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Ankara Radyo Gazeteıi- Harp reml

lerl himayesinde ritmekte olan 100 re· 
miden mürek1'~p bir Jııpon kafilui Paıl· 
filde Amerikan tayyarelerinin hücumuna 
uiramıştır. Bir kaç büyük Japon harp 
geflslyle aıker yüklü bir çok vapur ba• 
tıri\mış tır. 

han .,.rtlan lda,. Ilı 
Yalı 2 No. 432 '.ararla9tırılır. 
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1 Şubattan itibare~ Dev 1 et Memur ve 
Müstahtemleri Aylıklarına Zam Yapılıyor 

M E C L i S Kartla ekmek satısına bugün basıanıyor 
DONKO TOPLANTISINDA FIRINLARDAN BAŞKA NERELERDE 
Fevkalade za~ kanununu kabuletti s AT ı ·ş y A p ı L A c A K? 

Çocukları uçten f a~ı.a olan memur• Şehrimizde kart unlUe ekmek Hhflarıoa bugün başlanacaktır. ceklerdir. , , 
lera beher ÇOCUk IÇlft 2,5 lira Ve· Fırınlardan bqka ekmek sat~ yerlen, ikinci ıahifemizdeki belediye Şubat ayına .mahsus kartların da yarından ıtıba~en daiıtılmanna 

• •• • • • • • • w 

12 
k 10 f' t başlanacaktır. Halk. şubat kartlarını Cama, Cumırle!ı ve Pazar günleri rilecek reısllrı ılin1nda bıldırıUyor. 7.50 ırambk ekm.er~. . uruş. para ıy~ - ekmek a!dıldarı.Fmnda veya ekmek satış yerinde hazır. bulunacak be-

koomoştor. Fırmlara çok mıkdarda oo verıldıiı ıçlo kımse ekmek1tz lediye memurlarından alacaktır. Herk.esin, kartlarını tebdıl ederken DÜ· 
Anlı:ara: 28 (Radyo razetesi) - Büyük MiJlet Mecliıi baıün 

bütün Devlet memurlannı ve müstahdemlerini yakından ilıile
yen bir kanuo kabul etmiştir. Bu kanunla, üç mühim noktadan me· 
morların durumlarını düzeltecek tedbirler almaktadır : 

1 - Maaşlara ve ücretlorfl, tekaüdiyelere, dul maaılarına muh· 

telif oiıbetlerde zam yapılmıttır. 
2 - Memleketin yüksek mıotalualarında oturan Devlet memor• 

larına mahrukat bedeli verilecektir. 

3 - Çocukları üçten fazla memurlara çocuk zammı verilecek· 
tir. 1939 eylOlandanberi devam ederelmekte olan facianın iktiıadi 
teıirleri memleketimizde gün reçtikçe artmq, eşya fiatlarında yükte· 
lif baııl olmuıtur. Bu yükselişten relirleri Hbit olanlann mütee11lr 
olacakları tabiidir. Bunların batında memurlar. mütekaitler, buolann 
dalları ve çocukları ıeliyor. Bunlar son haftalar içinde zaruri ihtiyaç
larını bile teminde zorlui• diltmüşlerdir. 

Bu meseleyi azaD ıamandanberi incelemekte olan bilkOmet,fevka• 
liıde hallerin devamı milddetince biitiln aylıklara um yapıliDa11. aeti
ceıine varmış, bir kanon hazırlayarak mecliıe sevketmiştlr. 

B•rün kabul olunan iı:anon mucibince, verıiler çıktıktan ıonra 
eline yüz liraya kadar pa.·a l'•çenlere yllzde 25, 101 liradan 170 li· 
raya kadar para ıeçealere yüzde 20, ellerine geçen para 170 lira· 

dan fazla olanlara yüzde 15 zam yapdacakbr. 
Sa :zamlar, umumi ve mülhak büdcelerle buıuıi idarelerden, be· 

ledlyelerden maq, ücret, tekaüdiye, dal ve yetim maatı alanlara p• 
mildir. Memurların yllzde dokeanına yakm bir kıımı, eline l'eçen pa· 
ra itibarile, yüzde 25 zam rörmektedir. Ba zamlann yektan senede 
41 milyon Ura tutuyor. 

