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•inden 5 kuruş altnır · 

1 

Ucrat P•tindir . • 
GünD geçen uyataP 

10 kuı at\ur - • 

}>eni Milli ıı .. d , i lV6U a-
Q(l istikrazı tah .. 

.ll . ' ~lJ .. vı erı 
9unde ·rb 

ikram· 
1
. n 1 1 aren satışa çıkanldı 

nı i 1 ıye ı ve faizli olan bu t h . 
~ etrnek . t· 1 a vıller, parası 

ıs ıyen er ıçin .. 1 Ol"k en sag am ye en 

lah11ill e~mel bir 'gelir kaynağıdır 
derın satışı 30 eylUle ka-

Ank ar devam edecek da üta ISA 
il hib .A.- MiWı 11.'l"'d f k aren tY u a ea lah ·11 · 
'dcır d satışa çıkarılacuk b vı erı 1·arın· 
~Otun eva~ edecektir. ve u satış 30 eytQle 

lııııkını Mılli da\'alarJa çok · 
~Çık •zırı Milli Müdafaa "hr nassas ve şuurlu oları 
tı-r . ~rılrnakto <ıla b dı ıyaçlarını karşılamak Uze 
r. ıstık n u evi l . r 
ili' tııtb rrızlar ve tasarruf b e lıs ıkra:ınıa bütün di-
~ ıı..l. _ et ve alak ono arına kttrı.ıa oöst rd. 

'""·ıetı ayı g~stereceğ· .,. e e ı-
~ft if e alakadar m ·kamı ı sUphesizdir Hu mil-
~'rı ;uedı erken tasar~·ufları~~~ hadlkımızın Milli bir va 
·••· acakı ıçın e "ok .. l . "~ıııda . arı bu seni Milli -~ guze bır plas 

litı la ~•!hassa şu noktaları m?dafa& tahvilleri 
' IOQhvıllerden y··, d . behrtmektedir: 

' 500 uz ~ Yedı faizli 1 ' 'n v~ 1000 ü d 0 ar. kUJ•ür er 
l latıv· 1 • Y z e t- ı ·-·· ~t, . il ~r de 20 100 200 ·:v aıuı ve ikramiye 

)ti ... rnıyelj tahv·ı· t t hralıktır. 
tın ı ıere ber k te \rll YekOou 100 b" . eşıdede çıkacak ilır . 

'• ı tele be Hl hrııya yak d ' •mı 
'ıt. ~e . ş faiz verildi~ine ın ~r •. Bu tahville-

~~ ~U ık.ramiyeli tahville göre, faızlı tahvillerle 
~ lltıı, :~~ ıki 20 lira kıym:r a~ası~~aki faiz farkı o-
"fa ~it" maktu ve bu 40 kur': e ... r .tahvil i~in 40 
~İt ılecek ikram· 1 . ş 88hıbıne sened~ ik' 
li'lk .. ~~ni bu hesab~ygeöerc hıştir~k lıakkını vermek~ 
'b ıç,ll 40 . re, aınıl b 'k . 
l!~t~dir kuruş mikUırındrt ı,· ~ ı ramıyeye iş-

l \eni t . ır faızden feragat el 
•ır.. ahville . .. ~ r flıı oetı" .. f . •a lcıtı Ü ... rc.cegı aıze r 

,, ıı oldu~ zer?eıirıde yazılı kıym gtte ırı~: Bunların 
ııt fiUna ·· e en yuzde hA.. 
t.. llcıtı\dığ gore yani Yiiz liralık b" . ucv nok 
- Yuı...ı ına rıuzaran 95 ı· ır tahvıl 95 lira 

L· ·.ae 7 358 . ıranın yüzd 7f . . 
b l\••ıl k, 1 bu\ınakta•l e aız hııktkat-
~ ı ı· u . ır 

Olma ' nı~e\i tahvillerin d h k" .. . . 
1 tt1lıv·ı11Yıp Yüzde 5 3o3 tU e a ıkı faızı yüzde 
~r" ,.r b" ' r. 

r. ıtıdıı • ılfırnum de\'l~t .. 
1111 ti ı_. •enıiuat aı!. ı \:; nıuna'casa V"' DlUzayed 
lı l'UI K'.-lRJ oıır..tk l e 
~I ed; e~~~. devlet satışlarıııd latııbaş kabul etfilece-C .. Klır. a aşabaş olarak ka· 

Urnhuriyet H lk p . . . . a artısının 
~"rt" bır febligv İ 

ıce Y d 
ar ım yapılmasına kar . 

