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Cuma ---
Abone ,artları ı 

Dahilde yıllıı:iı 5 lirıa 

Y bı.nr.ı memle~attar-. 

8 lir8 

lllnl,,rm her kalim' · 
~lnJ en kuru alııw· 

1 

Ucret peşiı1dir :-- ·. 
G 1 i' Q ccn sayıl21"' ' 

10 hurut ur • 

ÔeJne şellô.leleri SAYl~2 rnmıı 
.. trik istihsali 

e,ı Musbet bir sah · k 
"~div•veısoo k'I aya gırme üzere 

·. .. ı ovatlık bır t .. b' t kl'f d ~·ı . yı :ncelemek .. ur ın ~ ı e ildi. Bu önemli mesele 

S alingrad kül ve 
h rabe yığını 

halinde 
11 1r 1 nıi· uzer e Beled' ı· · 1kaı b' ı elektrik ·ş· . ıye mec ısı toplantıya çağrıldı 
lıtı ır s ' ınııı VP. çok h 1 ~.si . . urP.tte 11 , ayır ı Olan bu lt> ·ş . ..:ı ·aa· 'etle et • tı-ıı t .. ~Çııı l~lediyegu 1 e- _şebhüsün k uvved"n file çık ı ıızerı11ue cı ıs ur- ı· 

"Y"blı" le· mas ) 1 nı&sınt biitüıı kalbimizle di 
illlın:ık ı;sı r~ gir . ı nı ve- foled iyen in bu 1 leriz ' 
(J',. tadır. )' .. ruış -· . 1 

~ "tk d'• >U IŞlll ke ~llcak ~l:nlt-nmesini p t . c~ l s k 1 Sında ~ -Dı bir teklif ar l J ene e .- 1 

Ruslara göre Mareşal Timo

çenko yeni başarılar e'de etmiş 
Bir lrıgiliz Generali Stalingrad müdafaası 
r.ın savaşın sonunu yaklaştırdığını söylüyor 

fl
1"klifi .ulunun Beledi l 

"'tlcc1· ıııc~leıue'- .. t • • h • l ı~ .. 'Ye \1 . ~ uze re e 1ır~stu birec~ısiııi ola rzmız şe rı-
~i 1Ştır. Me .. o~ıa.ntıya 

~c:il?.ıtıtesjclı~ ~.nurn{iz m ize gel ... ı·yor 
~1ktır. gunu top· 

'~~iye M d h l~lır: Yeyapılan tek- em u Şevket Esendal salı 
ısoo rQe • • Ilı~ ~iı •• :•llnteıerinden g·j nü şehrimizde beklenmektedir. 

1 

lrık ı'etthl kudret1"nu'e Dox.u vı'lA~. ti . . d I" ııee ı · · · ı1. b· sal d b' 
01 

• rıın11. t- Hr mceleıne gczısıne "tk:nı l 
"" t ıo e e ılece k an P t (' ~ y oıaıır ~~upu Almıınya dulı:l ~~ 1 .Teı·el ~ekrı:·lt'r.ir?iz M.eınduh Şe,•kwe·l· l!:sen 
IJI~ ıı Iran ~l~nmaktadır r . au,Jo vıhlyetımııı de zıyuret edPcrgı ıhtimP-
g (J~ ıcın h 111~- geçer~lerde lıtıber vermişti c. 
r~ rı bu cızlr'an Uğrend ğirni? .. p . . 

'Qd %
11 

r· rnakiııeler "it e gore artı G0 nel Sekretnimiz ayın 
r 

1 
.. ıııcı sah ~.. .. h . . 

d. · ltaıb·atı 130 bin li Menıd h . unu ~~ rımızde beklenınektt>dir. Saym 
l.ı..~~Pılac,.1t~ Ş .·.ltalelerı·n- ·· ku ~,,Vkojt ~~endalııı vilayetimiz1e iki veya üç 
L hrL "" gun d}arak i =-l 1 

