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YENi BiR PROJE 
1 

luzakşark cephQsi 1 

Belediyelere 
yeni gelir 
kaynakları 

Prome ve 
Stangdaki 
muharebe 

Petrol !'aha/arma ahın 

I.ondra : 14 ( a. a. ) - Ja
ponlıır Prnml" şımalinde petrol 
sahalarına karş ı hücuma geçmiş

tir. Şidrletlı muhareheler olmak
tadır . Japonlara ağır !.:ayıplar 
verdiı ilmektedir. Staııg vadisinde 
Çinliln dt> ce nret ve a:11mle çar
pışıyorlar . 

Vergi ve Resimlere zamlar 

PAHALILIK VE 

DEVLETÇi İDARE 

1 

Necmeddin Sadak 

Pahalılıktan çok şikayet ediliyor. 
Fiatleıin aydan aya yükselişini 
gösterir bilgi ve araştırmalara 

dayanan cetveller olmadı~ için 
Pahalılı~ın derecesi hakkında doğ-
ru bir düşünce edinmek imkansız· 
dır. Bundan başka, memleketimiz
~eki yaşayış şartlarını başka mem· 
tketıerin geçinme zorluğu ile kar· 
lılaştıracak istatistiklere de baka· 
tak bizdeki pahalılıkın, haı bin her 
tarafta doğurduğu zaruri fiat yük· 
setmesini ne kadar aştığını mey· 
dana çıkarmak gerektir. Bunlar 
elimizde yoktur. Fakat bu ince 
hesaplara girişmeden, herkes ken-
di evinin :ihtiyaçtan bakımından 
ieçcn yıla göre birkaç kere fazla 
masraf olduğunu anlamakta güç 
lük çekmez. 

Harpten önceki hayata kavuş
l'llak gökteki ayı yakalamak iste
meye benzer Zorlu-gtın, yoksullu· 
:~n. pahallılığın bir derecesi var 
• 1 ona katlanmak, bütün dünya 
•le birlikte biıim de omu?.larımıza 
~ilş~n kaçınılmaz yüktür. Harbe 

enuz girmemiş olmak bir şey de· 
'?ek değildir. Dışardan memleke· 
tırnize mal gelmiyor, yahut çok 
az geliyor. Bundan başka, harbe 
Yarın girecek gibi ham duruyoruz. 
Bir milyon insan verici ve ücreli· 
Ci işlerden alıcı ve yiyici duruma 
'ieçmiştir. Devlet, birçok malı ve 
Parayı her gün memleketin mu· 
dafasına 11.ullanmak 70rundadır. 
Bütün bunlar her türlli eşya fiatini 
•rttıracak sebeplerdir. 

Düşünülecek mes~lı~. bugün~ü 
Pahalılığın bu sebeplerin zaruri 
QJırık doturrluğu, önüne geçil· 
ltıcı dereceyi aşıp aşmadığıdır. 
A.lınacak tedbirler, pahalılığın an
cak bu aşırı kısmını ortadan kal· 
dırabifir. Bunda de gecikmemek 
lcrcktir. Çünkü az. aylıklı ve kü· 
\:İik gelirli insanların geçinme zor• 
lu~u, sa<lece memlekette sıkıntıyı 
artırarak manevi~'atı zayıf düşür
ltıckıc kalma7., devlet hizmetinde 
de bü}•ük aksaklıklar ) apar. 
b Bundan dolayıdır ki hükumet 

l
u iş ü1.erindc temelli todbirler 

a rnak yolundadır. 
Memlekette normal olmayarak 

Rôıc çarpan baolıca hal, pahalı-
11lıtan ıııl.:ıntı çeken kütlenin ya
~lndı, türlfi alışveriş 1111 hılarında 
arp kuançlarınm var ctti~i hüyük 

:~rıginliklerdir. Qrtadan kalkan, 
~llcneh mp.llar, fiyat sorup ara-

Ankara : 14 (Türicsöıü muha· 
birinden) - Belediyı- ihtiyaçlaıı

nın karşılanması için Dahiliye Ve· 
kaletince hazırlanarak mütalaaları 
alınmak üzere Vekaletler~ gönde· 
rilen Belediye vergi ve resımleri 

Uiyıhası esesları ıunlardır: 

Bclediy~ huduthm içinde İ$'eyen 
tramvay, otobüs,potokar ve diğer 
muayyen tarif eli bilet bedellerin
-den Belediyd meclisleri karariyle-
2 kuruşa kadar Be1ediye hiucsi 
alınacaktır. Abonem an ve lcarne
lerden ele Belediye,hiutleri alına· 
caktır. Belediye · hudntları içinde 

, havagaıı ve dcktrik kilovatına, 
Belediye hiuesi olarak Belediye 
mecliıleri tarafından iki lrnı uşa 

kadar zam yabılabilecektir. An
cak sanayide kullanılan dektrikte 
bu zam kilovat başına yirmi pa· 
rayı gecemez. 

