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: iigük Millet Mecli .. ; de 
Yaz tat;I devresini bitiren meclis dün 

~al ilk toplanhsını yaph 
a ayda hazine ·ı b' k 
$ebey d ye aı ır ısım gayri menkullerin ı hususi mu-
\nkara; evrine dair kanun lay•hası dün müzakere ve kabul edildi 

\' . A.A.- '\uz dd . . . 
1 resıııj b'ıt' · ıı ma elerının d11~ ştiril- seve son verilmiştir. 
ııı l ırt-n BU- · . 
ıs; ~leclisi bugün ınesıııeb·d.aır. kanun lilyı'ıa Kabinenin beyannamesi 

r •ile~· teis vekili He- sının ırıncı müzakeresi " AnkarHdan huber veril 
·tılaıı ın ı·ej liği altın yupı\mıştır. dig" ın e: göre Başvekllimiz 

rnıştı ' l r . 
ıtı 1 r. Ct- senin !.rzıncnn mebusu Saffet Şükrü Saracoğlu Kab'nenin 

~efıkınUtenki(> Baş- A.rı~~nın Berlin büyük beyannamesini Büyük• \rn-
dair }~asdannn ölü 1'...l~ılığine tayin münnse- tel Meclisinin yarınki top-

"'ı~er . ıyaset Cüm- betıle mebusluktoıı istifa- lanttsındc. okunacak v·e 
esı ok k 

!lıı.ın lı unmuş v~ sı .. o .. unmuş ve çarşarubu Meclisten itimat isteyecek 
ıki daa~ırasına hür· gurıu toplanmak üzere ceJ tir. 

• liUk kıka aynktn 
r 1t~r~~u Yapılmıştır. 

Q ll:ıü Saydamın 
~le lllasebetile baş· ı 

ZQf 
silta ır nıel>usu 

~ine co~ıunun tayin 
t ~A. dnır Hiyaset 

k L. l\!ıker · 
&uuı -esı okurıa-

~ ~~·eectıld.ikten sonra 
u ~ıl i ~eçılruiştir. 

-atııı Ilı Çınde yapılacak 
~Ar asrafını korşıla

~e Nafia Vekaleti 
ki ~;alı yapmasınn 

~ tı:ı ô.yıhası, Cezu 
llıad~hakemel.:rinde 

f kı 11~etin değiştiril 
' ltı eıu Kan ıı u a 

il~ i adde hakkındttlıi 
~ e, li t 
, ait b' a ayda hazi-
ıc~llerinır kıFını gayri 
d~re . husııs\ muha 

aıı ~ sıne .devreJitme 
'kere anun lfı1ıhular ı 
t. ve kabul edil
lecıw 

<>hı • 
ı~·atıt Yıue bu gürı-
~ ısında •. 
rıııa ait Aalıye 

kanunun ba 

~illi ş 
~~k efimiz 

ara 't1k Ya döndu" I · r lira 3 er 
r.un h A.A.- ~m-
ı.. I Utr ' · 

• 'llıg eısı ismet 
~·da~n saat 11 de ; 
tdir ~ı~ııkaraya dön . " . l' ıl)j , e ' . ~ ahek·ı f Ehme 

1_ lı \te ~ • likrü Sa-
~ Q ~•ıka ile· ı...Uyuk . ra gurın-
r· i ı\"-• . Mıllet Mec
" llelk vuUlha'ik R 
'lıı ı Ur rnay Başk eu
t l'ev . , anı 

~· ~1eb zı \.akınakVe
r ı~ıırnış~slar t ıruf ıııdan 
>fltııı . ardır. 
~ ıç 
h fltıı d 1 Ve dış mey-
al~ k~ duran kPsıf 

'rtlJI!. aı~lesi tarafından 
ışlanmışla~dır 

Satınalma • • 
lŞl 

Fevkalade intizamlajyürüyor 
köylüye kolaylık olmak üzere yeni tedbir
ler alındı - Valimiz dün ar suzdaki satınal

ıııa merkezlerini teftiş etti 
Mü~talısilin hükumete c ktir. 