Aynı kanonun bir maddeıine röre, 3 den fazla çocatu olan her 
memura beher çocuk için 2,5 lira verilecektir. 

Kanonun direr bir maddeıi, memleketin 10jıık böll'eleriadeki da· 
i • aıemorları korumaktadır. Deniz ıeviyesioden 1500 ve daba fasla 
mı 1 rde oturan 1-6 dereceye kadar memnrlua ilk l8frİndea mart 
yere kadar30llra 1-7 dereceye kadar olanlara lS lira mahnkat be-
ayına • 
deli verilecektir. 

1 Şubattan itibaren tatbik edilecek olan bu zamların memarlano 

ilküoü hafifleteceii muhakkaktır. 
y • • 

Ankara 28 ( a. a. ) - Büyük 
Millet Meclisi borllo devlet memur 

il t bdemleri aylıklarına yapı-ve m sa _ 
lacak fevkalide zam muzakere ve 

kabul •tmiş!ir. l. kadu maqı 
1 _ Yuı ıraya 

l 
. e tekaüt tf'vkifatı o anlara vergı v _ 

çıkbktan ıonra ita ınikdarınıo yuz· 

de 25 i. O 1' 1 2 - 101 liradan 17 ıray 
icada olanlara vergi ve tekaüt tev· 
kifatı çıktıktan ıonra ita mikdarı· 
DID yllzde 20 ı. 

3 _ 171 liradan fazla olanla· 
ra vergi ve tekaüt tevkifab çık
tıktan ıoora ita mlkdarının yilzde 
15 

i.4 _ 4 ve daha fazla çocukla 

ailelere dördüncü çocuktan ıonra 
çocuk baıına 2,5 liu. 

5 - 1500 ve daha fa:z:la ra· 
kınalı yerlerde otruanlara her yılın 
ilkteırin ayından başlayarak Mar~ 
nihayetine kadar devam ~tme , 
üzere yakacak ıammı verılmesı 
kabul edilmiftir. . 

Müzakere eıoasında Mahye 
V e\dU uzan bir nutukla vuiyeti 
\a.'i. etmiş ve bazı mebuslar müta· 
k~lını ıöyledikten ıoora kanun 

edUmiftir. 
Mali•• Vı ı.:z· . ·--L-t A k-. e.u ının ı'"""' ı 
Millet nMec~ı28 ( a. a.) - Büyük 

h Germeni barün doktor maz. 
ar n "ei•liii d t la 

mııtar. Celaenin •ç.l n e 0~ n· 
kip Maliye VeklU F:~Aın:_ mi uktea. 

k b - lıt .~a ı ür· 
ıilye relere dodru~ ıı "1laoaaaenln 
4 oomarah ma e11nde ._._ 
miiıtahdemlore verilecek ••,,k!i&d: 
zam hakkındaki kanun liylbaa1.._ 

milıtacelen ve takdimen mllza. 
kereıioi teklif otmiı ve bu teklif 
kabul edilerek layihanın heyeti 
1llllamiyeai üzerinde müzakere ye 
bqlanmıştır. 

Maliye Vekili tekrar küraiye 
1-terek ta beyanatta bulaıımuıtur: 

"Arkadqlar ı 

• bul boyurdağıınuz bo layihanın 
tanzim ve takdimine saik münha· 
sıran bayat pabahbiınıa tevlit et• 
tiii zarurettir. 

