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Odun,kömürMesetes· r. Sovyet -

O ·· d .. .. ı_Harp Tebliği / 

Sanat Tetkikleri : G örgüle r: 

Yanhş Anlamıyahnı 1 San'atve 
rman ı U u un Moskova - 11 ( 8 .8) 

• Ceva bl m iz 
Bu ~abahki sovyet tebliği: 
Dün qece kıtolarımız cep 

B üyük v atan sairi Mehmet verlikle vatan telôkkisini birbirİTJ f. San 'atka"' r 
Akif Jıalckında yazdığım karıştıran k ara caMlleriır. Akı'fin 

bir yazıdar:ı kendısine pay enel•rce evvel münakaşa edile.,. Yn ıın : ZE •1 YAÖ l RD f.H .Lt 
çı l.:.aran bazı çocukl01 Jurada l rafl; valanperrıerliği defi/: va 
burada küjrclmlş/e, Ben: onları tarı teltikki•idlr. Gı1ga Akifln - 1 -

Hanı bay Müdür, sanki, çarşı pazar oG!unla dol
muş, lcravatçı dükkanlarından maadası odun de

posu haline gelmişti. Nice oldu bu Odunlar? 

henin kEslmlerinde hareket· 
lerlne devam etmişlerdir. 

Moskova - 14 ( a a. ) 
Sovvet tebliği : Dün gece 
cephenı'n bazı bölgelerinde 
kıt11/arımızm faalıyeti devam 

bir hakikatı yanlıı anladıkları ıuatan telcikkisi Türk mili tirı in Günlük haycıtırnızda birçok 
içfo ik az etm ek isi miştim. Yine (Jafanından ziyade bütün /sicim münasebetle birçok Jeglue 
de öyle gapacağrm. Çunkü başka cemaatini içine alan bir vatan " gü:cl., der geçeriz. Gfiıel olan 
tüdrl hareket etmeme t'rbigr.m mefhumana istinad eder diye .~uşeg, kendisini temaşa edenler 
manidir : şaire hücum ulenle1; bu gün sus üzerinde bedii bir hegecan haııl 

G 
ünün en mühim mev
zuunu teşkil eden 
odun, kömür mese· 

leıi hakkındaki yazımıza 

orman müdtirünWı verdiği 
cc;vap aynen geçen sayı 

nıııda neşredilmişti _. Hiç 
şüphe etmiyoruz ki, muhte
rem okuyucularımız, bu ya
zıyı dikkatle okuml!Ş, onlar 
da bizim gibi hayret içinde 
kalmıılardır. Malumya, darbı 
ıneıel haline &'elmit bır ıöz 
vardır: Kabahat samur kürk 
olaa kimıe üıtüne almazmış. 
Çevir&'e müdürü de böyle 
yapmış, evirmiş, çevirmiş, 
kaçamakb, dolambaçlı yazı. 
ıile, kabahilti, aklınca baı· 
kalarına yüklemeğe çaJışmış, 
ısım cııım zikretmemekle 
beraber, yer yer kullandığı 
if adc ve yaptığı iıaretlerle 
belediyeyi hedef ittihaz et 
IDek iıtemiıtir. 

Trabıon merkezinin, mah· 
rukat ihtiyacını karşılayacak 
ormanı yokmuş, bu ihtiyaç 
Rize, Mepavıi ve pazardan 
gelen odunlarla temin edi· 
lirmıı. Yomra mıotakas1n· 
dan da ihtiyaca cevap vere
ıniyecek ciız'ı mikdarda o· 
dun gelmekte imiş. Evvelce 

... 1,5 • ve ıonradan 2 kuruş 
narh konmakla vilayet aşırı 
yerlerden odun gelmemesine 
•ebebiyet verilmıı. Söyle ya· 
Pılacak yerde, daha önceden 
buhran keıfedılmeli, mıntaka 
h•rici olan bu yerAerdcn 
odun celbi için &'ereken ted· 
birler alınmalı ve sonra 
~ ' 
oııümüzdeki ıeneler içın de 
tekrar bu hataya dütülme· 
llloli imiı • • Gördünüz mü, 
llleğer ortalık giil gülistan 
Ve deniz süt hmanmış da 
haberımiz yok. Durup· .du· 
turken bir bardak su' da 
llahak yere fırtına yapmışız! 

Trabzon merkezıoin, mah 
1llkat ibtiyacıôı karşılaya 
cak ormanı yoksa, mülhaka
taııkiler ıuce duruyor. Of, 
Maçka, Hamsiköy ve Trebolu 
orınaoları vıJayet veya mın· 
tb~ka .ha.-icı yerlı;:r mıdir de 

1 . 
~un haberımız yok. Çevırge 

ltaudürii , Y omradao bah . 
~derken.bu orman mıotaka· 
b•rını neden mevzu hanci" 
dırakmak iıtiyor. Bugün Of 

erelerinde mılyoolarca kilo 
oduıı Yatıp duruyor. Maçka 
te Hamıiköy ormaotaruıda 
~•llardan beri metrük bir 

1~d~ yatan ağaçlat' , bu 
lcatrı~ ~irkaç kıtlık mahru· 
y ılıt.yacını karıılamaia 
:: dereccdedil'. Yomradaa 
tai al zamaalarda cilz'i 

-~da odwa 1el••i1 bu 

mıntakanın yeter derecede 
ormanı olmamasından değİJ, 
vilayet aşırı yerlerden gelen 
yarma ve kuru odunlar var 
ken ve mebzulken Yomra'oın 
fındık, i.stiriç gibi ç~kide 
ağır gelen odunlarına Htifat 
edilmemesindendir. 