~ıık talebelere t bl' ar venlen 
ltıb ~ra 14 e ıgat yapılacak 

~ Utıytt A.A.- . . 
lt11~1 Sekr Ha~k Partisi sıne ımkAn görülmüştür. 

~dilrnillt~terlığinde teb- Bunlar~ eylQl sonuna do"" 
~ -ı ır. ru teblı"" t Et 

~arııee lf· 158 yapı'acakhr 
<tileğ·ıyl ardım yapıl- utlçeklnin gösterdiği imkA~ 

~h.. e rnu sızı ar yU U d ·«<aıı y" . racaattu f 1 z n en bundan 
~ "rıca~z ~rce talebe- ta.z a yardım yapılamamıı 

ltlif s Pek azının ır. Boş yere cevap inliza 
Uretıerle hiaııye rında ve nıüracaatt,. lbuJ 

nulaıanıaaı rı·ca l u o unur. 
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SAYl~I 2 KURUŞTUR 

o kak Stalingratta 
savaşları o u or 

11! 

Almanlar şehrii. bir kısmına 
girmiş bulunuyorlar 

lngilizler Marş k•yılarır.a va T obruğa iki 
küçük çıkarma yaptılar 

Berliıı 14A.A.- Bu- de izaç uçuşunda bulunan 
gün nt>şredilen hususi Al- lngiliz uçakları dün ak-
man tebliğinde, Novoro- şanı Bremen ş?hrine bir 
sis~ sava~la?nın bilançosu ; tethiş ak'ım yapmış, ~hir
verılmekıedır. Bu bilanço ı de yang(Dldr çıkarmıştır 
ya göre 21 ağustostan ~l 1 Siviller arasmda ölü ve 
eylüle kadar bu bölgede ı yaralı vardır. 

Almanlar Ruslardan 10500 Hirçok kliseler ve has-
esir, iki zırbh tren ı 34 ta hanelerle kültür abidele-
top ve çok miktada silah ri harabolmuştur. 
ele geçirmiştir. Bununla lngilizler .Manş Kıyıla-
berab~r Ruslar şehrin do- rmdıt küçük bir ihraç ha 
ğu VP. cenubunda hail\ mu rekflti yapmağa feşebbüs 
kavemet etmektedirler. etmiş fakııt vaktinde ''Örü .., 

Berlin 14 A.A.- Al- len bu hareket derhal ön 
man tebli.tı: lenerek üç subayla bir Dö 

Kıtalarımız stalingra· golcu subuy esir edilmiş 
dm doğusundaki müstah- tir. Diişman dün gec~ 
kem mevzilere girmişler- tobruk lırnumna da bir 
dir. Burada mevzii düşman çıkarma yapmış fakat bu 
hücumları püskürtül nüş- çıkaroıa teşebbüsü de bir 
tür. düşman savaş gemisinin 

Balı Almanya ilzerin- batırılnıasile akamete uğ
ramıştır. 

Stalingrat taarruzunu 1 

HİTLER BİZZAT CEPHEYE GELEREK 1

1 HAZIRLAMlŞ 
Londra 15 A.A.- Bu- hazılıyorlar. Ruı-ıya falhe- ! 

günkü gazeteler Almanla- dilmiş deği:dir. Rusların 
rın Stalingradın şimalinde şidd~tli müdafaası Stal~ng 
trakki kaydettiklerini, di- rat önür.deki Mareşnl 

ğer kesimlerde ya durdu- Fon Bı1k ordıılarmda mü 

P. Genel Sek-
reterimiz Mu~fa 

Muş 14 A.A.- Cum
huriyet Ila1k:Partisi Genel 
Sekr~ter i Memduh Şevket 
Esendal dün buraya gel· 
miş. uirinci umuini Müfet
tiş, Vali, memurlar ve halk 
tarafından karş~lanmıştır. 

