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Geçen cihan harbinden 
saltanat Türkiyesi kıtlık 
içinde idi, Cumhuriyet dev 
rı. bolluk devridir. Bollu~un 
kıymetini bil . 
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Çifci ı 

Daha cok ek ki. kesen 
de o kadar şişsin. 

Yurddaşl 

Eline geçen her şeyin 
l kıymetini bil. .) 
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Japonya' nın 
harbe girmesile 

J' 
aponyanın, işi harbe 
kadar götürmekten 
çekiaeceii, amerika ve 

İngiltere ile harbi göze al. 
lllak istemiyec~ği yolundaki 
kanaat ve mütalaaların ak· 
•ine olarak - geçen sayı. 
auzda iıaret ettiğimiz veç 
hile - nihayet harp, uzak 
tarka da ıirayet etmek su· 
retiJe dünya harbi halini aldı 

Bundan önceki makale
aıizde, japoı::.ya'nın vaziyeti, 
bir muamma halinde daha 
Uzun müddet duramıyacağını, 
harb'in garpte ve uzakıarkta 
Yapacağı ibtilitlarla cihan 
fiimul bir ıekil alacaiını 
ıöylemiıtik. Üç gün sonra 
Zuhur eden hadiıeler, tema
lllen bu mutaliamızı teyit 
etti, uzakşark da tutuştu, 
hem de japonya'nın amerika 
Ve ingiltereye harp ilin et
llleıi ıuretile. 

japonya ile demokrat 
devietJer arasında harp bir 
zaruret halini ~ almııtı. , A 
lllerika, japonyanın talep· 
lerini kabul edemez, fakat 
japonya da bu taleplerinden 
i'triliyemeıdı. lhtiiif büyük, 
IDenfaatler çok zıttı , iş an-
cak ıilihla halledilebilirdi, 
nihayet öyle oıdu. 

japonyanın harbe ıirme. 
•ile demokratlar bir ıey ka · 
laamıt olmadı, timdiki hal
de kazanan mihverdir. Ame 
rika artık ingiltereye ve 
ıovyetlere eakiıi gibi yardım 
edemiyecek , inıiltere de 
ıovyet rusya da kendıken 

' 

dilerine kalacak, ıüpheıiz 
bundan kazanan da alman-
Y• olacaktır. 

japonya'nın harbe 1ıirme
•ile aulh ümitleri daha çok 
Uıaldaımıştır • Paıifikteki 
llarp vaziyeti kolay kolay 
•iikuo bulamaz. Amerika, 
japonya ile uzun müddet 
"trqacak, İngiltere, ana 
'•tanı ihmal ederek uzak. 
farka daha fazla deniz kuv. 
Veli ıanderemiyecek, bioa
eaaleyh iki taraf tan biri 
kat'i deniz üıtünlüğünü alın 

dcıya kadar harp devam . e-
tcektir. .. 

. japonlar mağlup olursa 
fı~dıye. kadar ıarkta elde 
ettıklerı muvaffakiyetler 
hiçe ineceii Kibi, kendi ada
lannda da artık kıpardana · 
mıyacali· bir hale ıokula 
caklardır , bbnun içindir ki 
fedakirbğın en ıon ölçüle
riae hareke! etmek zorun 
dadırlar. Üç günlük harp 
~areketlerinın takip ettiii 
••tikametler alınan neticeler 
de bunu ıöstermektedir 

Almanya ıarkta mÖda. 
faa v~ziyetine geçmiştir. 
hkbahara kadar vaziyetin 
yeni teklini muhafaza ede
ceği anlatı!ıyor. ,Bakalım 0 

zamana kadar uıakşark 
hadiseleri ne ıekil alacak 
naaıl bir duruma girecektir: 
Bununla beraber, bu arada 
ıarpte de yeni hareket ve 
bacliıelerin baı1ıöıtermeıi 
milmktlndilr. Yeni badiae. 
lerin inkipfını beldiyellm. 

Bekir Sükuti Kulabazoğlu 

:· Halkevi Çalİşmalan '\ 1 Japonlar .~·N;;e lazım dememeli! 
"···------------····/ Malezyoya ,, 
FoUdör, T anzimot devri edebiyatı 

Temsil ve konferanslar " İNAN ,, 
Halkevi dil edebiyat kolu bu ayın 16. ıncı aalı 

günü akıamı için çok güzel!bir Folklör gecesi tertip et· 
mektedir, Folklörü , tanzimat devri edebiyatı takip ede. 
cek ve ayın 18 inde de "Kahraman ,, piyesi temsil edi
lecektir. Kahraman'ın mükemmel bir şekilde temsili için 
dekorlar ve temıili tablolar hazırlanmakt~dır. Sonra, yine 
bu ay içinde olmak üzere berkesin alakasını çekecek ve 
berkeı için istifad~li olacak konferanslar tertip edilecektir. 

Halkevinde bu kıt bizlere müıteına g~celer yaşata 
cak programlar ve hazırlıklar yapılmakta olduğu haber 

Ç k t 1 
Muasrr insan cemiyetleri"in hiçbir ferdi, cemiyetin içintl=n 

1 1 ar . . hiuarar ıadir olacak herhanıibir felaketin me~'uligetinilt.• 7~s: 
Singapur 10 (' a. a. ) tafni değildir. Bir hadisenin zuhurundan t1e onun igi vegd ;tu 

/ngiliz uzakş!llk tebliği : neticelerinden, o cemiyet efradının mütesavigen pagr olduğa ka ar 

M 
bedihi olan ne 'fJardtr ? h ti 

alezyanm şimalinde şld- Ba cemiyet mefhumu11u istediğiniz nisbette küçültünüz; a. a 
detli çarpışmalar olmuştur. tici insanın bir arada yaşa•ala mecbur oluşu ile başlıya~ .c';.1• 