Avrupa harbi bqhyalıdanberl 
itbalit 8§yaıı fiyatlannda tedrici 
bir tereffü oldop hepinizin malO· 
mudur. Bo teıeffü harp uzadıkça · 
ve genişledikçe daha ciddi, daha 
ınmollü vaziyet almaia bqlamış 
ve bir miiddettenberi de bna7icl· 
zaruriye fiyatlarındaki artıı nlsbet
leri gelirleri artmıyao hizmet erba· 
bıodan küçük aylıklı aı maath ve· 
ya ücretli olanlara, ehemmiyetli ıo· 
rette tazyik eden bir hal almııtır. 
Ba vaziyeti gözönünde bulunduran 
bük.amel ba bapta ~abnabllm"i li· 
zımgeloo tedbirleri muhtelif cephe· 
lerden tetkik etmiı ve nihayet ba. 
fün tasvibinize arzolonan kanan 
llyibuını hazırlayıp Büyük MecliM 
takdim eylemiftir. 

Liyibada kabal olanan esu, 
tevkifataız olarak ele reçen pua 
miktarı yüz liraya kadar olan me-

-mur maaılarile bonlano mHdille
rine yüzde 25, 101 liradan 170 
liraya kadar olanlara yüzde 20, 
daha yakarısına da yüzde 15 zam 
yapmak suretiyle istifadelerini te
mindir. MalOmiliniz hizmet erba· 
bının aylıklarını arttırabilmek içia 
iki yol var. Şano arıedeyim ki biz. 
met erbabı derken yalnız devlet 
teıkilltıoı deiil, devlet tetkilltı hari
cinde kalan baıast dairelerdeki mil .. 
tabdemleri do birlikte kaatediyoru. 

Bunların aylaklarını artbrabllmek için 
mGmklln yollardan birinciıi üz~!in• 
:•lıti verl'ilerin azaltalmaıı, dırerl 

• •Ylaldara um yapılmaııdır. 

k 
V -.a azaltılma11 ıekH ilk ba• 

ııta daha doira daha tabii (Ö
rülür. Çilnk& bir 'kere dewlet tet• 
kilitı haricinde balana mOltab
demleri de dairei ıtıaaalhe idhal 
eder. Diter taraftan ba ••rriln 

kalmayacaktır.Bir sattı yerinden ekmek alamayanlar dijerioden alabile-· ful!{ hüviyet cüz~aplarını memurlara göstormeleri liıımgelmoktodir. 

2 Alman ROMMEA Çör.cil ı Amerikan 
generali durduruldu: ' -· kıtaları 
Öldu··ru-ıdu·· Loodra28 <··">- Royter kabı·n·es·ı·nde ı·rıandaya aiınsınıo Kahire muharriri bildi· 

Almanlar Sovyet riyor: Ç 1 k t 1 
llerleJltlnl durdur· Sirenaikte karşı hücuma ge· 

-kıçın ıhtiy•tt•· :: :";.;;;;~:,:;·i·ç~~:.~~~ degv İ'İklİk , .Alın ve 

Cekl
• MSo!v~y:evt•.t•e28bulı:~.-~~rl•~. c• avdB:ı':~':"!~;i.. boyn•c• istikra· '1 1·talyadanayhaayret 

A" ra doğra rldildiii rörülüyor. Bo-
Kıtalanmız Alman ordularma nllDla berabdr Rommel'in biraz daha • t • d 

taarruz hareketlerine barün de d.. Herlem•i ihtimali .vardır. Britanya: ıs enıyor Ve en işe 
vam etmiştir. Sovyet birUklerinlD lılarıu kartı bir taarruza reçmesl 
ilerleyişini dardarmata yelt-- ifla cephedeki iltfkrann kat'ıleş · lrlanda Batveklll 
Hltlerciler savaıa ihtiyatlarını silr· metini be'klemek lazımdır. lnglltereyl prote•· 

Kahire 28 ( a.a. ) - Orta ç•• •ıt• •t• t müşlerdir. ~hava tabliii: orçı ın 1 ıma to ._ı_ı• ___ ...., 
Düpaanıa kartı h6ca.ı&nm Şiddetli kum fırtınalarına rai· . } k 2 A k 28 ( 

