ve ileri gitme harekt-tlerini adım adım 
takip edeceksiniz ••. ' 1 

X:17:rl:l.etli bi:r eee:r ({ 
~ JCM<Ul.,is lıoylt1ru11la .. Dola ill•rimi:<Je .. ,..;.,; 
(< 6ir ilsl İl• ohnacalı olan ıi~ /11aımcla11 m6r•lılı•p 66yrilı (( \b L Wr eteri ,,.ı.u.Ja Cefriluı,a lwılıyocofıa •• '" 

C .... --..:=--------·------------.......... 
Heyetimiz 
Bükreıten ayrıldı 
1 Mayım ba,.••••da lal • 

kümeti•izi te•ılf •t•ek ise· 
re MoakoYaJ• fitaekta olu 
dı1ı itleri laakaalata ı••el ıek· 
reteri Na••• R•fat ba,a. 
Blilueıtea banket •baittir. 

Kral Fuat öldü 
Aakara - llaıar krala 

Faal 61mitUlr. 

AQIKSÖZ 
J.ıa6altl11 Eı.m ı~zıı 

BMIİC• o• arlıatlaıl•rı tara • 
lantlon t;ılearılocafı aza , naiJ 
tl•I ZantG• •aaeleıincle i/dta 

etli/en • Af''''"' • arlco.cla,ı 
111ıs p.ıod m•hteoiyaı oe t;ole 
pul 6ir ı•lıill• çılınaafa 

h1lant11lır. Yeni arlıaJaıı • 
ou.sı l•6rila •tl•ria. 

Çarşaf yasağı hakkında 
Belediye Riyasetinden : 

Eooelc• illln •tliltllii ia•r• çarıal ""'"" ma,,ıaın 4 lincli 
poaarfHi •iınintla iıcı.ar•11 tat6ilı olıınacoiıntlen 6u pnclen 
itibaren ltay•nlonn t;arıollı ıelaofa t;ılımıunaları oe elı•i /aor•· 
lııll• halanacalıların po/iı o• 6•l•Jİy• aalNıaıl ıarafınclan men 
o!anaralı Aalıl•rıatle ion•nl maa••I• .,opılacaıı 6neml• 
i/4111 olarıar, • 

Bütçesine , Aylara , Yillara Dair ••• 

ralmaa, Derkea aratlaa it •J 
daha fet;er ıabat teplaabıı 
yapılır, dara• api d11na •• 
drır, bektaıiaia, lla da ıeçer 
Jaba... dediti ıibi, Şabat 
toplaallıı da ıeçaiıe •• ı•ç· 
•itlere .karıflf· Ye ailıayet 
nıaan ıelir, ıiıli pala aiaaal 
kocamaa bir yd i~iade koca 
ı ~birde bir tek laalA yapıl•a • 
••ıtır, bil 161le daraaa k61. 
lerdea : pa&ara ıelea kadıa 
erkek k&çlk m&ıtalaaWer ale· 
ilde bir da •11ıhk Jiiıladea 
yine ma•b••• 6ılatia Ye ••· 
llıı me1daaıam o malQm •• 
••but ıa••rlanaa ~akılt , 
r•imur, altıacla 11rı~· bir 

laaldeclirf plAa te ıalreJe ıe 
liace oalar ı&lıede kalır ar· 
tık ••• maamafi, bir dam, bir 
laalA J•pd•amıı ama konulan 
taluiaatlar da yerli yerinde 
kal•ıf, ya emaaete biyanet 
.etmemek için bir fiıke bile 
yaralmamııbr, yahut da bele 
cliJ• aecliaiai 1eaitlen :zalame. 
te ıok•amak içia l.er ı•J 
1erli J•ti•d• bırakılmııttrl 

*•* 
N ıaalar , ıeaeler Ye hll~eler 

hep böyle ıelir böyle ıeçer •• 
Ne diyelim, ıırkarulaa 

atetli batipleri varken bize 
bir ıe1 ı6ylemek dtııaatı zı · 
tallı tcı-ir, n'ıU1 ıarkurall 

Yunan 
Siyasası! 
Aaakara - Yaaa• ıaylav 

lar ~a~ula lıiikumete itimat 
etmııtar. 