Mülhakattan, Trebolu'dan 
gelen ve gelecek olan odun 
lar için, müşkülat değil de 
bugüokı.. gıbi teshitat göıte
rılıeydı, pekaJa ıht1yaç temin 
edılır &ıderdı. liır haftadan 
berı orman ten memurları 

Y omrayı dolaıarak, azami 
sürat ve sühu1etle veıika 

tevzı etmekte kaouoıuz ve 
oızam ız harekette mı bulu. 
nuyorlar. liujun urfedHtn 
bu gayretlerııı yarası ozaman 
sartedılseydı iUnab mı iş

lenmış olurdu 1 Orman ida
resı bUtü kapuarı kapatsın, 

ondan sonra da beledıyeyi, 
buhrana sebebıyet vermek 
ve odun ceJcı ıçin tedbır 

almamakla suçlu mevkııne 

duşursun, ata, çok güzel 
mantık cıogrusu • 

l.ibetı askeriye 800 
b1n, memleket haıtancı.ı 80 
bıo kılo odun mubayaa et. 

mişler de ne: olmuş, sıeçen 
ıene nasıl aımışlarsa bu ıe 
ne de öyıece almışlar, bun 
d~n ne çıkar ıankı ·ı Bızım 
yazımız tetkık mabıulü de· 
gıJ de, nerde ıse Trabzoııu 
bır ova muıtaka11 baune so
kan sızın yazınız tctkık 

mabsulu öyle mı bay Müdür'? 

Akifln vatanpuoerliti selle turalrnuştur. eden şegdir. Bır de analıatları 
etmıstir. lerde.nberi münakaıa meıızuu O'na bu şekilde hücum eden itibariyle bundan çok •grı/magon, 

Ç 
elmuştur. Diyenler fJaianprroer- solaklar Namık Kemale de agni lakin sadece bi, isti/alı olması 

'

- İ n -, ,-
1 

şehilJe hücum ederler. Hatta bakımından birinciden baıı f«rk· 

R T bl
. . A r a d a S ı r a d~ onıar fınaı bulsalar Jaha bü ıarla ayrılan ikinci bir ··gaıeı,, 

eSmİ e iği yük Türk kthramanlarına da Uk daha fJardır. Bu da ''.:ian'ota 
Benden de bir çift küpe hücumdan uta1tmaziar. ait tüzellik,. tir. /şte bizi• daha 

Japonlar Kaçıyorlarmış J{üpe dedim .. , taşlı mr.şlı " Sana yok ırkıma yok iz· :zigade üurirıde duracafımı~ 
Çunkin _ lj ( a. a. ) aehibtea bir küpe aıılama 1 Bu mihlal Hakkdır lıakka topun mi/ bu ikinci zümrey• idhal evledı· 

küpe, aşatıda aıralaamlf ola o [etimin istiklal digın oe böyle iimi:z •an' ata ait eüze/Jiktir. 
Çin tebliği : Şimal cephe- mııddelorden yapılıdır. bir ima,. taıııan insanın vntan d f tt' · I Akk' · Muhitimiz.de tesa ii e ıgı· 
sinde düşmanm geri çekil- 1 - lyi görüuilo ve fakat, te a ısı üzerinde bile münakaJa mi:z nesneler arasında tüzellik 
mekte olan ana kuvvetleri, kavrayışınıo tablilıni ·• bir benim etmek lüzumsuz olduıuna göre, vasfigle diı-erlerinden tefrik et.· 

"h t k b / ırayn yoktur ., markalı elekle ele· O'nrın flatan sevgisinden şüphe d JJır m aye çarpışmayı a u _, 1 . tiklerimiz çok mah uttur. 
me emi l eııen erın varlığı1tı kabul edip, ıb-

etmek zorunda bırakr!mışt1r. 2 - ·Aleme kılavuzluk etmelc bu. yolda bir sual teflcilı etmenin dereni" akışında, bir .. b~ ;· 
Hezimete uğratilan Japon· iaterkea, burnuoun ucunu ırörme· arlık manası kalırmı ? lün sesinde, bir güeelin a ı
lar şimale tloaru büyük bir melt bu ne demektir? Yoku belli Sonra; bana ögle ıelirki pek şıncla ayrı agrı giiz.elliklcr aar· 

ki · · k ti -'ır. ıMisal hudaduau bit az doh_o 
lckrgaşalık içinde kaçıyor /ar olao kayoalttao üatün bir ilham ço arımız şıır zev ini an an • _ 

. ltaynaıımı keşfettin acayıp çaplı aldık dige ~Akif/ bir vatanptr· ıeniıletelim : Hımen bütün ıo· 
Yunanistanda bilgın • den zı""d' bir ıair v~ san'aıkar rüşler bir kuzunun canayakın· 

S - Hıtabetioe Ağuıtoa bö- olarak bu günün çocrıklarına lıaında, darıun bir denizin ci· f elôketler celderi de hayrandır. Nezaketen gösterenlere burada digebilerizlci lalı sat'ıında hatta öir mala· 
aeasizlik gösteren top1 alulı: karşı Akif bize şiı'r revkinden önce :anrn igi tertip edi/mış oitrinindr 

londra - 11 ( a. a. ) ıında, coşar aeni muteder lun· •mtan muhabbeti vermiştir. O'nun türlü türlü gü~elliklımn bulun· 
en büyük , ölmez eseri v.ılan d h ·ı l Bunlara 

Taymıs gazetesi yunan mil· dindco geçersin a bel'Jiıa 1 Biricik muhabb~tidir. dutun a mutte ı tır ır. . 
çenebaz batıbim. alalade gügellik, tabii g~ıellıle 