Belediye hudutları içinde te
lefon mükalemelerinin aylık fatu • 
ralarına ticarethanelı::r için yüıde 
yirmi, evlcrdelci telefonlar için 
Belediye hissesi olarak )'Ü1.de on 

Çunging : 14 ( a. a. )- Batı 
Birmarıyadfl •Japonlar müttefik 
cephesinr şiddetle hücuma geçti. 
Diğf't bir lcol ela Bır manya pet
ı ol sahalarına doğru ilerlemekte
dir . 

zıım yapılabilir. ŞMitlerıısası tele
fon mül.:al~meleı i de bu :ıamma 
dilıildir. 

Belediye hudutları içinde ta· 
hakkuk ettiril~n yol vergisinin ya· 
rısı kadar Beledıye hissesi 7.ammı 
yapılabilir. Bunlar idınei hususiye 
nıuhasebderince tahsil olunacak 
tır, Aectent mükellefıyete tAbi tu
tulanlar Belediyeye ftit yol mü · 
kellefıydiııde Belediye hudutları 
içinde yolôa çalıştırılacaktır. Be
led iye hudutları içinde otel, ı)an, 
pansiyon oda ve yatak ücretl~ri · 
ne yüzde on \radar Belediye his· 

ı Gerisi ı ncl sayfada) 

TÜRK TALEBESiNİ TEŞViK 

-------. ------
İFTiHAR KİTABI 
HAZIRLANIYOR 
Ankara : 14 (Türksözü Muhabirinden) .- Maarif Vekaleti f 941-

T 942 ders yılına ait olmak üztre ne~redilecek olan "iftihar kilnbı" için 
şimdiden lıazırlanrlmasını mekteplere bildirmiştir. iftihar kitabına gire
cek talebelerin folof.rafları baş açık çıkarılacak, kız talebelerinki mek· 
tepçe kabul edilen f ormalarla, erkek talebelerinki dıizgün bir kıy af etle 
çaketli, gömleklerinin .11akaları l..apalı olacaktır. Bu talebeler hakkında 
gönderilecek fişlerde de, dotum tarihleri Milaclr olmıganlarınki Milüdi
ye çevrilerek yazrlmış olacaktır. 

Sellerden zarar 
gören çitçileri m ize 
yardım meselesi 

MESELE MECLİSTE 

' 
ıran Japonya 
ile ılyaıl 

mlaaıebatı lleıtı 
Tahran : 14 (a. a.) - Jran 

hükumeti Japonya ile siyasi mil· 
nasebetlerini kesmiştir. Japon el· 
çiliği bir haftaya kadar lranı ter
kedecektir. 

Macar mecUılnla 
yapacaıı içtima 

KONUŞULACAK 
Ankara : 14 ( Türk ÖJÜ nııı· 

habirinden )- Taşkın sulara kar
şı ne gıhı tedhlr alıııaceğ'ı hak-
kındaki kanım liivilıası yakında 
Büyük Millet Mt-clisinde müzu .. 
kere oluııacal.:tır . 

Taşkııılurdnıı doğ1111 tehlihle .. 

•.} an bu ını$& bu ııınıf a sakla-
111YOr. Bunun açık örneği, kont· 
roıa bağlı olmayan, bilhassa bina 
•raa, elmn gibi ) ükselc değerli 
~•lıtlarda görülen akıl durdurucu 
&tlalıktır. Bu aşırı gelirlerin kay·! 
~a~ını aramak uıun davadır. Fa-
b llt ilk tedbir. yiyeceii giyeceğı, 

Bodapeşte : 14 ( a. a. ) -
Macar parlamentoau 23 nisanda 
toplantıya çağrılmı~tır. 

rin cinünü almak Ü:r ... re yııpılım 

ameliyatta tehlike dışında kalıın 

konışu yerlrrd~n c·elhcdilerek ça• 
lıştırılnn halkın beraberlerinde ge• 
tirdılcleri veya amt':lıyatı idare 
edenlerin emrine verdikleri fılat, 
edevat v~ malzemeden lınsnrlt ve 
ziyana uğrayıınlarıııııı bedelleri 
hiikOmctçe ahiplcriııe üdt'necek .. 
tir . 

