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lllnl rın har kelime.· 
sinden 5 kuru, ahnır 

Ucret pefindir . 

·H. Partisi Ka- R;~;:d~ 
: .Kongreleri Heyecan ve 
Şrın - d 1 d ~ 

huri dYlii a yapı acak en işe artıyor 
Yet Hal•· '> 1(0 .. · ar-
ngrel · · 

. il gibi erınıı, her 
11 ay1 • ~u yıldtt 
~. 1Cıode ya

~ .... •ıtr18 """° ŞlırılraıQtır . Oe~~ y • 

ı Ya v~ nahiye 
~ be Pılacak ve 
&on, Şlıyara k 25 

"e n.. crec~ktir '"\;«k • 
kongrele-

r~nden sonra 18 ilk teş
rınde koza kongrt-lerine 
bsşlanacak;ve bu I< ongr'!
ler de 25 ılk teştindo sona 

ermiş l>ıılunacaktır. 
Gerek nahiye ve ocuk-

1~:-~ ve gerekkı.ız3 kongrele 
rını~ bölgelere göre günleri 
Par~ı V_iUlyet idare heyetin 
ce c:sp_ıt_ ediler~k ilgiliie
re bıl dırılmişitr. 

ı1an 
n nıamıza iltihak eden 
ç ve Yen· d · ·ı D·· ı enızcı erimize 
~il t" 1 

"c 2A.A Oren e diplomalari verildi 
lılu ·- Deniz t r kt 
~... gUverte ve ~- 1 ~ olmak ödevinize.lir 

8~ıtrırıdım me so~l~rıle thilabesini bitir· 
aylığa terfi mışhr. 

4iJ)ln~bayıarımıza Bunddrı sonra Atatürk 
~ıala,ı-ı veril anıtııuı merasimle çdenk 

l\1oskova 3 A.A. -Hus-
hnsını Husyadaki durumun 
vahuıneli i milletten gizle 
memektedir. Gazeteler Jfos 
ordusuna hitsb~n ııeşr~ttik 
leri yazıl&rda diyorlar ki: 

"- Rus milleti, kızı
lordunun sarfettiği geyret
leri heyecan ve neşe ile 
takip ediyor. Stalinin emri 
yerine getirilmeli, emirsiz 
b:r tek mevzi bırakılma
malıdır. Düşmana kahra
manca karşı koyan Hus 
ordusuna itimadımız var
dır,, 

DOnneh .. 
• • 

~e Genel Kur ko_nmu~ •e ge<_:il resmin\ 
\.:Ilı,~ ~~ Mareşal ~utea~ıp davetlilere bir" çay 
.. , l 

1 c Arnirısl zıyafetı verilerek tören 

rı lgeçı-

dinde \ e deniz rnUs- sona ermiştir, 
~ tırıa Yllks•k M "11" Ş f • S~r1a bir~k ı ı e ımiz 
l,._ h~·.r bulun Güzel sanatlar ser-

lb ••tık 81 m . . . 
~it deniz h ar gısını ziyaret etti 
~le lllerı1 ll" arp lstanbul 3 A .A.- Mil 

l.ı-.. __.,. gtUoda ) .. Ş f c·· 
· ~düt ö 1 e .. umhurreisimiz Is S'e Seve g 8- met Joönü, beraberinde ba 

'it Qliı lanl ca- yan lrıönU uldu~u lıalde 
ın~ ı san dil .. 1 
~~ a. törene ba .n. g~ze. sanatlar a kad :· 
~•t. Bund ş mısını zıyaret eylemiş ve 

k •ubayıa~~ orada İstanbul Valisi ile 
,,~lıçları takıl- k~labahk ve seçkin bir 

l4ll'ı Veril . kutle tarafından karşılan-
&oh rnış- mıı;ııtı ıu· l .. Şe 

~ler .. ~a subay- ."' r. :nı . .1.. f sergiyi ge1-
"8llbadır. Ukul ' :•ş ve _butun eserleri göz 

