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Ucret poş i ;ıdir :-· 
A hO uooen sayua,. ~ İ 

?- Belediye se · • b Ç111ll 
..__f!.gün lıerJgerde 
v başladı 

&tand 1 1 
~et H aş ar rey erini C~mhuri-

alk Partisi namzetlerine 
&eted· veriyorlar 
~~ 'Ye rn ı· İıı.vll lib t'C ısle seçimi d ğ 
~"en ıtb •aat dokuZ< ı ı~ız gibi, seçirn bir haf 

'ıı btıtllıerkez~e Ve Vil:~ ta sürecek ve bir }ufla 
·,, t lln. ka.zalarile 'be- so~ra kanuni n!sap temin 

. eıkılati l . . edılemezse seçun bir'm ··d-
tıllde b o an nahı- det d h • u 

\Lb • 'llanııat a uzatılacaktır. w rırn· wdr. Seç· 
b·İed. 1zde Beçim sa un bu~ün Cümhuri-

k IJe ~karşısında~: yet maba•les·ndeyapılmak 
t!_~llıa o"ulrnuı ve seçi~ tadır. Yarırda u'u cı:.mi 
~ fllalik Ohtn v t. mııhallesinde olac11ktır 

8and •- a lln H lk · 
I'~ •

1
" bııına gi- 1 ... a. ımız rey erini 

J'lı·rıni v 1 <..ıimburıyet lfalk p ı· · . ermeye n . 
1 

ar ısı 

H 
ardır. Dü d ı nrnzet erine vermektedir-

...,...._..;: D .:_yaz ler. 
a • -~'-o -
~r . -· •cıye V k·ı· . . ,._ 

~"kara 30A. \ - e .1 1m1z 1yif e~fi 
'ıl._::'te VekT İkı ameliyat . 
~ Nil ı •nıiz Numan lff t M gecırmiş oJan 
~eli ~Une. ha1tahıtnesi ıde: ık enemencioaııu tu 
>-ı ili .\ Zerıoe Profesör S" ~ mııtır. Hastasının 
.... ~~ ffullkarapalaeta b' . uer ruk tarafından bu 
-~lr riciye Vokilimi~ zıyafet veı:ilecek ve bu zi-ll;-,, • Menenıencıojflu da hazır bu 

t z. zın ve mazot 
Q,,_didat~ k alka .. ' 

Qııh cak mı? 
9e IJn~ı~sta Ticaret Vekaletine 

le w sa I " h · 1 ~~' ~tkilleri H ~ . ı yef er verildi 
;,.. ~ • 11ın t,· tYetının bu .. k 
etr· •nurıi ır kBraroames· gı..:n U reerr.t ga~tedtı 

iller u!le .tirtıdiye kad~r çıkacaktır. Milıt korun-
~~ •. kararnYetıne bırakılmıQt1 aBkar~akulnrın tahdidi 
~ amfi ·ı "' · ugun k '~İlle 1 " bu tahd't' . . çı acak olan 
Ug"' d BalAbiyet Verilnıe~t~:~ ılıtalı için Ticaret ay '3\Alr. 

~ satı~ı 
rb\:st 

l "1111r, ..... rnından 
""'lı·942 
Ant le tarihinden 

lt1c iç~ ~ 1 tehrintlf! 
._t•Plıraı~{0Parak Ufi

t'lt le ldı bA olan tHo 
"teb· r'lrnıe bulun 
e p ır hudutları 

-~ aıar Yerlerrnde 
ıat't ıoın S9rbeot ee..o; . 

•· 114n olu 

Vekiller 
Heyeti 

Dün mutad toplan 
tısını yaptı 

ra Ankara 30 A.A.- fo-
VekilJeri lıeyetı bugOo 

~at 15,30 Baıvekil Şükrü 
ta:~~hıoun re isliti al
br. ır toplantı yapmış-

SAYli' l (JiJ;r J:t 
79 Posta kutusu 2' 

