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il Anların har kelim• · 
slnd.ın 5 kurut ahnı 
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~ ı<M EKME s EYL E'S 
79 Posta kutusu 24 GünQ gec;en sayııar · 

10 kwu9 'ur ~-

Vaı· . G k ~mız azetemize her 
esı tatmin edici bir de-

·ı s_talingrattasokak 
savaşları 

G 
1 

meçte bulundu 
tirıe e.cek mahsul zamanına kadar Vilaye 

e~mek "ht· 
tnı 1 ıyacı mevcuttur Normal ol 

Yan fi atlan d .. .. k .. . 
tnQd h uşurme uzere piyasaya 

a al~ satışları yapmak için hükUmet;n 
~•-an ı~db· ~lıı' .de zahire stokları var 
"'{ G r· ır ere şehir ve ka b 1 
li~ ~ 0nde olmıyacaktır _ Yus; a arımızda ekmek fiatlar ı bugünün 

Yu~selece ... tdaşlarımızın ekmeğin bır kaç mis-
t·ı gı veya eknı ek ~n k 1 ki . 

'- \IQU •. d.. z a aca arı gıbi yersiz bir endişe 
.~ •ti~uz.deki Aybaşın- ye uşmemeleri lazımdır 
~lıı.. reıı v·ı:\ 

'l':Qjl 1 ayetirniz 
~k ı \'<- kesısbalard 1 
&e•~:~larının kuldırı

\r' 8erb<'st bıra-
r- e bu · · 1 11102 i . ışın Beledi-

t 'tl ~ıJ ı:ıı kararı üze. 
• ı anu gel d r ıı ... n t~ . en urum 
kır: . dbırlı::r hakk 

n ,, erınj .. .. ııı 
~ viıl" OJ{renmek · 

ı 'tı •rtıız • ıı 
~lldit ııkı:ırnıııd f'f!k. Soyeri 
t "titıd a Z•yaıcııe 

tltik en bir rniilftkat 
lltıu . Hu d 1 . . . 

~ •rı tııyeue kab :ğımızı 
'dtı vblirniz u eden 
r ~urtıtı bu konud et 

~ krırşı ~ lllUhte)if s..ıal 
"rneçt olarak b" e b l ıze 

l.urtıh ~ unrnuştur: 
.tı lllen-ıı ukrıyet lıükQıııe 

ı.ııd " et .. 
~ ·~ı k . ı~ıa son 
~ hı .. ti uıar Yaııi B 

1hı r.ı l'lıııh l ,.._ 
~ ıy, ~la a ıi eknıek 

"t1t rıııı t d 
'ıt ı.o vazif 1 e aıik tl- • 
~ :'tıdarı e eııdililm.e.'ii 1 

tı JıAn . Yurt hışla 
p ~~e k rımı 

~l Yol(tu , •pılnıusıno 
ır r. Şu . 

~"I .kı ~rbest rıu~nak-
rırıin tıcareı 

l'lld -kı ''""rşya f ı.ıtları 
ı k '-"lrler 

t~u "Yıtlar it ı şu v~-
ı "\tiril l:l •nda te-

' lfl '1ctioı ecek fi.,t piya 
~lli 4 

alt O.fa ola 
'•ıı eder 

L.,h~ı_ll.ıahaıır · Beledi 
~ '4ltı111 le . ekrneklik 

d"•nek lllıne teşeı.,. 
tltlllleıQ 01 • memleket 

.. e ııer'· um hububat " le•- uest b. 
il l{.~v\tünü ır piya-

vııaYeti . oernektir 
dahi H rıııı Çevre

~tla &hıyda oturan 
• l!l)ı:l 

ibtiy ·Ilı l'ıhJonuna 
açlarını kar 

şılıyaLilecek ekm kl"k l b 
batı mevcutt . eş 1 ıu u- s Jk gördiı~iimüz zahire fı -
1 uı · 11 veya attarı normal seviyesine 
ıu kayıtJur altında ve yi- diışect>klir. 

ne şu veya b d" . 
12rle sakl u üşünceltff Kaldı ki h •rhuncri b:r 
1 anan bu zahire- k . o 

~r ser!lest piyasa ile e rız için hükumetiıı pi· 
rınden oynıyacak Y • yasaya mUdahale sııtışları 
•aı b" '· ' umumi k .. . ' e ı l\arşılı:ımak · . . yapma uzere ehn1.. e ~tok 
Y. ıçın pı- l 

asaya dökülecekt' 
1 

mevcut arı vardır. Bu tica-
nu ....... h ır. 3u l k "d l . . . . 