Almanlar Sta
lingrat önle-

rinde 
YEN1 TANK TABİYE· 
Sl KULLANIYOR VE 
lLERILEMEYE DEVAM 

E01YOHLAR 
1\loskova : 1 S A.A.

Röyterin Hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Stalingr at 'Tleydan mu 
harebesi kati bir iınha 
ınnydan muharebesi şek

linde devam ediyor. \fa
r~şal Fon Bokun butün 
~icdetile yapıığı taarruzlısr 
la Almuıı kıta 1arı cenup 
ve cenup batı bölgelerin
de ilerilemişl~rdir. Çolc 
ağır tank suvar toplanmn 
ateşind 0 11 k urtuloıck i~ n 
Almanlar yeni bir tank ta 
hiyesi kullanıyorlar. Alman 
lımklan köşe şek inde bil 
cu:11 ediyor. Kafkıasyanın 

iki ucundaki s:ıvaşlar YH· 
vaşlamamıştır. Almanlar 
Mozdok bölgps'nin eo yük 
sek yerine kar yalmağa 

bJşladığı içi:ı buradan ç~ 
kilmişlerdir. Almanlar he 
defl~ri olan bir limana dol 
ı u il~rliyıJrlar. ruldukhmm veyahutta him sahneler:..çacaktır.diyor. 

püskürlüld ü ki erini ııi yazı- ....,s~Ô~N!'!lll!D~A!ll!'K':.iiir~Kll!IA----aı-mum;ı::;:;;xrı::. 1ı1__.,mı1.ı---•-mı 

yorlar. Nüz Kronkil: 
"Almanlar 1'endileriııe 

tabi milletlt·rden yardım 
görmektedir. Bununla be
raber Alnıan'ar korkuuç 
insan ıe melr.eme kayıp' -
veriyor. 23 Ağusto;;ta bü
yü)l taarruz için Hıller 

cepheye gelnıiştir·3 Hoftr.
dır çok çetin savaşlar olu 
yor. Almar.ıl?r Huslaıııı 

malzeme ve bilhassa havı 
üstünlüğü yüzünden öyle 
ağır darl>oler y"yorl.ır ki, 
kandilerini kolas kolay 

1 

loplayamıyacaklar.Tebliğ ve 
askeri muharrırlerin son 
günlerdeki ifade şekilleri· 
ne göre, Almunlar Hus
yada a~r bir kış daha 
geçirmeye hazırlanıyorlar \ 
ve A'man mi11etini bunu 

St~lingratta meydan savaşı son 

haddine vardı 
Şehrin sokaklarında çarpışmalar otuyor 
Loııdra 15 .A.-·,J~ilız g1zetelerine ~öre,~talingrHd 

k3pııarınd ı şidddli ç<ırpışoıalar olmaktadır Ruslar 
yalnız pır .1k m~ddfao i!e değil, fftlrnt birbiri 
karşı hücuma g •çmekle tenı.ıyıiz c:d'yorlnr. 

Durum vok vahim clmakt herdevnmdır. 
sav.ışı t'n son şiddetini bulmuştur.Almuııl ır 
misli J:{örülme niş bir g,ıyrdl s11rrediyorlur. Bununla 
beraber bir ~ok noktalarda durum Huslnrm lehindedır 
Alın rnlar S • 1ingrat k ;pılannu varmıştır !jimdi so· 
ka klcırd 1 s~wı. şlnı uluyo;. Buruda serUcst kalacak 
Al:nanl. rın hav·1 lrnvvı!tleriııi lngiltcn: üz.:•rine gön• 
d •rc..;ekl ri Ş••?!Psiz•iir. 

