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e ye · · l kl C>· çz. ı zır aı·ı 
lınıhuriyet Halk P t· . B 
a ı J 1 ·" . ar ıst elediye meclisi ıa •<an ıçuı ki f 

Evvelki .. ! yo ama ar devam ediyor 
Lı Qun Reyhaniyl-:. d· y I d ... 
rıassa parti nam ti ., .. un aya agı bugün,._de Kırıkhan ve 

y ze erı ıçin. yoklamalar yapılarak namzetler 
<ırırı h . . b lesbıt edildi 

şe rııı:ıız elediye meclisi azalıkları için 
~·~_ıın her l'ön~~rf:_de Y<:>_klama yapılacak 
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~'Ye 1 

ayetimizdt> de K 
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•
1 

KOnra ussu derun Knztt8ı belediye mec-
i~1 llıt?clisi azaları se aza,sı seçırıı yoklarnusı Jisi aza seçimi yoklama-ıı n hazır'ı•·t 1 1 yapı acaktır. 
lllek . "' ar ıız a Şel · . sıdn perşdıobe günü yapı-~1td;ı~ed~r ... Belediye lisi az:rı:t~ b.e1~diye mec Jacak ve namzeUer tesbit 

ı leli' .. eçıcı o'ımla- ecımı yokJam&sı eui' ecek!ir-
t~tin a ~~nı taşıyı.o def- yarın saat 15 de, isken· ' 
~'rıişt ı rnüddeti so- C H p 
lli~"r ~r: · · a rt;si Ocak kongreleri •t ~ cruftan Cümhu- A 
~az:lk Purlisi Vililyel t •.. Y~n ?0 beşinden itibaren başl:yor 

~~i U"! l<.lare Heyetleri riıı~um urıyet ~.alk Partisi Ocak ve Nahiye Kongrele· 
( 1J ,

0 Rcılerinde se .. 1 'I yarından ıtıbareıı başhmecaktir. 
•.eq· çı e- ·~ erkezd.. N h' . ~ ir 'Ye ıneclis· b 1 ve ı a ıyeJerle köylerde aynı zamanda 

'ııı evveık· ' .. aza- , aş ıyacal~ olan Kongreler 5 ilkteşrin kadar 
ı: ı guııden sona ermış bul k · · ~'Oklanını· Hlyet K un~ca ve bunu kaza kongrelerıle Vı-

1 qtdır. ara baş lar ongresı takıp edecektir, Kongreler için Lhazılık-
Olarak k ~ başlan:ııış ve Ko.ıgreleri idare edecek Partili ar-

ı gu .. evvelki .cu- a a~Iar tespit olunmuştur 
h-. 11:nu Öğleden son .. Merkez ve Nalıiyelorde u0apılacak ocak kongrelı;,rini ~ ~e K . gunü ü u J 

< '•lctis· aznsı bele- S f g 11 ne sayın halkımıza bildireceğiz. 
•ıo 1 nzuları için a ışı se b t b ·ık k k d.ı <I ~·npılınıştır v I· - r es 1 1 ~e er a m-

ık Parr . . ı o \ k 1 ~ 
r" İt M \/'1Uf ·ttişiuıiz r a 1 a i 1 m ad-

l~ ltjdo~ı e usu Fahret- d 
·~t~t~ IIe u, Yilayct Par- eler 

?at ~l~~t.ı ı.~eis Vekili ~~~tay Vıııili~iru'Pn 
i ;ı-.. 11! ık, llruınüz Se- J ıcaret Vekftfetiuin 
ltıakaıtı Heyh Jniyl' 26;~·942 !arih ve 5762 
d .. haz' S ınhettin Ge {~\ı tamımleri ınucibince 
~nz, ılrbutunnıu.stur. çu~ ay, len<:'ke, hanı kau-
lt·r dare H . b .. ve Otomobil oto-