Vaziyet hala kar1şılct1r. in yetlere oarıncays kadar. O zaman gine görecet;• kı: Bu ikı ıer ın 
gi/iz takviye kıtal'fl bugün herhangibirisinin aleqhine üçünci bir şahıs tarafından hazırlanmış 
harp bölqesine varmış ola· felaketi• mes'uligetini müster'!k kefaletleri altına almışlardır ve 

cakttr. Japo•lar karaya çı şahsi gaıe v• menfaat dteerini kısmen kaybetmiştir. . . 
kıs hareketi yapmağa mu· Etrafında olup biten hadiselere tamamen bigane cemı!fet.ın 

l 
içinden do;acak eıılcuatcn knrkunç neHc«lerirıdf'n k,,nd;sine h~ç. 

vaff ak olmuş ardır . Kopa- 6• /" • _ d •.. h f - h f t' emeyıın hasılı 
hako tayyare meydanmı ır mesu ıqetın terettup e ecegırıı a ıru •11a e ge rr • / kendini içinde gaşadıtı iu inıan toplıılulunun dışında görtn ere 
elde etmek için yapilan b. - - · rr •ozum oar : h l 
çarp15malar bilhassa gece Eg münevver / EtrafınJa gördüğün iyi kötü her şey · 'P 

• .J.J tı · t . • 111 ı · ı / ••Nemf! ==-...:....:=====---===--=~ Şluue ı oımus ur. ,,._1:z kadar senı de alakadar eder. mes etın ne o u,.sa o sun 

Japonlar çinlilerden İstedikleri ne=-=d=ir=-=?=l ~~~:meibi~;;;;e.il~:=:,~~!~İ• namı/la ve milli men/aatle~~~l~~ 
alınmıştır. 

Amerikalılar Japonlarla niçin anlaşamadılar? 
C. H. P Japonlar her 

Kaza kongreleri tarafa hücum 

ettiler .. 
19 uncu aarın sonlarına 

doğru olan inkitafları da 
bir biganelik hissile süzen 
milletler nibayet zor görün 
ce uykusundan uyandılar ve 
20 inci a11r ortalarına doğru 
bellibaşh birer varhk ol 
mağa başlamışlardır. Çin ve 
Japon milletleri de bu~ me
yandadır. 

Biri karada diğeri de· 
nizde yaşayan bu iki mil
letten daimaı mütearriz mev. 
kiiode kalanı japonyadır. 
Japonyanın iki millet haya
tında kan dökillmeai mean: 
liyetini &zerine almıı olma
sındaki ıebepler ne dere 
ceye kadar doğru olabilir. 
Ve çinlilerin de japoolardan 
daima çekingen bir hayat 
yaşamağa mahkum kalma 
larındaki sebebleri hangi 
noktada tekıif edebiliriz ? 

Japonlar ıon zamanlarda 
mükemmel bir milli •ah 
detle ani denecek mahi. 
yette bir kalkınma yaptılar 

Amerika 
Donanmasının 

kayıblar1 
Tokyo 10 ( a. a. ) 

Vamla koyunda bir llmeri 
kan nakllve gemisi batml 
mış. 350 kişilik mürettebat 
ölmü#ür. Havay sulannd11 
yapılan muharebe netice 
sinde bu filo limandaki 

ve sanayiin her ıubeıinde 
zorlu bir ilerleme elde et 
tiler. Bu büyük hamlel~rin 

sebeblerinin menşe'lere doğ· 
ru bir araştırma yapılırsa 
mazbut bir ablak kaidesine 

yaslanan bir milli beraberlik 
kuvvetinin mevcudiyeti gö-

rülür: H•kikaten japonlaran 
bu birlik esaıı üzerindeki 

uyanıklığı uzak ıarkta e· 

lıemmiyetle göz önünde tu
tulması lizım gelen bir kuv· 

vet vücude getirmiıtir. 80 
Milyonluk nufuauna •enede 
2-3 milyon nufus iJive eden 

korku ile gözlerini yumar. Of ve Sürme"e C. H. P. 
Her gün rüzgar eser gibi kony,relerl salı günrl Parti Mü.
bir kaç defa zelzele olan fettişimi~ sayın Ahmet Hilmi 

Kalaç oe Port; Vilayet /aare 
bir memleketle Japon mil. Heyeti Reisimizin hurarlarilc 
Jetinin cesurane bir ınatla yaprlmrştır. Bu havaıide soğulun 
bugünkü vaziyeti elde etme· şiddetli olmasına ra;men uHk 

1 dd h köglerin bütün mümessilleri kont· 
erine ci en ayret edilir. rede hasır bulunmuş '"yüzlerce 

100 de 60 ışını ormanlak vatandaş kongreleri alaka ile 
teşkil eden bir arazi Ja on• t•kip ~t":iştir. . 

p Butu11 müsakere ve seçırnler 
~aya kafi gelmez. Japonya, Partimize karsı halkımmn yük 

kapularının daima müstehlik ı' ıek merbatigetlni teyit etlen tam 
ileme açılmaıını v t • . bir tesanüt ve ittifakla gapıldık· 

e ama J"I ,_1 d' 1 . tan sonra r uı; er ın enmrş oe 
men istibsalci bir millet ol. Parü Milfettiıimisin ıüzel birer 
ma•ını İ•ter. Sanayi ilerle- 1 lıasbıbalile konırel•rc nlhagd 

- Arkuı ikide - wrll11tişt/r, 

Vaşington JO ( a. a. ) · 
llmerikan tebliği : Japon 
kuvvetlerine karşı hareket· 
/er Havay adalan etrafında 
devam ediliyor. Bir miktar 
Japon tayyaresi ve denizal· 
tısı tahrip edilmiş. kuvv~t· 
/erimiz de kayıbler vermış· 
tir. Düşmarı .hücumunun 
samldığmdan daha ağtr 
olduiu anlaşıltyor · Pe11rt· 
harbourda bir zırh il batmış 
ve diğer küçük qemiler de 
hasara uğramıştır Bir tor 
pido muhribi berha11a ol· 

bu çalııkan millet volkanik T f k 
toprakları üzerinde bir gün ~~ i üsten orunun uz ~-a 
berhava olmak ihtimal ve ~ ! 