Bü ün l ıgiliz bası ıı bu durunu ince.liyerek Rııs
y ıyu .:d n gelen yardımın yrpılmasını ve hu suretle 
Almau hava kuvvttleriı.in lngillne üzerine Hkm 

ma\arın•n önüne geçilmesini h;l~mekl"'ılirler. 



s 
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Ticaret Vekili Kayseride 
Dokior Behçet Uz Mahsul alım işlerini 

gözden geçırıyor 
Kays •ri 14 A.A.- Ti- I ve siloları tedkik etmiştir. 

c·arrt Vekili ))oktor Bı>I.- Doktor Hehc;ell.Jz K.ııy 
ÇPtl z diin \ alışihan v' Kay seride Ka}'seri ve Niğde 
8t:l'l istııs~( nhıııııda kar~ı· \'alilt-rile jgörüşmi•ştür. 
lanmıştır. Vekil liÖ)lÜnim Buğday alım ışının ağır 
borçtın<lığı mahsul alı n gıt:nt:si hukknıda memur 
işlt-rini gbzdrın gt ı;irmiş hulu görü~&n Vt-kıl a 1ı! 
VP alım memurla11 dnn mın süratlendirilmes1 iı;in 
iza\ıat tıhuış a ... ro tavsiyelerde buluı:mu ~tur. 

~~~~~~~----~~-..-~--~==~--=:!-~~==~s.u~~ ~ !"'.! -

Çeltik koope- Bombayda 
r atif i yeni kargaşalıklar 

çıktı 
Bugün Kırıkhada Anknr 14 (Hndyo ga-
feşekkül ediliyor zetesi)-
Kırılı:hun ve Heyhani· Bugıin geh n tdgraflaı 

yr. aıiislahsillcrinin iştira }{ornbayda yeni kargaşa· 
kHe yspılacak olan .. çe!tik lıl<lar ç1klığını hildimeı.--
taı ım sııt•ş koopt'rtıtifi bu ledir. Bir dPğirmen\ yıığ"· 
J!lın teşkil edilecektir. ~1m ma dmek istiyen 3000 ki 
taka Ticaret !\1üdiır ü şi iizerine polis ateş aı;mı~ 
Mümtaz Karacı bu .;a':lrth ı "e bu yüzden üç kişi öl-
koope atifin tl.!şkili içi Kı- müş birçok k'mseler de ya 
rıkhuna gitmiştır. ralanmıştır. 

j}emleket için büyük Yenidelhi 15A.A.- Hin 
bir kauınç olan .koopı-ra- distan meclisinin açılııi<'Sı 
lifin kuruluşunu memnu- ınünasebetile talebeler so-
ııiyetle karşıladı. kaklarda" Kahrolsun mrc-

1.z m .·fte lis, yaşasın istiklal,, diye 

• 

Sellt::r kağıt f abri
kasını bash 

lırnit 14 A.A.- . Gun· 
leı denb,.rı f .. sılalı surette 
yağ.ın yağmurlar yUzlin
den lzmit kağıt fobrikasını 
ımlıır basmıştır. Tren sefer 
'eri bir müddet için dur· 
muştu~. Yağmur dinerek 
hava , çı'ımş o!duğurıdan 

sular çfki1rnektedir. 
Ze}'tinyağı ve sabun 
satışı serbest bırakıldı 

Hatay Vı:l liğiaden: 
Zeytinyağı ve sabuna 

Ticaıet \'el•fı.ldince tespit 
f' lılen ('8 ı · fıatlarla bu fı
tıtldra btımıder. h spit t•d -
len mah.ılli azami ı:-alış fi 

• al\nrı 12- ey Ol-94.l taı i
lıioden itıbaren kaldmldı
~ı Tıcarel \'ekalctınin 14· 
9-942 ttıJ jh \'(' 6~ 10 81 

}ılı tel emirleriıw b.ııı· ıı 

ilôn olunur, 

Düzeltme 
12 EylOI 942 tarihli 

niish ımıda çıkan yapağı
laı· hrıkkıııd ki iıarıı ı t~ 
fıkrasıııın h •Şındu h'r (A) 
< ksik çıkmıştır. Fıkr,ı şöy 

ıe b iŞlıyac ı !<t ır. 
H-A Fıkrnksm n .... ) 