•' •at Bah eyetı u~ve Komyon lastikleri) 
ı.-ıl'!da udıun baş- nıustesna olnınk ·· h -
•\a· Yııpılan to 1 cins h uzere er 
'l' ~ Parti l p an ve er nevi ticari eş-
h Ocak ld dar~ He- yııuın satışı sarbest hır k 1 
l~ıt butuıı Ure Heyet- <lığı ~>ildiriluiğinden g=r~k 
8lç rtıde muş ve ye.- ~esmı ve gerek hususi dai 

l llJ 'Cliıf Kaza Hele· !el.erle her nP-vi ticaretle 
" ı azalıklurıoiçi ıştıgıtl edenle in ihtiyaçla-
ilrtızetı 11 rını dog'"'r d d 

' . ~ l .rj tesbit d r~ an oğruy cı pi 
~ ~ıı ur- Y_asa a~ ,serbestçe tern!u 
~ Yaylııct etm,,lerı ve hunup jçin de 
lı Oklaın ağında sc- ne Vilayetin ve ne de M 
~Okı a ı Yapılmış taka Ticaret MüdürlüğU~~ 

\·Uıi anıc.ı~a I>aıti resmi makamlar nezdinden 
lft i z, Vııayet ldar e 1 t~vassut ve _?elaletin~ ma 
a~itoıVek li, Y.ı}•lad ı Hhal kalmadıgı ilfin olunur 

