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Karne ile ekmek satılacak 
şehirler tespit ediliyor 

Unla yapılan maddeler üzerindeki yasak da 
yakında hafifletilecek 

.. Ankaradan verilen haberlere göre, hükOmet C'kmeğin ktırne ile satıl:ıcağı 
lıuyUk şehirleri tespi~ etmiş ve IJu hususla bir kararname hazırlamıştır. Kararname 
henüz •ıeşredilmemiş olmakla IJcraber yalnız lstunuul, Ankara, lzmir ve daha bir 
ka<_: büyük şehirde ekmek karne ile satılacak ve diğer yerleıde satış seılıet_;l cı
•:ıkılacaktır. 

. .~iğ:r taraftan, makarna. pasta ve börek gibi undan yapılan gıda maddeJeri
nın uzerındeki y&sak da hafif etilecek ve bunların kısmen yapılmasına müsaade 
olunacaktır. 

Yurdun her gönün-·AJ.manlar 
de mahsul durumu Stalinograda 

Bu yıl çok iyi görülüyor 
Oünümüzdeki kış esnasında hiç bir yerde 

ekmek sıkır tısı varid değildir 
Ankara z· y k . . - ~uııat e- geçen sene ekmek tevzi 

dletmın seUlbiyettar ma- usuiü bir hayli geç olarak 
kamlarmdan aldığımız ına VP.sikaya tabi tutulduğu 

doğru iler
liyorlar 

Alm n klfaları Sta. 
linograda 80 kilo 

metre yaklaştılar 

-A on 11 •rı : 
Dahltde sı'lı!h .:1 tırıı 

Yabancı momlekcllar .... 
8 lira 

ll!nlarm her kaHmı. · 
sinden 5 kuru9 f!lhnı,. 

1 

Ucrat pe;fnair:--· 
GllnD aeoen sayua,. • 

10 kuru9tur 

Ticare Vekil
liğ İnde 

YENi BIH TEŞKiLAT 
PROJESi HAZIHLA IYOH 

AnknrA 25- Ticaret 
Veka1eli kadrosunda yapı
lan son dğişiklik dolayısi 
le Vekalet:yeni bir teşki
lat kanunu proj ~si hazır

lamağa başfarnıştır. 

Bu proje ile m ~mleke· 
tin iaşe durumunu tanzim 
ve idare edecek yt-ni bir 
kadro tespit edilmektedir. 
Proj .. nin 3 ağustosta mec
lise verileceg-i .söylenmek
tedir. 

Diğer taraftan ticaret 
Vekaleti, tiC'ari sahada a
lınan kararlar ve bu karar 
larm tatbikatına ait fllali 
yetin tam zamanında icra 
sını temin makeadil,., Ve
kalet mt-imıırların~ senalik 
mezuniyellarini yeni bir P.ın 
re kadar kullanmıyacakla 
rını bildirmiştir. 

Suikasd suçlu
larının 

10.matu göre, Bursa, Koca- halde büyük mikyasta bir 
eh ~e ~az1. vi'Ay~tlerde ekmek sıkınllsı çekilmemiş 
ma su U sınHk baHması tir. Hu tedbir devam elti· 

M0Hkov;1128A.A.--Höy Temyiz evrakı ince-

veya yağmurların yağma- ğioe göre ve alil.ka<iarla-
ması do_layrsile -lU!ma ge ' rın teminatına nazaran 
len. tahrıbat bUtUn menıle bu günkü hlle dj\'ttm edil 
~e~m s.eoelik hububat is mekle beraber hiç bir su-
ıstıhsahne tesir ed k b. .. v . ece ır retle ınüşku il.ta ugranılmı· 
mıkyas~ değildır. Ş!mdiye yacaktır. 
{~dar. 1 Ziraat YekiUetine HükO rııetinıizin aldığı ye 