b o r ç l a n d ı ğ 1 hu- 1fok0rnetin son ktıra-
bubatı satın alma işi Vi- rııı<lan fevkatad~ memnun 
Hly~tin her yönünde fev, olan müstahsiller borçları 
kaHlde muntazam bir şe- ııı bir an önce ödemek i-
kilde devam etmektedir. çin ıikın halinde sntrn al 
Reylıaniye, Kırıkhcn ve ma merkezlerine girmekte 
İ43kenı:lerundan aldığımız dirler. Bu itibarla borçln-
haberlere göre. gerek Ofis rın ödenmesi için tuyin 
ve gerek Zıraat Bank ası edilen 15 ağustosa kadar 
tarafından rniistahsile uza- bütün müstahHillerin borç 
mi kolayhk gösterilrnekt"- landıkhırı hububatı Ofiso 
ve karanlık basmcıya ka- teslim t>decekleri anlaşıl· 
dar çalışılarak gelenler!ıı maktadır. 
ertesi güne kulrnarnası te
min olunmaktadır. 

Vulimiı dün Arsuz na
hiyesine giderek bu nıihi
yenin iki yel'inde kurulan 
satın alıne merkezlerini 
teftış eylemiş ve gördüğü 
intizamdan memııun ol-
muşlardır. 

Diğer taraftan şehre ve 
ya satınulrna merkez'er'ne 
uzak olan köylülere bir ko 
layhk olmak üzere bazı 
nahiy~ merkezlerinde ınu 
vakkat satınalma mrrkt!z
leri kuru'acaktır. KükUme 
t~ .. az ıoiktarda borçlu olan 
mustabsilleri hem rm:sr.ıf 
~an korumak ve. hem d~ 
ı~lerinden alıkoyruamnk i-
r·ııı Ş k"' d • ,. . eıı oy e ,nıuvnkut 
lıır satınalma merkezi im 
rulınuştur. Aym merkez 
~üveydiye ahiye Merke
zınde de kurulacak ve bu 
iş~ Ofis namına Süvey
dıyt- Belediyesi idare t>de-

payas İskenderun 
yolu 

Payasla İskenderun ara 
sınduki şosanın ikmali in
şnsı için gereken tahsisat 
Lwnmıış ve bu yolurı inşa

fma ait münakasa Nrıhu 

Müdürlüğünce hazırlanmış 
tır. Yolun müııakasası bu 
ay i~inde yapılacak ve şo 
sa kışt,ın önce bitirilmiş 

olacaktır. 

İkinci cephe Avru 

pada açılacakmış 
Vaşington 3A.A.-Huz 

velliıı husuai katibi gnze 
tecil re verd;ği demeçte 
ikinci c ph" mesolesi hak 
kında şunları ~söylemiştir: 

"!kinci c 3phe nı u tl& ku 
Avrupada ,açılacaktır. Bu 
cepheyi öyle bir yer le ~ -
çacağız ki, ora da tutun
duktan sonrn da taarruz 

• imkanı hasıl olsun 

an r . 
Karinca sürü 
sü gibi ilerli 

yarlar 
Cepheye yeniaen 
taze kuvvetler gön 

derilmiş 
Moskovd 3 A.A.

Hüyter nj.ınsı bildiriyor: 
Cepheden Alman Baş· 

komutanlığımn dün mey
dan savaşına yeni ve ta
ze kuvvstler soktuğunu 

bildirmektedir. Huslar, ge· 
ce ve gündüz devanı eden 
Alman hücumlarını akama 
tE_.! uğratmak için çalışmak 
ta ve buzı nokt..ılarde Al
man ilerleyişi durdurul
muş tmluıımaktadır. 

Fakuc bu inatlı muka
vemete rnğmen Almanlar 
karmc1 sürüsü gibi yavaş 

1 
yavaş cenuba doğru ilerli 
yorlar. 

Londra 3A.A.-- Alman 
lar Stalingrat-Novornsisk 
demiryolu üzerinde ilerle · 
mek için aztlmt g,ıj'ret 

s.ırfetrnektedirler. Donun 
büyük bir kısmı şimdiden 
Almanların eline geçmiştir 
Alman ordusu çok ağır 
kayıplar vermektedir. 

Lava/ 
ikinci cephenin 
açılması için 
bütün·kuvve

tile çaltşıyor 

Hala o tüken 
mez hikaye 

R 
İngiltere ve A

merikadan der 

hal ikinci cep 
henin açılma

sını istedi 
İkinci cephe mut
ldka Avrupada a

çılacakmış 
Stokho:rn 3~A.A.