~llu Yhk lerefj , ~n geçırerek ayrı ayrı iz.ı 
bi~L 0\tnın d" hat almıştır. 

t~~ı...ı~iind; "ıye ' 
"ili( su. • k 

11~r nıertebect ~ 1 tisef 
Q ır H e Veki

limiz 
t~ ~ 4Yat ttn-
~cııı. ruuda f e

htını~ş ~e Türk 
'' c.e . ~bı~ ~aıif ~ z ko-

'llY clerıni 
L tchitle · ~n 

~ q'tır 1 rının 

linyit havzasında 
tedkikler yapıyor 

Dünyanın en 
kanlı savaşı 

başiadı 
• 

Almanlar üç koldan 
cenuba doğru iler 
' liyorlar 

Berlin 3 A.A.- Don 
çevresindeki savaşlar gt'liŞ 
rnekte, Alman ve mütte
fik kıtalar Stalingrat demir 
yolunun cenubuna varruış
bu!unnıaktadır. Huslar ko 

1 buı nehrine doğru kova
lanıyor. Kaçmakla olan 
llus rı.ıotörHi kolları hava 

ı kuvvetlerimiz tarafınd;;n 
şidd .. lle lakib edilmekte
dır. Birçok düşman tankı 
lahrib edilmiştır. VoroJe
jın şimal kfl..ı;iminde J{us' a 

) "~Jrıııdun 
,, Pd·ı 1 Şefin 

ı ıt Şefin 
~ ~biı· 

. Kütahya 2 A.A. _ lk-
ı tısat Vekili Sırrı D f l ,_ . • ay re u 

llHlındekı zevatla b" l·ı. 
d"' T ırı.te 

rm taarruzu akim kalmı~ 

ve knrşı taerruzlarla ;-;e:. 
dikleri yere atılmışlardır. 

tı.}• lıe ınde Yük. 
-'lll,b Yotin.ı l.·· 
bı...'cr . '" uu
ı~e•rııııe bağ. 

)eti . ıtlaşınak 
~l•tı tbııin haki 
)a~tn 8rasın<Jaki 
ı . ~I olacak 

ıç\fl . sı 
dtınıa 

un avşanlı Linyit havza 
sında tetkıkatta bulunmuş 
ve akşanı Değirmisaıa gi 

den Vekil Oradaki Linyit 
OCaklannı teftiş elnıişt· lk . ır, 

lısat Vekilimiz bu){ün 
saat 20deKutahya l:-ıtasvo
nundan g~çerek yolunu de 
V arn etmiştir. 

Hudapeş~e 3 A.A.
Ofi sıj uısının C"pheden ul 
dığı hah<'rlere göre Fon 
Bok ordusu cr-nupta Ü\' 

koldun ~lerıernektedir. 
Hüyük Uon nehrinin g' 
çıdiad.. dür·yanın en kaıı 
lı savaşlarından biri ~ere
~·tn etmektedir, 

Hitler 
Rusyanın pet

rol, buğday ve 
kömürüne ka-
vuşmak istiyor 

Almanlar cc~nupta 

15 bin tankla hü-
cum ediyorlar 

:\1osk·Jva 2 A.A. 
Moskovtı radyosuna göre, 
c phenin cenu'lJun•fo ve 
Donun cenub ayaklı:ırı~ara 
sıııda !u~si11 birmeydan su
vuşı başlamış bulunmakta 
dır. Almanlar savaşın baş 
l:mgıcıııda ~alik oldukta 
rı 40 bin tanktan en az 
ü~te birini ve 3 havcı ordu
sundan üçte ikisini bu cep 
hey~ siirınüşlerdir. Bitler 
şimdi Hu~ pelrol, buğday 

ve kömürüne kavuşmak 

için acele t:ıdiyor. Husyu 
bu sanayi hölge:erinden 
mahrum eoildikten sonra 
tehlikenin büyüklüğünü 

unlumıştır. Fakat geriye 
~kilme pUlnmıo artık dur 
duğu ımlaşıhyor. Stalin Kı· 
zıl orduya her ne pahası 

na olursa (llsun mukclve· 
met emrini vermiştir. 