muştur. iki tayyare mey· 
dam bombalanmış hangar· 
mr harap vlmu$fUr Birçok 
tavyare kullani/maz hale 
gelmiştir. Harekat esnasm~ 
da ·Sanfiransiskodan blf 
mıktar bomba tavyaresi 
gelmıştir. Hava takvıve ku 
vvetleri giinderilmiştir. Tav 
yare gemJ/ermde ve k~ra 

d 
U Gü.mıişanede tlf ıis'un sulıın bir hal aldıgwr Üç. Um. Mü'et · i 

endiıeıin en azade kalamaz. 1 '' tişliğin telg,afile anlaşılmış , srhhat meclisi ·uilayette içtima ı 
Daha sarih olarak bir ja. ederek alınacak tedbirler konuıul1r1uştur . Srhhat müdürlüRü. 
pon, yatağına girerken uyku n ~Ün ~u. m~ş'um. has!alıkt~n korunma tedbirlerini gösteren bir 1 
içeriıinde haberi olmaksızın i r/anr ıkrrıcı sanıfemı%dsdır. Ehemmiıetle okugunuz. 

müthiş bir yeı sarsıntısile ~~-=-=---~ss:ıa:-a~~s:a:.--.1 
taş ve toprak altında kala 
cağını dütüoür ve böylece 

Şark cephesinde 
Ber/ik 10 ( a, a . ) -

Bolşevik kıta/arı Leningrat 
ve ıv1o6kova hattmda iti· 
man mevzilerine yeniden 
hücum etmiştir . Topçu a 
teş//e ve birçok tanklarla 
yapılan bu hücumda düş -
man çok ai1r kayıplara 
uğramış ve muharebe mey· 
danında tahrip edilmiş 11 
tank b1rakarak geri çekil· 

Ziraat Müdürü 
Ziraat Müdürü B. Ali 

Riza terfian Balıkesir Ziraat 
müdürlüğün · tayin edilmiş
tir. Uzun müddetten beri 
vilayetimiz ıiraat müdürlüğü 
vazifesinde muvaffak olan. 
B. Ali Rızayı terfiinden do. 
layi tebrik eder ve Balıkesir 
müdürlüğünde de batarı 
dileriz. 

Kazım Bulutay 

Sakin Buyan tesislerinde tamir iş/erınk~ 
d ·ı Pua11va ı p t T 1 f "d"" .. devam e ı ıyor . da 

os a, e gra mu uru ve Hangonk adalarına. 
B. Sakin Buyan Of, Sür· .1 . { Çmde 

M hücum edı mış " · ··z 
mene, açka poıta ve telg· bulunan 200 bahriyelı <JO 
raf muamelatına ait teftişini . t r insanca hapsme almmıs ı . !d ·u ta 
bitirmiı ve ayni vazife ile zayiatm 300 kadar 0 u~ d 
Akçaabat ve Vakfikebire hmin ediliyor Hano'u u a 
gitmiştir. öLüve yaralı vardır. 

Gedik açmışlar Şehir ~eisliği 
k IQbO resllğine na· 

Berllo 10 • D N. B. Bjttoıı· Şılılr u t yoaat se· 
na ıOrd, SOTJet piyadesi cenup fla mndllrU Matıoıu Yonat gazel 
ceptıeslode Alman mevzilerinde çllmlştlr. M"boıut bir vııtandHŞ · 
bir gedik açıuata munffak ol· dDşOaOr. çalışkan rılı!lr dllerlı 
muştur. Gedik lcapıthlmıttır. tar 'l'eb~~r bıışa__ .. 

- -

mevcudunun yüzde altmışmı mişlerdir. 

Z1raat vekilliğinin bir 
tebliği üzerine açık bulunan 
vilayetimiz ziraat müdürlüğü 
şehrimizin yetiştirmf!kle if. 
tihar ettiği fındık mütehas
sısı B. Kizım Bulutay ta
rafındlln ifjl edilecektir. 

Gün. ün. iz ıe:ri 
gaip etmiştir Şımdi bu su· 1-=======~===......,..I 

/arda 2 dritnot. bir tayyaıe ~ ~~IılU~ uc:aNn.A:N t 
gemisi ve 1 O bin ton ilah· 
ıuk s1ntftan 6 kravazör kal 
mışt1r. J cpon hava kuvvet 

!eri Lozan adasmm sima· 
Jinde Amerikan ordusunun 
umum karargahı olan Tank 
sen kalesine hücum etmis 
tayyare meydanına ciddi 
hasar vermiş ve benzin 
depolarını yanmışt1r. 

Tokyo : JtJpon tebliği : 
Japon kital•nmn şimali 
Singapura hücum ettikleri 
bildirili~or. Japon hava ku 
vetleri Malezy11d11kl düşman 
üsleıine hücum ede,ek bir 
çok t-.yııre ıahrıp etmi1.t1r 

- 18 

A 11 ah 
OGLUMA~ 

Sa klasını 
B\rglln edebiyata merak ıarıp 

Ilı; beş kıtap ukııyunea şiir ynzaıa 
ya başlaman ihUmaHni dllşllndüuı 
de iı;ime bir UzO otll <lllftll . Z.11vk
lerine mani olmak i•leıneıu. Heves 
muvatfakiyetln ilk adımıdır. Hunu 
d \ bilirim. Ancak böyle bir şeye 
kıırar verirsen d11mıardn soluk ı 
çelı ı eler dolaitırmnya ıı.ıtabe dıye, 

nasırıııdaıı. çektlklerlol anlatmaya , 
yğmarlu 'bir havada kışla k ·rşı· 
11ndaki yıkık dıvara tl.neyen kar. 
rayla dau11ılayı halırJatmaya 
kalkma ı. 