Taşkın tehlikesirıe mnru-ı. hıı· 
lunan yerlere gideceklerin r1Bkli~ e 
ücretleri mahalli liükunıctçe öde
llt'Cektir . 

t u bot paranın çekiıoinden J...ur-
•rrtıalttır. 

rı'" Bu yolda tüFIÜ tedbirler düşü
t Ulüyor. Esasen bu tedbirleri yak· 

lJ
an Yaratmak ıorunda da değiliz. 
ıu • r n ıamandır dünyanın her ye· 

'
11dc denenmiş olanları araaındırı 

(Q.,.lal :S UuoU a&Tla4a> 

Alman ajansına göre 
İngiltere vaziyeti 
Berlın : 14 ( a. a. )- D.N.B. 

nin askeri muharririne göre, artık 
dün}'a harbinde lnııttereııiıı biı
ut çarpııma11 liıımdır , 

Bu işlerde çalışırlarken sa
katlananlara, sakatlık rlerecelerine 
göre kendilerırıe ve ölenlerin_ ele 
ailelerine polis ve jandarma efra
dına verilen ta:rminat kader hü-
kumetçe: par 11 vc:ı ilccr:ltir. 

•••••••••••••••••••••••• • • 
• A ·ı · ı · ı : z e reıs erıne : . f • ! azla · ekı ek ı 
• k l . • : verme 11ıese esı : 
• • f Ankara : 14 (Türksözü Muhabirinden) - Kart f 
f ve ekmek dağıtıl~~. m~hallerde bu dağıtma esasların· : 
f da. yapı~acah degı~ıklıkler arasm~a çalı,an aile reis· f 
ı lerıne gunde 450 grtım ekmek verılmui usulünün ka· f 
f bulü muhtemeldir. f 

··············~·········· 

Sovyet endi'u lri m erkc:z;lerindtn bir kö,e 

I 

OOGU HİNDİSTAN 
HÜKÜMETİNE SAllHiYET 

Hindistanda 
münakaşa 

Anknıa: 14 (Radyo Gazetesi) 
Hındıstandaki miizakerelerin irıkı· 

taı bugün de dürn a nıalhuatındn 
u1on vnzıl.ıı .ı \ ı-sile \ t'rmiştir. 
Kripsin teklifi Hindic;lc:ında tek bir 
devlet kuı ınai!ı ic;tiyordu. Halbuki 

t 'irrisl 2. nrl a" faıla l 

Sovyet cephesi 

Rusların kış· 
akın ı artık 

• sona armış 
Bertin : 14 ( a. a. ) - Kerç 

yarım adasında bir Sov)et hü
c·umu gni püskürtülmüştür • 72 

ı Grrisl 2 nrt sayrad:ı l .......................... 
İALMANI Piyasada toptan 
: ı 

UNGiLiZi 
ı : 

ISU LHU! 
ı • : 
!B AH 1 S! • • : : 

IMEVZUUi 
: . ı 

i · lsveçte i 
i konuşma i 
l varmış i 
ı : 
ı Alman şartı ı 
i lnglllz şartı f 
ı : 
i ALMANYA RUSYAYA i 
l KAR~I HAREKET i 
l SERBESTİSİ iSTİYOR l : : 
Anl.:aru : 14 (Ra dyo Gazetesl)
lgiltere ile Almanya arn ında sulh 
ynpılmak üıer"" lsveçto temaslar 
ynpıldı~ı sÖ} lenmektedir. Bu şart

lar şu imiş: Almanya lngiltereye 
Avrupadıı tnvi:ılerdr. bulunacak
mış, lnı.ıiıtered~ Almaııroyı .Sov
yetlere karşı sr.rhest Lırakacak-
1111~. 

Ankııra : 14 (Radyo G.P.zetesl)
Ruıı • Alman harhi lngili:r. ve 
Amerikalıları çok alakadar ~di
yor. Aceba Japonya Rusya) n 
karşı taarıu1;\ geçecckmi? Acaba 
Amerıku ve: lngiltf're Almonynrn 
karşı harekete geçecekmi'? Bugün 
bu sualler si) asi malıfıllerin kafa . 
sını yormaktadır. 

Vaşington : 14 ( A .A. ) -
Barış şartları hakkında İngiliz ve 
Alman mümessillerinin Stokholm· 
de buludu~u hakkında Velse liU· 

aller sorulmuştur. 
Gelen haber !ere göre, Al

manya Rusyaya karşı kendısine 
hareket i\erbesfüi bırakıldıR"ı tak
dirde lngiltere ile anleşmeya ha
ıır oldu~u tddifirıi ileri rıür müıtfır 

alınamıyacak '"' yag 
BULUNAN YENİ BİR FOBMtfL 

An\:ara : 14 (Tüı ksözü mu ha- ' -------------
birinden) - Tıcaret Vck51eti Jaşe 
Müste~arlı~ı sadt"yağ üz.erinde her 
nevi tetkiklerini ileı !etmeye de· 
vam etmektedir. 