Mosko"a 2A.A-· Cep
heden gelen lıabirlere gö
re, ,Mareşal Timoçenko 
Slııliııgradın mukadde alı
nı tayin e~ ecek bazı başa 

nlar ynp·nıştır. Harekat 
gt-lişmektedir. Stalingrattıı 

en büyük tchl!keler Alman 
lurın Hus rnünakale lıatla
rına pek yakın olm.ilurı

dir. 
Berlin 2 A.A.- Askc.

ri mahfiller Stalingrattaki 
durumu ~şöyle hülaiahın
dırmaktadtr; 

Şehir yarı daiı·~ şekiin 
de çevrilıni~tir. Bu daıre

ııi 1 iki llCU Vo'ga nehri 
ne dayanmaktadır. Stalin· Q~t ~rı l' tesısatıa har ..- · ne ... ene erde bulunması miihterueldir. 

eı ı.. opbo~ V 1 · 
ll•tLb llql t .. ' .-.azına kadar a 1 m" ı z s 

-I7ıgl"lizlere göre~ 
Hitlerin nutku 

~ q Ct b '-SlS •u f ' oyer 
Q ı ıı t . ···~ra tle D.. J 
'P 1"ıı~a 0ijısatın 300 un ~kenderuna gitti 

'ı:ı t--~ilttıe~al ~lııcağ1 he d" Vulınıiz Şefik ~O'-'er 
ıt sı "teuı ur1 "ğl d J 
"l:t sat r. F· k l 0 e en sonra lsk•'tı-
\ Uıı A"tak 1 a a deruna a"d k 
· ~rtt 1 1 l\ır1~ l :t·a, Rkeıı . b ere kuzuyu oit 
•ı '?Jjı. ları L}> l bazı IŞl . f ~ktn 1( ve S • >e eıı, . . erı le tiş etmiş ve 
kt· lıc ihti ovukoluğua Heledıyc şrçimi He alaka-

h. il(l s Yacını k dar olarak . 1 
'q Oora b' arşıla· . . .. seçını ameliye 
~"itte elektır 'uisli da sını gozden geçirdi'\ten soıı 
~~ırıı cı~lır. ç·· rık takati ra .. akşam şehrimize döı -
'ın ı~ Şe}. unku bu say _nıuşlür. 
~ satı· lir ve k '~r.,,, 1 .Yıttı 70() Bı:Jabalu· Pa rtı' .. f t' ''" mu e ışimız 

Geçen ydlarda İngiliz impara 
torluğu tehlikede iken söyle 

nen nutukalra ber .ziyor 
Almanya, Amerika, İtalya ve Macaristanda 

&İ$ eruekted· kilovatı 
llt l ır k' geld"ı 1:.1utuk nasıl karşılandı? 
y 50() 1 yeııi 

~ t,~.Pılan hıı~lovutııktır. Parti Müfetişimiz Balıke . londra 2 A. A. - hı· 
giliz basını Hitlerin nutku 

11 Sat k vı>.spl· ıra .. Mebusu Fahr.,tı'ıı 'l" 't ~ısır ·~ ' go,e ırı og u ' ıır ı d" ~ ı. u duğ u 1
' 

1 Al • ~ı.. uu iş . . u tak- n "aziantepten iskende nu man Ş"'flerinin ıoü· 
ı.. I{ I'" ıçırı h runa gelmiştir lrndderatı hakkında dolu-
1\t 'Qra 4 arca- B' · k~sıııı kar Yıllık mozot ır kaç glin iskeııderunda şan şayıalara kuvve! VE. 

~L karı Şılurnakt rl kalacak ve son h . r~n bir olay gibi görmt>k 
4"il 1 Ye auır. gel k ra şe rımize ledır, Göhf')Z, Alman 
~"t t:ıci "" ınaıol gibi B ece lir .• lfoş geldiler- ı trıı •qern1 le l d şefıeriniıı sıhhi:itte ve giiz 
~tı t!l}<tkar e ell~rdeıı e e ıye seçimi 1 r. 

t·r~LOltuıyanYabkıtı~ra ihti d "tın u 1 • e d 1 Diğf'r kazaloı·u·an •"'dı-
,tıl ı P-·ra ş ıçiu Va m e . .. ~ .. ıı .. ti l 1 yor 1 ğıınız habı..;r lcre göre, $(-,-