ul', ı hazır bulu~- 1 • muhasebe 

~~~· 0
1i1eden önce Müdürümüz 

~~i Yapı an b 1 B· d ı 
i( 1lıi Yokıa e e- ır erec e terf ı et 
ı .~iik So ınus~ndu .. ıı.~susi Muhasebe Müdü 
Şıftıiz J' Yer, l arti rumuz Yılmaz l)ok 11-

~ h 'ahr tt• ' b" d UZ05UZ l'arr v· e Ilı 1 ı- ır ertce terfi etmitt' 
ili it ı. ılfıyet ide.- Bir na' ·ı ır. 
~ l3ls VekT S C l'\I 
~ % h ı ı e· eyhaıı hususi P'! l 
il Parı· azır hulun- ı matik Ö'"'retmeı,: Ş'~ka :· 
o· •1 b r. ·• u ru Utıtıı ııunızetleri ar.utçu şehrimiz erkek li-

lJŞtur, ' ~e:ı rnatematik öğretm -
hğıne nakledilmiştir. l'n 

panyası 

Ayın on ikisinde kes 
ve toz şeker f elde 

edildi 
Uşşak 14 'A.A.-Uşşak 

Şeker fabrikaları 942 kam 
panyası olarak ilk ke mo 
ve toz şeker 12 Eylül 942 
cumıırtesi günü saat 8 de 
alınmıştır. 

ilkokullarda 
Kayıt ve kabul ya 

rm başlıyor 
Şehrimiz ilkokulların

do kayıt ve kabullere ya 
rın başlanacaktır. 

Birinci teşrinin ilk günü 
açılacak olıtn ilkokullaı·du 
ik~al imtih taları da ayni ı 
tarıhte başhyacaktırf 

Elektrik cereya-' 
ni hakkında 
Elektrik idaresinden 
Dun akş<ım ttlektrik 

Santralındaki arıza doia · 
yısile bu gece elektrik ce
reyanının verilmemek ihti 
nı:ııi 01duğundan bl!rkesiıı 
tedbiı Ji buluamtısı ve kıs 
nıen cereyan v13rildiği tak
dirde füzu1i tenvin1t yupıl 
maması rica olunur. 

t 
şın 

g 
detı 

'VQ 

or 
Ruslar yeni silahlar kullanıyorlar 

Her iki taraf kıyasıya döğüşmektedir - Al
manlar dört haftadan beri Stalingratta Rus 

mukavemetini kıramadılar 

Slokholm 13 A.A.-· 1 cepheye göndermektedir. 
O~i ajımsı bildiriyor: Hu haftn K afkasyadaki 

Stalingrat meydan sa• ı faaliyet zaruri olarak ih
va:,iı hugüıı dördüncii hnf- ; mal edilmiştir. 
tusma l(iriyor. Çok şi Jdet- ı Budapeşte 13 A.A.-

Hus bomba uçakları dün· li çarpışmalara rağmen 
Hus mukavemeti kırıla- ' gece l>udapeşte ile lıaşku 
mamıştır. Almanlar cuma 
günü üst üste 7 deafo hü 
cum etmişlerdir. Savaş u
Janında 1900 Almann as
keri kalmıştır. Hıısların 
kayl>ı da çok ağırdır. 

Hu hafta bu kesimcte
ki savaşın şiddeti artmıştır 
Huslur bazı y~rlerde geri 
çekilmek zorunda k.ılmış
lardır. 

Hus ordusu şimdi üç 
yeni silah kullanmağa baş 
lamıştır. Bu siUUılar şudur 

1- Zırhlı bomba uçak 
Jarı 

2 - J.ıponların ölüm 
gfüı iill ülerj tar. tf ından sev
kedilen uçak bumhalurı 
bunlar patlayıcı madde o
olarak Alman loplulukJu
rırııı; ortasına düşerek pat• 
lam akladır. 

3- Ço~ hızlı hücum 
botları 

İki tarafta devamlı su
rette ihtiyat kuçvetlerini 

SON DAKıKA 

yerlere hücu ·ıı etmişlerdir 
Atılan bombalarm ı;oğu 
meskun y0rlere düşmemiş 
tir. 7 yangın çıkmış ve 

hem en ı-öııtl ü rülm üştür.3ö
lü 14 yaralı vardır. 

Moskov 14A.A.- Sov 
yet tel>liğ.ı?e ektir: Sta-
ıingradm batısında .düşrmın 
kuv"etleri durmadan hii· 
cuın ~diyor. Sayıca üstün 
Alman kuvvrtleri pi;skür 
tütmektedir. 'on Ravaşlar 
da 4 bin düşmaıı subuy 
ve eri bir birliğimiz tnru
fınd 1n yokedilmişlit. 60 