. vı.Ayett~n gönderilen ni tedbirler de müstahsili 
~~~~assıs raporları bu şevke getirdiğinden "'gele· 
luar. ~t:~s~~taya ~oym~ş- cek sene. eğ"r tabiat bir 
t ö umumı vaııye aksilik yaı.ımazsa t~kim 
e g re geçen seneden du · 

1
. . b . .. k 

ha &z d""'"td· vazıye ımız uguııun ço 
'

151 ır. U ·· ed 1 k MalOm oldug"u stun e o aca tır. üzere 

Amık bataklıkla
rının kurutma işi 

1 

ilk kısım olarak 1 milyon 553 bin 

liralık iş münakasaya konuyor 
k Amık bataldıklRrının 

.:--~--- , .u~utma projesi son şek

c,ter~ \jarı~ mm hususi muha J leniyor 
,biri bildiriyor: \ Ankara- - Alman 'Büyük 

Hostof müdafileri soıı • 11'.Aç'si Fon Pap"!ne~uikasd 
nıevzilerinde)natla Ç;;pış- l yap'.llaktun :suçlu olun, 
maktaktadırlar. Almaulnr ıı 1 Pdvlof,Koroilof, Abılurrah· 
burada binden )fazla. tunk 1 marı ve SüleymnııınJteınyiz 

ku'lanıyorlar Dün savaşa yeni, kilğıdları temyiı Baş ınUd 
Alınaı 1 ~ t ı'ari RÜr:.ilmüştür. deiuınumiliğiac~ inc~len-
Bu durum ~ arşısındıı kıta- ıniş ve birinci ceza daire 
!arımız bir miktar toı>rak sinoJ gönderilmiştir. Bu kil 
terketınek zorunda kalmış ğıtlarmm incelemesine 
lardır. A'man kıtııları Don önümüzdeki günlerde buş-
nehri üzerine birbirinden lancak ve dava mevkufen 
uzak köprtiler kurmağa ça- olduğu için sUrı.ılle bitirile 
lışıyorhır. et:kti I'. 

Hos ofcan Stalinot?rndın 
80 kilometre yakmma ku
dar olan snhad.ı ({us mü
dafaası çok ş· ddetlidir.Dün 
bu kesimin bir noktasında 
3eş saat süren ş'rl :!elli bir 
çarpışmada Almanlar beş 
tank ve bir piyaJe ulayl-
nm yarı~ını kaybettikten 
sonrn Rus müdafaa hnt· 
larmı yarmışlardır. Don 
nehrini geçmek için Al
manlar cenuptan hüc11m 
ediyorlar. 

SON DAKıKA 

Şiddetli Rus mu 
kavemetine 

.... 
ragmen 

Alman ileri hareke 
ti devam ediyor 
Londra29A.A.- Rostof 

Bölgesinde Ru~ ordasunun 
durumu fenadır. Almanlar 
bumda sayıcı üstün bir hal 
dedir. 

Stalinograd şimdi iki 
IJoktadan tehdid ediliyor: 

Jını almış ve Keçenlerde 
~afuı Veki~i A Ali Fuat Ce
~yun Vılayetimizi ziya

retı esnasında yaptığı ince 
!e~~lerden sonra kurutma 
tının tatbikatına başlan
ması karar alhna alınmış

Kurutma ışinin ilk kıs 
mı olarak 1 milyon 553 
bin küsur liralık bir par
çanın münakasaya konma 
sı takarrür eylemiş bulun 
maktadır. Münakasa 26 n 
ğustosta Anknrada yapıl:ı 
cak ve mUnakasayı müte
akip derhtl ameliyata baş 
lanacaktır. 

Alman ordusu ağır ka 
yıplar pahasına nehirden 
kıtslar geçirmeğe devam 

1 
tdiyorlar. 

Batıya doğı u llerliyen 
' düşmanın hedefi Stalinog-

Sslıalar Almanlölülerile ve 
yanmış tanklıırile doludur. 
A?manlar fkuvvetli Rus 
mukavemetine rağmen ile 
