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Buğday Mısır ve Akdarıda n 

yapılan 300 gramhk ekmek 
lar 9 kuruşa satılacak 

Yarından sonr, ekmek knrtlarınm kaldnılnrak ek 
meğiıı erlıest sa 1 1 1ncağ1 malumdur. Belediye yeni ş~

kil için t,·ctbirler almış ve ep~ ice bıığd ıy nkdurı ve 
mıbır stoku yapmıştır. Pugday fi ı thırmırı lüzumun
dan vfazla ~·üksck olması doloyıı:ıile ekmek fiutlrırımn 
bugünkünü ı iki nı "sliııe J.'ıkmasını önlemek ve hulka 
mümkün oluğu kadar ucuz akrnek yedirınek h;in Vı 
Hiyet ve Hele -! iyece r.lınan tedbirler s:ıyesinne halk 
tip· yeni bir ekmek örneği hazırlunm ıştır. 

Üçte biıi buğday, ii<;le ikisi de Mısır ve Akdarı un 
ldrile yap•lan 300 grnmlık yeni halk tipi ekmel<.lt•rin 
9 kuruşa satılabilPC ği yapıla11 lecriibelerle <;nlaşılmış

tır. Yoni tip ~k nekler ay b ışından itiburon rırtnlnr 
da satışa ~ıkarılacnktır. Lezzt>l ve gıda bakımu,dnn 

oldukçn iyi olan bu tip ekmeklerin bilh.as~a fakiı" ve 
orta hu Ilı halk tarafınd m rağbet gönc8ğine şüphe 

yoktur. 

Memurlar için ayrı fınnlar 
tahsis ediliyor 

Hükumet memurların ekmek ihtiyacını vnktinde 
ve muntazaman temin etmek için de yeni l·ir teJ· 
bir almış ve şehirde iki fırını yalnız memurlara ek 
mek Sdtrnak için tahsis eylemiştir. 

Memurlarıll elindeki ilk teşrin ayı ekmek karnele
ri ken.merinde bm.ıkı 'nccık ve mt>murla: hu kJrnele.ri 
fırına götürerek ekmr-klerini alacaklardır: Hu fırmla
rın memurlardan başka kimseye ekmek salmm ı ya
sak edil ~cektir. D ğPr fırın l ar serbesttir ve herkes is
tediği kadar ekmek alabilecektir. Belediyeııin y •• ptığı 
halk tipi ekmeğin dışında fırıncılar ayrı tip ek 
mek yapmakta seı hesttiı ler. İskenderımda lıeş giin
den beri ~·alrşıın serbest fıı ınlar halka 600 gramı 35 
kuruş üzerind~n ekmek sat m..ıktadırlar. 

Tuz satışı düzene 
kondu 

Şehrin muhtelit yerlerinde 15 
bakkala hergün muntazaman 

birer çuval tuz verilecek 
Köyler içinide nahiyeler vasıtasile ve m le
metler elile yeter mıl tarda tuz dc.oğıtılac · k 
Şehir ve köy:rrde lü 

zumsuz yen~ ve muhtekir
ler vasıta ;i e ihdas edi en 
tuz bubranı hakkında :} ap 
tığımız neşriyutı göz öni • 
nn alan la his ırlar idart-si
nin derhnl fua iyete gt ç• -

l 'rek tedbirler illdığ1ı ı ıı , m 
nuniyelle hal>er a'dı"! 

Inlı s drlar id s ~ ı · 
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l'enl eri lıız ti ı , c 
r ·k vey t lıil miyer ı hlı-
kare LI" ! olan lıak kul'ara 

hız ver i ınesini y sak t t· 
miş v, ş ·hrin mııhtel ı f 

ye. ler:n i .:! 15 l,akk.ıl t sbit 

t>drrdk bugünden itibaren 
bu ~a~ku~a·günda munta 

Rusya için mahrumiyet 

!erle dolı.J olacak 
Moskova 29 AA.-

Husya ordularını beslemek 
için mahsul almak husu

... sunda elinden geleni ynp-! 
muktudır. Pravda gazetesi 
diyor k!: 

"Kış yaklaşıyor· Ordu 
ve millet çeneler kenetlen 
miş ve yumruklar sıkılmış 
olarak ı.-:ay .. şa hazırlanı}OI' 
Bu kış c:ıınhrumiyetlcrl<• 
dolu olacuk fakat zı.ıforı 
getirecektir. 