10 kur u9tur -

Hitler bir nutuk söyledi 
Alman Devlet Reisi diyor ki: Düşmar .ı son za

fere kadar yenmek lazımdır 
Düşman seçeceği her harıgibir yerde do~~Jz saat kalab;lirse 

dini mesut saymalıdır 
ri rakamlarla alay etmiş 1 
ve bu miktarın Almanlar m 
hiçhiı zıman malik i<>lma 
dıkları hayali rakamlar
dan ibar~t olduğuuu ileri 
sürmüş ve sözler ine şöyle 

ken 

Ankara 30 Hadyo ga 
zetesi - Alınaııyada kış 

yardımıma b:ışlaması ruü
nasebetile yapılan bir top 
lantıda Propaganda Nazırı 
Goba'z bir nutukla bu top 
lantıyı aç nıştır. Göbelz
den sonra Bitlerin söz a'
dığı hu toplaııtıda Almno 
Jevlet adamlarile şimali 
Afrika'karekiltını idareeden 1 
Maraşal Romr!el de hazır 

1 
bullnmuş ve çok alkışlan
mıştır. 

Göbt'Jz bu nutkun Ja 

dt·Vl!Dı etmiştir; 

"9u yıl progı amımız 
şu iki nokta ilzerinde top 
luomıştır: 

1- Muluıfaza edilme 
si JAzım gelen yeri mutla 
ka muduffu t'lmtJk. 

doğunun muazzıım iktisadf 
kaynaklarını ve işgal t-di
lan topraklarda milyonlar 
ca Husun Al 11slarla İibir
liği yaptığmı ve hatta es· 
ki müstebit efeondii9ri olan 
bolşeviklere karşı Alman 
askerlerilerila beraber yan 
yanıına savaştıklarıru sö1-
le: aiştir. 

Bitler İngiliz hava kuv 
vetlerinin Alman halkına 
nttığı bombalardan bahse
derek d~01iştir ki; • 

Nasyonal Sosyalizwin yap 
tığı hizmet eri memleket 
d şında ve lıilhassa Lon
dra radyos.ınu!l yalan pro 
pagandasını belirtmiş, Al
manyada ~eflerde'l inçbi
rinın tevkif edilıned ğini 
Alman milletinin orduya 
ve zafere inanı tam oldu 
ğunu söylemiş v~ sözlerine 
şöyle devavm ,..~rlemiştir 

2- Yalnız ve ııerekH 
olan yere hücum eylemek 

!kinci c .. p1e meselesi "BunlarR bizim muka 

··Ge~n üç liavttş yıJm 
da çok sıkıntı çektlk. Fa 
kat bu ö:üm ka •m sava
şında hu sıkıntılar ı:..labil 
ıdi. Eğt!r yenilirso:k dtiş
manhırın l> zim için ne i{İ 
bir akibet hazırladığını bi
liyoruz. Bunun için !!lava· 

ne sözü getiren Hif 6tr lle- bele eı 'eceğimiz giln gelt:· 
1 miştir ki: cektir. Dünyada hiçbir kuv 

"Dütman srce~i her vet Alıııanyayı mağlup e· 
lıangihir yerde dokuz sa1tt demiyecektir. Almanya 
kdlabilirse kendini mesut • ve müttefikleri bu harp-
seymalıdır. · ten muzaffer çıkacak ve 

Bitler Stalingradın zap d!ışman Almanyayı yeoe-
tedileceğ;ni lemin.Jeylemiş, mı~ ecektir." 
~~===~~===~~~~~~======~~~~.-~ 

Almanlar 1 S0.'4 DAKıKA 

GAZETECiLE 
RiMiZ 

Amerikaya vardılar 

1:Ja sonuna ksdar devanı 
edect·k ve zafer'3 mutla- • 

Şimalde bir ta 
arruza mı ha 
zırlanıyor 

Alman Başkuman 

danı bu maksatla 

değiştirilmiş 

Vaşington lA.A--Türk 
gazetecilerindt>n mürekkep 
heyet bir uı;akla buraya 
g lrrıiıH~. Hey<t Amerika
dıı ka'd:ğı müddetçe deniz 
ve ırnra üs'erile savaş mal 
zem••si y<1pan fabrikaları 
gezeceı tir. 

ka ulaşı.cağız. 
Muvaffakidetlerimizle 

mağrur olabilıriz. Bugün 
milletimizin so~yal :kudre
ti karşısmJa ,:.müteşekkir 
olmamız laıırndır. 

Göbelz bundun sonra 
Almarı mille tinin sosyal 
yardımı haklu nda uzun 
tafsilat vermiş ve bu yar· 
dımın 1 milym 80u mit· 
yon markı bu duğnnu bil
dirdikten sonr~ sözü llıtle 
re terkeylenıiştir. 