Nevyork radyosunuP. ver 
diği bir habere göre Sov
yet Husya hükQmeti Al
man hü'<iimeti Almnuya
ya kJrŞı derhal bir jkinci 
cephenin açılmasını İngil
tere ve Amerikadan iste
miştir. 

Loudra 3A.A.- As'rn-
ıi mahfillere, İngiltere ve 
Amerika M.ikumetleri Al
manyaya karşı açılacak 
ikinci bir cephenin yeni 
bir Dönkerk şekline gir
memesi için çok suğlam 

esaslar dahilinde uçılması
ııı karar:.ı.:ştırmışlardır. 

Durum vahim V1."! 

ka rışık 
Moskova 3 A.A.-Prav 

da gaz tesiae göre, cenup . 
ta durum ~ittikçe duhu 
vahim ve karışık l>ir ma
hiyet nlmıştır. 

Fransız pot:sile Al 11nn po
lisinin l şr· ki mes .. i etme
sine çohşıyor. S:ılı:lde bu
lurum Alman kordonun
d rn b şka Fransı~lar du 
bir kordon teşkil et ı işler 

Londra 4 A.A. - D y.i 
Meyl gnzetes!nin Mudrid
den oldığı bir habere göre 
I avaJ ikinci cephenin açıl 
musı i~in eliııdPn geldiği 

kadar çalışarakmış. Luval 
1 

dir. \1üst .ı lıkem mevkiler 
ve tayyare meydanlun 

l yas.lk edilm·şr :-. 
I~ • -..-.,.-.:-;-~""'" 

~üsif'.oN*o•A~K9. K~4. ~~ .. --;-.... ~O~ o sel do' fa 
İkinci cephe Yapılan hava ,akını 
Şimdilık beli değil mü neHcesi 

Lordrıı 4A.A.-Hesmen Vaşington 4 A.A. -
Amerika Hur~ciye nn zı. ı bildirildiğine gfüt>, Dosel-
Hııl i:\ioci c ph~ni .ı ne Z<l· dorfta gündüı alınan fotoğ 
ıııaıı v , nere. de a~ılacuğı ruflur geçen cuma gecesi 

1 ngiliz hava kuvvetlerinin 
h ::. kkında ki suale şu kar· 

bu şehre yaptığı hucumda 
şılığı Vdrmiştir: çok bübük bıhı ibat yapıl 

.. _ Şimdılik bu husus 
t sözü lıorbiye ve bahri- dığını göstermektedid•r . 

Hillı dSS:ı eııd üstri bölgesin 
>e makamlarına bırakma- deki husar çok bUyiiktUr. 
yı tercih ~derim ... 



Gandi 
Fikrinde musir 

lngiliz idaresinin 
Hir.eistandan çekil 

mesici istiyor 

Müstakil bir 
Hindistan müt 
tefikler icin 

~ 

çok faydalıdır 
Boınbay 3A.A.- Gnıı

<li dnn teşrettiği bir yazı
da Jiyorki: 

"-lngiliz ldaresinin 
l lindistundan Çf kilip git
me~i lıakkındal· i Kongre 
kararım.o hıgiltere ve Ame
rikada şiddetle:lenkid edil
mesi bizi bJ azmimizden 
döndüremez 

\ 

\ 
1 

Sayfa-2--

Yeni Kuybişef ı 
Büy~jk Elçimiz 
Dün vazifesi başı- 1 

na hareket etti 
Ankarı_ 4A.A.- 'l'ürl i 

yerı in Kuybişef Büyük El
çiliğine tayin edilen Cevat 
Ar;:kalın dün akşamki tren 
le Husyaya hareket etmiş
tir. Cevat Aç1kahna Hari
ciye umurni katibi ]\uman 
menemeııcioğlu tanıfmdan 
Gar Gazinosunda Harici
ye erkanının hazır bulun
duğu bir ziyafet verilmiş
ti. Haşveki ' iıniz Şükrü Sa
rucoğlu ziyafeti huzur1ari
le şereflendirm işler.dir. 