'. •uUSta sil Viliyetl d ı e aı e erının ıı•tıC "Sı o ı 
get~rrneğe başlı"aca:r e~ larak öoüıııüzıleki gürılerdl 
zahır<'nin vürudu' duh~~·~ teşebbüs sahiplerinin açacııkı 
buklaştıracak v., bı"rd çub. lorı fınnlardu halk kütıeleri 
bug·· .., en ıre . h 1 un memleket için Uk- 1 nın al eri~e göre yahıız 

Y ı mısır yulnı~ a~darı ve 1 

Bitmek şöyle dursun henüz 

yeni ba~ladı 
Ş~hir bir cehennem gibidır geceli gündüz 

lü durmadan savaşİar devam ediyor Al 
manlar bazı mahallelerden geri atıldılar 

Londra 21A.A.- Höy· 1 lerinde v~ b~lıçelerinde 400 
terin muhabir' Moskova- A man ceseth feyılmışhr. • dan bildiri iyor: Hafta sonunda AJmanlıı-

Rus)ar 'AJmanlarm rırı kayıp'arı kazançların· 
Stalingrada huçurnumı dur dan fazl :ıdır. Stalingratta 
durmakla k:ıJınıyarak mü- harp bitmek şöyle dursun 
teadit rıokta)ardaıı ltrıarru- henüz yeni lıaşlamıştır. 
za geçmişlerdir. · Alman l\a ra-

Shı,ingrat şimdi bir ce-
hemıem gibidir. Sokaklar 
da geceli gümfüzlü,ıtlman
ların kamyonlaı a bindiril
miş askerleri tankların ar 
kasmdı. bnrikadlarla Çdr· 

p. şıyor. Geceleri kızıl a 
!evler ve binlerce aydınla
tıcı fi şen k ışığında süngü 

muharebe!eri oJu}Or. l:Su
rad:ıki muharebt'yi "So· 
kuk sava~lrırı, tabiri if de 
<>lm e kteıı uzaktır. ş•lı rde 
ş mal batı mahallelerinde 
geçenlerd~. iki gün iki 
gece devam eden çok 
~iJdetli savaş'ar ulmüŞ ve 
hu mahalleler Hus1ar tara
fından alınmış tır. K&) ıp'.ar 

çok fazl adır. Almanlar· 
dıın tenıizlenen h r so~ a · 
ğın y~ıya klldırımıııdu, ev-

lıuııların nıuhliltlaı ınd n n 

ve yine bunlarlt!r buğ

d :.ı yııı karıştırılr·~asmcl a ıı 
yapılını~ ekmek tipleriıı.ıı 

piyllsuyn çıkacağımı şüphe 

etmen elidir. Bu teşebbüs

ler normal hızını aldığı za 
man görülecektir ki şehir 

\le kasab.ılarımızda e~mek 
bugünkt: fiatların çok üs
tünde bulunmayacaktır. 

Bu seb pJ .. yurtdaşlun· 
mızm bugünkü ~ayrılahii 
zahire fiat arını ele alarak 
ekmek fiatlaı ı nıızlı1 uugüıı 
kiınün bir kaç misi yıik· 
~elfeeğini tahmin elmemele 
ı i vt y.t ddueks z kalmak 
gib yersiı b'.r endişeye 

dü~n eme c: i 'azımdır. 
lliıkümelin, bütün bu 

teşe' büsler tabii şeklıni 
alıncıya kddar memleket 
ihtiyacını karşılayacak ted-
birler ala~ağı ~~~i}.li~! 

sularına 
100 binden fazla ma 

y;n döküldü 
Londra 21A.A.- Har 

bin başından beri kadu 
Alman karasuldrmıı yi\zhin 
den fazla mııyın .lökül
miişti.ir. Bu mayın dök
menin son günlerde artına 
sı düşmanııı ~emi ka~ ıp· 
laı ını da arıtırrnıştır. Bu 
giin için Bahriyt- ::"lazırh
ğındu bulunan rakamhırm 
düşm <ı ıı kayıphı rınııı yurısı 
oldğu tahmin sdıliyor. 

Ekmek hak 

BelP(iye R'"i:; : ğ'inden 

1 ~ Bµ, lcd ;ye unc
nıüz leki giirılerdeıı itiba· 
rt n yal 1 ıı ı z 1 zf{.j y, mısır. 

ti ı rı, a:-p.ı v ~ buıı ' :ıl'Jn 
ı halit " sı nJe.ı tip Akınekl~r 
y:ıptmhı<>sı serb,,st hm.
kılac ıklır. 