Şimdi Rus kıtuları Al
man sayı üstüıılüğünii 

yenmek için yeni bir tab·
ye kutlanıyorhır. Tank 
birlikleı ile hava birlikleri 

Glnil aaçon sayuar 
10 kurutŞtur 

c;andi 
rlindistana is
tiklal istiyor 

Ve b iş üzerinde 
hıçbir munakaşa ka 

bul etmiyor 
Bombay 2A.A. l;anJi 

ııeşretf ğ'i bir yazıd.ı ui-:-, or 
ki: 

"llusyayı ve Çini Ja
ponyııya karşı tehlikeye sok 
ınak is temedığiruiz gıbi, 

Japooyı:yı r!urdarmak ve 
~,:ini kurtarmak istiyoruz. 

Hindistundaki bugün
kü bu hazırlıklar vaziye
tin icaplarile uygun de
ğildir. Bu hazırlıklar da· 
hu çok urlhrılnıalıdır. Biz 
kendi mukadderulınıızdu 
bizzat kendimiı amil ol
malıyız. Hindistana kayt 
s z şartsız isliklfıl verilmrsi 
için ilk tedbirler ,5 gii· 
ne kadar almmalı ve nrn 
vakkat bir hükumet kıı
rulmuhdır. İstiklal mese· 
lesi üz<>r.inde hiç bir mü
nakaşa kabul etmiyec ğiz. 
Ancak ve yalnız teferrüat 
üzel'inde J ngilizlerle rn üna 
kaşaya girişebiliriz. 

arasındaki işl•irliginin ı:;ık
laştırı!musı çı'k iyi ııeti
celtw vermiştir. Bu arnda 
bütün Hus köylerinde 
ışıkların sö ıdürülmesi de 
emredilmiştir. 

·~ı~r.wrı c •- ı crm 

R;;K;por Cenupta 
l Rus gerileme 

cu arı si durdu 
Bütün dünya 
sporcularını 

Rusyaya yardım:. davet 
ediyor 

fo-;kov..ı 3 A. A. 
llus spo cuları dun huradd 
bir mitırğ y.ıp.rnk lngiliz 
V!;j Amerıkun :sporcularile 
bütün spcrcularını Hus 
yayd yaıdıma dıtvC't eyle
mış ve lıir karur sureti 
kJhul etmiştir. Bu karar
da deniliyo· ki: 

"- - \ ..ıkıt geçirmPyiniz 1 
B l !emok zam anı geçrr. iş· 
ti:-. Biz elirnizden gelPni 
yapmak kurarmdayız, Ya· 
par.ağınız yurdım yalnız j 
havadan olmamalıdır Mil 
lıyt;Ueriniz her ııe olurs... 1 
olsun Hitlerizıni yıkıqak 
İ~!ln bize yardım ediniz .. 

Şiddetli savaşlar de 
vam ediyor 

Stokhı·lırı 3A.A.- Ha
vastur: Fon Bok ordusu
nun cenupta f-ısılasız iler
leyişi <.lev ... :,ı ederken, Rus 
ordusunun durumu gittikçe 
fena bir hal almaktadır. 

~toskovudan bildirilen 
haberlere göre, Doğunuıı 
cenubuııdnki l{us gerile
meı:;i durdurulmuş, Staliu
grnt iı7 erindt:ki tehlike hu 
fiflemişlır. SuvJş ş"ddtt1e 
devum ~ 1 t dır. 

B< rl.ııe, g~re, Huf o 
fuıı ceııubunJu çeıril t> 
Alm.m ordulaıPıın öncülni 
Je l{us ordulaı ınnı ardcıla
rı urasmda çarpışnıalLr 
vardır. Jki taıufın ana 
b:uvvetli arasında ht> IH.İZ 
temas başlamamıştır. · 



Sayfa-2--

Sonbahai bay , 
van sergisi 1 

Bu sefer daha ~zen 
gin bir şeki\de açı

lacak 
Geçeo · mayıs ·ayında 

yapılan ilkbahar rvcil h:.ıy 
vanlar ı:-ergisi bsyvan sa
hipleri arasında çok~ iyi 
karşılanmış ve gelecek 
sergiler için hazırh 1dııra 
başlcınmıştır. 