rilemekte ve Don ııehrini 
geçmiş bulunmaktadırlar~ 

tır. 
rattır. 
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Mahsul hakkında 
geni talimatname 

Rusya da 
Gelecek kış için 

yiyecek hazırlanıyor 

En şiddetli mey 
\ dan savaşın~n 

Tahmin nasıl yapılacak ve mah 

su~ nasıl safin allnacak 

Kuyhişef 29 A.A. ' 
Höyter uj·msı bildiriyor: 
Gelf'cek kış Hus hıılkım 
ve orduyu heslmek iı.;in 
gerekenbuğduy ve gıda mud 
deleriniu temini yolunda 
görülmemiş hir gayret SHrf 
edilmt! üedir. Husyamn 

\ 
arifesinde 

Atman piyadesi 30 
günde 800 kilomet 

re yol ilerledi 
Stoklıolm 29A.A.- O 

fi .ı\jımsı bildiyur: Bazı esaslar dairesinde 
hububatın s~rbf..st bırakı'· 
ması hakkındaki hükumet 
kararının tatbik ş~klini 
gösterir talimatnamenin 
hazırlığı bitmiş ve b.ılicnal· 
name valiliklere tebliğ o 
!unnıuştur . Ayni kilraname 

yin edilecek memur veya 
vatandaş köylerin borçla· 
nacakları miktarın çokluğu 
na. ve aılııt,ına gpre m ütead
dıt köylerdeki borı;landır
ma heyetlerine de reislik 

en önemli zahire anbarla-

Hus cı-phesiıu.len alınan 
haberlere göre, llo stofnn 
200 kilometre şirunl doğu 
sunda durum az çok islik 
rar kesbeyleıniştir. Mos· 
kovanın bildirdi~ine ~ göre 
de Almanlar Volga nehri-

rı olan Ukrayna ve bevaz' 
Susyanıu kaybuıdan so~ra 

r ile .• Valilild~re gönderi-

edebilecektir. Reislik eden 
zat orak mevsimi başla-;
başlamaz dorhal köye ve 
istihsal yerine gide 
C.!k ve tespit cetveline gö 
re eksiklik ve fazlalık olup 
olmadığını lt•spitedecd tir. 
Noksanlar tashil: edildik
ten sonra borçlandırma işi 
ne başhınacaktır. 

bu işin ı.~ok güç •l!ucağl 
~anılıyor. Fuzla olarak iş
gul ediltm yerlerden hicret 
eden 20 milyon kadar 
halkın iaşesi. de uyrı bir 
mesele olmuştur. Buua 
rağmen llusyanın önümüz 
dPki kış'ık yiyec0ği temin 
edilmiş durumdadır. 

ne 80 kilometre kadar 

lngil;zler 

yaklaşmışlördır. Burada 
en şiddelli aıeydan savaşı 
nın arifesinde bulunulmakla 
dır . Alman piyadesi 3Dgün 

len diğer bir tulinıatname
de 1942 hububıtt meh:;u
lünün borçıan<lırı\masına 
ve satın alınnıasıııa dair
dir. Bu iki bılimatnamenin 
ihtiva eylediği esasları yazı
yoruz. 
TAHMlı NASIL YAPI

LACAKTIR 
Belediye olan şehir ve 

kasabalaru bağlı ekim sa· 
halan için 5 mümessii 
ve muhtarlıklarda ihtiynr 
heyetleri mahsullerin talı· 
min heyeti vaüfesini göre 
cektir. Bu heyetlere ayrı
ca teşekkül edecek olı.m 
borçlandırma heyeti · r6isi 
reislikedecektir. Kışlık zı
rnat Kabaları dekar üzerin 
den hesap olum.rak bir 
cetvele kaydolunacak, ay
ni zamanda s:.
hada çalışan hayvan sayı 
sı, cinsi, sahibinin ismi de 