: anaa l•&eteleri ba ••ti 
y•:n ~litii11 ıiyHi Liderleri• 
ua~nıataaıa dıı politik•11a1 

t•Hıb Ye ba arada S.lba 
palctınıa e11ıla bir ıalb ••ili 
olarak 11ycLldarıaa delil ola· 
rak kaydetmektedirler • 

lıbendaa kö1laclea asakb 
otlu abmet •ereaemi laılılrıatla 
alacakla 6mer otlu Sıyfetti• 
•eaut, •uıtafa Ye bana Alr· 
j••bat icra daireatadea veri• 
ea .•~iz •eaikaıı sayı ol•aı 
yeaıır •lıaacaiıadaa emkfıiaia 
hlikmü olmadıtı illa olaaar. 
Ômer 0 iallanadan Seyfetti• 
meıat maıtafa baraa 934 SSO 
Göıe çarpan 

Hastane 
Kıymrıli lamel lnı111ut11 

oatleıtifi os •• ,,,. Taıin 
Ua•rin •n çoi •lrClfJ•tı 
()nemli iı O• ilaliyat;lanmıa
tlan 6iri d• ha•l•n•tlir. Tro6• 
%on, fok ••f rn•tlM 66yti 
6ir n•ma11e laııılcan••İn• Aa. 
oaıacoitır. MoJnn " lam 
ıeılıildtlı o/aa 6a laa•l•n• 
yalnrz Tra6aon i~in Jeti/, 
yan. oe orie1 illırimia, i~ia 
tlalaı 6ir eakiılı lıaynafltlır., 

Hel• 6izi .1111111an .21anaaa 
a U ' L• f 
ao:ı ı 6"''P' 11ımeeıi.z 6ircola 

la:•taların •araıına lıopı1111I 
lcapcıyan . ıu aJi m•ml•Jıec 
laaıtaneıı olen ~alıtla ' 
1 1 . T n ar. 
aracafı çın, it;imiatle .,,,, 

6ir uoinç tl• yilcHlmeL• tl' ,., •ı• ır • 
namane laaıtaneıi •alı 

•allık defil, alalalı .~ fit• 
riiıtlıilı reıir~n 1'ir ,,.. • .,,. 
olaca/e .• , 



Anlayana 
Can kurban .. 

1 ay ıs 
t)ffacl Uaamt llifett'ıl'k 

••~ ımdat, ıehirlerde, b 
aabalarcla. ~~~L ;k&ylercle bava 
feilldil IO.lliitaıa yapılacafr, 
laa•a ciea ko•anaa 
tetll.11• ahlluUbr. 

8-p ••. ati , ....... , 
C a.aıa i • •olianltl• luılt•ı 
i•t hlıametin• toarra~a 601 
lam ıtır • 

General oermı laabeılerh 
ıiclcletli laüciimiinat /canlı ma· 
laare&e ertlara •onra tlıletıniı 
tır . 

ltalyo.n r••mi te6li•i ao•cı 
l>and ••I hAıcimlarının iiç ltol 
tlan kaıatılJıfmt. bilclirmelı· 
ıeılir. Ba eep/aeclelıi •ahare 
bel"rın ilıı pn s11rlıntlcı İla• 

ltııalı llelılınm•lıtıJir • 
Mısır kralı 

Mı•ar lıralı •••r laa•taclır. 
Peştede 

RaJapııt•d• 6a/anan po• 
lenya haı oılcili naaccıır lai•t· 
mıfi il• t "eart/tı kort•o 'oala• 
•" laalnılu ;ılerı tloir mah-
oılel•r imza •fmiıtir • 

C. Bankası 
Aalura - cı.1aar1,.t 

••rkez bankı ıı u•a•i laeyeti 
toplaaarak 935 aeaeıiae ait 
blaka idare mecliıi rapona•u 
t11vip etm ı •• h 11eclarlara 
625 karaı kir datıbJmıııaa 
karar ••rılm"Jlir. 

inhisarlar bütçesi .. 
Ankara - Kamutay ita. 

sin lalı url r aclardi l9J5 
7alı bltçu aı kahal etmlıtir. 