Cevat açıkaJın Harici
ye umumi katibi ve dost
ları tarafından u~urlaıımış 

!ardır. 

Ankara 4c\.A.- Yeni 
Kuyb;şef b:!çiliğint~ tayin 
edilen Cevat Açıkalın Rus 
yaya harekdinden evvel : 

Alman ilerle
yişi devam 

ederse 
kafkaslardaki Rus 
ordularınırı muva
salası kesilecek 

~loskovcı A.A. - 'löylel' 
Ajınsı bildiriyor: Cenupta 
ilerliyen Fou Bok orduları 
şimali kafkasyayı Rusyaya 
hağlayan mühim bir ka\."
şak noktasına varmıştır. 
Bu bal, Karadenizdeki Rus 
limanlarını da tehdit ~e
eektir. Sivastopold:m son
ra Karajenizde en önemli 
bir ÜS olan Novrus'sk teh!, 
dit altrnd dır. 13ıı ileri leyi 
şi n hedefi Kal'adenizde 
Astrogdn lirn·ınına varmak 
için o~duğu anlaşıhyor. E
ğer bu hareket muv .ıffak 
olursa Kafkasyadaki bütun 
}{us ordularının Rusya ile 
muv iSalaları kesilecektir. 
Ruslar bir çok kesimler
de geri çekilmek zorunda 

Eğer biz yabancı bir 
devletin boyuııduruğu a1

-

tında bulunmasaydık bu 
cihıın ı:;avaşında n:; üttefik
ler için çok faal ve hatta
kesin bir rol oyaıyabilir
dik. Hür ve nıüstakil 

bir Hiadistanın müttefik-

Tass aj:ıası muhabirine be , 
yanalla bulunarak demiştir 
ki: ' katmışlardır. Baz\ kesim-

ler davasına yapacağı hiz 
metin hududu yoktur. 
Bugün hakiki bir olay 
karşısmda lJuıunuyon.ız ki 
oda şudur: 

"Bundan 10 yıl evvel 
memuriyeti~ gidip tanıdı
ğım ıTıemlekati11izdeki dos~ 

Juğunuzdan çok memnun 
olmuştum ve yurdunuzu 
idare edenlerle çok iyi ha 
tıralarımız olmuştur. Şimdi 

lerde Alman taanuıu dur 
durulmuş gibidir. Fak&t 
bu kafi değildiı· ve bütün 
cepheforde Alınan ilerleyi-

' şinin durdurulması ldzım
dır. Horeke.tier cephede hızlı 
bir gelişme g<>st~rme kte 
dir. tekrar oray,, f-;ideı·ken· 1 

Müttefik lugiliz Ameri 
kan orduları hala Hindistan 
dadır. 

Uu ordular savuş so
nuna kadar memleketimiz 
de lrnlacaklır. Her 
iki devletin Hin 

distan ılavasma !·arşı gös
terdikleri samimiyetten 
şüphe etmiyoruz.,, 

Garıdi yazısını bütlin 
Hiatlileri hüyük milli da
va uğrıında din ve mez 
hep farkı gözetmeden bir 
leşmeğe davet edeıerek bi 
tirıtH:: ktedir. 

Türk Rııs dostluğu u v~k
rar kuvvetlendirec~ğim; u 
:nuyor ve memnuniyet 
le oraya tekrar gidiyorum 

bu temiz kalpliliğe ve te
davi edilmek üıere lstl!n
bula nakledilmekte olan 
lskenderuııda yntüklı vago 
na yerleşt•rme işinde bir 
ka: deş ve ev .at sevgisile 
bizzut sedyemi hışıyan ve 
yatağıma yeı le~tirea i~lcen · 
derun S 1yııı Kay makanı 
Hay :\lehrne e va o sırada 
sıhhi durumun üzerinde 
büyük alllka göısteren is-