tarık ıahrip o!unınuştur. 

Cenupta düşman tnnk: 
nıotörlü ve piyade birlik
lerinin hücumu sonunda 
lıir meskftn mahalli terket 
mek zorunda kaldık Kuv-

' lerirnız yeni me\;zileriııe çe 
kildiler. ~ıman hücumla 
rına şiddetle mukabeı~ e 
diliyor. Almaı1lanıı kayıp 
hırı ağırdır. Son beş gün 

de 6 bin diişman öldürül 
miiştür. 

Almanlaı Stalingradın kenar. 
mahallelerinde 

Çok şiddetli mukavemete rağmen Alman 
kıtalar ilerliyor 

Berlin 14 \.ı\. - Doğu c~pheııinden alı an hab .. r
lere göre Alnı ın hücıım kıta arı .Stalıngrnt şehrinin 
k t>nur mah3llele-rim~ girmişlerdi ... Diişrnanın çok şid
detii mukavemetine rar~men \iman kıta'.ırı ilerile
meye devam ediyorl:..r. 

Rusf ar bir meskur. yer daha terkettiler 

Mosko m 14 \.A.- Hus lebliğ:n,. ek: Stalingr<ı-
dtn b::ıtısım.'a savaşlar şiddeılP, devam etmektedir. Düş 
ınanın biiınn hücumları püskiirllilmüş, lıir ke~imdp 
200 A iman öldiiriilmüştür. B şk.ı hir kesimde bir 
Hcm t n piyade taburu bozguna uğratılmıştır Biı· J:e
sinıde A 'mantar i lerimt·ye rmıvuff ak olmuş ve bit~ 
meskOrı yeri ele gE"<;imişlerdir. 



Seyfa-2 · 

Türk parası kıymetini 
hakkındaki 

koruma 

12 Numaralı kararnamenin tadilir.e dair karar 
Kararname No: 18669 
23-11-1937 Tarihli ve 2 7695 sayılı llararna

nıaye ektir: 
Türk parasıuın kıymetini koruma hakkındaki 12 

numaralı kararna:nt·nin 8 inci maddesinin tadiline 
dair olan ilişik kararın meıi_yete konulması; Mali
ye VekiHiğiaia 12-8- 1942 tarihli vo 54271-9323 
sayılı tezkeresiyle yapıları teklif üz .. rine; lcra Vekil · 
lerı Heyetinin 26-8-i942 tarihli toplantısında ku· 
bul tdiloıiştir. 26/8, 1942 

HE1S1CUHl 1.ll 
1S\1Kl' lNOı\ü 

Haşvekil Adliye Vekili ~liJıt ı\Iüdafatı Vekili 
Ş. SHaCoğlu H.S.Menemtncio ğlu A.H. Artunkal 

Dıhiliye Vekili Hariciye Vekili Maliye~ V~kili Muarif Vt·kili 
l lH. Peke ~. Menemencioğlu F.Ağrah Yücel 

Nafia Vekili İktisat Vekili Sıh\.ıat ve lctimai:M. Vekili 
A.F. Cebesoy Sırrı Ddy • Dr. H. Atlaş 

Gümrük ve lnhisurlar Vekili Zirart Vekili 

___ tt_. Karadeniz Ş.R. Hatipoğlu 

Münaka at Vek~li • Ticaret Vekili 
F. Engin Dr.B. Uz 
Madde 1- 23/11/1937 · Türkiye haricinde bulunan 

tarihjve 2/7695 sayılı Türk hakiki ve hükmi :şah1slar 
panıtn k'ymetini ... koruma: lehine Türk lirası üzerin-
lvkkında 12 numaralı ka- den kredi açıla1myacağı gi-
rarnamenin 8 inci madde- bi tevdiut da yap>lamaz ve 

~si:aşağıda yazıh :şekilde Türkiyede bulunan ~cnebi-
değiştirilmiştir. lerelhiç bir suretle Türk 

Madde 8- Bankalar parasiyle ikrar.atta bulunul- ' 
Türk parası olarak 'yapı- amaz. Bazı istisnai ve hu 
lan tevdiatı, m i:isaadesiz, susi hallerde bu şekilde 
hiç bir suretle ecnebi p lra kredi kOşadı ve ikraz ya-
sına tahvil edemezler. pılması ~laJiye Vekaleti- 1 

falkRmetgAbı Türkiye dı nin ve tevdiaticrası Jamü 1 
tında bulunan hakikt ve . rak:ıbe ır.ercilHinin mezu . 
hükmi şahısların Türkiye- niyetine baV, ıdır. Hariçteki 