Ba kaauııala 1936 Jdı fçia 
iclareaia maıuıfab karphkb 
7 mıl1c.ıa 421 bha 28 lıra tala 
liaat ••rilmekte •• ıWiri de 
43, 7400UO lira tab- dll•İf 

* ispanyada 
lıpan7acla dmlaar reiaini 

••cec•i 413 Uılnci ,..,.,,Alp 
lerın ıatı/aa6111C1 IHiflU....,hr. 

ve hamaliye nakhyat 
eksiltmesi 

ARLAR iDARESiNDEN 
l 6 .l'S tlen ı- 6- IJ1 ,..ıntn• lıaclar Palalancı 

inAıaaırl•r atlı ••uıtlen ıartntımılerinJ•• 7asılı ottlata ur~ 
iacenial •••-Ur 71rl•r• omparlcı yopıl11c11lı 711prala tiUin ••olıı· 
7atı •• 711 "'--7• wıleeelı ,.,, ...... 11uair .,, ••• ·--~·· 
iıd~ıi L)..a;. ,.., lyat iıleri a 1-4 - 136 pninden üi· 
-~ .,. Mı ,,.. JllitlJıdı elı•ilt••Y• ional-ıtar • 

lli/JI_. il •e17Ü 936 pasarl••İ pnt eaf 14 de 7•111· 
l•c••"- ffllip olonltnm 6a •iitltlel içintl• Pal•taa mlı'••· 
lor ldailı..-. _,ocaatları • 1-3 

tlin/.qen ~uacn •cdaifm 7in• 
GJ'ftl eıtltf17dl•: 

- Qiıill'iiia ••i 6a fllf lfin 
•İ .ia6•• a or1 Vas ••f 
olta .., • .,.. •• •• dflierl 
olarlt ? o ı,,,to• hısım i6ııln 
.,. ........ , ,,,. flllr tl .... , • 
., ...... Jel"· 

\ 
BUGönıum 1 

Edebi Biiylk ..... 
Yn: Darına, Toidıın•n•ıl/aı) 

"- ( 11) 
Bereket •ru·a 

mektaplHıa1 elrsk etmeyord• 
rabaaaa bitli• ıe•ki, ko'ları • 
ma bit la ita•• t 'le çal•ı••k 
iateditl halde k adiaiai elı• 
ltir acs •• ilı••ete mablı6a 
ede• taldae lur11 ~••• ilJ•• 
ediyor, mlcacleledea feraı• 
edtcek filli el•J•rcla. •• suf 
•• tereclcllt clakikaa aıla Jeti· 
ıe• bir ••ldap, Y ddaııa tatil 
bir hitabı, iattkbale aicl Wr 
tem-iıi yorpa rub•a tue 
bır ···" •• lmid •• r1, ..... laa azma•• tamir edi1orda. 

N laa7et birılill J ne korka 
korka eıki maalliaiaia em.. 
•tra•ftl Alacalı ce•ahm 
« •aa&tt.af daha biqeJ JOk» 
clu ü.aret o&acat- lailiroıa 
ıi•cllde• •• ,..... ...... 
lal•• iacliri1orda Fakat O.ti• 
JU aclua 0811 O ala a•aw • 
retle kaqdacb, • •••• clnr 
kuabaludaa ,.ltiriacle bir .. 
ltalclam... Fakat Jat•• la-• 
laareket etllea lbaa • ... 

ll••ı pek clzt bir t•J&I. 
Fakat buaa •akaltll- ı•• 
•• mataffak olana çallacak 
terfi edeltilecekti. ı.aa ol • 
rak aalaalli •-•iJ•ti YdCll• 
• .......... ta ,.,. ,.1ua •. 

Bltlia l•idleri ,..W.. 
kalltiade culaam ... da • 
sararet staluiade ta .. ,,. 
etiıltkt•• ataatlıll Ya1.-
rillc1 .. 1ım1a a.a.. ı•tl 

, ........... ,. ld,. ... ~ 
at ko•.,...,,. •lltai 
,awıaaa ita~ iiiDii.7;Mrer1 
ıataet- .,.,.,. 

Uakt .. Y.W.. 41 
u,ı.Jak bir .. ktlaf ,.~ .. , .............. 
oaablicllenad.a•ala..W. 
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