Evcil hayvanlar nesli 
rıi isJah etmek için yapı 
hm bu sergilerin ikincisi 
olan sonbahar sergisi k.ha

zırhklarına başlanmış bu- \ 
lunmaktadır. Sergi birinci 
le"Şrin ayı icihde şehrimiz 
de açılacak vt- geçen ser
gide olduğu gibi derttce u· 
lan hayçım sahiplerine :t.en · 
gin ikramiyeler dağıtılacak 
tır. 

Bi \hassa köy lüledm izi 
ula kadar eden bu sergi için 
luıyvan sahiplerinin şimdi
den hazırlanmaları ve hay 
vanlarınırı bakımma önem 
vermelni Hlzımdır. 

Çok çocuklu 

• 

.. 
gore 

Birçok Rus grupla 
rı çenber içine a 

lındı 
Berlin 2 A.A. - Alman 

a.iam;ı bildiriyor: 
Askeri baynaktan bi l

dirildjğiııe göre-, uşağı do· 
ııun cenubunda ilerliyen 
Alman orduları birçok 
Rus gruplarını .._parçalara 
ayırmış ve bunları çem
ber içine ulınıştır. 

Berlir. 2A.A.- SaHlhi 
yd\i askeri mahfillere gö-
re dıJğu cephesinde 21 
temmuzdan 3 l temmuza 
kadar 641 l:av:ı ~avcı şla

rmda, 66 s• uçaksavarlar 
tarufrndırn ve gerişi yerde 
olmak üzere 804 düşman 
uçağı düşürü1 müş ...:eya 
tahrip edilmiştir: Bu müd 
det içinde Alman uçak k c.
yıpları 61 uçaktan ibaret
tir. 
Fransızlar bir İngiliz 
uçağım düşürdüler 

Rabat 2 A.A .- · 
Kazahlanka üze-
rinde uçan bir ludBiz uça
~ı iki Fransız avcısı t11ra 
fından kovalanar ık düşü
rülmüş ve 4 kişiden iba· ~nneler 

, ret ohm müreth·batı göz 

istisnasız ikramiye allı ed ilmiştir. 
alac~k Rus teblıği 

Evvelki günkü sayımız Moskova 2A.A.- Gece 
da ~·ok çocuklu annelere yarı .n neşradilcn te!ig: 
3~ ar lira ikrami}e veri- Dün kıtalarımız cf)pbe 
leceğini ve ikramiyelerin nin bütün kesirnlerbde 
dağıtılmasına başlandığını düşma ııla dövuşmü~tür. 
yazm1ştık Cephelerde önemli bir de 

Bir kısım okuyucuala· ğişiklik yoktur. 
rın' ızdan ciün aldığımız S 
mektuplarda ikramiyeleriıı ümerbank 
yalnız fakir annelere mi f b k 1 d 
yoksa zengin fakir bütün a ri a a riJl a 
aııneiere mi \'erilece~iniıı yılda 90 milyon 
izab edilmesi istenmekte· 
.1· metre pamuklu 
uır. 

Bu hususta iJgiJili ma l mensucat ya-
kumlar nezJinde yaptığı- 1 pıiacak 
mız tahkikat neticesinde J lstanhul ~- SümerL:mk 

komhinelerirıin pamuklu 

Arnerikacla \ 
60 Milyon kişi Ruz 

veltin emrine giriyor 
Vaşington 3 A. A. -

Amerika parlt'nıentosuna 

yeni bir kanun p ruje3İ ve 
rilnıişli r. Hıı proj l"ye göre 
ı::ava~ dt:.v am ettiği mü<l 
Jetçe 60 milyon Amerika 
lı Ruzveltin emrine .verile 
cc:k ve Huzwlt bunları is 
tedıği ~ek · lde kullanucak
tır. 