bu cetvele yazılacaktır. 

1E MlKTAH MAHSUL 
BORÇLAl DllULACAK? 

50 tona kadar olun 
mahsulün yüzde 25 i.100 
tona kadar ola mahsulün 

Hükumetin sava~ si- 1 

yasetini beğenmiyorlar 
Londra 28 A.A.- Bir 

müessese ikinci etıphenin 
açılıp açılmaması hakkm
d.J bir aukel açmıştır. Hu 
ankete gelon cevapların 
yüzde 60 ı ikinci cephe
nin açılmasına tarafdar 
yüzde 12 si aleyhdardır. 
Yine bu rııüesM:senin aç 

de 800 kilometre ilerle· 
nıişlir ki bu b\r rekor 
teşkil etmektedir. Alman 
ordu~JU.iki ay içinde yaptı
ğı taarruzlarda 160 bin 
kHometre karelik toprak iş 
gal etmiştir ki bu iklar 
ltalyanın yarısı kadardır. 

Tahmin heyeti işletme 
sind~ çahştırılrın kuvvet 
ve vasıtalar ve bun'arla 
bir ekim yılı içinde kışlık 
ve yaz'ık olarak ekilen 
yerler belli olduktan son· 
ra ıualısul olgun hale gel
diği ve her türlü tehlike
den kurtuluşundım son 
ra hesı il miktarını tarla
lar.la kNıdi mesuliyeti al· 

:tında .kilo ile tahmin ede· 
cektir. 

Valiler, Kayma kanılar 
Nahiye Müdürleri ya biz· 
zat veya tayin odecekleri 
menııır vasıtasile işin za
manımla görülmesine dik
kh.l edecekler ve daimi 
kontrol yaptıracaklardır. 

HC H.<.s'LANDIRMA lŞl 
VE HEYETLEHl . 

50 tona kadar olanının 
yüzde yirmi beşi, geri kı;
lanının yiizde otuz. bclşi 
100 tondan fl!lzlasınm ise 
50 tona kadar yüzde yir 
mibeşi,diğPr5 )t1munun yüı 
de otuz beşi ve yüz tondan 
faz'asının da yüzde50si müs
tahsile borçlandmltırnktır. 

Borçlu bulunan mahsul 
snhipleri bunları Toprak 
Mahsulleri Ofisine, ofis 
teşkilatı olmıyan yerlerde 
Zıraat llankası şube ve a· 
jıınslarına, Zıraat Bankası 
olmıyan yerlerde İıie satın 
almuğa ;mezun şahıslara 
ve mümessillere keodi va 
sılalarile tes1 im edocekler
<li-. ~akletmiyenlerin ma· 
lı sulldri ucretli na kil mi:
kellefiyetine göre naklo:u-
ııarak masrafı müstahsilin 
alacağı parada&n tenzil edi 
leceklir. 

Uorctlandırı\acak ım.lı
sulün yüzde yetmiş beşi 
teslim edildikteıı sonra g" 
riya kalan miktarın islt -
n"ldiği gibi satışına izin 
verilebi !ece k tir. 

Alım teşkılatı 

Borclandırm a işi Vali 
ve Kayma\rnmların me
mur edecekleri devlet teş
kilAhna mensup bir zatm 
veya bu işin ehli bir va· 
lnndaşın başkanlığı ve me- \ 
suliyeti altında köy ihti· 
yar heyeti, köy ~ubaşı, köy 
dağıtma birliği rei2'inin iş
tirftk edtcekleri bir heye
tin tahmin neticelerine gö
re yapılacaktır. Borçlandır 
ma heyetine reislik için ta 

Borçlandırılan tmahsu
lün alınmusı için tıir uhm 
teşkilatı kurulacaktır. Bu 
teşkiHlt, To(lrak hhsulle
ri Of\si, Ziraat Bankası 
şube, ajans ve Ticaret Ve
killiğinin müsuadesiyle açı
hıcak olan bele liyalerin 