KimbHlr belki bunlarla bir 
muhil yapacaksıa fakat muhakkak 
kl her gl1o Bakır köyl1ııe gitmen 
ıbu .. u eııcliteıdyle kıvranıp llu· 
racak babaaı lztırap içlade bıraka· 
cakıuı •• 

ıco,.&.u 

Acıklı bir ölüm 
L\semlılo 940 yılı meznn

ları ı dan ve memleketimizin 
gQzıJe ve h.ı!Uk geaçlı>rlnd~o 
Hayda:- Sevlnç'i dna sabııb kay. 
bettlk. Bu zamıııııız lrt~haldea 

do~ao bUyOk acıdım . dolayı ke· 
derli ailesin• ve arkada9larını 
bıış ıailıt~ dilAriz. 

Vicdanla 
Koşahrn 

Bir gUo sıınıt dotru şarkı 
aOvh•yerek yaklatall bir çr cu~u 
ıordQtJn s"m•n onun yırtıkların. 
buarak &OolCloll eQleoce, neıe· 

Y ..... ••Jf • lkido , 

Oiyorl~~- ~!11 •• ,ımam•s k•Um• 
Dünyada hiç bir lisan yokturkı .ıçmde, k"Hü mil/etlerini 

balansun Bilhassa medeni '" bir tarıhe salııp . 
0 

1 da her söz 
dıli pık fazla isl"!nmiş olduiu cihetle bu gi~i foa~ a!enmi~ sözleri 

· - ı · · u /b kı' edebıgatta soy mılgonlarca Jefa tıOIJ enmıstır. na u 
tekraı lamak bir kıymet ifade etme%. . tlarınn va muha. 

Ancak : içinde balunan zamanın aütun şak' 1 • /•rin tertibi, 
b. t d ,, rmt c 

tabın o andaki ruhi halefine uq~an " arr a b' · eni bir çe,n 
p~k çok defalar söyle1tmş kelimeler olsa dahi, r%e Y 
oe ıeni bir ı:eulc veriJor. , _ 

1 
ettiğim bir iane: 

/şte ıeçen gün 6- cinsten olmaK uzre no "k/rmis J!ÖIÜ 

Bir şahıs iir •ebet fındık kab.u~unu h?mnl? b~:iik bnyda bir 
rüqor. Bir arkadaıı gaklaşıgci', " azl%lm" dıyor, /tına şu cümleyi 
fotojrafını 1a%etenin biri•ci sayfasına koydur ve a 
ıaıtlır. . l' ut fnsnnı .. 

Bu tünü" en talilıll. tn btcerrk r 'V' en mts . " 
nestsıle evet • 

Btriki muıaf f•r bir kumandan vakar ve le ı'çin arka-
/ . l J•w• • nlama Jigor v• peşi sıra hamalı1t ıe ıp ıe me•ııını a. 

•rna baltıgor, . dırd •hem J~ 
/ıle bögl• . , .. Bu gilnlcil galcacalc kıt/tfı bır DORUK 

M6Ü• ifln en UııJlc ifllnaat «•rtllr. 
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Lekeli humma - Tifüs 
Sıhhat ve içtimai Muavenet MndurlUğilnden 

Jnsanlar11 bitlerle gecen d 'A 
ı~er sağlam insanlarla te

Halkevinde 
Müstesna bir gece 

9~e ı!! __ 

Fiat Mürakabe Komisyonundan : 
VUQvet Fiot Mor~kabe komisyonunca şimdiye kadar .atıf 

fiatları teRblt '8 llQn edilmiş olan maddeleri tekrar n ıya•D 
illn ediyoruz. 

MaddP 

Ot 
Tarih K11rnr No. 

56 

Sıtıı Flıtı 
Toptan P11rak:eıd• en tehlikeli bir hastallktır. 

mas ettirilmez. Bununda 
Bitlerle mücadele etmek sebebi belki hast•yı h"'•f•-

demek Bu hastalıkla müca u u~ u 

dele etmek dem ektir. hk zamanmda ısıran her 

İkinci F olklör gecesi fevkalade geniş ve zengin 
bir programla hazırlanıyor Nobııt 

~ade J•I 
Çimento 
Mercimek 
F11ul1e 

11-g-94/ 
8-9-941 62 

62 

5,5 (paıar yerlerl&Jde aatıtF.) 
16 1~5 
115 125 

Bit tifüslü bir hastadan ?angi bir bitin sağlam bi, 
11/dığı aldığı mıkrobu vü ın_sana geçip ısırması yü 
cudlarmdtJ 3 - 4 gün sak- zunden haıtan hiutabk 
Jaııp onu zehirli bir şekıe z~mamnda ısuen herhangi 
koyduktan sonra sağlam b,, bitin sağlam bir insana 
insanları ıs1rarak k;ın8 bu geçip ısırması yıizünden 
mikrobu Bşılar. Böyle bit- ~asta/Jğı vermemesi içindir. 
/erle mikrobu alan ~B&lam ~ hastalık hava ile su ile 
insan 1 2 - 14 gün sonra fllvecekle insana geçmez. 
tifüs h11stallğma tutLJ1ur Muhakkak bitlerle geçer. 
evvela kmklık. halıf baş- . Tifı.s hastalığı gö•ülen 
ağrtsı, iştihasız/,k ile ve hır muhıtte bıtıerin insan· 
derecei hararetin tedricen lara geçmesini kolaylaştı· 
yükselmesi ile hasta//k baş ~acak tqplu ve kirli insan· 
/ar 5- 7 gün aras11 da vü- karm bulunduğu verlt.rden 

Haber aldığımıza göre telif h11lk tüıküleri söyle· 
Halkevl sinema salonunda nec\!ktir. livrtca dil edt:bi 
halkı gör;terilmek Czere dil vat komitesinden Tevfik 
edebivat komitesi tarafm. Vural tarafından yapılacak 
dan teıtiplenen f 1/klör ge- olan folk/ör kon'Jşmas1nda 
cesmtn haz1rlikları ikmal sırauna göre bağlama ile Em 
edılmek üzeredir Önümüz· rah. Karacaoğlan ve aşık Sürn· 
delu cumartesi günü akşamı mani gibi halk şairlerinden 
saat 20de başlayacak olan bu türkü ve koşmalar söylene· 

necek,· bunu müteakip ke· 
müstesna gecede ilk ö r. ce menceci Hüseyin Dilaver 
lise edebiyat oğıetmeni 

Şeker 

,, 
13 •• 
S-10-941 

10 ,. 