/etinin çektiği sıkmtılardan 4 _ Kimseye metelilt boz. Aruzdaki sadeliği oe şiir· _ Beaate natıırelle _ dıgoruz.. 
ve bil hassa nazilerle bu/. d r amayı adet edindin. Aldırmıl deki hayal kudreti ualan muhah· Bunların herh.ıngibiriıini srgre· 

garlarm ~imal vı'ıa·y·tlerl ç r. o•-u- ,· 18D..Jc'·i bozu .. fu""ııa rok belinden sonra ıellr. Elli Türk J d t tlı bir he-
lf .. ı.; ro. u " .. ~ T Bügügü arasrna gire• Akif in drrk.•n kenuimi~ e u ~ 

halkma vaptığı zulü nlardcın oıdue:ı..nu, bu ~ünlerde farkeden- vatan muhabbeti vı Türk mi/le. gecan, - Eıthilıque plaisir -
bBlt · le b ı / t f. ..1 lır de çohaldı heri gitme! Nazar, · h · kd J d11Aumııı ıs , uıgtu ar ara ınuan '" tine olan sevgisi lıiç bir zaman bır ıss • i ta ir U!J ~ 

ta~ı bıle çatlatır 50fJO yunan/mm öldürüldü münakaşa kabul etmez / aşikardır. 
5 - Bırden ona kedar olan J 

ğünü. 98.000 kışinin hicret Bunu bilmemek ayıp deRil : lakın bundan baıka bir ' 
sayıların artma sırasına ıröre bir l l dl 

ettınmi. b:rrok muhacı·rleıı"n . . d . d ası en bügük agıp; bilmediğini sanat eıerı olması ıtıbarıg e • 
:1 " bır aşarak değıl c bır CD • ona bilmemektir. " it firür kervan ğerind•n ayrılan ve insanların 

atina. pire sokal<lannda aç oo aıfır. elda bir oldua, Gerçi, yu-ru-r k b·ı· d ğ d" . d es rentie k . • a ı ın ~n aga a uş maharetleri ıagesın es ı:, • ' 
süründu ferini vazıy Jr. aana elde biranı dtıdıler ~ııı~a, bu f mü$ müptezel küfürlerle bilgi. ahınte inkilcib etmiı ,,ue bazan 
=====•===~==~=• aıertebfıya ulaşmada ıstıdıdını sizlik/erini ört-·ge çalrşan ne . - de bır san· 

N k h 
'""' bır yontma taş u~erın . 

İ Ô teşvik. ettiler. Bana sorarsan IB• idugi helirıiz terbiye ve kültüre atkar d•llasrnın tecellı etmesın· 
pıtc4a, yolı::ııaa aıfırıoı aağındH alıp du-şkünülerinc kendı" /ı'vanlarr·ı· L •1·l r mefl· 

1 

· "' den müteueltıt güze lı1' e 
Bayan Şa~ige Kolcuo;ıu ile 

maruf tüccarlarımızdan Kômil 
Yarımbıytlın oğlu müneuver genç 
lerintizden Nıcati Yarımbıgıiın 

Nikah törtnleri perıem•e tünü 
BeleJiile E.,lenmr Jairuinde 
ıüzitie davetliler huzarile yoprl· 
mııtır. Teilrik ıder bahtiyarlık/ar 
dileriz. 

Mutder tüccarlarımızdan Ali 
Kah!.1a0Rlunun kızı bayan Vahdet 
Kalıgaoılu ile Liıemiıin genç ve 
dtferli ö;rrtmınlerirıden Hakim 
,.Aıpayın nilctih törtnl•rİ persembe 
ıünü seçkin dauetlıler 1huıu 
runda balediyede icıa i<ılınmııtır. 
Çı/tlere saadet temenni ederiz, 

sol tarafına koyarsa~ ol~uun bir. cevap oermeme ahlak oe terbi. cuttur. /~tı bu taôıat kopgosma 
Hemd~ ~ılea kuru bır, bır oldn. yem müsaade etmiyor. Ma%ur .. san'at oe bunda ıördı11umU% 
~un fıbı • görııitıler I " , t aiiz.el · 

1 
,, aü:ıellfar de •· san ut.J aı • 

Alttn çerçiveli bir de ğözlük TEVFıK VURAL • • 
tılc ,, dıgoruz , • 

Bu röztOden röıeeeğ'in fay- İspanyaya Buğd Etrafımız.da birçok şegl~r 
dalar .aşıtıya aıra1anmııtır : ay . - ıu •au. l d J 3 ( ) uardır ki onlara bır tur • 

t - Herkesin, bıledir.i baki. 
1
. on .ra -. . B. a. .. ' ,_~ yoktur. 5 D re/,, dtmemi:s im""an d katları yaloız bir bea, biliyorum sp~nya Yll nr;antınden gon· 

6
. et yarısın a 

zaooıca düşerelt karşında bir cep. derilt.c~k 170. bin ton buğ- O ıey nıhaget, "!:ıarı bir ıar· 
1 d d•y ıçın Brıt k kö~e ba~mda $ızıp .1 ıı·ı benlıı kurulmuş o ma ıfı nı gö rür .. anya ma a· r ~ ine serı n 

t b 
haşan kaldırım uzrr 

ve perişrn dıaıa2ııı nor•al ııtifıoi ma ınca ser est geçme mü· 
bulur. saadesi verilmiştir. . Arkası lk~...,,-=--

2 - ltbnmına ışık aerpen ve ===,,.....;_,s:ıo==-=-==--.__.,,. 
cesaretini &örukleycn o li'l reD Gün ün iz le:ri 
ıiodeki lc ııdehindtın her yııdum 

11114 
~··,· c-A-I~ E 1~ ·~11ı aldıkça hıç ıa-ıcı ıeur ve ışte o r lfijj 

zaa;aıı h .4' ı ı.ı ıf .. m ltayr.agıoıc 

mıhrabı, aana aerıp ofmnk.tan çıkar • ı:- ı ' [ J ruk Yaz.en : 11 ırı 

Tamam bir ay evvel, 
memleketın Hlihıyettar şah . 