di:ze tir ve Gziir dileriz. 

Kayıp nüfus cüzdanı 
i~üfus hüviyet l{fiğıdı

mı kaybettim. Yen'sini lda 
cağımdan eskisiniıı lıükmü 
yoktur. 

Ulucami 'Dahallesindeıı 
Ş:.ıhap Borat 

eşriyat jlüdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matba~sı Aııtu~ya 

bağırmışlar ve polis nüm 
rnayişyilere miidııhale et 
m ~k wrunda kalmıştır. 
HUS TESL1G1NE GÖRE 

DUHUM 
l\loskova 14A.A.- Hus 

t~bl iği: 

Stalingratta kıtalarımız 
b thda -:nüdafaa 8avaşı ver 
mekt,,d'r. Bu kesimde 
şiddetli savaşlar olmakta
dır. Di.işman buradaki Hus 

' mevzilf-'dnde bir çıkıntı 
yapm;ığa muvaffak olmuş
flada bu duı um sonradan 
düzelmiştir. Bir~·ok düş

man hücumları püskürtül 
müştiir. Alman kılaları 
şehrin keııhr mahal!eleri~ 
de ç rpıijrı nkta~ır. Alman 
lar Husla ın çok şidd tıi 
rnuknvemPt'ne rı ğnıen ı
Jer'ı mekledir. 

~loldıo1m 14 A.A.
Bıırnya gelc·n lıaberl<·ıc 
}{Öı e bir Alnıaıı lıirliği Sta 
lingrat şehıinin önemli 
f brikal:ır buJıınan c nu p 

Posta nakli 
P T.T. ~iüdürlü~ünden 

lhalrsi 10 -9 -9~l2 p~r 
ş0mbe gürıü Faal 15 d~~ya 
pılması mulrnr~er olan uy
Jığı 300 iira muhammen 
bt>deli AntJkyn lskeııdı:ırun 
nrvsı otomobille posta sü
rucül!iğüne ist~·kli çıkma· 
dığın<lan <·ksiltrne müdde· 
tinin 11-9 942 larihiı -
den it bare" on guu uza
lı1dı ilan olunur. 

* • 
* P.T.T. 1üdür iiğilndı>n: 

lhalt>si 10-9-942 per 
şembe. günü saat 15 de 
yapı'rnası mukarrer oln11 
aylığı (50} lira muhammen 

'F.!'\1GffN 

Madagaskar harekahnı 
Fr ans;zlar hücumu bekliyortnuşiu Harekatta 

iki tarafta pek az kayıp v~rdi 

Nayrubi 14/\.A.- Röy 
ter ajansı bildiriyor: 

Madağaskaı a karşı ha
reket yapan lngiliz kuvvet 
leri Mı jongtt sal: ilinde ku 
raya \Iktıktan üç saat 
sonra şafakla benıber sa· 
vaşa buşlamışhr. Her iki 
tarı:fm kayıpları ölrıler de 
.lahit olmak üzere 40 k..ı

dardır. Uritanyalılar Fran
sızlarm knhrırnuınca dö
vüştiiğünü söylü~ urlar. 
Fracsıziur zaten bu hücu
mu l Lıekliyordu. Hilcum 
planı basit ve ciiretli ol
ıı .uşlur. Bir ~kısım asker 
kanıyu şafaktan evvel çık 

mış Ye deniz u~~aklar 1 hu 
rekatı deslf·klemiştir. ln· 
gili·l <lestroyerleı i çok yu 
kınd::ı metvzi almış fok at a 
leş açmamışllr. Fransızla
rın Kumandan Albay Mar 
ten yaralanarak esir dii~~ 
miiştiir. föpçu kuvvet eri 
ateş açmadığıu<lan zrıyiat 
pek az olmuştur. Hilha&sa 
İngilizler boş yere kan 
dökrıltJmeye gayret l diyor 
lar. 

M adagt·skar ndasınm 

işgali stratejik bir znrureltir· 
Hu harukettPn maksdl ıno
zanbik boğazından düşman 
korsanlarını temi:t.lemektir 

Fransa da neler oluyor? 
Vişide büyük bir hazırlık var Heryo Vişi 

hükumetini protesto etti 
Ankara 14 (B.adyo ga J)iğer tan:ıft:m Hus cep 