Berlin 30 •A.J\.- Hu 
akş'.lm saat ı9 ._da yapı--! 
!an hiı toplantıda Göbtlz-. 1 

den sonra söz alan Hıtler 1 

demiştir ki: 
'"lnanımız ve güveni

miz tamdır. Düşmanı son 
zafere kadar yenmemiz ge 
rffklir vs yenec<"ğiz.,, 

HiUer Almanyanın de
ııi~ltı ka~ıpları hııkkmda 
dtıımanlanu ileri sUrdui..le 

Nevyork 29A.A.- Nev 
vor~ radyosunun Vt>rdi~i 
bir habere göre. Şimali 
Husyadttki Alma\1 cephP.si 
nin baŞkumandanı değiş
tirilmiştir. Almanlann bu 
rHdu yeni b."r taarruza ha 
zırlandıklarına dair belir
tilftr vardır. 

Litvir.of geri çağrı
lıyormuş 

Ankara 29 (Radyo Ge· 
zetesi) • 

Alman R~dyosu Husya 
nın Vnşington Bi.lyiik E'çi 
si l....it-v'n ·fun g~ri çuğrıl::-
c ığını Gild"rmektedir. · Bu 
haber hı--nüz b.Jşka yerler 
den teyid c dilmemiştir. Al 

1 
manlu a göre, Ru&ya Ame· 
rika ve lngillereyi ikinci 
cephenin açılmasımı zorla
ınalc için bu tedbiri almış 

br. 

CePhede sovukbr 
başladı 

Londra lA .. \.- Kııf-
kasyad::ı ve Ovn kesin,in
de ilk sovııkl!!r başlamış
tır. Buradaki ıt ılyan kıtu
ları şimdiden kışlıklara 
yerleşmek için tedhirler 
almııı ve askerin kışlık et 
biselerioi gi.ym işlerdir. 

HİTLERIN NUTKU 
VF. INGIL TERE 
Lordra 1 A .A.- lngi 

liz bssmı Hitıerin nutkunu 
lt-·dafi m 1hiyette görmekte 
ve Hitlerin son zafere iti
madının .. sarsıldığının bu 
uutukla açıklandı~ını be: 
JaD etmektedirler. 



Köylünür. köşesi 

"Yonca otu,, 
Gazetemiz be 

raet etti 1 

Karnesiz ilkgun 
· fırınlarda bol ekmek var "Yoncu,,nın ü~· yaprak· 

h hir ot olduğunu dün 
okumuştuk, bu gün de onu 
size, hiraz:daha açık anla

l)ünkü celsede 
mahkeme ademi 
mesuliyetimize ka 

rar verdsi 

\ Ekmek karneleri bu sabah fiutların ur tması k. rşısında 
tan itibaren kuldırılm1ş ve evinde ekmeklik zahiresi 
fırınlarda s "rbest satış bnş bulunan bir kısım v .tım 
lam ıştır. Dün fırınlara her. daşların çarşıd~m ekmek 

tayım. 

) ancanın çeşitleri çok
tur, bir cins kır yonc ı. ı· 
dır. bunlar kır tarlaların
da yetişir, fulrnt sulu yon 
ca kadar ınahsul vermez 
Sulu yerlerde yetiştirilecek 
yoncalardan daha cok üriin 
ulı! ır. ve fbycla :temin olu 

26 Ağustos tarihli nü;; 
hamııdtt çı~an bir yazının 
matbua~ kanununun 38 

günkü nisbetlen un veril- ulmıyarıık evindeki zahire 
miş fakat s~bah\eyin fırın sir.den ekmek yapmuğa 
lamı önündP yıg1\ış- başlamış olmasıdır. \'\un 
ma olmadığı gibi fırrnlar- dun evvel 73 torba olc:ın 

inci nıaddesine aykırı ol
duğu ileri sürülerek mah
keın€'y~ "erileo gazetemi
zin ruuhRkem0bine dün Je 
devam :.dilıoiştir. 

da pi~irilen ekmeklerin şehrin günd •lik ekmek 
toplu bir halde huluodu- ihtiyacının 20 torbaya ka 
ğu görülmü~tür. \ dar düşeceği tahmin edil-

Hu rağbetsizıiğe sebep mektedir. 
nur. 