Bu arada perakende piyasa 
sından yağ toplamakta olan ve 
halle ihtiyacını darlaştırmakta bir 
amıl bulunan resmi teşekkülleri, 

parckendrci piyasadan çekmek 
içiu bir usule baş vurulacaktır. 

Bu usul. yeğ:n keyfıyctini ve 
besle) ici mahiyetini bozmadan 
nebati yağlara vüzde 25 nishetin· 
de sade yağ karıştırılma suretile 
meydana getirilocelc bir yağ ima

li tarzıdır. Resmi teşekkülleri bu 
yağı istihlak etmeleri temin edi . 
Jr-cektir. Urfa, Trabzon ve,.aire 

yağları tamamen perakendeci pi
yasaya terkedilecr:k ve bu suret 
le µiyasada bol yag bulunacağı 

gibi. fiyıttlarda • da istikrar elde 
edilecektir. 

FRANSIZ 
KABiNESi 

B. LAvaı Ba,vekll 
muavini ve Dahiliye 

nazırı oldu 
Ankara: 14 (Radyo Bazete•l)
Vişi, Almaıı basını , ltalyan ba· 
sını ve Pari le Alman nüfurn al
tındaki basının tesiri altında bu
lunuyor . 

Lava! Başvekil muavini ve ha· 
(Gt!risi 2 ncl ~yfada) 

D.D.Yollarınzn 
ektiği arazi 

----
ADANA • YENiCE ARASINDAKI 

ARAZI TAMAMEN EKiLDi 
Mersin : 14 (TiirksÜ7.Ü Muha

hirind~n) - D. D. Yolları Zirant 
Amiri CeUil Saygun ş,.hriıni1e 

gelmiş ve 1.ırnat ışleri üı.ninde 

incelt'mt"lerde huluıımuştur. 
D. D. Yollarınca Yenice ve 

Adana aruındaki boş arınirıiıı 

tarnanıt>ıı "kilmiş otduğ'ıı haber 
alınmıştır. 

İzmirden giden 
• İngiliz esirleri 
Londre : 14 ( a. a. ) - Ga-

1.etelr:r , h.mırdt'n 1skenderiyeye 
gelen esirler hakkında uı.un .} cı· 
ıılar neşrediyor . Matbuat Türk 
halkınııı g01terdiği sempntideıı 

ıükunlıs bııhıctmıkteı.lir • 

Yeni banknotlar 
piyasaya çıkıyor 
Ankarn : 14 (A.A.) - Son 

zamanlarda bastlrılan aaknotlar
ılan baıı kıymetlerin kaı.aya uğ

ray.arak tedavüle çıkarı lnıama ın
ıları dola.) ı tedavülde bulunan 

' hankııotlerımiwı bü.) ük ve küçük 
kı.) nıetıeri ara ında bir ni betsiı.lık 
hasıl olnıaısı merkez bdnka ı bu 
nisbetsit.liği gidermek maksadıle 

kanuni eınısyoıı hadi eleri dahi· 
tinde kalmak üzere a) ırı 25 inci 
gününden itıbaren yapılacak tı:· 
dı~ Alla bir ve ellı liralık yeni 
baknotları kullanacaktır. Teda
vüle çıkan ) eni banknotla1 ım11.ın 
evsafı ajaııs hüllcıılcrile ilan edil· 
ıni~tir. 

• 
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Koklama sayesinde 

zengin olmuş 
Birleşik Amerikanın Parck· 

burg kasaba11nda, Mosman namın
da bir dilsiz ve sağır yaşamakta· 

dır. Bu adam, koklama kuvveti 
sayesinde zengin olmuştur. Bu a· 
damın koku &lmak hassası o ka
dar keskindir ki, 300 metre uzak
ta görmeksizin kokusundan yalnız 
hayvanın nevini değil, cinsi, yani 
erkek mi, yoksa dişi mi olduğunu 
da tesbit ediyor. 

Mosman, yine burnunun kuv
veti sayesinde, bir çok su kay· 
naklannı da keifetmiştir. Bugün 
bu adamın serveti !00.000 doları 
geçiyor. Bu büyük serveti kokla
ma kuvveti sayesinde iki petrol 
menbaını keşfederek kazanmıştır. 

RekÖr;bir boıcınma ve evlenme 

Amerikada, Kaliforniya vila· 
yeti şehirlerinden birinde oturan 
Freddy Bonson namında bir ba· 
yan, ikinci defa boşanmış ve bo
şanır boşanmaz evlenmiştir. 