veya diğer hükmi ve hu · 
kuki şahıslardan mürek
kep olacaktır. Alım 
teşkilfllı müstahsilin kendi 
var;ıtalariyle getireceği malı 
sıılü alacaktır. Bu teşkili\ · 
ta sevki gecH<an hububat 
bir binaya depo oluna· 

Neşriyat Müdürü 
~\im Çelenk 

C H.P. Matbaası Autakye 

tığı anket neticesi ıde hal
kın yalnız yüzde 40 ı h\i 
kilmetin savaş s\yastinden 
memnundur. 

rak ihtiyar heyetlerinin 
ellerinde kalacak ve yev· 
miye 150 kuruş ücretle 
bir anbar l>ekçisin!n uui 
mi nezareti altındu hulun· 
durulacaklar. -

Rekolte ve verim 
kabiliyeti 

Tiihmin heyetleri, ınah
sulün rekolte ve verim ka 
biliyilini çok fena, teuu, 
<. rla, iyi ve çok iyi olarak 
l>e.ş sınıfa ayıracaklardır. 
Mahsulün dekar hesabiy
le rekoltesi çok fenada 40, 
fonada 40-50, ortada 6') 
-80, iyide.18-100, çvk iyide 
100 ve dalta yukarı kilodur 
Çatal tırnaklı çift hayvan
lariyle yapılan zinıatta ve 
rim <ab:liyeti gene dekar 
hesabijle çok fenada 2000, 
fenada 3000, •>rtada 40'.:lO , 
iyide 5000, çok iyide ise 
soo:> kilodan daha yukarı 
sıdır. Tek tırnaklı çift hay 
vanları üzerinden verim 

, 

1 

kabili~eti çok fenada 2800 
feııada 420), ortada 5400 
iyide 7000, çok iyiJe 7COO 

J ve dah<l yukarı kilodur. 

Borçland:rma dışın-
·da kalan mahsu 1 
Toprak mahsulleri Ofi 

si Ziraat Hunkasr buluomı 
yan yerlere ofis adına 

Bir yalanlama 
Berlin 29A.A.- llusla 

rın Voronejde köprübaşı 
ı, urdukları hakkmda yaban 
cı üJkelerdP. yayılan haber 
ier tamamen nalandır. 
Bu kesimde Rusların ağır 
kayıplarla yaptığı taarruz 
durdurulmuş ve burada sa
va$ mevzii bir şekil almış-
tır. 

mütevassıl mübayaaci sifa
tiy\., belediyeler, ztthire 
birlikleı i, hakiki ve hük 
mi şahıslar talimatnameye 
uygun olaruk doğrudan 
doğ ruyıı m ijstah'iilden borç
landırma dışında kalan.ve 
rnüslahsı l tanıfından satıl an 

mahsulü alabileceklerdir.Top 
rak u lhsulleriüfisi emrinde 
çalışınusınn -lüzum görül· 
miyen değirmenlerden ofi 
sin tayin edeceği vasıla 

un istihsal etmeyi ve bun· 
ları tayin oluna c alt füıtlar 
la ofisı;e~t>1yın olunacak yer· 
terde satmayı kabul ve te 
ahhüt eden değirmencilere, 
yıllık istihsal vasatUeri ka· 
tıiliyetini g'"'çrnemek., üzere 
mübayaa slHihiyeti veri'e
cektir. Alıcıldr tesbit olu
nan fiatlarla peşin para 
iltı mahsul ulabileceklerdir. 
Başka sabolardan mübaya 
8 yapınıyucıtklar ve ayap 
tıkları mübayaunmlcins 
ve miktarım, aldıkları yer 
lel'i Lor~landırm a :heyetle· 
rine bildirn.ıeğe mecbur· 
olacaklardır. 

8und m b ışka ta imal 
namede kontrol heyetleri 
kuruluş ve vazifeleri mah 
- ' sulün alım fü,tJ ve !sair~ 
hakkında hükümler l\'ar· 
dır. 