Loııdra 29 A.A.-Mos 
kovudaki askeri mahfıl 1 eri 

StalingrattaAlmnn baskısının 
azulmasmı b.:!kleıniyorl:ır 

Çünki Stalingradrn bu sa
vaşta en kesin rolü oyna
yacağını Almanlar çok i}i 
bilmektedirler. 

Kahireye hava hücum 
lan yapılıyor 

Kahire 28 A.A.- Du
hiliye nezaretinin Qir leb
Jiğine göre diişmımın 
sayıdaki tayyare
leri bombslar almışlardır. 
Az hasar ve insanca zayı· 
a~ vardır. 

zuman birer çuval tuz ver 
m ğe başlamıştır. Ayrıca 

cuma pızarrnda ·makin" 
ile tuz ö~ülüp te stil m 
dükkana da gunde iki çu
val tuz veri'ecektir. Bu 17 
çuval yalı 'l tl şeh:r luılkı

rım güodel~k ihtiyacı olup 
d .. bbağl<!rl ı fırıncılara ~da 
ayrıı ·u tl:z verilm,..ktrdir. 
Vc:ril eıı bu gü11de ik 17 
çuval tıız şehir halkının 

normal ihtiyacıııııı ç.ok Hs 
tündetlir. 

Köylere g Jiı C"': köy
lüleri tuı ihtik nndau 
kurtermnk için de tel uu· 
ler alınmıştı . Bu tr-·<ll ·r 
şudur: H r L:ö.ı ııı "lıti~ · · 
bir mükmct IJrnfı 

ve nalı ye m~ı l<f'zin "" ı 
ahn ı ahtır. Nulıi 1 elı>rııı ı ! 

tıy cı 1IJerke1den topthlı 
gö.ıderilecek ve bu suret e ........... . 
köylii'eriıı Şl tıirden tuz 
ulrııusıııa lüzum ka mıy.ı
cıktır. 

Bu,pürüı il işi l:a1lederek: 
halkı büyük bir sıkıntıdan 
kurtJrdığıudan dolayı: 

lnhisarlar idurcsiae teşek 
kür ederiz: 



Yoncaotu 
Tc.pnığı d:ır köylerle 

kurıığı ı;ok E:llerf' hayvan 
yt• ni ;<;in "Yoncu,, ekm~ 
lni n i öğiit lem ek yetinde 
hir iş olur. 

Kışm karların krıpalıp 

yazın sıcağın kuruttuğu 
otların yerin;i doldurmak 
istiyen ve hayvanlarının 

iyi gelişmesini arzu eden 
leı iıı, mutlaka toprakl<!n
lll•ı hir ~ısnıınu "Yonca,, 
c•ktirmelerini sağlarsak 

ktmdilt>l'İne müı;pe-t sonuç 
Iar vere;. iş göstermiş o· 
lucağımızdatı eminiz. 

"Yonca,,; Türk köy· 
lüsürün çok e8ki tanışldır 
Bu itibarla kuralc mevsim 
lerle karlı ve ~sulu kış 
günlerinde en sevgili dost 
ve sadık y:ırdımcısıııın 

yine bu bereketli ot :oldu 
ğunu söy'emek yanlış ol· 
m ıyacaktır. 

* * * "Yonca ~bi:w nt-reden 
geldi? ,,diyo soranlara hiç 
~ereddüt etmedeu 

-"Yon~a Türkün öz 
malıdır.,, Cevabını veririz. 

"Yonca,, Hayvanlara 
en }arayan, az verildiği 
hal le çok kalori temin 
t·den bir ottur. 