Boşanma ile evlenme rekor 
teşkil ,edecek bir çabuklukla ya· 
pılmıştır. Mahkeme salonu, evlen
me dairesinden 68 basamaklı bir 
merdivenle ayrılmış bulunmasaydı, 
bu iki iş daha çabuk görülecekti. 

28 yaşında olduğu halde 87 
kilo ağırlığında olan madam Freddy, 
mahkemeyi evlenme dairesinden 
ayıran 68 basamağı inmek için 
beş dakikalık bir zaman safetmiş· 
tir. 

Merdivenin alt basamağında 
müstakbel kocası ile şahitler ken· 
disini bekliy6rlardı. Alt basamak· 
tan evlenme dairesine girip doğ· 
ruca defterini imzalamak için iki 
dakikalık bir zaman geçmiş, bu 
suretle bu iki iş, Amerikada re
kor sayılan bir süratle yani 7 da
kikada başarılmıştır. 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Çarşamba - l 5.4.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müzik : Radyo Salon Or

kestrası ( Vıolonist Necip 

Aıkın ) 

7 .45 Ajanı Haberleri 

8.00 Müıik : Radyo Salon or· 
keıtrası. Proğ'ramının De
vamı 

8.15/ 
8 .30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Mftz.ik : 

12.45 Ajanı Haberleri 

13.00/ 
13.30 Müzik : 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo dans or-
kestrası 

18.45 Ziraat takvimi 
18.55 Konuşma 

19.10 Müıik : 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 
19.45 Serbest 5 dakik

0

a 
19.50 Müıik : 

20.15 Radyo Gaıetesi 

20.45 Müzik : 

21.00 Konuıma 

'.ll.15 Müıik : 

21.45 Müzik : 

22.30 Memleket Saat Ayarı ajans 

Haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki 

Kıpanıı 

Proa-ram ve 

TORKSOZO . Sayla 2 

.Dl5 HABERLER 
lı+°'+ıO+++o++++ıOoç<Ö++o+oıfı·0.00 .. 

Sovyet cephesi 
(Bastarafı Birincide> 

Sovyet tankı bir hücumda imha 
olunmuştur. Kremlin'in kış taar
ruıu artık sona ermiı bulunu}'Or. 
Londra ve Vaşingtonda derin bir 
inkisar hayali vardır. 

Büheş : 14 ( a. a. ) - Do· 
net havzasında Romen kıtaları 
düşmanı püskürtmüştür . ltalyan 
kıtatarı da bir Sovyet kıtasını 
hezimete uğratmıştır. Hırvat uçak- ı 
ları Sovyet tayyarelerile muha
rebeye tutuşmuşlardır. 

Berlin : 14 ( a. a. ) - Ruslar 
cephenin merkez.inde büyük kuv
vetlerle hücum dmişlerdir • Hu 
hücumlar çetin muharebelerden 
sonra püskürtülmüştür. Ruslar bu 
beyhude teşebbüslerinde çok ağır 
kayıplara uğramışlardır • Sovyet
ler bir hafta içinde 4000 den faz
la ölü, 500 den f aıla yaralı ver
mişlerdir • 

Berlin : 14 (a. a.) - Alman 
tehliği : Kerç ve Donette önemli 
hiç bir hareket olmadı. Uçakları · 
mız bir Kafkas limanında büyük 
bir petrol gemisini hasara uğ'rat 
mıştır. 

Son beş günde 175 tank talı· 
rib ,. edilmiştir. 

Pabalılık ve 
devletçi idare 
(Başmakaleden artan ı 

bize en uygunlarını seçmek yeti· 
şir. Asıl dikkat edilecek nokta 
tedbirler in kendileri değil -çünkü 
her tedbir az. çok iyidir- bunla· 
rın tatbikidir. Bu da bizde en ı.or 
olan kadro ve teıkilat meselesini 
ortaya çıkarır. 

Bu meseledeki küçlükler, her 
zaman dediğimiz gibi, dar ye az. 
vaz.ifcli eski devlet memur tefki
latını, geniş ve çeşitli vazifeler 
gören yeni devletçi rejime olduğu 
gibi geçiriıimizdir. Halbuki <me
mur> ihtisası bir ve tektir. Dev
letçi idarede ise birçok ihtisaslar 
vardır. Ekonomi ve iaıe gibi işler 
bu ihtisasların en çetinidir. Biz 
henüı buna tamamen inanmış de
~iliı.. Bir hastayı iyileştirmekte 
herhangi bir idare memuruna gü
venmiyoruz.. En değerli bir umumi 
müdüre köprü kurdurmuyoruz, bü
yük hiımetlerile parlamış en dira· 
yelli müsteşarlıua 'dahi tren yü· 
rüttürmüyoruz, en yetkili valileri· 
vapur kaptanlığı ettirmiyoruz. 
Çünkü bunların memurluktan ayrı 
bilgiler o~duğuna içten inanıyoruz. 
Hasla ölür, köprü yıkılır, tren 
çarpar, vapur batar ve ıhtisaslı · 
~in tesiri hemen kendini gösterir. 
Halbuki iktisadi işlerde devletin 
duyğuları az.dır. Kötü bir iktisadi 
tedbirin zararlarının dU}Ulması, 