d~ki ma !arının iratları ve firmalar iehine teminat ola 

rak Ttirkiyedeki bankalara 
satış bedeller;. sermaye ve 
iştirAk hisselednin gelirle yapılaCük tevdiat kambiyo 
ri ve Türk perasiyle olan murakabe mercilerinin mıi-
her nevi mevcutları ve ala saadaine tabidir. 
cukları ve y~rıi ve ecnebl Blo' e para ve menkul 

: menkul kıymetleıi bloke· kıymetlerin Türkiye dahi-
dir. Muuyyı. n bir bankBya linde istimal şekilleri Mali-
~11tırtırı!ruası kanun ve ye VekAietince bir talimat 
kararnameler iktizasından name ilf": h!yin olunur. 
bulunan mebalig ile • Tlir· Hu nevi paralaı ın 
kiyede yapılacak masraf lrnric • çı ·arıtması aşağıda 
ve mühayoaları keıışı'a- ki mallarınilm.ıcı suretiy-
muk rz·~re hariçten gün- mümkündür. Bloke para-
derilen serbest döviz'eriıı hmo transferi .hakkındaki 
111bşırıdan mütehassH Jla-

1 
mukavele ve anlaşmalar 

ratnr ulok:ljdan müstesnn- hü'.;:ümleri mahfuzdur. 
dır. 1 -Anason 

Ha: i(:t~ hu1unan hakikt 2-Sürıger 
ve hülrn:i şahısların Tür- 3-Yal>ani domuz t.•ti 
kiyedetti bloke alacaklım- 4-Y ı:ış Sl bze 

nt istifa ve menkul kıy- 5-Kök boya 
metlerini ıesellilm edec~k 6--Ilalı 
şahıslar kambiyo müraka 

7-Uiletaşı 

8-Tütün (1937 ve daha 
evvelki seneler mahsulü,. 

YENlGÜN -
18-Kuru üzüm 11941 

mahsulü 
19-Fuıdık (1940 Vt! 194 l 

yıllurıoa ait) 
Yukarıya yazılı rmıl 

Itır {hizalarında husmıi ka
yıt bulunaıılur bu kayıtllir 
la mukayyet olmak üzere) 
mü llıasiran ecnebt şuh ıs· 
ların tahiiyt"tini taşıdıkları 
veya ikametgahlarının bu
lunduğu memleketlere ve 
sermayesi kısmen ' 'eyu tu
m<Hnen ecnebi şirket ve 
müesseset~rin var ise 
ana merkezlerinin yoksa 
hissadurlanoın ikamet~Ah
larınm bulunduğu ınemle
k etler~ Maliye Vekaletinin 
rnüsaadesile 1 ihraç edile
biliı. 

Bu memleketler kli-
ıfogli veya benı.eri bir an
laşma ile bağlı bulundu 
ğumuz me·!lleketkr olduğu 
takdirde ihraç edilen mal 
bedellerinin kliring, takas 
veya kayıt harici bırnkı· 
lacağımı dair bu mernle
ketı~rin alakadar resrnt 
müesseselerinden müsaa
de istihsal edilmesi ve bu 
müsaa~eJerle Maliye V~ka
Ietioo müracaat olunması 

ldzıwdır. 

ihraç edilecek mal'arm 
navıun, sigorta, komisyon 
gibi ihraç n:nsrafları ala
kadarlar tarafından bu 
malların transferinden elde 
edilecek d öviz\erle mev-
ridde ödenir. 

Her hangi h:r m<'mle-
kette hususi takas hesabı 
mızda terakü:n etmiş mü
him mikhtrda mebaliğ 

bulunduğu ve o memleket
ten ithalatın ehenımiyetli 
surette güc;leşmiş olduğu 
2 - 15843 sayılı kararna· 
menin 6 ıncı maddesi mu
cibince müteşekkil (ticari 
tediyeleri tanzim komitesi) 
tnrafından tayin ve tespit 
edildiği hallerde yukarıda 
yuzılı malluın ihracınıt 

mtisaade edilmeyip bu 
nevi panJların o memle
kette açılmış hususi tnkas 
hesabımıza mukayyet me-
baliğden mııhsubu ımreti
le transferi yapılır. 

Muvakkat madde -
Nezdlerinde bloke para ve 
menkul f iat bulunan haki
ki ve hükmi şahıslar bu 
kararnamenin ııeşri tari· 