sıyetlcrı huzurunda " ı'rab· 
zon' da odun .buoraoı diye 
bırşey yoktur' yırmı günde 
147 bm kılo oduna vesıka 
verdım, şehırde kravuçı 

duk.aı..anıarından mı.adası, 

odun deposu hahne geJmıştır,, 
dıyen sız degıimıydıoıı. Trab -=======--==-=---~=--= 
zon ıçın 147 Dıo kuo odun ~ ~,,...E.u!t ... :ıı .{j~.;1,;~.C:A.A.~ t 

ve ona yoot:lırsın. b r ştı d , ta· 
i\ - Gozlerioi duman bürür, M Ucııdele, b yaba kendisidir. Vur uıuo 1 r ÇJCUK, 

hırsın ateş pualturür ve bemea blııt kanunları, evvela mUcadeleyi eınrı:d y.ıu~Y aa 
. •1 dı1 çırpıo .. ' 

kalemioı mızr ak, tamponunu kal· gOılcmıt hayata rıçtığı illt daK ~a d devam ne demektır, • ,bıhr mlsİnız fi OO LUMA 2'.! 

BIRAK 
SOYLESiNLER J 

bay Mudür, bır gune 7 bın 
kaıo ısabct eder ıu, bu da 
hamamları bır tarafa bırak· 

uıak ş rtıle, sadece fırın · 

ların ıbtıyacmı karşılar. Frıo-
1ar1a hamamları Kah: ve .ka 
teme almasak d hı, yıae 
ıızın, kıravatçı duKKcınJa. 
rıodan me&ada lJÜtun frac-
zon çarşı ve pazannı tıkhm 
tıkhm doldurdugunuz bu 
147 bin kilo odun, en asgari 
bır hesapta şebır halkının 

beş &'UU!Ük ıhtıyacına kifı 
gelmez. frabzoo, mıni mıni 
bir kasaba d, ğıl, 30 bio nü 
fuılu bır şctıırdır. Koauıur-

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 
• Arıtlliı ild~e • 

D em;ık hlc k ımsu lıa11kmdn 
lııı.;birşuy •Oy uıwcuığııı 

blllde bazı kımsıılerrn ı;enı dedi · 
koctucuıukla ılho lll ederek kötü· 
feın .. ğe cuııştık ıara yııuı aıtıy· 

uiud .. dı:dlltudu yapukları içio 
.ııw le>o•&.rauı. 

Keııduıd.so emin oldukça te· 
• Hllr auyma ve cıtışllo ki seuı 

tllıam ederken ayoı suçu blzıat 
işıcıaıklııırıouı farkına varınıııyııcak 
kadar basıt oııuı lm insanlar bana 
cıe~wıızıer oğıuw , • 

;)OOra bır•k bu dtıdlkoclU) a 

cleva• etı1aler. Çilıı1'ü: D@< . .lııı.o:ın 
dıdıa zlyncıe temız ve kıy· 

met ta9ıyıın inBU.a.iara lmrşı kul· 

fanııao vıı her ıeferindo 111hı· 

0101 b1rbat edeıı bir ııı4hlır . \'e 
lıi9 •ilplıe yok ki: ilir bnşkuııııa. 
a1e,w.11u ıoyıeyeıa lııııan dUvDk 
.kllCllkterli Te bQ;ııa.k rııluu o· 
ıucıır. 

ICOftLU 

a litt ısr 
kan yaparak çol aulanl orı eibı lamaya başl f i bu mQc deledir, bayatın S JDUP 

saldırmadan ö ı.cc bu go:zıüğu, g-ö eder ve nibayel ölilr, u ac dtıle bltmışttr. k roşu ç:> · 
zunc bır t ak, otrafıu bak 1 liılı· Hısya t, b yat diye çııpınııo 101110 , çocu ıuııııau al na} lft 

rım ıı:i. yclelerın ioer, dızlerıaın cuklarile wucııdde etmekte, daha bırı.ız olguu dev 
1 

et oı~un 
l d ve ouıııY 

feri gıder, k11yruğuo kıvrılarak luızırıaomak demek ulııo mektep sıra arıo ıı, 
olduğun yordı:s yııtıuaııı dıtvırııuıal duıuıi lıır tı yut wlicadeslht gt.çırır. i d beli Da 

1 801lel11öle, ruhun auıc:iiatt COŞ l:Su ara<lıs guyrl ıneinU'.t b11ta1Jlt Vd felilketle~>! .,:WIŞ Olur. 
k un duııa~ın t e DC. I ou ı ur. katınız, ney at mUcııdelesl DUtllrı tererru tile Kiir ını ~b~C ıawndao 

1 
4 - V • .,.t ııcı yazılaıı~ bir şiir Bu lııaydı~ımıı şartlar ııtında Ş.\şmnad D,. fi ulr ter-

den ayoeo oıdı~ım şu parçayı, 7Qrllyebllmeı.., küçült yaşta ılınacak kuvvetıl ve ııııııte~ gııaır 
1 gözlug-il ta&araır. okursan karac . bıyentn ve aşılanacak wUcıtdele rubuouo sı~lanıuğın~o 8 r~ısk~t-

teriDi görurauo. Şay•t •ltıi olursa Derslerd o K.or~ up mtıktepleD ltaçau btr tule ldıiı zayıf 
röz.ürü lur ve at 1 f.metıme biç ıere goauı geremeyip ıotlbua ttışebolls eden ııdıı~· :ıaıııya za. 
acımam • terbıyeoio tHlrile yazifesHıi ba1armı7a muvaıtak 

Hıoyadan da konyadan da vauıdır. 1 ınle abenk 
dem fünşum gerçi amma bilm•m Cemiyet içinde, terUerlo nzifesi. harici 1 e ve l>ır kQı 
amma ıoraalar hanJa nedir kooya temin edip oırblrterldeu noluanıanuı tamamıaoı•k. seferber 
nedir ? teşkil ederelt blltun lmkauıarı bewerlyetla retıbı i9ıa 