-"•kGrtea ve mukavemetini kıran ta ebı·ne arşı n ara radyo raete· ..- men loriliz av uçaklan pazarteai si ) - Amerikan kuvvetlerinin 
lutalanmız bir çok metkan yerleri ıünil bütün muharebe böll'esi .üze. 1 
ifıal etti. 26 ıonklnaıada 39 Al· rinde hareketlerine devam etmiş- takrı•r V erı· ıdı• rlandaya ayak basmaları mihver 
maa aça;. tahrip edildi. Biz 8 uçak tir. Bir çok tqıt tahrip edilmiş tarafından hayret ve endişe 
kaybettik. 27 10nklnanda Moıkon veya hasara atrablmuıtır. Oiişma· - Bir İnglllz gazetesi - ile kcrşılanmıştar. 
Y

akmmda 4 Alman 0 .._..x.. dllftlrtll· aa aiır kayıplar verdirdik. ç·· "l h b" f'I k• t Resmi Alman mahfilleri şi• 
..-a• Barh•n zarhllaından orçı ar 1 mııva 10 ıge • mal lrlandaya çıkan Amerikan 

mOıtOr. kurt•rıl•nlar le ser1k ve idare için icap askerlerinin harp durumunu de-
Moakova 28 (a.a.) - Ek ola• ..1 b 

rak n•edileo bir Sovyet tebUp.. Londra 28 ( a. a. ) - Battığı euen ütün flasıf lara maliktir. ı ğiştirmiyeceiioi, bu hareketin 
de, iki Alman l'enoralinin Ukray· bildirilen Barban zırhl111 mürette· ..,.-------·-Digor- kuvvetlerin daiıtılmasından bq-
nah ,.eteler tarafından öldtırüldO· batandan 300 aubay ve er kurta. Londra: 28 [ıı. a] - Parlimen· ka bir şey olmadığını ve lnri· 

'I' rılmııttr. ,_ l d r l ı k iO bildiriliyor. _ to &:1Çi i eri, Avam kamarasında 11 er e Ameri altlarda teşkilit 

B S O 
Çörçilden ıonra söz alarak, Britan· noksanlığından başka bir fey Avustralya . Uk ti Sözen ya milletioin Uzakşark hıı.diıelerin- ifade etınedijini ıöylemektedir· 

Malatya fabrikaları amum mü· den dolayı kaygılı olduj'onu bil. ler. 
Avrupa v• Atrlkadakl dilrO B. SGkuti Sözen dünkiı tren· dirmif ve demiştir ki: ( Amerikan kıtalarıaın çıktı· 

kıtalar1nı geri le tehrlmize ıelmiftir; bit kaç fÜn « - Millet mesuliyeti yüklene · ğı topraklar ıerbest lrlaoda top· 
almak l•llJOrlar ıehrimizdo kalacak Vft tetkiklerde cek kimseler aramıyor. Milletin is- rakları deiil, lngiltereye tabi ti· 

Melborn 28 ( a.a. ) _ Ziraat bulanacaktır. Kıymetli müdüre hoş tediği gc~mişteki derslerden isti· mal İrlandadır. lrlanda Başveld· 
iflerinde çalışan milisler seferber· geldiniz deriz. fade ederek hataların tekrar edil· linin lngiltere}I prc teito edi•i , .. 

Uk dolayiılle kıtalarına çaiınlmıt· düşman kıtalarıoı bombalamış ve memesidir.» bebi şudur: lrlanda devleti: ti• 
tır. Bir mebus, harbiye nazırından tqıtları makineli tüfek ateşine Çörçil'in itimat talebine kartı mal İrlandanıo da serbest lrlanda· 
paaifikteki tehlikeli daraım aebebi- tntmqtor. Evvelki akıam düşman İki takrir verilmiştir. ·Birinci takrir· ya tabi oldağona iddia etmekte· 
le Avrupa ve Afrikadaki Avmtral· tayyareleri Ranroo•an şimalinde de Başvekile büyüle bir itimat bildi· dir. Buraya asker çıkarmakla lr· 