2-Ririnci maddedeki 
ekınek erdeı ı kendi serma-
yesi! çıkarı;· piyasaya 
arzelme k ü-t •yen fı-

rıncıln, f ıbrikhcı ar Vd 

alelUmum sernı<.ye sahiple· 
riuin teklif eril e bir ikte 
belediyeye nıüraraatları 
ilfin olunuı. 

Hububat satın alınac;tk 
He1ediye Heisliğinden: 
lleledıyece buğday, mı· 

sır ve akdarı o·übayaasına , 
buşlunmıştır. Elinde bu 
rnallaı dan bulunan' arın nü· 
nıunesi ve fiulierile bwlrdi 
p ·ye . mürncaatlnrı Bedel 
peşin para ile ödenecektir! 



t 

iz Sa 
digorkı: 

Havacılık, karşılaiıması için 
milletimizin ihtiyaçlarınln Türk 
Hava Kurumuna gösterdi 
ği alakanın daha çok kuvvet 
lenmesine ihtiyaç vardır 

Aı kara 21 A.A.- Başvekil Şükrü Sarncoğ'u bu
gün Türk Havcı l\.u .. umu merk .. zioi ziyaret edet"k 
tes'slm ini gezmiş, bundan sonra Eti ~lesuttaki uç .ık 

fııbrikasını ve nlanldr nı gözden geçirdikten sonru 
ı\nudolu Ajıııı!'.-ı muharrHnt' şu demeçte bulunmuş
tur: 

"Türk Hava Kurumumm tesislerini gı:>zdim. \1em
leket havacılığının ver işm t: si halnmındun çok is..ıbet ' i, 
g ·niş bii p an üz,.rinde çalışı 'dığın• gördi\m. Uu plfi
rım gerçek eştiriJmesi vt• hen cılı { _ihtiya~larımn kar
şılanması iç'n nıilJetimızin gösLerdiği a akanın daha 
çok kuvvetıenmes ne ibtiyıJÇ vardı r. Hadis~leri çok 
iyi kavrayan 1:-nlkı ııızın bıığrında büyültüğii bir eı-ıı:-r 
olan lhva kurumunun bu a'ak ile g Jyeleriı e daha 
çabuk ulaş!!cağmd~ 11 eminim ,. 

Milli l'1üdafaa tahvillerinin sahşı 
Ayni hızla ve her gün ar

tan bir rağbetle devam ediyor 
Ankara 2 l l\..A.- M ili Müdafaa tahvillerinh\ su.tı 

şı 'V\'el ki gün bildiı digimiz gibi devam etmekte ve 
yurJun her tarafır.dan alınan haberler halkımızın ilk 
~üıı!erdP gösterd.'ği r. ğbetin ayni şevkle devam etti
ğini b: dirmeı{ e Jir.IJu t~zahUrün bilhassa sevinç ve if 
t h rld kaı şı!anan ciheti en ufak ve rn küçük kasa· 
b1 nrımızııı bile bu umumi rakabette bir hissesinin bu 
lunmıısıdır. 

l k t ı hvilleri bitirerek yeniden t~lıvil istiyen şehir 
v • lrnsııbalurırnıza hu t .. Jcpl~ri karşılıyacak mık tar 
do t..ıhvil göne "'rılmiş v~ vatandaş·arımızduıı lıiı;biri

nin hu şen fli vo kilrlı işlen mahrum kalmaması için 
g preten tı dbirler almımştır. 

Dört gündenberi 
Dünyanın en kanlı savaşı Sta 

lingratta cereyan ediyor. 
()elik deşik ola!l şehirden duman \'e 

alev tabakaları lyüksel:rken ~imanlar karış 

karı~ ilerilemekte ve duı umt.n vahameti 
saatten süate artmaktadır 

Moskov 25 A. A. -
Hôyterin hususi muhabiri 
bi l dıriyor: St<t ingrat, 
v. stopol kı dar xalıraınım 
ca dayanm.ılciı dır. Şehrin 

çevresinde \e ay şeklinde 
vRziyet nltmş olan A'mnn 
ordusu karış karış iley i
yor. Şehirden durnun ve 
alev sütunları yükselmete
dir. Sokaklar ve meydun 
lnr atılan bomba ve mer· 
milerle dehle dt--şik olmuş 
tur. Şehırde eli siUlh tıı
tanlnrdan başka :ivit halk 
halmumıştır. 