gözet görülür elle tutulur hale 
gelmesi içın milli yapıdaki yıkın· 
!arın devletin duygu merkez.ine 
ielmesi kadar uzun zaman geç
mek lazımdır. 

Devletçiliğin, üz.erine aldığı 
geniş ve çeşitli ihtisas hizmetleri
ni başarması, her işi tek ve umu
mi idare ihrisasına gördürmesine 
deA-il, tatbikat ışlerini en değerli 
ihtısaslarl• idare ettirmesine bağ· 
lıdır. 

Alışveriıin anıaşılmaz' en şid
detli cezalarla bile önüne geçil
mez. binbir hile ve dalaveraya el
verifli olduğu b yle devirde. 
Devletin, çekirdekten yetişmis, 
tecrübeli ihtisas sahiplerinden is
tifade etmesi, vatansever namuslu 
esnaf ve tüccarla elbirliği yapma· 
ıı, hatt6 bir kısmını genif salahi
yet ve ağır mesuliyetle pratık iş
ler başına koyması başarıyı ko
laylaştıracak çarelerdir. 43öyle 
zamanlsrda her iş ancak millet 
hizmeti olur, fakat her işten anlı· 
yan da - bakkal, kasap, ithalat· 
çı, ihracatçı, müstahsil ... - Dev· 
Jet hizmetinde sayılmalı, hüku
metle beraber, devlet için çalış· 
malıdır. 

Fransız 
kabinesi 

( Ba$ı 1 inci SIJ'lada ) 

riciye dahiliye nazırı olmuştur . 
Darlan kabineden çekilmiştir . 

Vaşiııgton ~ 14 ( a. a. ) -
Laval , Peh:n ve Darlanın yeni 
bir lcabine kurmak üzere olduk
ları bildirilmektedir. Amerika hü
ldimeti hadiselere intiıaren ıim

dilik bir teşebbüste bulunmamak
tadır . 

Vişi : 14 ( a. a. ) - Darlan 
Fransız hava, kara ve deniz kuv
vetleri ba$kumandanı olacaktır . 

Parti Grapanda 
Hariciye Vekilimiz 

lzabat vardi 
Ankara : 14 ( a. a, ) - Parti 

Grupu Umumi Heyeti bugün top. 
landı. Hariciye Vekilimiz. harici 
ıiyaıet hakkında izahat vermiş 

ve bu izahat tasvip edilmiştir . 
Hariciye Vekilimi~ iki saat ko· 
nuımuştur . B•mdan sonra hususi 
i<lartlerin gelir kaynakları mese-
lesi görüşülmüştür . · 

B. Rüştü Kayıkçı oğlu 
Osmaniye aiır ce1.a müddei 

umumisi iktn Ankaraya nakledil
diğini yaıdığımız B. Rüştü Kayık
çı oğlu, a 1dığımız. malumata göre, 
Ankarayı değil, Elbığ ağır cez.a 
müddei umumiliğine tayin edil· 
miştir, Osmaniyede bulunduğu 

müddetçe muhite kendisini çok 
sevdiren bu değerli genç adliye
cimizin bölgeden ayrııışına çok 
üzülmekle ber~ber, terfian gidişi 
ba..ımından büyük bir memnuni· 
yet duyduk. Kıymetli adliyecimi 
z.e yeni vaz.ifesin de bafarılar le· 
menni eder, iyi yolculuklar dileriz. 

Veni bir proje 
(Baştarah Birincide> 

sesi olarak z.am yapıl&bilır. Bele· 
diye vergi ve resimleri kanununun 
5, 6, 7 inci maddelerinde tayin 
edilen azami hadlere yüz.de elliye 
kadar ıam yapılabilir. Mevzuubahs 
olan kanunun beşinci, altıncı ve 
yedinci maddeleri tanzifat vergi· 
ıi ile tenviriye resmine aittir. 

Belediye hudutları içinde her 
nerede olursa olsun, herhangi 
daire ve müessese ve ıahıs tara· 
f ınd11n yapılırsa yapılsın açık ve 
kapalı arttırma ile eksiltmelerle 
satılan her nevi eşya, emvali men· 
kule ve gayri menkule ihale be· 
deli } üzde iki buçuk mildarın(ia 
Belediye hissesine tabi olacaktır. 