1_ bir hava meydanını bombalamış rilmekle beraber kab, ioede deai•ik· l d d ·ıc· -
ya kara ve hava kavvetlerinw re· ve beyannameler atmıştır. • ... an a a a<Jı ı ıye ayrılmış olmak. 
ri ahamuını iıtemiıtir. Batavya 28 [ a. a ] - Batav· lik yapılmaaı marla iıteniyor. İti- tadır ki Dö Valera bono protea-

Ranron 28 ( a.a. ) - lnrillz ya radyoıu ıoo güolerde doğu mat anlamını tahdit ~den ikinci to etmiştir.) 
bava teblifi: Holanda Hindiıtanının bir limanı- takrirde harbe şiddetle de~Jm edile· Daıblin :"28 (a.a) _ Dö Va· 

Avcıların himayeıiode açan na müttefik kuvvetlerin çıkarıldı· bilmesi için particiUğe bakılmadan lera Şimal lrlandaya Amerikan 
bomba tayyarelerimiz yollardaki tını bildiriyor. i• ba•ıo. a daha ehliyetlı' lr.ı'm.selerı'n ı_ • 1 

---------!B!!!lll!!!!!!!!ll!!l!l!!!!!!!!l!!!'!!!!!'!!!~!!!!!!!~~~!!'!!!!!!"""'l--ml'!"!!!!'!!!~!!!!! ... ... Kit a arınm çıkarılmasını protesto 
olan müstahdem ve mütekaidin ' getirilmesi teklif ediliyor. etmiş, Britanya ve Blrleıik Dev. 

yette olmak itibarile ilk batıra re· 
len ıey bu fevkalade mahiyette o
lan verrilerl tamamen veya k11men 
kaldırmak olacaiı için hükilmet 
dahi kendi tetkiklerine bu nokta· 
daa bqlamııtır. 

Fakat neticel tıtkikatta zam 
yoluna gidilmesi cihet tercih edildi. 
Sebep, bir kere hizmet erbabından 
alınan •-..llere müteallik kanaolar
da bilhuaa küçük iıtihkak erbabı 
hakkında mabtelif niabette muafi· 
yetler oldaiu için bunan neticHi 
olmak üz•o · bu ver(İler kaldınl· 
dıiı takdirde asıl iktiıadi ıartlar· 
dan eo çok cnitee11ir olan küçük 
istihkak erbabı hakkında muhtelif 
oiıbette muafiyetler oldaiu için 
banan neticesi olmak üzere ba ver· 
riler kaldarıldaiı takdirde uıl ilı.ti · 
aadt ıartlardan en çok mütoe1ıir 
olaa küçllk istihkak erbabı bundan 
mahdad nilbette iıtifade edecek· 
lerdi. Meaeli aldığı 'aylık tutarı 
170 liraya kadar olanlarda iktiaadt 
buhran ve mavaıene verrlılni ta· 

·mamen kaldırmak ve 170 liradan 
yukar111 için ilı.tiaadt buhran • ver· 
riıini taaamen ve mavaıene ver. 
pinin yansını kaldırmak nretile 
7aptıt1mıs 11 ... pta ıa neticeyi aJ. ..--...11-D ..... 

bundan biç bir ıuretle istifade ede.· Gıızetoler, itimat takriri reyo ko· letlerinbu hususta serbest lrlaİıda 
miyorda. Bo müstahdemleırin sayısı nunca Çörçil'in büyük bir ekseri· hükGmeti ile iıtişar,ede bulanma• 
16699 ve umumi muvazeneden ma- yet kazanacağını ve milletin Baş- dıklarını bildirmiıtir. Dö Valera 
af alan yetimlerin aayı11da 42781 vekile olan inanının azalmadıiını demiştir ki : 
d' ı: __ yazıyor. «- lrlaadas Blrle91lk Devlet• 

ar. WNHD umumi muvueoeye da- Londra 23 (a.a.)- Ba•v•'-ı'lı"n 
h·ı büt- •t k •t · ı · ... "'" lere kartı dliJmanca bir blı be .. 