6-11-941 

64 163,5 çunl IG!l,6 
66 19 22 
68 Horo~ t 9 75 21 

lnee b. 16,25 18 JO 
bartı<>n 13 75 16 
Alııca 13 15 

70 kesme 5 t.75 M ldJO 
(sandık perokeadeclye "it olmak 
Ozere) 
Toz 50 61 
(çuval perakendeciye alt olaık. 
O zere) 

21.50 
tarafmdan kendi besteleaigi 

Sırrı Buge tarafmddn dil Karadeniz türküleıi söyle· 
ve mahalli şive etrafmda necek(ir, Karadeniz folk 
kısa fakat gayet istifadeli orunun hususivetlerinden 
bir ko11uşm1J y1Jptlacaltt1r. kız ,erkek bir arada muhte 
Değerli ve muktedir ede lıf horonlar göstndrkten 
biyatçımız Surı Bilgeıi müte· maada halk şaıri Baba Sa
akip bağlamacı Şt vki ve timde en güzel şiirlerini 

Bulgur 19 ,, 
Kııraman bul 28 ,, 
Makarna, şehrlye 28 ,, 

71 
72 

19 25 
27 

7~ mallvet fiyatına yOzde 12 kAr 
ilQ VPBlle SotllnCa k hr. 

ayakkııbı lastlklerl 28 ., 

cüdün her tarafmd, uf ak açmak sık k 
k l k / h elbise ~ . . ." çamaştr ve ırmızı e e er gorülur. Va f, . .uegışt1rmek ve her 

Kahn 

72 mıılivet tlııtına toptan ytlzde ıo 
perskeadA yOzde 15 Ur iıavesil• 
sııtılecaktır. 

H o gramlık oıa-utoımoş 83 K. 
250 gromhlt OğOtOlmQş 82.SO 

cıidün her tarafı bu /eke- erdtn bitle mücadele et· 
/erle sarılmışt1r. Haraıeti mes/ gibi -
38 39. 40 arasrnda seyre- ittih umumı tedabir 

arkadaş/an tarafından muh okuyacaktır. Şosa tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

az etmek en birinci 
der ve hasta yatakta has- esasdrr. Vicdanla tellk buhran/arife çarpıştı. Tifüs h t 

1 
• 

k, k t• b" .J asa ıgma hayat· 
u azen sayı ıar, endisinden Ol ır uef a tutu/ ıiai biraz dabo ortırabllmek için 
geçer. Bu zamanlarda kalp farın ömrü nih 'n . insan- oaa blr şeyler ver. Eger btçblr 
zayıflar. Böbrekler •• karaci dar tifüse tutu/aretdıne ka· ıe1in yoksa temıı bar kaıbln 
ğerin vazifeleri bozulur bu-. bit tir. Bu h ma ığı ıa akaı oııuı tallı Dlr gilıOmseweyı 

gibi bltafık da 7if0 ondan esırg4tLDe . hıra o, tuı~ 
tün vücüt azaları bu has- aşı ile mu f.' bir bahar rıun kaaar nazıkt.r 
ta/ıkla P_ençe_le~lr, hasta//ğm etmek meseles: tet _temin iachtwvye it1l~t:z ••• 

15 ıncı gunu vücüddeki kile edilmelctedı'r. enuz tef. 
ı k t ı Bir i11D solukta ağlayan bir 
e e er so mağa başlar ve Halen civar ·ı · ÇOcuğuo aaua aoeru yaklıt~llğıoı 

temamen zail olur, Hasta bir kazısınd vı ayefimizin görauauıı zawao ou<lıtıı uzak.· 
20 gün yatdta kaldıkt~n halde leke/' ha ıalıın bir ••twıı delkı ewisı::ıı klrJlalr, 
sonra hastaya iyi bakılmaz düğü için 

1 
h ~kmma görül· beıkt yuzu su i!ôraıewlşlir. fı'a 

re vaztfeleri b. ozutan kalp: fere kar~ı ola ımızm bit· kat kuçu.ıt K.ıubıuı 1ı.ıu11an eoe. 
k k '"' .,, an neF. dl ıııtugıuıo ıu1u onu bısklld 

böbre · aracı::1er. bağ1rsak kat daha ar·ı retmi bir bıt1at11 \:uk uuDız uhıruk t>&ruK-
gibi Yücüdü yaşatan azalar /iğe son deı ırmak temiz. wıııır. 

I k tedavi rece d'klc d ı yapı aca ve tedabı m 1 ı at et Ne ya:uk. ki kal arım arın 
k h esın ve evinde e•l8Qt "'louau 1·,·ıu r.ıraır o. rile orunmazsa astala11n h ı ve m " • " 

aı esinde sıtma 'b' a- S.akıo o yavruaau uz11K.1ıış11.uı, akıbttı ölümdür, Onu,., içın ti qı ı h 
ıe e yatan ara. Oua ao.ıı.uı, ouııuı sor. B-'~r aer 

böyle hastaların hastaııgı uf ak kırmız"~ Vücüdünde aıoe nıı;uır çar" bı.ıuıwıyuu; o 
baskasına smıyet etirrmfl 1 el<eleri b 1 .-vıua" unt .. cugau 011· 10.11\. öLl· 

k · " · d nan hcsta/""r ·· - u U· Yuıı v ç .. c .. g ri Lcwıu "Jt.Ccgı me ıçm uzenn e çamaşı .. gorur v h ~ .. -
Musa Sıhh e 0 ber ba}ıallu ou, uıs. oır &ulııl) cu tında, )atağmda va evm at rnüdu- ı- -- nııa vevahLJt hük A r ugune ' uuıuauuu uuutaıu. 