Alman paraşütçüle
rıne karşı 

~1oskova 2 A.A- Bü
tün Rusyada ı~ık ' ar n karaıD 
tılması i('itı emir verilrni~
tir: l.3undıın başka düşman 
praşütçüleri hukkmda hal
ka yeni emirler verilmiş 

lm\unmaktadır. Bu emre 
göre. y~re inebilt·cek düş 
man p ·raşütçüleri belki ye 
ni mahsubi ~ akmağa, hay· 
vanları zehir emeğfl ve 
harman makinelerini buz· 
mağa çalış3caklardır. Rus 
halkı bu ihtimallere karşı 
peroşütçülerle s'lvaşmağa 
duvel ~dilmektedir. 

Doseldorfa 
Çok şiddetli bir ha , 

va akmı yapıldı 
Londra 2 A.A.-Dose\ 

dorf şehrine dün akşam 
lag liz ·hava kuvvetl~ri ta 
rafından çok şiddetli bir 
akın yapılmış 150 den faz· 
la 2 ton tığırlığıoda bom
ba ile pek çok yangın 
b:>mbaları atılruı~hr. Bu 
akın 50 dekika sürmüştür. 

lranda kabine buhranı 

ikramiyelerin, zengin, fa. ı' 
kir göz'.! tilm eden b veya mensucat kapasitesi srne· 
d1ha fazla cocuğu olan de 90 milyon metreye çı·( 

• T~hran 3 A.A. - lran
dı:.. kabine buhranı devam 
etrnektudir. Rnlementodan 
bir he-yet şahı ziyaret eue 
rek iş b .ışın:. gelec ~k yeni 
kabine hak~ ında kendislle 
görüşmüştür. Tahrandaki 
İngiliz ve Hus mshf illeri 
kuruh:rnak yeni kabinenin 
muah•~de ere sadık kala· 
cağına emin görünmekte
dir. 

mınelt!rin hepsine verile- karılmıştır. Hu miktar, bu 
Cf ğin i öğrendik . Kanun tün yurdun ihtiyacını, hm p 
bu hususta istisna gözet· zaruretlerinin doğurduğu 
menıekl i. dir . nisbetlere göre tesbit ede 

Ticaret Vekili 
Anka raya dörıdü 

Ankara 2 A.A.- Ti
earet Veldlimiz Doktor 
Hel•çet Uz, garbi Anado
luda yaptığı tetkik gezisiıı 
den dün Ankarayu dön~ 
miiş ve kendisini burada 
bckleyt-n lstanbul ve İzmir 
Ti car et odaları Heyetleri· 
ı,, görüşmüştür. 

- - -- - -

.Neşriyat Müdürü 

~e im Çelenk . 
l: H.P. Mttbaası Autakye , 

ce.k nuhiyettedir. Yani va
laudaşa, r;enede hiçbir sı· 
kıntıya n ıaruz kamadan 
beşer metre mensucıt ve-

• 
rilebilecektir. 

Kış aylarına ait pı-ımuk 
lu kııponu ic·vziatı Ey:tlid(· 
başlayacaktır. Kuponl ar 
h tik dağıtma birli~leri t · 
rafınd.m dağıtılacak ve bu 
sefer lı!!yilik!er ihdas edil 
miyecektir. 

Kuponlar, intizamı l • -
mjne yarayacaktır. 

Kayıp çek 
' 113135 Numaralı im· 

Satllk kiıap 
İt:;kımderun Gümrük Baş 

ınüdürlıiJtündP,n: 
lskenderun Gümrükk

ri başmüdürlüğünde mev· 
cul 653;cm Almanca muh
telif kitııp1a 15 adet muh 
telif kilis'! tarihi ve albü 
mü ile notlan, 28 ağus· 

tos 942 c~uma günü açık 
arttırma ile Başrol dürlük 
binasıoda satılac:}ktır. 

izahat iste~enlerin le
kendt run İthalat Gümrü· 
ğüne müracaatları. 