Bu Belediye hissesi ıhaleyi takiben 
24 saat zarfında tahsil o.unur. 

Belediye vergi ve resiO'leri 
kanu unun 23, 24 üncü maddele
rine göre tarifelere Pazar an alın· 
makta olan resme bir misline ka· 
rlar ıam yapılebilir. 

Bu zamların yeni Belediye 
bütçeleriyle 1 haziran 942 tarihin
den itibaren tatbiki düşünülmek· 
tedir. Bu layıha henüz. proje ha· 
!indedir. Bu hususla Vekaletler 
mütalaalarını söyliyecekleri gibi 
Mecliste de iyıce t~tkik edilecek· 
tir. Layihadeki zamların da hep· 
sinin birden veya kısmen tatbik 
edilebilmesi hususunda Belediye 
meclislerine selahiyet verilmekte, 
yalnız. projede azami hadler tes· 
bit edilmektedir. 

Hava Kurumunun 
teşekkürü 

Memleketimizin hamiyetli ı.en· 
ginlerinden fabrikatör Bay Nuri 
Has oğlu bay Kadir Has ve eti 
Rezan Has, düğün masrafı olarak 
ayırdıkları 1500 lirayı hrumumu
za bağııladılar. Yüksek duygulu 
vatan sever bu yurddeşlara kurum 
namına teşekkürlerimiz.in iblağına 

tavassutlarını rica ederim. 
Türk Hava Kurumu Adana 

Şubesi 

Filofun beyanatı 
ve Türkiye . 

Sofya : 14 (A.A) - Bulgar 
Başvekilinin, Türkiye ile dostluk 
münasebetlerini takviye arzusu 
Bulgaristanda çok iyi karşılandı. 

Bütün Bulgur gazeteleri Filofun 
bu mevzudaki son nutkile meş 

guldurlor. 

İtalya F ransaya aman
sız siyaset kullan · 

malı imiş 
Zürih : 14 ( a. a. )- Bir ltal

yan muharriri yazdığı makalede, 
İtalyanın Fransaya kaışı amansız 

bir siyaset kullanmasını kaydede· 
rek, " Fransa ölülerimizden ve 
muazzam fedakarlıklarımız.dan me· 
ıuldur » demektedir . 

İngiltereye karşı 
hava akını 

Lonra : 14 (a.a.) - Dün sa· 
bah Alman tayyareleri lngiltcre
nin cenup kıyılarına bombalar at
tı, Birkaç k•şi yaralandı. 

Maltaya akın 
Berlin : 14 (a.a.) - Maltaya 

geceıi gÜnllüzlü taarruı\ar devam 
ediyor. 

Fransız filosu 
\ıaşington : 14 (a .a.) - A

miral Darlan•ın Fransız fılosunu 

Almanlar eline venniyeceği kuv
vetle üm id edilmektedir. Çiinkü 
Fransız deniz filosu Darlan'ın e· 
seridir. Ve Fransız. donanması 
Darlan'ın son koıu olabilir. Şim· 
dilik vaziyet mechuldür .. Önümüz.
deki günlerde Fransa durumu İn· 

kişaf edecı':ktir. 

Romada toplantı 
Roma : 14 ( a. a. ) - Muso· 

lini reisliğinde toplanan mecliste 
muhtelif meseleler üzerinde mü
zakereler olmuştur . 

Silah altındaki 
talebeler kongresi 
Berlin : 14 ( a. a. ) - Silah 

altındaki Avrupalı talebeler kon
gresi Berlinde toplanmıştır. 

Batan İngiliz vapuru 
Vaşington : 14 ( a. a. ) -

Büyük bir lngiliz ticaret gemisi 
Atlantik sahillerinde batmıştır. 

Bulgaristandaki 
kabine değişimi 
Londra : 14 ( a. a. )- Fılof 

hükumetinin istifa11, Almanya ta
rafından verilen emirlerin kabul 
edileme7. mahiyette olduğunu gös
termektedir • 

Sofya : 14 ( a. a. ) - Filof 
Japonyanın Ankara büyük elçi · 
sini kabul etmiştir. 

Fransa üstünde uçuş 
... ondra : 14 l a. a. ) - Şi

mali Fransa üzerinde tayyarele
rimiz uçuılor yapmışlardır. Uçak 
kaybımız. yoktur. 