Bu ot: Asyalı Türkün 
malıdır. Oradan Avrupaya 
ve A vrupadan da Ame
ri kn ya ge\(ıniş•ir. Hu yayı 
mı atalarımız yapmtştH, 

En son yapılan ~raı;J· 

tırmılar göstermiştir ki; 
"Yonc ıyı ilk bulan Türk 
ldiy\üsü ve ilk yetiştiştiği 

yerd~ Anadolu yaylasıdır 
Ecdadı.nızıu '"Yonca,, 

"ça ıır,, ve meralar üzerin 
de önemıe çahştıklannı 
ve bu çalışma sayesinde 
bol miktarda iyi cins ;gü
zel hayvanlar yetiştirdikle 

rini tarihin seyrinde ve 
derinliklerinde görü yor uz. 

* * * "Yonca nedir,, surUSll· 
nu da; şu ,kısa V<' aı.-ık 
karşılıkla aydınlatmaya 

\Ulışacı:ığız. 
.. Yonca.,; üç yapr.ıklı 

yani her snp üzerinde ve 

'ı T• J\ 1Gt1N 

Alman Hariciye 
•• 

nazırına gore 
Almanya bütün İngiliz hücum
lanna ayniie karşılık verecek 
İngilızl~rin kazandığı ~zater sivil Almanlara 

hücuM etmek, bir kaç müdafaetsız Fransız 
foprağım zaptetmek ve bir kısım İngiliz top 
raklarını Amerikalılara kaptırmak olmuştur. 

ingiliz uçaklarının Alma nyaya 
athğı bombalar teker ·teker 

sayılıyor 
Berlin 20 A.A.- Al- Hntta buralardun hücumda 

man hariciye nazırı Fen 
Ribbentropun nutkunun 
son kısmı: 

"Amerika ile İngiltere 
ortalama olarak 190 mi!
yon nurüsa malik bulun
maktadır. Halbuki fiçlü 
Pakt devletlerinin nufüsü 
450 milyonluk bir kütle· 
ye dayanmaktadır. lngiliz-
1erle Amerikalı\ u muta-
4hassıs işçileri bu 190 'mil· 
yondan çıkarmak ·mecbu· 
riyetindedır. Bu nüfus sa
yısına Rusya da inzimam 
etse yine bizden az işçi 
çıkarabilirler. Üçlü Pakt 
Devletleri bilhassa dünya 
nın en büyük siH\h fabri· 
kalarına ve Avrupadaki 
gemi tezgahlarm~ sahip ol 
Juğu için harp malzemesi 
imaU\tı İngiltere ve Ame 
rikaya ulaşmak değil geç 
miştir, bile .. 

3 üncii noktaya gelin 
ce: Üçlü Pakt Dnvletleri· 
nin 8Skeri durumu daha 
iyidir. Fıhakika lngi izler 
bf~r tarafta zaptedi'em&ı 

mevzilere yerleşmi~1 er, ve 
:buralarda tutunuyor'ar. 

edebilirler. Novreçin şi m a· 
linden İspanyaya kadur 
sahillerin gerisinde yerleş
mi~ ohm Alman kuvvetle 
ri her hangi bir çıkarma 

yı başlangıcında imha ede 
b i i r. lngİ'İz başvekili Çör
çilin doğru veya yanlış ha 
reket ettiğini istikbal gös
terecektir. Almany~ı bi .tün 
lngiliz hücumlarına aynen 
mukab~'e edecek, Avrupa 
yı Ingilizıerin kötü teşeb· 
büslerinden kornyacaktır. 
lngiliz başvekili unutma 
sın ki tayyarelerinin attı

ğı bo!nbaları teker tekkr 
sayıyoruz. 3 yıldanı)eri In 
gilizlerin kaz~:rıdığı muva 
fakiyetler sivil Almanlara 
hücum etmek, ve birkaç 
Fransız toprağını zaptet
ıaekten ibarettir. Bir çok 
lagiliz topraklarının Ame
rikalılar eline geçmesini de 
lngiHz başvekilinin muvaf 
fakiyetlerine ilave etmek 
lazımdır. 

Çörçille edeni zafer 
gunu uunutmıyacağız. 