hinden itibaren bir ay i
çinde kambiyo murakabe 
merçilerinden müsaade a· 
lorak bloke Türk liralarını 
Türkiye Cürnhuriyet Mer· 
kez Hankasına ve bloke 
menkul kıymetleri de 'dile
dikleri bir bankaya tevdir 
mecburdurlar. Halen ban-

mercilerinden müsaade 
alarak Türk liralarını isti
fa lurihinden itibaren bir 
ay içinde Türkiye Cümhu 
ıiyet .Merku Bamkasına 
ve menkul kıymetleri te· 
sellüm tarihinden itibaren 
ayni mUddet içinde dıl~

dikleri bir bankaya levdie 

9-Yaş meyve 
10-Çöven 
11-Şarap 

12-Likör 
13-Gülyaiı 
14--Ct>hri 

, kalarda bloke bulunan 

mecburdurlar. 
Türkiyedeki hakiki vtı 

hükmi şahıslar taraf ındım 

15 --Maden suyu 
16 ZımparH cevheri 
17 - Prina küspesi 

mebaliğin Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına 
tevdi için kambiyo müra
kebe mercilerinden mUsa-

ilan 
İktisat Vekaletinden 

Hntay VilayPtirJin ls-
keııdf'ıun lrn:r. ısı kindı"' 
Bdeu ='Iah\ynsinc tal>i Çer 
çilrnyası l\i)yii rivarrndıJ şi
male : Kuyuluk çı->şme~i 

nokta8ın 1.rn tam ş:ll'k ci
heti istikametinde 15JO 
rnt-1tre mcsufedekı nokta-
dan ia u şirnul istikameti \ 
nel500metre mesııf .. ye dikili 

' B beton siitunuudaıı ha~hyıp I 
mezkur .t3 noktasından 

tam şark dheti isli~~aıne
tiııde 300) metre mesafe 
ye d kili "E,, beton sü
tununa hattı miistakim, 

Şarkım: "E,, beton sü
tummcan tam ('enup cihe
ti istikametinde 3000 met 
re mesafeyi'! dikili '·F,,be
ton sütununa hattımüsta-
1'im. , 

Cenuben: F beton sü 
tunundan tam garp ciheti 
istikam~tinde 3000 metre 
mesafeye dikili D beton 
sütuııuna hattı miislakim 

Garben : Mezkur D 
beton sütunundan taın şi

ııı~l istikametinde 3000 
metre mesafeye dikili hu
dut başlancı olan A beton 
sütununa hattı müstakim 
ile mahdut 900 hektarC:ı:ın 
ibaret ara1.ide izzet Hiig"n 
tarafından 14-1-941 tarih-
li ve 1-3 numaralı ruhs:ıt 
nawey3 müsteniden ara
makla meydana çıkarılan 
krom madeni 6 yıl nıüd~t 
le mumaileyh uhdeshe i
hale olunacağından maa- l 
din niıamnamesinin 36 ve 
37 inci maddeleri muci- 1 
bince bu ihaJeye itirnzı 
olanların 27.7.1942 tari
hinden iki ay içinde An 
kara ıktisat VekAletine ve 
mahallindeVilayet makamı 
na bil· istida il~ müracatı.t 
eylemeleri iJan olunur. 

Kayıp mühür 
Adı:na mahkO.k .nüh

rümü kaybettim. Yenisini 
yaptıracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Surudan 
Cebbur Horos 

ade istilısaJine Jiızum yok
tur . 

M:.ıddı·2- 23-11-1937 
tnrih ve 2-7695 sayılı Türk 
parası kıymetini korum:J 
hakkındaki 12 nuınarnlı im 
ranıamerıin 31 incı mad
desilt' 30-10-940, 28-4-19·11 
15:7-1941 larilı ve 2 14573 
2-16202 sayılı lrnrarname
ler kaldırılmıştır. 

Madde 3- İşbu k::ırurna 
me neşrt turihinden mute-

ilan 
Muhammen Bedeli 

Fi 

Lira-Kuruş Adel Cins! ~ 
40 ı Muslu~eb''~F 

1 t Batıl{ ~ ı~ 
.. 40 re • ' . ıulıı.1.~J 

Yukarıda yazılı eşya' ara tııhP ~ iv' 
31-8-1942 tarihinden itibaren bir ıı, 

satılacağı ilan olunur. 

,, 