~ t .. s.'lldıtn ,· . e ediyeler n· 
L"llltn eci: Shkraz :sure b l Ull sab:ıh başhyan Ç.ırn her larafto ta•n l>İı İli 

• ~ıcktrjı. lecektir. seec~dı~e mt:c'isi azalurıııın 1 lız:om ve mükeınmeliyeı 
l\f ıs; bu ır1 ı de 1 iı•inde geronı ... kte ve halkı· 

rtı":" Qe rnak!nelcr u·· ' vam etmektedir \' v .., 
~tı Cdıt· Şelhllel~rinden Ultı Cüınhuriyet mıııtak~ rnı~ Cümhurıyet llaJk P.:ıı 
h_guııkııınr~~ elektrik fi' ksıısnıalkınJau mühim bir t ı:ıı mırnzetlt;rine rey ver 
t~ ı. un y 1J ı·eyl · · k mektedirl.,r. ~ 11ilo\' arıı>ına ve l d erıuı ulhnmı~-

cır dU atı 10 kuruş ~~ ır. seçim sandığı l Dün ukşdm lskenderım 
~i'··y'~1ee. klir. a ı gun ulu c.ınııvu go··ad ~u dan dönen Valimiı Şt fik 

'CI illi . J erı . ~ h ı;ıo Çok ki\rlı re Şllır: ~ rnıntaka h.ı ln o ·e:- u ı:;.ıb:-.h sc·.;ir11 Y ~ 
y erını kullanmaktadır· rinl' giden k seç.ın ~L .... ııi 

gözden g~çirmi§tir:. 

önündr olduğunu söylemek 
:t.0rnnılu kdlm1ştır. Fakat 
bunun niçin söylendiği 
mn10n dur. 

Hıkik<ıl olan bir şey 
dalıa varsa o 'do F·>n Bo
kun artık Husya cepbesin 
de olmamasıdır. Bunun 
yerine Fon Hol't tayin 
edilmişti:-. llltler nutkııı d ı 
rnc.ınevi v ~ Lı 1 ıili C·! h 'll'll . 
muh faza • ctıl,.ceğ ııİJ ~ ve 
ı\lmın nı.meviyjtun saır>· 

ın k steyen1erin merha· 
metsizc" cı.z ılanacnğını 

ısöy'le·ııı~'ir. Hu nutuk ge· 
\ n yı.Jardu lngiliz rn1pu
rntorhığu tPhlikede iken 
ı. gi lnede ~öyleneıı nutuk 
L.ıru be111.eınektedir. Bitter 

Sonu 2 incide 

grad ŞJhri artık asker'i bir 
hedef olmaktan çıkmış. 

yalmz kül ve enkaz yığı 
nı bir harabe haline gel· 
miştir. 

Bağdat 2A.A.- lrak
luki Müaefik ordular ku· 
mandanıCenernl Vilsoıı Sla
lingraltnki Alımın buskı

sıudan hahsf>derlien dt-ıııiş 

tir ki; 
"Almanlar ikinci hir

kış savaşına mecbur edil
miştir. Stalingrat, savaşııı 
sonunu yaklaştıracaktıra-

c&ktır. M.iittdikler arasın
da işbirliği zihniyeti bütün 
~Ü'a!lükleı·i yen .. ceklir. 

Mü def aaya şidetle 
devam edilecek 

~loskovH 2 A.A- Bu trnhuh 
Ct!pheden gelen haberlere 
göre, Sitaliıığ ı ratta durum 

• hale tehlikededir. Mudafiler 
kanlanııın son dam lasuw 
kadar şehri müdefonya 
azm eylemişlerdir. 

lngdtere Yunanistam 
Kudaracak 

Londra '2A.A. - Tay
ınis guz .. tesi Yunanist1Jnın 
duru uu h11<kmrt ı şıınl rı 

yazıyor: 

Y ımanistanın uğradığı 
felaket d"'vam elmiyect'k 
tir. Bütün lng"lh milleti· 
ııin k"tli \una listanı kur 
turmak içiu çaı p yor. 