deki bıtler temamer o dli tıne adresıl Ub-ne~ tababe- Ç ... cu~ ı.uy111 yıliaowı~tır 
rülür ve hastalar ıv/ olun v e rrtı~t,,. h b fıtllıal ucaıauıu. aınlı.)'\..Cc li V&Ul· 

d b . ermeıerın; sıhh a er ııaıı O&&Ull ıııııC ıur uur~ıt vu" u· ca11a ka ar avr1 ı odada atı um a ~ 
-:.:.:r:.----~------.:__n:,:a:rn:::ın~o~r~ic~a~ d . Um/ye •&ıı.ıı ıo,~cduııo. 

e €.Tim, •"' 

Japonların Çinlilerden is; . .- çııc.t~ .. ~0;0,!~~~:d:.!~~a~~" 
- Bıııtaratı 1 de - edıklen ~trıııau ka<;.uıt 1au1urıı.ı11 ı:;o~ul, 

f 1 artt k J Çine geli1a ""r Bısı.ıı uıoı"mıyuruır • .a ımıtı 
dikçe, nu u ı ça apon- lere d • ce, •01a •ene llııftiketıaatıt bır uu1.1111uutt vor· 
Ya bu sebepten de ayağını l • ogra düoy• b d" · dır • . . . 

• trı1ac v d a ile Zlr 
denizden tışarı atmaga mec e • • e oliyiıile bü .. kııa • ııuk.ak.tısrd11 dO~Oşt"' 
bur oluyor. Bu şartlar içe- ~e nılıkler~ RÖılerini a lUQ &ııı ~l~w ÇucuklarıuLU çuli. nuıs 

· · d olan bır mılletın h . sanayıde bir h l Çmıı lhuu 'unuu ııııuıoı uhıuua1101 
rısın e . . er kı ilaydet11ı· . ay ı terak- 1 ~ıa. v .. ıııuıı K01.1uu~1ıuıu 
bakımdan kendısıoe emın ço\c . ııtır Japonyad Ct:rııln8 guıt:ıcK 1ı1.uıııu1u1111.ıı 
bir hayat sabası aramağa Çı"ndgebrı olmaıına rag· an ~llıt~riıatt vuıoıa 'yıaıuıış. lııru 

· · k e Pr d ıncn ~"il Lt:ı çalııması ıçın topra ıarı0• b' . A fty en evtı t fllPt&kııu ll&dı1aC1.1K.lar D«'JKıOc 
dakİ IODU gelmek bıJmıyell I~ mıllı V•bdet teeaı·· 8111 Qa..ı af Q:,~u .. ~ruau Uuuıy& ll~U· 

d mış olıayd, J uı et. Gt:ı ._ ı tc\:aı..u;:r. t;~l:!r ou 
harbi dogur u. batk• c b 8P01lya bugün il•~• •la l8•H"Nuyor1ımııı Kııba· 

Japooya Çıni iıtili eder ille ._ ep etere ıtı İ"itt" )avr:ı1"1"•44 d~ıuuır. VuuKU 
' IDt:~ V•zıy f ,.. ır llt Yıav 

h k mıyetı ahına .. lıraa kor u· e lllde kal d lı.111arıu,ı. ıııouc.uu li.u,oauı 
• 

1 oır Çın i ·ı A ır ı, lısı;. k hu ı.:ucu'-uıuaır uu ıuu 
kuDÇ bır kuvvet ıktıı.ap e ıiod . ıtı •-ı Detıc Ufl.r11caıt11ıu. 

~ıapooy• ~ • 
dt:Ct:k kaynakıar t.1\ g. çırır. takbcl va Dlll gert:k llluı . titr llU&& " • • 
M aeıa· l)uuyaoa lı.ııuoı de kuvv tl bz_ıYt:h Yt: icrei&ı kııpıua '-•Uııı O"ukla lltreycrek 

c • d e ı ır devi t' c Vcı1 g ""u.ıl\I Dır Çv CUl\. 
rec1:dc jcicD ma t.u lioınlir Ü devleti ez-e'- t: ıa l•ıf bır Ccııı.:,.~ \:J\:"ltı.a..ı cau .. _, .. ıuı .,u ~-

ıap - & tıte:11ı · - · Uıu • • •" damaruarınıo uıuııu eie fı" teki lll nf ctı Ye P•ıi ıııtu ~Q •uu"ulıc ııım19 ... .ııgı 
1 k p muk · · ••tlerın 1 "•Ulır ı • gcçuır. pc ' • gıbı ye Uttraya"&. ıo tebıılle ıı. .. ,., 1 v • -vUua.u •Ui 1:" 

j • -gı b•t.. d . Q • " lUıauı.. • 
bam uıaoac&t:r e ac caı:r rık . ı11ı1n an•- -.cıı:ıı. llh u ı l.Lıuı.u.ı .. ,.. u 

• a J•pooya b -e Gı.ııı •u.ıuau 
Sonra duoyanın on aıaha tiuı bt:ğcn111 :•n u hareke. o .. u~~~u~ı.ıulUJıı, c.:~:~~"'"".,.u~ 
ae1en :ı.t:tJgıo hububat saba dıaı ctt' c; ı Ve Çiae Y•r. kııll .. '-•ı ,t•lı.ııu llıı.;uu ua~9ıı11ı. · 
• k l v " 1• ıu-.li. uu,aı ll !arana malı o ur. e lUken A . . lt.caıı.ıaıu • ır uıuw ua. 