Çünkü bu harbin ilanın
dan ~kendileri mesuldür. 

riae biişvurdukları takdir· Fakat onlarh bir ceza ver 
de kendilerine üretilmek meyı d(:! düşünmüyoruz. 
üz 0 re kafi miktarda "Yı ·n ' çünkü onların ca1.ası:n biz ,, 
C'.l olu tohumu temin olu- zat Ingiliz milleli verecek 

* * * "Yo ıcu,, otu be&l<·:yci 

tir ,, 
Ribbentrop bundan 

ucund& Ü\: tane yaprağı dafa de<le;erirniz tarafın 
bulunan ve sapa hitişik u dan tanınmış ve Lunua 

maddelerden olanık ilk 
sonra nutkun yeni niza· 
mm iyilikerin ; eP. bahsede· 

1 rek bitirmiştir. 

~u duha s vrice, az çok büy r:lü sırrı anlaşılınca to 
yumurta Şt' kline henziyt>n lıu rıı u kırl ard ar topı auı p 
ve yeru o•lannrn en iyisi islall e<tilerek çoğaltılmış· 
ve: en kuvvetlisi ohın "bir 

tır. 

ottur. lık zamanlJrda "Yorı· 
"Yo~ca tohumunu ne· 

Lava/ 
Vazifesini sonu 

na kadar ya cu,,nın ne olduğunu biJmi 
rt!dea b~lahm.'?" endi~- yen dünya çiftçileri, bu "' •• 
.sinde olanlara hemen ha· otla tunıştıktaa sonnı; pacag1ru soy 
bı:r verelim ki; Zıraat da· "Yoncasız rehbnli k olm a:t 1ed

1
• 

irelerimiz bu meraklıla- Yonca yetiştirm\y~n ı,.:iftçi 
rın arzusunu yerine ge· ihırJiyemez.,, prensip.ni k:ı Meşen istifa etti 
tirmeğe hazırdır. bul etmiş bulunmaktadır. Parıs 28 A.A.- Dov-

Vertceğimiz izah'arı Bu naz·.ıriyeniıt dayan ıet sek:-eieri Müsyö Henuva 
okuyanlal'dan alım işine dığı derin sınırları ve d:ı Meşen vazıfesinden ç~kil· 
derhal başlamak i~tiyenle· yandığı önemli esasları bu ~ miştir. Bu münasebetle 
rın doğrudan dl ğruya bu sütufilarda hulacaksınız. gazetecilere demeçte bulu· 

Belediye seçimi~ 
l Perşembe giinü 

Vilayetin bütüu ka 
zalar :nda başlıyor 
Helediyf' l\h·clisleri St> 

çimire önümüzdeki per~enı 
be sahasından itihnren Vi· 
!ayet içindeki imzalarla 
belediyesi bulunan nahi
relerde başlanacaktır. Se 
çim sekiz ilLr teşrin per· 
şembe gü:ıii akşamıııa ka 
ıfor devunı edecı~k, st1<,;nıel< 

haki.mı haiz kudın v~ rr
kek bütiin vvtandaşlur san 
dık buşma giderek reyleri 
ni vereceklerdir. 

Belediye ve parti 
Reisi 

·ıi~ 
Müıer1'' .J 

.. ,,ıır' ·S
Pazar gLJ lf11'sı ı 

bulundurLI' 
rıiYO ıı' 

ıı e-'i• 
1 )iillY arı~ e ııııs: 

· ıderıll ....ıııO 
moza~ı ekİ 1110~o:J--

şehrimızd si• ~ 1J 
giinleri ~~~etlere ı0'rl 
t akıın şık vu111sı~,ı~ 
maktadır- uıeltf 
rafırıda ~ baııile ılı 
ti raaesiJJl cıııJl J'1 
için bilhassıı <16 P'.ıJ 

sorıftl dıJf'l"~. 
leden bUh.ı~ ·; 
!eri açık 

1 
.. -..ıe 1J..ıı un •. ~ ·oı>v 

diğer _g UJJıer• ele~ 
bu tatıl g ıııil• ~·ı 
de ederet ~o 

. fil (J) 
ler. Bizı . 8çılı .. 0ıerı . 1 

Bir müddettenberi te- zar gu jJgill Ol it· 
rulnıası eııtecl ~~ davi edil nekte olan Bele

diye ve Parti Heisi Abdul
lah Bilginin bacağına lıo· 
nulan bir aletle yürümeğe 
başlad·ğını ve vazifoye d~
vamında bir mahzur ol-
madığmı memnuniyetle ha· 
her aldık Abdullah bi!gi 11 

bugündeu itibaren !3t'ledi· 
yedeki vazift>sine başlamış 
tır. Tez sağlık diltr ve geç 
miş 01sun deriz. 