Yoncaların ı;içekler! de 
bir kuç renktedir. Mor, 
menekşe. kirli beyat, sa
rımtırak ı enklerle bir de 

Birinci celsesi 14 ey
lQld~ yapılıın davada !m 
tiyHZ -:rıhihimiz Şükrii bal 
cı ile 'eşriy:ıt rniidiirii
:nüz selimÇelenk ve yazı-\ 
"' yaı. yan ~İY<!Zİ Kipmen 
suçln olarak muhakeme~. : 

Ordu1da Son Ame(ikan ı;; 2 ·ı 
Patatesli ekmek tec 

rübeleri yapıldı 
Ordu, A.A.- Buruda 

\ıelediye tarafından. tek 
tip una yüzde 35 nisbetin-

m uv affa k iyetleri 

, çiçek bahçesi görünüşünü 
verir. Yaprağ111ın reııgi 
koyu yeşildir. Tohumları 
bakla denilen bir kabuğun 
içindedir. Bu bakla çeşidi· 
n~ göre. burmalı veya düz 
olur. ) ımcaııın kökleri de 
rinlere iner, ba11 toprak
larda on metreye 1'adar 
indiği vardır. 

* * * •·Yunca ,,eki ıdiğinin ikin 
ci yı'ında mahsul ~·erme
ğe başlar, yerine göre 
bir yaz mevsiıninde yedi 
uafa1.1ya kadar tohum lJıra 
kır. 

Yoncanın kö'deri derin 
lere nufüz ettiğind~n fün
rü <:e uzıındur, ye ı ine ve 
topı ağı 1a g3re bir üafa 
ekilt•n tohum yirmi sere 
kad Jr bir dahu ekilme~en 
b·>l Lol ot vtiririr. 

ıu'şlerdir.lmtiy11z sa~!!)imi1 
Şilkrü Balcının ifadesi isti 
ıu.ıbe suretile t•lın!l1ış ge ek 
hiriııce celsede v gerek 
ikinci Cdlsede ı ·eşriyat 
l\lüdiirümliz ';eHm ÇPLenk 
;ıe Niyaz\ Kipn~en hazır 
bulunmuş. mevzut;lıahis 
yazının matbuat kanunu
nun yasak rttiği mtıdde 
He hiçbir aHlkası olmadı
gım söyliyerek kendilerini 
müdafart etmiş ve beraetle 
rini istemişlerdir. 

iddia makar'lDl i işgal 
6:den Cümhuriyet mUddei-
umunıisi muavini iddiusını 
okuyarak suçlularm~berae
tini ist~miş ve mahkeme i 
ca\nnı düşünerek suçlula· 
rın ~rattine temyizı ka
bil olmak üzere karar ver 

rniştir. 

Mebuslar 

Yoncalurın ynşuına1 arı, 
yaş'aıı ekildikleri ~op"ağa 
gore.1ır.D,-,rine giden kök 
leri en şiddetli sovuklara 
dayamr. Ve hundan dola ' • yı tıer iklimde yaşan>a ve Halkla temas edecek 
yethme kabiliyeti vnrdır. Bugün uldığımız bir 
Şunu emniyetle ı ay- mektupta Mebusların halk 

la h pu bir halde temas 
dedey~m ki; "yonca,, otu edrcek'mı ve bu temasa a 
kısır toprakları bile here it pro;\ramın aşağıda gös-
kel end'riri.Yorulmu~, ve- '. te·iidığı ş"ı ılde sayın hal-
rim<len kalmış top ·rğa kımııu ilan edilmesi bildi· 
yoaca ek!lip te n~:. dü:t rilmişıir. 
s·m' burada üret 1 1ıl' kkn \ 1 llktcşrin Yaylııduğı 
yaşile kurusuı1dan istifodc \ e Siiveydiye 
ediltlikt~rn sonra tarla sö- 2 11\\le~rin öğleden 
külüp. aktarılır~ yerin~ önce Heyhııniyed ·, g. c:ı 
t-kllec .... k buğdayııı çok be- ' saat 21, 30 t!a An~llkya~ 

dP. patates knrı~tırılmaK 
suretile yapıll'n ekmek tec 
rübPSİ muvvaffak olmuştur 
Yarından itibııren fırınlar 
bu ekmek çıkııracakl:ırdır. 