zetesi) Stokholıodım gelen hesinde ölen iki Frnnsız 
haberlere> ~öre,Vişidc gale- f.uhayııırı Vişi hOki metinin 

V 1 LHjyon Dorı.1ör nişanı ver 
yan artmaktadır. işi ıii- mesi iizeriııe eslti Fra11sız 
kumeti askerleri vazife ha pnrlementosu reisi Heryo 
şına çağırdığı gibi her ta- hamil olduğu L,,jvoıı Uon· 
rafa ve halta evlerin bal- nör nişanmı lıUkün ece 
konuna mitralyöz! :>rin yer iade ..ederek Lt'jyon Donör 
leştiri!d•ği bildiriliyor. Hes ailesind'"n çekilrnek sure-
nıi Fransız rnabiilleri :_bu tile bu harekeli protesto ey 
hartiketin yaliında :yepılu- lemiş ve H~ryonun bu yol 
c.:ık bir manevraya baıu- daki }Jareke!i Amerikada 
hk olduğunu söylt'mekte- ve lngi\terede memnuniyet 
dir. uyandırmıştır. 

ilanen tebligat 
A ııtakya Asliye Hukuk 
malı kem esimle rı: 

Antakyuııın Karsu kö· 
yünden ı\lehmet kızı Ha· 
tice vekili Avukat Cemil 
Yurtrnan tarufından Antak 
yanın Kutlu mahallesi eski 
saray caddesi 10 numara
lı evde oturan Mihuil Cir 
cis bey~or nle,yhine u~·ılan 
alacak davaeında: 

Müddeia'eyh Mihaiı 
Circis beytarın . ikaınetgu
hının nıec;hu'iyetine rneb 
ni hak ondaki teuı;ğatm 

mahalli gozete ile ilan ic 
rasına karar verilmiş oldu 
ğundan usulü muhakeme· 
!eri kanununun 142 ve 
148 inci maddelerine tev
fıkan \e ilfin tarihinden iti
baren bir ay içinde cevap 
namesıni gömJermesi ~ ve 
murafaa günü olan 16-
10-942 paı~rtesi gunu 
saat 9 da rualıkeınP-ye 

gelmesi veya bir vekil,güıı 
dermesi aksi tukdird~ hak 
kında kmıuni muamele ya 
pılacağı tlanE:n tebliğ olu· 
nur. 

hedellt Antakyo-Süveydi
ye ar.ıısı otomobil'e po. ta 
sür( cü'üğürıe is~ekli çıkma 
dığındaıı eksiltme müdde
tinin 11 -9--942 tarihin-

. den itibaren on gün uzutıl 
dığı ildn olunur. 

Stalingrat ön· 
lerinde 

Afeş ve mermi yağ
muru durmad::tn dr 

vam ediyor 
Homa 14 A.A.- ltal

yıın gc-zeteleriııin Berin
den aldıkları haberlere gc r ~ 
Stali .... radın cenuhurıcta Vol
ga kıyılarının Almanlar la 
rafından işgal•, Stalin,:ra· 
dı haltt m 'idafaa ,den Hus 
kuvvetlerine hüyiik bir 
daı h .. dir. Hu hareketin asıl 

hedef• Stalingradı rnuhasa· 
radan ziyade cepheyi iki
ye uyıran,k Kufkasyadn 
çarpışan R~s ku\•vetlerini 
tecrit E.-lrnektir. 

Lavoro Faşistn gaze
tPsi y zdığı bir makalt"de 
diyor ki: 

"insana asıl dehşet •e· 
rec .. k şey her iki tarafın 
da siirdüğü topçu km·vet
ierinin çokluğudur. iki 
laraf topları da ateş kus
maktadır. Dotı ile Volga 
nehri arasında merıııi yağ 
mu"ll durmadım dev:rnı 
ediyor: 

Bir başka muharrir de 
şunları yazıyor: 

".::3ta'ingrat ş .htinin
diyerniyeceğ ın, folmt bu 
ş1hrin bulunduğu uraz'niıı 
ele guç'rilrnesi için böyle 
harp lazımdır· 