Beneş devlet nazırını 
dün azletti 

Londra : 14 ( a. a. ) - Bay 
Beneş , Hür Çekoslovak devleti 
devlet nazırı Orduskizi az.letmi~
tir. Nazır şimdı Amerikada bu-
lunmaktadır . ' 

Doğu Hindistan 
hükumetine selahiyet 

(Başı 1 inci SIJ'l•d•) 

Hinddular ve Müslümanlar ayrı 
ayn hükumetler teşkil edilmesini 
istediler ve bunun için lngiliz tek
lifleri suya düştü, müzakr-reler bit· 
ti. Fakat şimdi Hintliler arasındaki 
münakaşalar hala devam ediyor. 

Fakat şu da görülüyor ki, Ja· 
pon tehlikesi Hindistana biraz da
ha yaklaşmıştır. 

Maraşi : 14 ( a. a. ) - Umu
mi vali Doğu Hindistan hükume· 
tine. salahiyet veren • kanunu tas· 
dik etmiıtir • 

MENDE 
Alman Radyolarının 1942 Modellerini 
gelip glrlrıenız Radyo lntlbabında 

artık tareddlt etmezsiniz 

Mağazamızda yeni sistem makinelerle 
+ bozuk radyolar garanti olarak tamir edilir 
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ı············· .. ••••••••• 1 BUamam Çllçl ve Makine Sablplırlae 
e MfrlDEI ••• 

1 DEMiR iŞ AÇILDI 
1 Her nevi alah ziraiye imal ve tamiri, 
e bütün makinelere yedek parça, pik ve 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir işleri, 1 her nevi elektrik ve oksijenle kaynak İf· 
: leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 
• ADRES : Eaki lataıyon karakolu karıı•ınd Demir lı 1 Tel6raf Adreai: Adana Demir ı, Telefon 363 ........................ 

ilan 
C E Y H A N B E l E O İY E S i N O E N · 

1 - Ceyhan Jandarma dairesiyle Ceyhan nehri arasındaki 
Belediyeye ait bahçe üç sene müddetle icara verilecektir. 

2 - ihale 20/Nisan/942 Pazartesi günü saat 14 de Ceyhanı 

Belediye Daimi Encümen salonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin şartnameyi görmek ve öğrenmek isteyenlr 
rin Ceyhan Belediye Muhasebeciliğine müracaatları. 

4 - Bir senelik muhammen bedeli (230) lira (75) kuruştur. 
9-15 14047 

İLAN 
Devlet Demiryolları Adana 6. ncı işletme 

Arthrma, Eksiltme Komisyonu Reisliğinden 
Muhammen bedeli 24990 Lira tutan muhtelif eb"adda 2 

m/3 Çam kereste şartnamesi veçhile 25'Nisan/942 Cumar'e • 
günü Saat 12. de kapalı zarf usuljle Adanada 6.ncı lşletm 
Müdürlüğü binasında sahn alın.!\caktır . 

Şartnameler komisyon tarafından bedelsiz olarak verilir• 
Bu i~e girmek istiyenlerin 1874,25 liralık muvaklı 

teminat akçaları veya teminat mektupları, kanuni ikametg 
vesikaları, nüfus cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalaril 
yukarıda tayin edilen günde 2490 No. lu kanunun emrettili 
şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarını elCsiltm' 
saatinden bir saat evvel Adanada Devlet Demiryolları 6,nCI 
işletme Müdürlüğü binasında toplanan Arttırma. Eksiltrnf 
Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilin olunur. 

7-11-15-21 14039 

.......................... 
ı ı 
ı Satıblı bal ı : ı 
ı Yılanlı mezraasında .6 i i döni\m bir yerde ve hır ı 
ı çardağı havi bir bağ sah- ı 
ı lıktır • isti yenlerin Y enibe- ı 
ı destende manifaturacı A~ ı 
ı dullah Akdenize müraca- ı 
ı atları . 14025 5-6 G. ı 
ı ı .......................... 

ZA Yl - Terhis tezkiremi za
yi ettim . Yeniıini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadı~ını ilan 

ederim . 

Kayserinin Opuk kö· 

yünden Mustafa o~lu 

316 do~umlu Aıiz Ôçalır 

• ................. 911 ............. .,., 

l Sattık Bağ 1 
i Yılanlı mevkiinde Mersin 

1 
! tertibi iki oda ve üzerinde ya~· 
t lık çardak, 12 metre yükseklı· 
i ğinde iki kat taht, istirahat i· 
i çin büyük bir kameriye ile su • 
i tulumbası, üzüm ve bir çok ı 
! meyve ataçlarını havi bağ sa· 
t tılıktır. Görmek ve daha fazla ı 
! tafsilat almak için Ulucami ci-

1
! 

t varında şekerci Ahmet Durana 
i müracaat edilmesi. i 8-10 14026 J 
................. 91 .............. . 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

Baııldıiı Yer: Tiulıı6aii MI 