Mıs!rda 
İki taraf büyük bir 
çarpışmaya hazırla 

nıyor 

Kahire 3 'A.A .- Höy
lt>rin muh ıbiri cepheden 
lıi\dir iyor: ' 

Çöldr• alda\ıcı'b r si.iklın 
p1>rdesi altınd.1 sekizinci 
ordu düşm ı.ı:a çarpı:-sınn· 

ı}ı h ızır'nnıyeır. Tnkviy,.. 
e !ilen kıtalurın manevıya 

tı f~vkalfüle mükemmeldir. 
Pıy"deler de hınk kıtalar& 
kadar i tiınadlıdır, 



. ayta--2-

Köylünün köşesi :4 
11Yonca otun 
Kryliimüze P.ki mesini 

öğiilıediğinıiz bu ohın ne 
bereket i bır ürUn olduğu· 

:nu düıı kii yDzımızda ol, u· 
muşsuııuıdur. Hu gijn~d.:'l si 
zt: bu muburek bitkinin 
foydalarıııı nnlotmfl)'B çalı 

şacağız. 

* * * .. Yoıwa,,nın yP.ŞİIİ, sa-
mandan yedi defa, kuru· 
su ıse on yedi dııfa daha 
kuvv .. tJidir. Yoncanın ku
rusu kalori itibarile arpı 
dan üstündür. 

Çünkü; arpada 0 
0 11 

su, 0 
0 12 lerııiz haz'Ilı 

kabil Protein vardır. Yon 
canın kurusu·ıd·ı İs": ~~8 

sıı; 0
0 13 Protein . vardır. 

) onca bild l:.rimiz c;ayır ot
larmd:ın da çok daha kuv
v,..tli ve besleyicidir. 

Bir toprdkta beş tiö· 
ni.ım çayırlık yapmaktan 
hir dönüm ·'Yonc<ı,, yetiş 

tirmek elbette ki daha fay 
dalı ve karlıdır. 

Ankaradıı, Ziraat Ens
tütiisünün hemen karşısına 
dnşen bir tarlada i\lamıs 

tmn Nuri , dında b'risinin 
i!ii dönümlük bir 1yonca 
tar'asile iki kısrak, üç 
inek ve bir kaç koyun ve 
keçi besleyP.re k p k ';kısa 
bir zamanda oraya nıükem 
mel ve konforlu bir köşk 

[yaptıı mış olduğunu ve l.ıu 
nunla hayatını tanzim ede 
rek bıı J{Üıı zengin bir çift 
~·i durumunu gtıld ğıni 1,,iz
z:ıt gördüm ve yskrndan 
hu çulışkı n zat: t.m~dım. 

Buradtl da böyle tanıdıkla 
rın yetişmesini yürekten 
istt-rim. 

Bolca y~ş yor!ca i'e 
basleııcek genç hayvanla
rm enine, boyunu büsü
dü l<lerini, kemiklerinin iri 
leşArek b uvvetJendiklerini 
mütehassısların rap.Jr ve 
miHa'eulurındı:tn öğrennıc.>k 

teyiz. 
At lıcs'em~ ve kısrak 

çoğaltma marakhları için 
lıi1has11a tfıyları yaş yon
c, nın enısa sız t.ir ŞE.ki'de 
ink ş ıf etfadiğini ınemnu
nıyetle m iihılealetmekteyiz. 

Yüksek, boylu, endam 
ı, kuvvetli ve yd:ışıklı 

Hl yPtiştirmek içın taylurı 

yaş .)'Onca ile beslemek, 
he''-' iyi damızlıktan g~l
ıuiş olanlar \çin yüksek 
rJnuınıan temin eder. 

Yaş olsun, kuru o sun 
yonca ile beslenen hayvan 
ların tekamiilünde çok fuy 
dalar temin eder. 