Böylecb 15 milyon ki· 
ioyu bulacak olnıı 942 
patates rP.koltesi Vilfıyt-ti
mizde daha geniş <>lçü.Je 
istihlak edileceği gibi, hol 
miktarda da ekmek elde 
edilmiş olacakt1r. 

istanbulda 
.pirinç yerine kum 

darı kutlanılıyor 
lstanhul- Şı>hrim1zde 

bir çok aileler, pirinçten 
yapılan p'Hlv ve çorba 
ihtiyaç'ıırını kumdarı kul
lanmakla teHlfi etmeğe baş 
lamışlardır. Bu ylizden ba 
ka\tarda kurodarı satılma 
ğa başlom1ş ve fiatıJn 84 
kuruştan 89 kuruşa çık
mıştır, Harp başlangıcında 
bu nıalın fı, tı 10· 11 ku 
ruştu. 

Kumdnrı denilen gida 
maddesinin pişirilmesi ta
tl nmürn ettiği takdirde pi 
rinç fiatlarının pek çok 
deşeceği ve belki de alıcı 
bu!unmıyaccığı söylenmek-

tedir. 

Parti Genel 
Sekreterimiz 

reketl; ü:ünü olur, bire da Parti hınasında 
k trşı ott1za ~adar mahsul 3 llkteşrimle Kırıkhan Doğuda inceleme1e 
verır. Çünkü; yonca; D'-'n~ ve Hass.ıJı:ı \ .ı 4 lk · d 0 ı rine devam ediyor 
z~mı anda tarlada gübre va l teşnn e ;Je en { . ı d Uiyar Bakır - Doğu 
z f e8ini görür. ve lskenueru:ı tı • * 5 llkteşriııde dörtyo~ Vilfiyet\ttrimizde bir ince-* leme gezisin~ çıkmış olan 

Yonca yetiı;;ıtig1i yerin 51 ve ~:rziııde "' k 
1 

C•.imhuriyet Halk P drtisi 
c.:ığrna, suyuna ve topra- Bir katip ülınca Gdnel Sekreteri t\lemduh 

ğının kuvvetine göre h r Ayda 60 lira iicretli ş .. ,~ket ~:sendal ayın 27 

Japonyan:n Rusyaya 
hazırladığı programı 

bozmuş 
Vaşington 1 ı\. A. -

Amerikalıların cenup balı 
Pas· fıkteki son başarıları 
Japonların l{usyaya karşı 
harekel~ geçmek üzere 
hazırladıkları plfirıı bozmuş 
tur. Amerikan hareketi .hı
ponların Sibiryaya kar~ı 
taarruza geçmele"İne cngPl 
olmuştur. 

14 Alman kurşuna d;zildi 
Londura 1 A.A.- Alman snn 
nndan bi \diriliyor: 
Bir kominist teskilah kur 
mak isteye l 14 Alınan nıa
nelhayeııe dkurşuna bizilmlş 
tir. 

Almanyada 300 De 
nizaltı var 

Moskova 30.ff.A.-
" Kızıl yıldız,. gazetesinin 
yazdığına gfüe, Almanya 
nın elinde şimdi 3JO de
nizaltı gemisi vardır. Sa
vaşıı ı başmda 75 denizal
tıya malik o1an Almanya 
3 yıldt 4)3 deni:ta'tı y.ıp 
mış ve bunların yarıslııı 
kaybeylamiştir. 

dekurhk -takribene bir dö asbt-rliği müeccel lise me- ınci günü buraya gelmiş 
ııümlük-yerioden bin lıeş zunu bir katip a'ınacak· ve karşılanımşhr. Memduh 
yüz, iki bın kilo kadar tır. Talihlerin 2 teşrin 942 Şevket l!:seudul Uç gün bu· 
yaş ve üçyüzdeıı beşbin t>lrihinde Antakya Noterlik radu kalarak 1halk\a temas 

kiloya kadar kuru ot alı- dairesine müracaatları edecPktir. 

"''· aync• yüz kilod•" iki ı M<}murlara ucuz ekmek temini 1 
yüz ki\ oy cı koda r tohum 1 
almak mümkün Q\Uf ki; için tebir\er 
Çıftçilik bııkın.rndım ç,>k ı Ankura:A.A- il ıber aldığım ta göm bcğday fi atlarının yü 
önemli Urün dem~ktir. l ı;e\mesı kararında mem"rlar ucuz ekmek hm1mi i\'.in 

~· Oğuz hukumetçe yep,lao teş' lıosler ilerlemiştir. 