Londra 22 A. A. 

St ı'ingrattald durum hak

kında l ı giliz basıı . ı şu mil 
talt-3jl yürütmektedir: 

Sa va~ bütün şiJdelile 
devanı t>d 'yor. Staliııgrad 
AlmunJıır 1Jlinu düştiJğü 

takdirde bunu bıısit bir 
başarı olarak kabul etme 
lidir. Ancak şehir düşsr 
bile Hus ordusu rnr.ifesi· 
ni yapmış •:e g ıye ·nevHr 
uıış s ıyılacaktır. 

Moskova 22 A.A. -
Stalingratt.ı durumun ve· 
harııeti saollen saatH nrıı
yor. Savn~ın şidd~ti son 

Fakir halka ve e-
1 murlara ucuz ek 
i mek temi · ·ç 
' tedbirle 

·ı ~ rı ı a ~ır.~ 
Cınsi Saınııtı ( pi) t ~ 
"' 0) toll ~I 
Mi~cturı 1 . ııl rtı 1 

6000 lirıı ferrııll 
450 lira j\ILl,ı· d 
5 J L'r ()kul. 1·1~1tl • . ı:.. • gşk· 

tın alma l(o. aaki ~ , 
1 - yukarı 42 p 

21 - EyHil ·: eı-0111 
si güuii a~·ık r \ 
konulacal<tır. e\':ı 

2 - Knnuıı.• •aııırt 
• • Vf'SI~ 111 

Şt> raıtı ve rıell sııt ,,. 
talipler ını111).~8t 
evvel muva~ kıı1 rııııJ • 
larıııı yaurdı ı,oııı 
m aklJuzları .ıe atlıı'1 

iskenderunda bir müessese 
iki ay sonra teslim etmek şartile 

kilosu 30 kuruştan istenildiği 
buğday satlşı yapıyor 

Sevinçle öğrendiğimize göre, Valim iz Şefik Soyer 
memurlarla fak;r halka ucuz ekmek temini için ge 
l'ekeu teşehbüsleri yapmış ve bu önemli işi,talmkkıık 
ettirmek üzere icap ed·rn ilk tedbirlere baş vurmuştur. 

uraCJ 
mımuza I11 ~~ 

olunur. da fa 
lkok ullar ıal 
r at ya ph~!rıı•0 Fukir l!alk tahaKası ile memunlarn bu günkünden 

pek uz bir farkla ekmek temininin kabil olacai,rı ya· 
pılım incelemelerden anlaşılmışltr.Uu iki sınıf Halk için 
şelırio muayye ı semtlerinde fırınlar tahsis edilmesi ve 
bu fırınlurdıı kupon veya çetele usulünitn ta~bik eıli· 
ler..! k akınek satışı yapılması dLşUnülınektedir. Diğer 
rırınlur serbest bırakılacak ve bunlarda eskiden ol
duğu gibi piyasadan un tedarik ederek ekmek yapıp 
s~tnıakta. serbest olacaklarJır. 
Oığer taraftan hken•foruııd ı tilccı.ı.rd11 Nuntullnlıfelah 
oğulları iki ay sonra tesı ;m etmek üzere kilosu 30ku
ruş , Uzerind~m buğday satışına haş'amıştır. 

İhtiyaç sahiplerinin bıı miiesseseye baş vurarak 
buğday satın almaları lazımdır. 

Piyasada durum 
Kart usulünüa ka\dınlacağı hakkındoki kararm 

ilanmı takip eden f";ünlerde hububat piyaSlSi haret
'cnerek fıatlar yükselmiş ve buğdayın kilosu 50 ku
ruştan 65 kuruşu kadal' fırlamıştı. Ancak ilk günle
rin harereti geçtikten ve vilayet hııricindt>n hububat 
galeceğı au aşılma"ından sonra piyasa sovumuş ve fi· 
atlar tekrar düşmeğt• başlamıştır. Fiatların bir miktar 
dahaJdiişerek normal haddini bulacağı samlmakcadll'. 

Vilki Molotofla görüştü 
Moskova 21 A. \ - Anıcrik.ı Cürnhurreisi Huzvel 

tin hususi mümessili Vilki lJUgün Molotofla görüşe
cektir. Huı.veltten Staline Lir mesuj getirmiş olan Vil 
kinin Stalinle de gfüiişmt)8İ muhlemeldiı. 