ı ua otu e aı ve yetım enn nutkunu tefsir eden .Deyli Me1l !emediil ~lbi onunla ne ~ekilde 
aayııı 66532 olma11na goöre vergi şuaları yazıyor: ... 
tenzllitıodan istifade edemiyecek. «lngilt B ,_.1 d olursa olsun bir anlaşmaxhia düş 

ere aşveı.ı eiişlirmek meY! istemiyor. :. 
olanlar takriben üçte iki oiıbetin· arzuıuııda değildir. Çünkü Çör .. il 
de olacaktı. .,. .. · 

Mülhak ve buaıi büdcelerden harbi muvaffakiyetle sevk ve ida· re, harbin daha iyi sevk ve idareıi 
maq alanlar hakkındaki vuiyet re için icabeden bütü~ vasıflara için bazı nazırların yerine P•rlA· 
dahi tabiatile banan aynidir. 24 maliktir. Bilhassa cesareti ve . arka· ~~oto lçinden ve dııından baıka• 
1. da•larıo k d- - ti"~ - rdır larının oetirilmesi llzundır.» ıra ve daha yukarı ücret alanla. ... a arıı urus uıu va • • 

F k t h ı. b' · d b de· Deyll Ekıpres de şöyle yazı. 
nn vaziyeti fa nisbetler dahilinde a a arp aa ınesın e esa• yor: 
oluyor: . ğişiklikler yapılması ve kabin• .aza• « Millet Çörçilln nutkuna bü• 

Eski hükümlere .2öre tekaüt suna milleti ıilihh millet balınde yük bir kavrayııla okuyacaktır. 0. 
ve yetim maaşı alanlar için 24 li- teşkilitlaodırmayı vuife B e~ln~elsl 6una eşilmek iıterdi. Millet kendi-
r d d lazımdır. Kabine •z••1

• ıışve11.i İn ıiııl nükteli zan eden bir mebaıon 
a a yüz e 9,09 dao başlayarak d ba• m"h d. · 
Ü d hem kaptan beıa • ... u en ııı hs~ı ve 1 b Y ı e 9 ve 11 e halli oluyorda. ' · d ı• yara ayıcı ücomundaa 

y l L " oldnğo bir l'eminın - sa.. ece yolca· haklı olarak nefret duyaca'-tır • 
en teuüt kanunlarına rore te. ları olmaa1ahdır. Ço~çıl, bütün ka• " 

kait ve t' lanla 1 ı l ı · · 1 k Millet hükümleriai mutedil bir li· ye ım maaşı a r a a o • 1 111eıu ıyetıoi üzerine a ana • 1 
_ . rar arın san a ifade eden başka mebusların 

~mum memur ve muıtahdemler 1 k binelerde daima bakim olan d h 
ıçln 24 lirada .yüzde 9.09 dan baı· .. ;~;erek mesuliyet prensiplerine · a a şuurlu tenkitlerini okuyacak 
!ayarak 170 )arada yüzde 22,08 e . it rı h k t a· Çörçil k ve Çörçllin serbest müzakere bak• 
balii olo1or.» ay 

1
1 hare e e 1!.~r. k' a. kındaki demokrasi prensibine baf-

Vekil Ankara memurlarının rar ım İzzat kenaısı verme zorun• lılığıoı alkışlayacaktır. Bizim fikft. 
•azi7et1a.' temu ettikten v• me· da kalıyorH banan tebebi, kabine• mizce millet Çörçilin bo altla ve 
marların samdan iıtifade nlıbetini sine Loyd Corc'un reçen harpte çetin ·mücadelede muvaffaldyetsis-
tJah ettlktn ıonra diyor kl: etraflDd• "\opladıiı çapta ~damlar ilklerimize dair aalaatıot: alktutle 

• .... olaıııdar.Kaoaatımııa ri· .&ialeyıcekfr.» 