• * • 
"Yonca"nın yalınız'1at,kıs 

rak, katır, merkep gibi 

~ binek veya taşıt işleriade D kullanılan hayvanlarda de 

Yurtdaş ! 
~ 

Fıtra ve zekatlarını Türk Ha-

va Kurumuna v~rmeyi unutma 
fıtru ve zekatlurınıızı en 1 
uygun yer~ vermiş oluruz 

Türk huvu K11rnmu 
lıırafırıdan köylere ve şe-

hirdeki evlere dağıtılan 
fıtra zarf,ı.mmn toplanma-

sına bnşlırnmıştır. Fıtrala 
ı-ını lam olarak Türk Ha
va K'nrun:unu vermekle 
hem bir yurt borcunu heın 
vııl::tuımızın ıımniyet ve si
lfihım kummuş ve hem de 
dini (id~vlerirn'zden olan 

Tiirk Hava Kur1.tmum111 
rnenrnrlarile b, kçiler ev· 
Jere dağıtılmış olan fttru
ları toplamaktı.ıdıılar. Bu 
1.arflarııı içine fıtrı:ılarmızı 

koyarak iyice kapatıp üze 
rine ııçık adrt"sirıizi ve ko 
nulan paranın miktarım 

yazdıktan sonra imzalayıp 
memura tesliıh ediniz. 

Temyiz mahkemesinin biı içtihadı 
İhtikar davaları sukut etmiyecek 

Ankara Tem-
yiz ceza daireleri umumi 
lıey~tiuin iç·tihnt kararının 
bir hüUlsasını hildıriyoı uz: 

t\1il.i korunma kamı

nunda ih i d'h· SH\U nm ne 
suretle telcevvün edeceği 

ve ne gibi anasırı muhte 
vi olac .. ~ı gösterilmiştir. 
Bu cümleden olarak fiat 
n üı akabe komisyonlarının 
tayin ettiği fialtan fazlaya 
satış ihtikar suçu lolarak 
kabul edilmiştir. Fiat mü· 
rakabe komisyonlarının 
bu kurarma muhalefet 
edenler hakkında takibat 
yapılmakta ve neticede ta 
hakkuk edecek hale •göre 
makQmiyet veya berat:.l 
kuran verilmekteydi. LBil
ahare Ticaret Vekaletince 
görülıın lüzum üzerine ~fi
st mürakuba komisyonla
rının kaldırılmasi'e lıu ka 
rarlaru ınuhalı>fetin suç 
sahiplerinin f;Jleriui" nıeş 
ruiyet kesbedeceği ve hi
ııaeırnley h cümhuriye1 in 
bııki bL:lunduğu ve esasen 
vaziyeti hukukiyede bu 
değişıklik ul~mup görÜl('n 
Hizuın.ı hinuerı evvelce alı 
nan lt'db' r ve kar&riarının 
duhn ..,onr& yine gör ülerı 
lüzuma binaen kaldırılmu 

sı üzerine suç teşkil eden 
fiil ve hareketlerin mahıye 
ti l<>beddül ,edeıniyeceği 

cihel c fiaul mürakatıe 
ıcomisyon armıu karnrlı.ırı· 
mııı nıeı i olduğu zaman· 
da bunlara wuhalefet fıili 

ğil: ayni zurnanda s ığmal 
ve eh·i hay~·aufoı• üzerin
de de olağuıı üstii faydıı

lar temin ettiği görülmüş 
t .. • ur. 

f 
Gelecek bir ya11rnızdn 

siltlü hay\•anlar üzeıinde
' yaptığı tes'r,erdeki mü~a· l heıdeleı im izi okuyacaksı· 
\ mz. 

Ş.Oğuz 

cürüm olacağı ve bin.:ıen 
alt.-yh bu gilıi davaların da 
ha sırnra mürakahe heyet
lerinin kaldırılması üıeri
ne sukut etmiyeceği vel'İ

l~n cezalar111 da infaıı 18-
zım geleceği eı;aı:;ı karar 
altına a1m"l11Ştır. 