Beden Terbiyesi 
M üfetf işi geldi 

Fıtra zaı flan 
Yarından r itibaren 

dağılacak 

V Iayet ıı1a :ı ıll, 
1- AatııkY dB ) 

ı;u1oıı ~ 
gazi paşa. 0. tadilnt 
cuk tnrnırh 
ğa konnıutuf· oıP.fl 

2- Muıııııı> ~ 
691 liradır·. ı:ııırtll 

Bu ise eıl ., ~ıııe 
•• (1]0Jl 

Hlyel E~ı1~u ıe 
görülebı ır.. ili; ~ s· 

Taliplerıfl,.z Jittl 
akçası olaO ~tlrı l!i~ 
kaya yatırrıJtl z9·9 \ 
5 - Pıızarlı~'oı6 d" 
lı oUnil saat JJcU~~r 

" 'i e ııw 
yet daiı~J ilfıll o 
.>'apılacagı .,. * ~ .,. 

derı.ıll ~ıı 
-lskerı 1 o 

ti'" [llll ~~ 
Naınık_.1'-u ,·ığtlı 

. t p8Zfl 
taıııırn 1 

ıı 
tnr. r.A ııao1ll1 

2 - ıv•U 
( l )5) liradır· jşEl şııt 

3- BU t:11C' 
' 'lfiYet ·ıır 

name y 1 •• uıcb1 

. do (Jor riıı lerr.111 ~ j'p\C ıJ 
4- 'fa ı oı ~o 

•·ç sı ,,ıı ı 
minat u~ ,ııtı 

'I• ı'8 ) 
yı b::ınr.ıl.ı -;, 
zımdır. 0 rıığ•fl 1 s-P.ıı .. :;~ş 

iiııtı ·cC 
942 saıı g . · l' 

l) ııt1 1 rııı ~ 
ViUlyet 8 h ilı> 

ı cııı:. 1 ' de y:.ıpı ıı ' ' • 
Bugün istişare heyet; 

toplanacak 

l>ıı 

Türk Hava Kurumu tslcendrı..ı~ıJJıı1~ 
her yıl oJduğu gibi bu yıl kkenıal 0 ~cıfl 

Maarif Veki liği Beden 
Terbiyesi Umurn ~1üdürlü 
ğii MUfotıişleril)deıı Edip 
Yıldırım dün Şt'hrimize geı 
miştir. Burrıda incemell r 
yaptıkt ır. wnrn akşam 

şehrimizden aynlarak Gd
ziantf>b bölgesine gidecek 
tir. 

Beden terbiyesi istişare 
heyetini bugün öğleye doğ 
ru Valimiz Şefik 1Soyeria 
H.~isliğiııde toplanamıkhr. 

hmnı almıştır. Al 11anhr 
şdıre daha ziyade yaklaş 
rnışlardır. Dört gündenbe
ri t r ihin yazmadığı en 
kanh savnş bu şehirde 

j cereyan etmektedir. 

mı ll~ıı ııı 
da dindaşlarımızın fıtraln- rııtı paıar1 'h:Jl11 

rıııı loplanıak üzere evle- 2 - ~ ıJ 
re fıtra zarflar·ı duğııacok 406 )iradıf· 1şe ~

1 

K • ı d f f 3 - Lh.J ocil tır. öy er o ıtra zar l urı · ır..ret e 11,. 
dağıtılmış bulunmaktudır. me Vı llJ • ıeb 

görU jıl 
yarından itibaren şehrimiz u.inde . , liPıer ıJ 
deki evlere zarfların dağı- 4 -k .~:, olt1~1~ 
tılmasıaa başlanacaktır.Müf nat a ç 10ur 
tülüğiin tesbit ettiğine göm bauknY

3 5 ~111 
ofis fiatı üzerinden lıu yıl dır. pt1ı rlı , 
her mils üman için fitr~ 5 - 11 gı.ıo'' e 
34 kuruş tutmaktadır· 942 SJt daif!1 1 11~~ Vi nye cO'rı 

K . f k 1 • d ııpıf D t' ,f ayıp nu us tez ere erı J ~ iyııt 
Eşim ~emile . Circişgıı e~eliıJl \ 

ve vğlum Ömer Cırcisgıle 
1

, tl.ı!I 
ve bana ait üç tane uufus c.H.P· • 1 ıı > 

iezkeresiııi Jzmire gider · ıeriniıı b~~fl ıtl~ 
keıı yoldcı kaybettim. Ye- l'uııul; ıJ4i 
nilerini alacağımdan eski· j\bb 

D 