k bıınuyc:o Japon hamle b merıka, çin milleti .
1 

~cu 0 ~\'ııııuıır;a ~u; uı wıı.uı11 ur. 
me . arbı bcnüı. D t" ı e l!:ıcr li&U cıı>ıuı ıı.ııµııu.uı. 
aıoıP, ener Jı•ıuıu &•ıOırıp . t: ıceıendırm· evıu" 1 wıı.uuııa 

b ı . yen Japonyanın t I· llcıuau ı. . lJiıc.ı h•ıt liu~ua.tuc 
duraacağı ucıuz ucaa ıı bır reketi k aarruz h.. •·. "'"•Uc11ı .. 1.11., ~ır.. v ua 

diy r bu mıllc:t elıoac: kim. r arşııunda çiu mılle- k::Ouk ı.ı~1 \:va llct ua ı u.u.uKu&ııtb 
bllı·r ne hale gelır '? ıoe daha fazla ola k .. ~ '} \:nu .. a, ıhc C•r. oııııısıu 

d 1 ra Y•r -uı•ucıı ca~ ııı11ı b k ı11ı e ını uz•tacak . • ı:s r ll•ıtıtuır u " ı;uK Demır, a ır, altın gibi y.a b d f ve Japon- t u"'• )ıaı. • 
madenlerıne yıaıuk bır bagır u t: a iki türlü rt:~ı"ıı.ı1 )ıavıa~ ıua Yıık.ıaş ne ls 

ortaaınd k ıor ıaıı uuııA 6'rnu •.Jr 
baıınde adaıardao dı\ baıe. Aı:ne "k a •l•c•ktır. Ve lı.rtı," ~l)ccı:ı,.ur. 1-\ııau 

J 1 do rı anın japo kıi111& .. 11.ıYt..c1:k 
yen apoo a~ oannıa kud- ha. rbc tutuşması '"ınn~ıllcitlı·e httıy:~~'l'ırr, }.ı.•uıı u~'t ... ş~uyyı retiıaıu aesını, Çının ln"h.rce " - .. ... u ... ... 

• • blb gerek ta•rru• Ve • Ufl Au .. "lhu kilometre ıçı::rısın" gır~n d a. ger k Af ...... 
me~hür gök dığ nehribdeo 11ıü afa• "•biliyetiııi e rikada 

llllf olaıalltıua ba •.rttır· lfahue ıu 
bütll4 Çınc ve çioJiJere du. mılli vabdetı f Lşka Japon Bıleıgubı etrafo.<d a. a. ) -

r•uaia atıldılar ve atılı- zaaı b' . A ev.:ıudo IDUı'Z reot::ıcıcJe llu a1cı rnutıa. 
)'Utlar• f•ıı•· ır ~Uı birl&k kuvveti Tlnın uçte o~~~ıar /oııkıa-

-.ca~ıu, mı~ıırau. Du~ aycoet· 
ctauouudo tı.1~an 1 oprogup 

"" ı11ı1or ' 

koşalım 
size ve yuvıuııza ebedi saa· 
detler. 

Sen ozamao vicdanını dla 
leyece.k •e öörcca1.111u.ki : .Blr 
çaoak çorba rutıuuu. abat et 
Wlillr. 

• • .. 
Bir ınu k.oylere do~ru &H 

meye gıtu~ın Zıtalın oruaa u 
uutuıwuş çuıt DUyUk .luyweller 
gônıc"ıuüo. 

Oı.ıu&r 11.101 kadar gelmek· 

Trabzon - Akçaabat yalanan 1 ~O - 3+000 
• inci ki/0111etreleri aroıındaki şoıt:nin esaslı tamirine alt 

( 5704 ) liralılc keıfi üzerinden 21 tün müddetle a,ılc 
eksiltmeje lconuşalmuştur. 

Maflaklcat teminatı (427) lira (80) kurııştar. 
Elcsiltme 2ı- I 2-94 ! tarihine çatan ·'arıamba 1i11Ü 

saat 15 de vdtiget makamında toplanacak olan tlaimt 
encümende gapılacalctır. Keıif t1e şartnamesini ıörmek 
istigenlerin lıer gün encümen lcalemine fJe talip ol,,nltırıt• 
mu'Q.alclc.at teminatlarigle mukür gün ve saatta encümeni 

ten ııcızaır, aeo onıaııu evıoıs l--------------,-----------
g&ut!c eKSUl1 Qcrll.-ı lui IÇlK.:& 

mııracaatları 1-~ 

•Orı.ıC111'.blil. U.ıawuu et.&calu.ua 
w1uı wıui ~'1V6'll1 )"'AV!U111rlıt 
sıınıuı2ıuuı D"aııı.ı Oactt ı111 tuua 
Vtuawıyuaaıı.~ıu fali.ıal .lı.~uaıu~ 
(C~aaığ1ı.ı Zdwaıu ttLrtıtıuuu cnu 
Qa~QU oırç.,k tlilliı.ıllı ~Ul't:C~KıılU 
L.ıra onuıt lıll•Wl)~CaK1.~,aır 

ÇUllö.U L Ulat e1.111111 cow~rl )" 
lı\j~l.a...ylh, 

::>tw uDJuru aıı.zc:ıı sozıer• 

oöyu.rt:Coli ~~"r u JWAtluı 014.Zlll 

Ual.Hot>UJl:j~au )"aUl1.1Ua UUıU .. ııu 
AU\:Uıı. Oh ~lwllJ. ir.ulUhlU& llol 
Ka1&J ~Cuö.dıu. 