YalDız bu ıröxlDtüa yapıhiıfı •lmektir. upı 
yeri, mar&aaıaı aac 1k, kula!ıaa Ayoı ideal peflnde kotan laualırıa 1ekditerlle ç I• 
f111Jdarım beaiaa birı••k aluJdia• maaı, 111aıcadeJt1ol ruJıua tahalalae medıtr olamu. 
yeteaim. lia71t maoadelaalaJ, ııbal weataaUaruı oarp1111ıa11 ıılbl tD 

lptl491 .... ~ • .ı .. ııııa. 
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AlmanveSovyet - Japon - - Al an 
Çarpışması Harp Tebliği 1 harp tebliği 

Sovyet topraklarında şid. . ~okyo _ / J ( a. a, ) 
detli ıoğ-ukların alman hare- Bı,.'1kleri11 'z celep odasınd• Şarkta, Afrikada 
katını durdurması müsait t u 

mevsimlerde daha müthiş ayy1Jre m ~ydanım işgal ve Berlin - 14 ( a. a. ) 
bir harbın baılamasını ha- yedi tayyareyi tahılp et· Kmmdrı ve Donet kesiminde 
znlamaktadır . Sovyetler mıştlr. Birliklt:r/nı/z ilırJi. hafif faaliyet olmuştur. 

ycrek diger birliklerle bir· Harkof'un do<}u bölgesmde 
buiü0 hazan sür 'atli veba- le~mlsltrdir. kıtalar1mız muvaffakivetli 
zan duraklı olarak, fakat ~ keşif hdreketleri yapmış· 
mütemadiyen istirdat vazi. okyo - 13 ( a. lJ. ) lardrr. Düşman 219 ölü 

· ı d' !Uman bir habere ·· k yetine geçmış er ır. Bu yü ., gore e· vermiş, 03 esir alınmıştır. 
b. b' şı tayyaıeler/m/z bana"n rüyüıU ıç ır :zaman bir .. Va/doy bölgesinde çarpışma· 

a!man boziunluğu şeklinde yarımadası boyunca birçok /ar devam ediyor leningrat 
ifade ve tefsire kalkışmak a'!'erikan gemileri görmüş· bölgesinde hücum müfre
ve devamlı, batta ümitli bir tur .. Bu gemilerin Filipinler- zelerimiz düşman tesisini 
sovyet zaferi olarak da ka· dekı.amer/kan kuvvetlerinin yek etmiştir. Tayyarelerimiz 
bul ' etmek doğru olamaz tah/ıyeıfnde kullanılacağı kara müharebelerine yardım 
Yalnız mutlak ve muhakkak İ_sa-:n::ı:-!t;..:vo:.:r.:... -------! etmiş, kanlı kayıplar ver-
olan bir nokta varsa • 0 da Od K dlrmişlerdir. 
sovyet mukavemetinin da- Un, ÖmÜr IUrikfJda sollüm bölge· 
yanma. kabiliyetinin çok za- M I sfn:Je şiddelli İngiliz /,ü-
man götürece2idir. ese esi cumlrfl püskürtülmüştür. 

Almanyanın bütüıı kuv. k - Baştararı birde _ Tayyare/etimiz, tayyare may 
vetile moıkovayi ele geçir- en ve Yazarken biraz be. danlaflm, nakliye kollarmı 

k sap'ı, kitaplı olsanız 
1
• • limanları bombalamıştır. 

me arzusunun neticesı·z 1 ! yı 
o ur Maltaye karşı bombardı-

kalması sovyet mukaveme- Or mantar devt m ediv,>r. 
tinin def edici m;ahiyette h man ve orman mef 
kırıcı olduğunu şüphe gö- umudna dahn ağaçlardan Teşekku·· r 
tll b" t d maa aaının birb· 

rmez ır arz a anlatmak- leye t b' :r ır muaıne Istanbuldan avdetimden 
tadır. a 1 olmayıp k .. 

hadetn · oy ıe ev el vefat eden kain pederi 
Alman-Sovyet harbinin ·· 1. ame9ıle ıevkedildiği · min cenaze merasiminde bu. h .k. t f soy ıyoraunuz ek A nı 

er 1 1 ara için tam ve ruına t f ' P ala, ko lunnıak ve ayrıca başsağı · 
ıon bir netice almak safha- ara •adan do · d l k f h doğruya k b l . gru an sına ge me lütu . ve z.a 

Sanat ve 
Sanatkar 

11 ô n 11 ô n 
Trabzon ,,sltyP ceza mohko Of mebkem alndea : 

meslnden : Of orm o idaresi tarııfındıD 
E !I 3f>2 müddeialeyh ofun 'er11h köyUD· 

- Baştnrtıfı Birde - Kuor 27':} d n ı:ılemdıır oğu larır.dao dur· 
vaziyeti olsurı. Bu, blı:e anc1Jk c. M u. 8-16 ' muş Oğlu ş11ban ve kod ba4oj'lll 
n·dretle karışık bir teessür verir; Fiyat murab k komlsyo • az•z ve nll bey oğlu mustafı 
fakat bunu bir •anatkiir ressamrn nuncıı yağıa pnrnken1o s llşı al yhlerioe l ıınıe olunan teı· 

üzerinden kilosunu 125 kuruş mln t dnvnsı haltkıada yapılmıktl 
fırçasfyle miizeygea bir tablo Ü· ot o mun emede mDddel a· 
zerinde görmek bizde bedii bir flııt konduğu baldo kilosunun )Pyblerlr bıılU lkıımetgabtarı 
zevk uyandırır. Çünkü, bu bir 130 kuruştan 8 tmak sur tile m çhul mıtsıodao dolaJI 
sarı'at eseridir, bunda bir güı:el· mlllt koruam ya mutı ur b r . kend ler ılanen tebllğet ya· 
11
.k ··ardır. Yine reıime ait dir.er ketten suç u bulunan 8 il 1 ıt pıld ~ı ha de yloe mabkeme1e 