, Açık teş ek k Ü r ~:":ı~:ı~~; k~~.~~:~11~h~~ 
28 '.\luı t 942 günü vazi lstanbula naklim esnası~-

feye giderken maruz kal- da her türlü istirahatimi 
mğım büyük otomobil ka-

yolda temin eden polis 
zası üzerine. Sayın Hatay 

memuru Eyuba .ıyrı ·~ayrı 
Valisi. Ş f k Soyerin lıilh::ıs teşekkürname yazmağa bu 
sa değeııi Vali l\luavinimiz tedavim sırasında imkAn 
Emin Hıfat Kırışın göster 

bulunrnadığımdan sonsuz 
diği caııdaıı alaka V·! ba-
ba ş~fkııtine ve Antakya teşekkür ve minndtarhk-

larımın Sayın . >{azeteniz 
llustanesi operatörü saygı vasıtasile duyurulma~ını ' 
değer Hayri Sarar ve Haş- ric:.ı ederim. 
lulıip Ziya Vt' arkadaşları l..;tanbul Ce.rra!ıpa 
le Hemşire ve hasta bakı 

.. . . Ş'l hastaaesinde 
cıl::ırmın yurekten ıhtımam d .d 

te avı e 
larınıl ve hastan~ye kadar H l' d. N ıı· 
. . 1 t d k b atay, )e ırge l a ıye 
ı~tıyarı ~ ıme e ere e- Müdürü Tevfik ULU 
nı tesellı eden hastane rue ı-
mur larile Nahiyt- Müdürü Neşriyat Müdürü 
ark:adaşlarım~n ve diğer l .... . , 
merr, ur ve b:itün dost ve Selım Çelenk 
ahbııplarımm gösterdikleri C H.P. M11tbaası AutakyE 

Takip devam ediyor 
Be!"Jin 3 A.A.- Alman 

tebliğiae göre c~nupta ka
çan düşrn anı takip etmek· 
te olan Alman ordularHe 
füıs orduları arasında te
mas kesilmiştir. Bazı yer
lerdeki mahalli muka~e
met kırılmış ve Rns kuv
vetleri Stalingrad ile Don 
arasındaki sabaya sürül
müşWr. Cenuptaki baskıyı 
hafifletmek maksadile ş:

malde Leningnıd önünde 
düşmanın yaptığı hücum
lar ağır kayıplarda püs 
kiirtüJmüş ve muvaffaki
y~tsizliğ& uğramıştır. 

Alman ilerleyişi sü 
ratle devam edıyor 
Berlin 4 A.A.- D.N.B 

ı:ıjansı bildiriyor: 
·'Tek bir adım i"el'lemek 

terse öln.ek daha iyidir . .,, 
emrine rağmen aşıiğı Don 
havzasında harekatımız ge 
iişmektedir. Yiıkarı Kuban 
da önüne durulmaz bir kuv 
vet haline gelen kıtaları-

mız S;.;lf~ktan cenu'.la doğ 

ru 7 5, doğuya doğru 200 
kilometre ilermiştir. Don 
dirseğindeki Rus karşı ta
arruzunda son :gündd 
tahrip edilen 80 tankla be 
raber 23 temmuzdan 2 a 
ğustosa kadar 600 tank 
tahrip edilmiştir. Ruslar 
Almanların yıldırım ilerle 

. . ~o'~ 
Türk parasının kiymetırıı ~ 

ma kararına ek kara~~:,ı91' 
Kararname ~o: 2 18218 Neşri .tırıl~ti ı2-~" 

Türk pırası kıy ·ııetini korumu hakkıııd~ . b,,.-_, 
· ıı· v ıııı;e ·)ili 

karnrnameytt t>k oları.ık Ticaı\~t 'ekı ıg "'t,rı-:; 
nan ve Maliye Vekilliğiniı1 13 5 1 ?4!1:8ıı ..riO 
5-1301 2 15588 sayılı tezkeresiyle Levdı ·ılfrİ ~er· 
kararın nwriyete konulması; lcra Yeki 
ce 27 6 1942 lıtrihindt! kııhul olunnıuştu~· 1942 

' 27 ' ııtJ~ 
REiSiCtJ~l.~o \, 
. "f tNDı' v r 

15:\lE .. daf•' 1 
Ba~vekil ·Adliye Vekili Milli rvtu ı\rtull~V ~İ 
Dr.H.Saydanı H.i\tenemencioğlu . A.R·l\'laliYe ,.ıı 
Dahiliye, -~ekili Har,iı~iye y ekilı {<'. ttl V D1 
Dr. A. f. l uzer Ş. Saracog-lu lldİ.sııt ~Gk 
Maarif Ve kili Nafia Vekili sırrı 