.l:'aKul &.111DlUJ Q101'tl1ı!liu U 
mau ULlUU t:Ll l)U.)'Utı.. .li..ıyw4tl 

uıaa lı..uiuuu1'. ÇtH~uKıenıtt oaı· 

&.uauUJfılı.U ~uu:Ccı~blUı 

.. "' • 
.Nihısyet bır g Uo. Yeşil Çe· 

W~UUıtr, 1'.0iJUkl"rı• ı:ıll•i~uwiı, 
WllVI llUlar .... Çııa?ıııyıauuır UM 

ıııuaıau uar licıli l1uy.cıı~•ıu. O 
ı;c:ıatt UUlıl U Uc~UU .K.ıııuırtıCö1'. Ve 
K01.ltu lul lJUtıoı1 lö.K.tal ııouıııuı · 

lu~hn.~11 wa vu~~t:u aıua.ıtıılutt 

l.IUKCU Ullit;Collı.lilLI : 

üo.rt:ccı&tih.Kl orada z11ten 

Yol temizleme eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Traban . Giresun sahıl yolunun 26+000-34+000 inei 
kilometreleri arasındaki qoL üzerinde biriken tcressübdıtl 
tem.zlenmesı iç.n tanzim lcııınan 997 lira 50 Jıuraşialc 
keş/ı üzerwden 1 I ıun mtiddetıe elcsıtme;e lconulmuıtar. 

Muvak.lc.at temınatı ;,4 Lira 7() kuruştur. elc.sıltme 2~· 12· 
y4J tarıhıne ,atan çarşamba fiinü saat 15 de vild· 
gen makamında toplanoculc olan daimi encümende ihalesi 
gapıLacaktır. Keşıf fle şartnamesıni göımel<. istegeraLerin 
her ıün encümen kalemıne •e tatıp olanların m•valckat 
teminatlariie mezkur ıun fle saatta encu wne muracaatLcırı 

1 - " 

ilan 
SUrmene ıulb hukuk. ba 

kimıı2ıudtın : 
Saı ıaeos Ziraat Sankııama 

iııafoleu mtldUrU haydar tara 
fıodau mUddeidleyb SUrmeoeoıu 
Abo k.OyUoaeo tıasıtn n2ıı o~ul 
lımodııtı ali ve odcr aleybıerlne 

litıullou lm~u1 ısu;ror. ikame e ıediğl Abo JLöyOnde 
YöHU&Lt yaroıu.ı )'ıırd1w l . . Y . 

hıııı ıw uğtı Oilu 111lolıı berafl 
tıcıtret mcwıok.~tiodeıı ayrılarak 

dıyarı fthare &itmiş H mıhaJJI 
ikumell aı~çb.ı.ıl o.lduguııdaa bak· 
kmduKl dav~ti1~ola ı.ı•oea tdb· 
ıiglue Ye duruıwaouı 18·.12. 941 
perşembe gUoU satıt oaa tıUklae 
Kımı.r vduwış oıau&uodaa mlld· 
deiııleyhlo mt..ıllllr gUude bizaat 
veya usu!Uue tevfıuo bir veklli 
kaouuu &öudermedlği .takdirde 
bakk.ıodtt&l muhıılu~menlo ilJI• 
ben ıcra k.ılıottcıtğı tebliğ ma· 
k.nmıoa blm Olmak Oıre 114D 

.l!:vt!l Ual.l6.l yuıı..ııuı, uudıu nkl bir PHÇll tarhıya 'a~ı '?~ 
k.iwı»cıil-' Olau tHr lluu" Ole _,y. 1 ~abaleleriodeo dolayı €Crl llılsll 
1ttL vu uuıa1"' illU4ua1.1~1 uır davaaıuıa yıpılmıskltı Oitıo du 

1 
vurlıli. ouıu ou lopuı.K.ıaı ııeudttu . ruşwaamda wUddl!'laleyhlerdeo 01unur. 
O wcıYl KUA.louu vo .K.\1uUl•.a&alll 

1 

- -
Kuruuu.tıııı1.11 ıııııeyt:Cek.. D ş ı • k • • G • ı k 

i::>ttU loCt:llUUl !ı!UUljeCtkilO d~ r I u . r u o su -ti>21 
ÇUuhlJ ullauıuıJcı.ı u.uı~au uu .avuç D ~ 
L l' l gt ~VAıUwtK&u Zai.1.lllu Ur •• Qu ı•J s· t 1 t ı 1-1 ••t h • 11 ırıocı s11u suur 1lclS a ,,.. arı mu e assısı ~ u4.Uo l..lj.ll'lıg ıu ı~ıu CnU UU il.JŞ , Q • 
o .. :ıu aıa&auuıu ~ıııııuıu .li..uAU M Cu:uartesi ve Pazar gilalerıodea maada her gün ıaat D 
.u .. u uu,ac .. ııı..-.ıu . i:) ıuıa K0Uö- rıiı a 
ı.u. ~uıuınıu '1u~l .. ı&iluu_,,.. "Ou r;t 17 den 19 a kadar müracaat edecek hastaları 8 
.uuu u v2ıLA \:u•ucu .. .. ı:oıu. ~uurıı • UZU.'4 SOKAKTAKi muayen<!baneaiode •• 
vuUu U .. uu ı.ı.ıu~ailUdıi Lup111.L1ar _ 
ıçıu uu· ınu~ tvjJHıA. uıwıı!Hau ~ muayene ve tedavı eder • 8 
llU1'6.ı.UaUıi:•ul "v1'1L..Cd6.l:ULI, • fi 

..~~~~.i:i:· .~. ıf•"""~.aıi~~c~'*-"~~~·;&aa ı ı .. ES c.u uıuı.ı 1 ~L ı:ı.c:utll Kuadıos 

lJU auu 6. .. Uar ud yı&IJllw aıyw 

r~6. ull ~ll~ıu iı&l.11 )'anJı..ı.uı 1'.U· 
~uCı>6.lbU • .,6.l • 

l:foö.ıuı lu1 lWl UjöC1Jk Ç~lik 
a.aUulı .. la D. tu.ııu· u~ııl• "v,acut 
rı .. au Uıı llö.Ld aZ ı ıo t:u&ııut:l U2· 
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11. t; auH fi kata 

YURDDAŞ: 
Biıikmış paralarını elinde tutma. Bankalara 
yatır kı ışıesın . Ve işierımız genışlesiıi. 
Elıne geüen her şeyın kıymetıni bil. 
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