" 0 kazıısıaın e ki k dıkôv halkında . 
bir misal alalım: Bu da bir dal olup Tr bznnda S?tb ma ııllcı g lm dıkl ri blnnldn brber YO· 

9,,ıu üzerinde rastladığımız bir sinde otur o All oğ u Fat lid n ri mlş ve b k.den mQddel 
ev arsaıı, dört duoarırıdan gaqri dOj'mn 1310 doğu lıı HOsnO orm n kAUhi ilyas baştımıırıo 
bir ;~yi kalmamış bir harabe, Korob cıık (Lskl rnyadı k~rab:ı t lebi veçtıile mOddeialey~l re 

cak oğlu) nun yapılan duru, ilanen giyab kararı tebl ~ıaı 
baıucunda iki selvi 0 Racrndan m smdn • matı ·dm CJ karar verllmiş olup 
başka kendisinin e~elce iki odalı Fiııt muraknb komtsyu urı mubak.em ntn 17-2--94:l aolı 
bir kır köşkıi oldu~una dair cıı yağın beher kilo una Ji r ğOnO saat ona bırakılmış 'f8 
delili olmayan bir villa enkazı kende ılarak 125 kuıu fıl\l ·mezkQr gUnde mllddeialeyhlerlD 
olsun. Bunun yanrndan geçerken konduitu belde ı,;uçlu ha nn blzz sl veyahut usulllne tevrlkaD 
nihagel orada hüdyeti meçhul kııırabacıık o~lu y ğıo b ıı r mus dd8k blr. vak.il göadermeİ 
kimseler tarafından euelce g"çi. kilosunu 1 O kuru t o ıııt rke'l 1 rl ll:sl tıık.dırde Lbtıklarındok 
,ı·ıen gu-nll're ait bir tahassür yak lrnmış olduğu bu suret e mubokcınenıo r,ıyaben 1apılal· 

. . cağı ve .ııtıbkemeye kabul edl · 
Jaqorız. Fakat ayni tabiat par· auçluoun nıı li koruom kanu· ıneyeceklerl tebliğ makamını 
çasını bir ıessamrıt tablosunda nunıa mubalıf oluak yOksek kaim olınıık Ozre lliin olunur. 

b• yağ satışı yaptığı dinlen o am 
ıegredelim o zaman işe ır san me ş bttlerirıio ş h deti ve hu masınıı ve bedel suçluya alt 
otkiir dehası k11tıklık etmektedir. b:ıptakı hazırlık t hklkatl mno buıuamak ve 25 llrnyı geçme· 
Manzarayı tabiat üzerinde gör derecatilo 8 bit otmuş BDC!lk mek şarllle bUk.mUo gazete il• 
mekle bir ıessnmın tablosundan suçluaun bu buısu&ta tomlo et· neşrine ve har9 tarifesi kanu· 
temaşa et,.,,,k ·• tabii gü tlğl gnyrl mublk menft1nttk pek nunurı 50 - 62 inci maddeleri 
zellik ., ile " san'at iÜzelliği,, htıfıf derecede buluamuş Ol· mucıbınce 200 kuruş mıılıkemı 
arasındaki farkın tezahürüne makla harokethıe uyan milli bariclnlo suçludaıı alıomasıaı 
kafidir. korunma kanununun 31 lacı ve suçıu trmıfrnttıı:ı depo edil-
-==,,.,------------ı mn:ıdeslnln birinci ve 59 uncu miş oınn elll Un ktıfıtletinde 

m;,üdeslnln oçbncQ fıkra ları mu· Kendisine ladesıoe temyizi ka· 
cioiuce kenaısınaen 2{) llra aeır bil olmak üzere verilen karar 
p::ırn ctzesı aııomosınıı ve yeaı C M U, M, RUçhıııı KutenglD 
gao müddetle dOK.Klloın kep tıl· huzarile ~uÇIU)tı tefhluı olun~ 

Kızılay fakirlere 
yardım ediyor 

aına ilkbahar sahne ola için ıırtınd: :d edılme.diği metini ihtiyar eyleyec muh-
caktar. Yalnıı bu intizar veıikaıı . unu, elınde terem zevata ve arkadaşla Şahrimiz Kıztlay kurumu 
devresi ıovyet topraklarında vıze ettirmek .. t k'-- mahallelerdeki f -tkir ve fu 

Tanzifat tenvirat vergileri hakkında. 
Belediye Riyasetinden: . . 

size gelen k d uzere rıma , ayrı ayrı eşe ırnre 
bir baylı ilerlemeler kayd luk çocuk a ın erkek, ço müsait vakıt bulamadığım. karaya mahrukat temini htı 
eden almanlann ilkbahar teıbilit g/~rdd~a~lara, ne dan, muhterem gaze tenizin susunda yardımda bulun . 
harbi için mühimdir. İlk . söyler ınisj .. '· er

7 
ıaı:z, lütfen ailece olan şükranlarımızın makta beraber bu maksatla 

baharı bekleme devresı·nde .. ız ·bı A - ı toplanan komisyon& da :iOO Trab , ı agına va11ıta o masını 
ıovyetler içio iki mühim iş yacı d zon un .kömür ibti.. hasaatan rica ederim, lira vermiştir. Kıztlay umu· 
vardır. bu, ya alma 1 t~~r Ri:zed a,M dedığimiz gibi inhisarlar Başmüdürü mi merkezinin verdiği izin 
ruzuna ıovyet toprakı rınd za d en, epavrıdan ve Pa: Can Noyan dahilinde Byr1ca şehrimiz 
biç bir menfaat temin ettir~ r an gelen köaı" 1 1 •--------=---,,--• fakirlerine naklen 500 lira 
mez veyahut da N . temin ediJird' c·· ur ere mi Bir müddet evvel. rab· tevzi edilecektir. Kızday 

azızrn talarca k .. 1
:. ~nlerce, haf- zonun orman ve ağaç . .ye· 

da~g~~ını :-erlin kapularına rının k~ ~murcu dükkanla- tiştirme durumunu tP.ikik başkanı değerli ve sevimli 
çb~ ttırıbr .. b gu_ •0 •yetler biç buyru' Pa 1 • kalmasına ne için gelen orman miıhen· dokdorumuz Mehmet İb-
ır a rı e ugramadan b • keıaı~ur? 1~ız buhranı ağaç disltri nasıl olmuş da ''ba rahim Okman fak1rlerln tes-