Yücel A .F. Cebesoy vİ da 
Sıhhat ve içtimai Mua\·enet Vekili tıistlrl•' ,- ~ 
Dr. H. Alataş Gümrük ve lııl(arııdetl vl ~i 

R· 'f'c8rel el 
Ziraat V tkili Münakalat Vekili ~. O~'°~ 
M. Erkrnen F. Engin . ı<O~l) 
TORK PARASI KIYMETİNi , 1'Mı~ 
1 12 NLMARALl KAHARNAMEYE E((ail " 
1- Türkiyeden ihraç edilecek mali?'~ garı -
yap.ldığı tarihten itibaren Azami sekıZ 'diİ ırıe 
Türkiye'de bir bankay!!, tahsil için t~", llıao ol 
2- Birinci maddede sözü geçen vesaı:. b11ıı1'' 
lar, bu vesaiki tevdi ettikJeri hariçte 1 ıM' 'le 

mini, vesaik baligioi, Tlirkiyadeki ihrBcb,..~t 
teki ithalatçının isimlerini, ihracatın s:r

1
; 1•P' .,o! 

kliring yolile veya hususi taka~ s~re.tı)' 
0 

s0ıııJ 
göst.e~ r, .her ayrn. onu~uc~, ~irrnıncı 

1
:, bı.I !fl 

nü ıtıbarı} le tanzun edılmış bır cet,\'~ &ıife (J 

takibeden aumi ikinci iş gününde filriııe 
yet Merkez Bankasının en yakın şubeS i bll "~ti' 
ceklerdir. Bankaların taazirn edecekte~ itib''' 
de vesaik, maim gönderildiği meml~ke ~ 
rı ayrı tasnif adilerek göslerilecektır. ted0 11 e 
4- Türkiyedeki bankalar, ikinci rııad~0bte~ıl 
saik üzerinılen yaphkları tahsilatı -ve 'biat' ıl y'~ 
zi\Atı, , keza ikinci maddec:ie yazılı tarı nııı eti J ~ 
Türk1ye Cümhuriyeti Merkez Bankası '"' ~ 
şubesine bildireceklerdir. . bsil~ g~rı ~)~ 
3--a) Tilı'kiyedeki Bankalar harıce te. tarib1 

6 
~111 

leri vesaikten, bu kararnamenin neşrı her ~ l b 
nüz bedelini tahsil etmedikleri kısrn1~. ıarft I~ lıt' 

. . gııll ~ 
için ayrı ayrı yekun olaral< yırmı V 1.1ııı 
kiye Cümhuriyeti \1erkez Bankası rı:ı file 
ğüne bildireceklerdir. \!sit et~· 
b) Vesa!kiııi Türkiyede bir baakaY1 ta ·rur 
dış memleketleı.e gönderilmiş ~ulu~~:ıı l1' 
ihracatçılar dahı (a) fıkrasında ısteaı keı d ,ıl 
JO.rna'ı yirmi gün zarfında T. C. _Me~J41ı' ıoıP 
umum Müdür üğüne bildireceklerdtr; ···rııi)'e Jitiııl 
nüz tahsil edemedikleri mebaliğden,!u~eya ~~ 
yet Merkez bnakasmda hususi taka .. ıeree8 ti,J,.",A 
saplarına yatan miktarları ayrıca gos fılıra18 
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c) Bankalar ile ihracatçılar (a) ve (b) bsil~ı~,t 
zılı ve.saika mahsuben yapacakları ~cıı )fil . ~ 
.ye Cümhuriyet Merke~ P.:.nkası ~rı~eceııtet' 
bu Bankaların şubel~r.rıden temııı rdif· J/. 
ıarla muntazaman haberdar edecek~ .. rdit· ~O 
5- -Bu karar neşri tarihinden muW -')İ rıJB 
6 . lşbu k~rann icrasına Maliye Vekı JıJJ t 
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yişim durduramRmışlardır. kuvvetle 

lranda k~bine kuru Japorı~'~~ 
luyor rnah5 

j~·~if. Tiihran4A.A. - Tanınmış 
eski de\'let adamlarından 
~ultaae Başvekili iği kabul 
etmiştir Sultaneııirı mütte
fiklerle ::işbirliği yapacağı 
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