· ed i 1 [il t:iti' 
rıca s ., .,, 
Ucuı cı ,.,.-' 
sigara blJ IJ.ı-'~ 

. ,,ı;d• ..Jdc 
pıya~ fB ,,. .t ""tull _,,ı,. 

ucuı tu tııbiP'. 
malllıştır· cllda 
sinde [lle~8rs fl·os sı~ 
bu Cl JB 
rin yalııll ii~ıe~ 
i in teşebb . ," ..J 
? L1 18 P1!_m ~~ 
tır. rı3 8ır'_ il"" ... 
ruş'uktaıı ııtad•'·K_, 

~eşriyat Müdürü Junnıa0l8 çefl 
Selim Çelenk kabil ber 

C.H.P. ı\1..ıtbaası Aııhı'<ya mıştır- . 
WI' ı ._,. a+-1.~ ( ~ ~I 

Pirinç fiatları yüks~lı~~il" 1~ 
Serb(·st bırakılan pirinç fi atları ~e ıar ser ~ ~ c 

yükselmeğe devam etmektedir. fıst 1'utllf',.ıt1 S 
kılrııadan önce piyasadan kilo~u ~O ı.35 lı~ ~ ~ 
darik edHınekte olan pirinç şıwdv·ıaretl• ~'I . ~ 
yükselmiştir. lluna sebep komşu 1 

ara1' ~ d'f. ~ · 
tacirlerin piyasadaki pirinçleri toP11~llt fiBt tılf' ~ ~ı 
dir. Diğer taraftan mercimek Ye no dtıf sB ~ 
selmi~tir. Hir ay önce 34 kuruşa k; iıllrad' ,P 
ci~eğin kilosu şimdi 65 kur~şa.' 3 fcısllt~' 
nohut da 55 kuruşa yükselrnı~tır. (1 
üzerinden muamele görmektedır. I ,,ıs 

l\arne ile ekmek a 8 

Belediy~ Heisiiğinden: k(I)elı f8 aı 
30 Eylul 942 günü fırınlardan .e yıill ol'" 

için karne sahiplerinin elleriııd~k~k~e fıtl ıAA 
ayına ait karneler koçanlarile ~ır~er(l)i~z6"'J" ~ 
caat etmeleri ,.~ koçanlarını gon z4· ~I 
verilrniyeceği ilan olunur. hf ,S 

Koyun eti ve odun 8 6fıı· 
f{ol· j 

A<;. Poöta No. 2959 Sa. Al· ~ 
Tahmin edilt'n ilk telllİD~ . ıtı~~ 

Cmsi Miktarı Lr. Kr. Lf. ~O P 

Koyun eti 10000 kilo 12000 OJ 9~0 ";' 
Odun 20J0 00 " 60JO 4:>~ ·1ıti1'e• 

1 Antakya gal'ııizonu birlikler• 
1 r!: 

hkla on ton koyun eti alm(\cuktır· iı111t ! 6' 
2- rahmin fiatı (22000) ilk .. tefJl11ııl ı 
3- ihalesi '/.9/9r942 sa 'ı günUll s 1,1 

Al. h.m. Uşk. yapılacaktır. i şsrl 
4- 1slekli olanlar evsafı ve husus 

misyonda öğrenebilirler. 

söyıemiştır. 

1 

"Hİ\: bir suretle hüku· 
met otoritesiııe dokunul· 
masına müsaade etmem 
Hu gün her günden fazla 
bunu ihtiyacı ııız vardır. 

Vazifemi sonunu kadar_,ya· 
uD4 ~ dairele- . oauz Da.o "Laval .............. __ ............... ____ .................... m.1;am~a...a::=-.-. ........... ...i ........ iiıiiııım 