"-~kl;lü ~ürüyüı~erinde, kay~- na atf v: llO~uaıa kanunu· c__alarmın üstünde keııdili- biti işlerde meşgul olmak· 
clttı er~ ~l~nayı merkeılerini beri bu e medılr, ıenelerden 9~'}den ağaç_!ar yetişiP, bü. tadır. 
e e geçırı ırae ve alman amel d~ı~nunun hüku··aıle .1 yuyen bu bolgede sun i teş· 
· ·1· d l ve e 1 ıp gid'l' rı e · ı- - d · ın~ı ız yar ım arı da bunu dik. Söz·· .. ı ıyordu, de. Çir~ uzum olma ıgım, ağaç 
mukemmel surette takviye d<,>g· d umuz kanuna deg· .1 retıştirmek hususunda bu 
d ·ıkb b d ru an d • 1 ·kı· e erse ı a ar a Yeniden bu 1 ogruya kanu ' ı ım ve arazinin emsalsiz 

b. Al S ene tatb·k ' nu bir k b ·ı · d -ır man- o~yet harbin lara . . ı a memur 1 . a ı ıyet taşı ıgını .. ,, 
şahit olacağız. lngiliz harie ({~n~ •ıze idi bay M~d:n 

1 
ıf ade etmiş, ve tekzıp edil· 

ciye naıırı Edenin Sovyet br e ehaı biraz da 
1

. ~r meden korkmayarak müşa· 
Ruıyayı ziyaretinin umum· h~nıanız olan ve b . ızın hede/erini raporlarla nasıl 

ı 1 tııaı1 h enım d.. t k 
hedefi ilkbaharı be'-lem i . aı aricinde b 1 • ev$ı etmişlerdır. Yıne on· 

.. e şın tekn'k ._ u unan /ar b . 

Ağaç işleri 

Cemiyetinde 
Şehrimız ağaç işleri ce

miyeti b!T yardım sandığı 

vücude g"tumışlerdır. Mes
lektaşlarım her hususta ko-devresinde yapılma~ı aere· 2iaı' 1 llllmına . . .t . gı ı. geçen sene de, or· 

• ıze göre · ışı tı man h d k b · 
ken işleri görüşmekten ıba.- olan bir f 1 aynı keraın t mu en ıs me te 1 ruyucu bır zıhniyetle yı.rü· 
retti. Her ne olursa olsun nıı, art kı •bdeniı daha va~. pr~fesör .ve talebelermde.rı yen bu c.:miycfm parıak 

. ·ı· k ' ı una k murekke b. . 1 b ' bugün ıngı ız ve aınerikan ehanet . eramet illi 'P ır grup un ra - bir çalışma devresinde ol 
yardımı ıovyet ruıyanın onu dıa =~ t:aıek liıım: :~:~a a yaptığı . tet.kıkat a~ duğunu bu yardım sandığı 
mevcut mukavemtti üzerinde rıınız adland ~ok~yucula v Ynt .. netıceyı vermı.ş tesısı işı isoat etmekt(;dır. 

nb. 1 oy k ınek ı . ıraın. Bız e profe$orler bu muhlfın m ım .ro nama tadır a eınııde 1 geçen çe . ' Cemiyetin çalısk.an reısi 
ıu halde sovyetler, Mosko: mütemadiy "toprafıından k ~itil agaç , yetıştırmekteki M t ('.) ~ .. l k 
vanın arkasından şiddetli ve dağı ;n ağaç lfı{lura • abiıiyeıı karşısında yıne ura _zen ve guze "!a . 

. aöa 1 !. aşı binbir .0 • nas11 olmu.., aa ha 1 k sat/ar ugrunda çok ıyı bır 
taarruzları ~ptırecek yeni • ç a ort .. ,.. çeııt 1 ~ yran ı k k 
harp cepheleri hazırlamakta bölgede ubu buıuııan b· ırmı izhar etmışıeıdır I aheJJ le bırıı:şen çalış an 

nııı b nıa rukat bub ır •· Trabzo <1 d azaltırını ta 'cdu ederız. 
ve tahkimat yapmaktadır . u derece bük" ranı- cede n a yetr::r ere· 

Bugünkü karşılıklı bar~- •ıne •kıl erm UOı •iirnıe.. le orman yok. frabzonda 
kit, bir .ncticenın doğma. ~u mütalaa~~~~·· ~enıiıtik. iş~:ay kaıay agaç yetışmez .. 
•ıaa doj'ru bir hareket te- ~ız ••bu mıntakad arşı da oıan sı~Z tetkık m ahslllü 
llkki edilemez. iıin alman oy/e zınnedtld . a aiaç ha lıktrıerı•ıze bız 
lar için zor görünen tarafı yetışmez b ığı gibi kolay Yhran olduk. Sız Ot!. tetkik 

Y k .• uyurrnu ma su/ü ı 
bahis mevzuu olan bu iot·ı· u andan beri şsunuz. t 1 ° mavarı bu mü· .. ve . . sırat cJ eaıara h 
zar devresinde sovyet ruı- f .ışaret etmiş oldu. dmış Peşinen ayret ederseniz. 
yanın bazırlanmaııdır. ıkır ve mütalaa/ flUmuz onu da haber verelim kı 