Ekmek satışı 
F;rınlara bu gün 
yalın:z dört torba urı 

verildı 

Kıtrnenin ktılkmmn üze 
rine r3erboc:t olurak satışa 

\ıkaı ılan ekmek mikun 
karne!i günleıe nishetıe 

yarıdan 2ş.ığıya dOşrnüş

tiir. Karn • ile Jkrnek ve
rildiği zurnan şehirdeki 

fırınlara 73 torba un ve
rilmekte ve bu miktar ye 
tişmemekte idi. Dün fırın

lara 40 torba un verilmiş 
fek ıt bu unlardan yapılan 
ekmeklerin "arısı satılma
mıştır. Hugün Belediye fı· 

rmlara a"cak dört torba 
un vermiştir. Hin;ok kim
seler evlerinde mevcut buğ 
uaydan ekmek yapmiıkla 
ve bir kısım halkta yeni
·~eG buğday alarak ekmek 
yaptırmaktadır. 

O~ullarda tedrisat 
dünden itıbaren başladi 
Lise,Orta ve ilkokullar dün 
den itibaren yt!ni d ":rsyıhna 
girmiş ve tulebeler dersleri 
ne başlanıışlardır. Hu yıl f-;e 
çen yı a nisbetle ilb. okulu 
baş vurun lttlebonin rnikdarı 
çok kzladır.Bir çok ilkokul 
ıarda yeniden şubeler.aı.;ılmış 
hr. 

l<ayıp nüfus cüzdaaı 
Nüfus hüviyet cüzdanımı 
kayıp etim. Y ,.nisini \IHrnraca 
ğımda eskisini hükrııli yok· 
tur. 

Barbaros muhıılesinden 
Ahmet kızı Celile 

Yardımcı 

Rom mel 

Loııdra 2 A.A.- 'f.ıy 
mis gllzet~sinin askeıi ya 
zarı diyor ki: 

"Rommelın Ber'ıııde 

llitlerin mıhıK söylediği 
bir lop1arıtıcla h, zır bulun 
ma ı uh1ka uyı.rndıran bir 
olu~ Jır. Homruel için bir 
çok ş ıiular dolaşıııakh· 

idi Buıılardau biri Hon • 
me in ordusunun başıııda 
bulunmadığı ve tropik.ı-

dan hastalnmırak Almrın 

İngiltateye 
Çok miktarda Ame 
rikan askeri geliyor 

Londra 30A.A.-- A-
nıerikadan lngiltereye bol 
ve çok miktarda Ameri
kar~ ııskeri gelmektedir. 

Her hafta 10 ile 15 
hin arasında gelen ve la 

gilterenirı muhtelif yerleri 
ne çıkarılan hu askerler o 
kadar çolrtur ki bunları 
barmdırmak iı,;iıı yüzbinler 
C':! lngiıiz işçi ve anı~lesi 
bunlara baraka yr pmakla 
meşguldur. 

1 ugilizlere göre 
Hitlerin son 

nutku 
Buşı 1 i ııcide 

ge'ece-k kışın zor1ukla. la 
dolu o'duğunu, l lt·şriııi 
evvel ayına girerken bile 
S~alin~rudıı· aıınucnğı.ıı söy 
lüyor. Hill ·r artık kıştan 

önce yeni lıir· hareke!e 
b;ış'ıyamıyacağını bu ı~üm
le ile anlatmak .istemiştir. 
Bununla bttraber bu yıl 
Alman ordusunun g .. çen 
yıldan (aha hazırlıklı ol
duğunu kabui etmek la
zımdır. 

Vuşingtoıı 2 A.A. 
Hitlcrin nutkunu nasıl 
bulduğu hı:.kkıııda sorulan 
bir suale cevalı veren 

Amerik h ıriciye 11azırı 
Hal bemişlir kiı 

"Uu nutuk ümıtsizli· 

gm ve hayal sukutunun 
açık ifadesidir.,, 

B~rlin 2 A.A. Bertin 
gazdeleri liitlurnı nutku
nu, büyük bnşlıkhırla be
lirterek şu cümleleri kul
lanma ktudır. '"Z1feri b: z
den kimse alamaz. Bitler 
bütün oluyları en güzel 
bir şekilde nolntlı.,, 

Homa 2 A.A.- Hitle
rin nutku Homada buyük 
bir alaka uyandırmıştır. 

Bilhassa "Husyada işgal edi 
len topr ıkJarın işletilmek· 
te olduğu lmkkıuda • 
ki izah büyük bir ilgı ile 