3,6,15,18 

zasız bir çek <aybolmu~
tur. Y enİıiİ kesilec ... ğinden 
hükmü yoktur. 

Satthk 
Kır :khan Malmüdürlüğündeo:. ~ 

Parsel Talıı ir l'11pu ~ltıhall~ Mevkii Ci
1181 ;~tlı-

No. ~o No ve k\iy r1l 

tn~ 
kanatlı J!ikkllll tııt ~ 

hail~ 10": 
249 40 113 lrnrluluş 
249 41 -1115 
249 41-2 1 n " ,, " ılP 

" , tı~hçesi,, 'jflJ_ J 
..,, 

449 'l5 " " ev ııııf :"q 
halle 9 tfY 

" " t a f11 :.ılı 
,, 4 No. sok. ,, ~ 

49S 15 
5 .ı1 23 
308 25 
309 27 
310 29 

,. 

" ,, 

,, Oll" 

" " 
" " 
" 

,, 

311 31 
249 42 2 

" ız~ 
" ,tP 
,, ıı' 

:.· :: ~ ,:~.! ,, ,, J 

kıu«Jluş Karuin~ hlrla " 
cir gediği ı~ 

108 97 1-1 ,, karameıar tarl8. " ı 

76 83 8 

109 98 2 meyveh1'" ı1S 
110 99 3 

,, " ,, 8~ 
\ " ., " ,, ~ 

ı ıı 10'.l 4 " ,, ,, 1119ıf 40 
47 39 11 Torun ç,taltepe ttırla 1,s 
48 40 12 ,, " ,, ,, ı 

127 109 81 ,, ,, ,, ;ir e ...tı 
Yukarıda mevkii. kı\'nıet "e "" tttr · · arr' .~~il 

h rn ütei_?.ayıp eşlıastan ın~Lrük 19 p udoP" .. 
lüı. rnü!kiyetlerinin satışı 20 g:i ıı .'0 ı7,.....8 
m üza yed eye konulrn uştur. Talipterııı ~si 
wrtesi günü saat 10 da Kırıkh811 ri ı 
odasınde mütlışekkil komisyona. gı:1~irı;~t' 
hizalarında yazılı depozito akçasıle 
etmeleri ilan olunur. ·ıtit· 

Not: Bilumum masraflar alıcıya 81 S 
Sath k tarla Açık .,ı 

\utak'i' ~M 
' 8sıP"-Hat~y De-ft9rdarhğından: 

Mevkii : Çekmel:e cins\ 
sulu ağaçlı tarla ve su 
parsel N. 15 kiymeli 1165 
lira kimd~n meb uk o!du
ğu . Yusuf oğlu Al~ Sikyas 

Yukarıda evsafı yazılı 
bahçenin bir ı:ıenelik icarı 
müzayedeye konularak 
5- 8- 1942 günü saat 10 
da ihalt-si · yapılactığmdan 
tıılipler in % 7,5 teminat 
makbuzile Defterdarlığa 
müracaatları. Dellfiliye' 
ilan ve sair masraflar müş 
teriye aittir. 25,29,3,5 

ilan 
Vakıflar Müdürlüğiinden: 

Hoshın erek ve Karyt:r 
köylerindeki vakıf zeyt n-.• 
lerin 942 h~sı l at.fblışı bir 

hafta uzatılmıştır. 6-uğus 
tos-942 perşembe glinü 
~aat 15 de yapılacaktır. 
isteklilerin vak1flar idare
sıne müracilat\arı. 

ilan 
Vakıflar l\lüdürlüğüden 

Süveydiye nahiyesine 
ba ğlı Cedid köyünde dc.
niz kenarında 268 parsel· 
deki kumluk tarla ile oda
lar üç seııe .uüddetle •ve 
pazarlıkla icara verileceğin 
den istı?klilerin vakıflar 
idaresine müracaatları 

m ahb:e~ •,11' 
'fakSl~ilıf 

roası hll ret' • 
sının "

8 ~ 
\aştırıJ(ll" 'f.lt,; 
iza lesill; ıı>'.' 
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