C 1 R C tetkik rnahsuı ~ a,rtnız gibi B k' s'ok görmeyız sıze .. '. 
ema ıza ı nor d u o an b ., e ır "kA K 

entze karşı da u ı a. --..._ u utı ulaksızo - lu 
Japon işgalleri - mıntaktJ haJlcı d ~almz bu z - . 9 
devam edıyor bu mıntDkavı b ' ekgı/, hatta 935•Y• Şehadetname 

1 ır ere ol · 9_,5 O 
Tokyo - 13 ( a . •. ) ggrenler de de-" 1 sun şlkıtüıQ ilk k. era Y•hnda Be· 

d ., ustunde t ::11 ' harita <1uiuuı oh ulundao alınış Ol· 
Japon or usu filip/n/erin h anıyanfar d eı l şe ıtıl1:1tıı 

hl/" d h ayranlikla,, . ahi l ın. Yenlııiııl aaıeınl zayi 
doğu sa ın e ataan > i!Tim ceklerd ru gızleremiye ~•klalnln bOk il aııtc tımcıaa 
adasının doğu cephesindeki H ":._ ue,llldQ~u YOktuı. 
o/ongapo üssıiı ıü işg J et· eyet• M. lath kOyQndea 
mi$f/r. /t1anllladan uzakta IURlUmiyey• • ,---.;;. ~bınut Erkut 
olan oıongapo. amerikan Şehir Kulübu ld 1 ıçtı maa dav -t 
liloıunun bir denizaltı - Yem sen are Hey t• e us. n1n 26 e ıdrre he . e ınden . 
ıüdür, lcu/Qb k6rıurıis~111 9P Yetmuı ınC1hat>ı ıçirı. 

o gelme/er/ ric, - Pazarteıı gün - k umuw aza 
ı oluaur. u a i~naı SiJat 6 de 

(-2 

A n1erika Rusya 

ile müzakerede 
1 okyo - 13 ( a, a ) 

Nışi nişi gazetesıne göre 
bule~ık amerıka kamçetka 
yarımadasınaa üsler kurmak 
içın rusya ııe müzakerede 
bulunuyor, 

Sulh taarruzu 
Y apabılmek için 
Almanlar hıUeri 
öldüreceklermiş 
J:serbn - 14 ( a. a, ) 

Niyotkpost gazetesi, olman. 
yanın bir sulh taarruzmıda 
bulunacngın! ve bu maksat 
içıe hit.Jenn ~ark cepbesind~ 
öıduruieceğıni yazmışttr. Bu 
haber beriinde kati bir fr. 
ıaıııa yalaoJanmııtır. 

1941 Yıtı tanvırat tıe tenvirat vergi ve rest mlerı t•
hakkalcları mahal/atta munasip mah Uere asıLmııtır. 

./Ju ver ti 'lJe rcsmın bır inci taksit muddetı 1 Y4 I yılı 
Eylül ve ıkinci kanun aylarının son gunüne kadardır. 811 
müddetler içinde beledıge veznesine tedıye edilmezse hı· 
Le«ıge lcananun / ı ~ el maddesi macibınce 0/o yuz:de I O ofl 
%am edUerek tahsili emval krınıı .. ı ha.'r.rırnterıne ıevfıkan 
tahsı' diteceii hatkımıza bildirtıir. l. - 3 

11 ô n 
-edeCı:ıgl oııaıı uaıgıııe ve mab· 

kemeçe temıilı.ı tüllkıkut zuıı· 

Trsbzon u tiye m 
.. h Dıoa!l ceıp ve lstıuı11 oıuuan 

CJZ8 .. 
nırdnvutcı sallb chıtıı gomallka· 

kemesi kararı 
940 : Eıo 
200 : Karar 
605: C. M. U. 
Kııosu \J4l.I kuruş snhlma ı 

hlz1Uıgeıen ıooıullıtu ... ı ı Kııusu u 
15 ıırısyıı sutmatt Vts fJyut mu
raKulıe ırnntıoıorUoe lfız.lmı:~Jt:u 
vtıHllU ~ö:iltıraıı;wı;,ıı. ısurnuyıe 

mim KuruilıDU kıınu .. u.ı y&ıı1 
suç ışıedtJl ıacııu ıs.ıuuurnsıuaıso 
ao.11yı tıJUZ&UU oıun UilUU pi• 
zarıudıt tım.luVUlCI of _KısZ SlUHl 

)UliHrJ wuvrııut ıwyuuaen muti 
wut v~ Klleden uogruıt ı:l8o 
uugUilllU UlldUU turnuıu VICllll~n 

,)'il}JlUlll auruı>UlUıtl ailJloU.ıJOli bUÇ1U 
nııtıuu ı!..ıUIJll IUdU ~lll.SUı...U IJU 
bdŞ hra ueiılaOl)'ltı uc l1 uu ııu 

ııru ~ılı ırnruş uzurıı..ıueu 6tıllı 
grnı v~ .uu g uw g >aıııuııı.ıs ı,..ın 
.A ... 5 ~uru~ ttıuıgu..ı H' tı1Jı.uıal 
kııuıu lsluuouıuu h.ll.J~uuun ':J 
1ırayı:ı.aııuaı2ıuı [•~al tuptHDCI· 
uuauu ulluwııuıı~ ptıı b.cuOtcl 
ı~ruuu uııuaıgmı "'ö V rıık.t:uue 
cııunuau rıı turu vu.rw~t.tııuurıuı 

ve lıiıııulJuıuııo l rlluzuuu Knaıır 
guwru.K.. v~ı.uhc w•t>r .. ıı Ltııuzı 
lıifl.l oııııı Z..ıWWt:Uııuıgl lu~
urae H.llvaıuuuı.ı un ı.w~ub. ıırıı,a 
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