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lliiiiil '••elci · · ö110 h,mız dün akıam radyoda çok 
kto, atf~lı h11buhalde bulundu, Bay 
1l• 18, alc ~•Jdam yalı:uı iç kay akla-

rbt rirft.•ııebıleceiimiı.i tebarüz ettirdi 
y ""eın • ı •lldığ1 emız e yaugıoı hudut ar1mıza 
•rt dı ıu unutmıma&ı. ya~ıunak ıartJR-

• Otaa Q d 1•l'•ıeij . Y urnıamızı tavıiye tti ye 
ı iJl

91 
llltıde hiç bir dcj'fşildik olmı-

"bAf •i ed~rek ezcümle dedi ki: 
'd ,_ '"•tha:ıi d .. . . 

'"çı ı I[ z r:gıımem•ıhr. Harp 
· Pttilli k llatıl•rıa da artacağını biliyo-
~ içi' IU~l~Utama davamıı.ı gerckleştir

•lıc1.. etçe fedakirhiın son radde-
tl' r•ı. r- L ,_ ~ •dir. Devi ura •6ylüsü varlığımızın 

f • '•ıl, ID h ~ biltün mahsulü satın ala
'tl•1adır • ,~ul yctiıtirenlcri ayrıca mü-

r d'" •cı11:tı . . 
011&111 • • '• patates yetııtırenleredc 

klctir. •çı 11 •yrıca iki lira hediye vc-
llllıe a:ı 1 

•re11111d.: birilctirmem lidir. Bu cibnn 
•tQİlı. ç,f .cılblrliti ile kudretli olarak 
~ dilc111elia~1 1•ıla mıaır, uobut ve pa

llaı f•ıla f' ır · Bu malı bükiimet yüzde 
Çiftç- •Y•tla alıcakbr. . 
t t' •1• bu1aı • 

• • ıa •e ,_"• Y•llftarmok için mııır1 
'•ıt b.•k 110 at tohuma verileceği gibi t .'dilnıe::~lldan,. eaki borçlarına mıh· 
8tır... ıartıyle, avacs dahi verile· 

'11ide11 
ta, fiıtQa •oıara •ayın baıvekilimiz ıözü "....., IJtı: ll~lsleclerek dedi isi: 
. f:I...,, bııde bir mal yani bir mata· 
L.i 

11••al ki ti' b' ·~ Wr Jme 1 ır tıı İle altıa 
'~•11ottııar lll•deaclar. Hilhumetin pıraaı 

..:_.;:• altıa meıeleai icad edil . 
••111 d6rclincl 1ahifede-

ir j aPon 
iddiası 
To yo (•.ı] - Neşredilen 

resmi bir tebliğde Japon 
bav kuvvetlerinin Sing purı 
çoıı şiddetli bir hücum yap-
tı 1 rı ı v bu Hada bavaı.
lard bulunan ıemiiere bü· 
yük zayiat verdirildiği ve 
kcşifl r suasında elınan 
fotoğr Hara göre 50000 ton
luk gemiye b111 r ika edil
diğ"lni bildhiyor. 

Tokyo ( ) - UMeb'asan 
meclisinde hariciye nızırı 
Togo beye atta bulunarak 
Siugapuruu işg•llndea sonra 
Maleıy&lda lınacak tedbir· 
1 ı·den bab.ıederek detnİ§ · 
tir ki : 

"Singapu un i ğ li b yah 
bir ehemmiyeti hlıizdir. Bu 
husu ta sou nutkumda da 
babs ctmi tim. jıponyaoın 
ıiyucti Mihverle iıbirliği 
csaıına dayaamaktadlr. 

Tokyo (•.=) • Haleo dün· 
yad fogiltcre ve 11Amerika 
ban aları n aıl bir rol oynu · 
yorl rsa AGy d kuru1ccık 
yeni nizamda japöo parası 
ayni derecede mühim 6bir 
rol deruhte dccektir. Uzak 
Şıırkta her ha gi bir banka
da yıpllacık bütbn muame
lit -· bu muameleler yaban· 
cı p11ra he abı ile ;yapllmı· 
yorsa dahi - yen hesabına 
dayanılarak te emmüi etti
rilecektir. 

Si 
A 

ea?Jurdan 
rı anlar 

K lküt , (•.~) - Sh:ıga· 
puıdan 600 kişi Kalkütaya 
gelmiol ıdir, Bunlar ara11n
da Amerikalı, lngiliz ve Hol· 
landalı kadın ve çocukları 
da •ardar. 

-:------O·--

Tokyo (ı .a) - Cehheden 

ainıan en IOD haberler röre 
Singapor mahare'heleri baş· 

lamııtır. Japon havı kuvvet

leri düa Sinıapura çok ıtd
detli bir akıa J•pmıtlardtr. 

Haber araııada kııJaı.r, tay .. 
rare meydaalara ve Slaıapuı 

~alt1inıa forları •e demiryol· 
ları vardır. Adanın mBdafa· 

______ .. __ _ 
Japonların ye
ni bir işırali 
"f okyo ( a.a ) - Aaadalu 

•i•aıına ıoa dakikada relea 
bir habere ıöre Siasıaper 
miidafaaııncla m&blm bir 
mevkii iır•I! f iııal •••• Wr 
Doktayı japolar tarafıaclaa 
iı2al edilmiıtir.' --o--

Hı zayıftır· 8 •• •• k F • ____ uyu acıa 

D.N.B. Ruslann Yunanistanda 
Sivastouolda günde 2000 

hücuma kalk· çocuk ölmekte 
tıklarını 

bildiriyor 
---~o-~ 

Berli11, (il.•) - D. N. B 
•janıı biJdiriyo: 

Sıvıullopol çevresinde Ruı 
kıtalaıı Rumenlerin iııali 

altındaki mevıllere karan

hldan istifade ederek hü
cum etmi~lerdlr. Karanlık 

yilıüoden bu mevzilerin mü
dafaası zorlaımışbr. 

~--.. -
Libya harekatı 

ve fngiliz 
gazeteleri 

Londra; (a.a) - Tı1mlı 
gazete.i Libya muharebel•· 
riae lahsiı ettlii bir maka
lede ezçümle diyer ki: 

" Libyada eraeç muHffer 
olacağıanz mubakkakbr. 
MibYerla kayıpları verdifi
miz zayiata mukabil üç mia
li fazladır. Bu zayiat i•rek 
iaaaa ve gerekH malzeme
de de olmuştur. 

Topçumuz ve bava birlikle
rimiz gerekli ıeldldo çalıı· 
mıı olHlardı Rommel tüp· 

hesiz ki bu barekita ıirlı· j 
mez idi. 

Londra(a.a) - GHetaler 
Yuaaa milleti•in auı nji• 
mi altında çektifi a~hk " 
aefaleti anlataa J•zdar yu· 
maktadırlar. 

Bir gaıete ya•a•ilteaik 
yiyecek ı maddeleri•in çok 

kıt oldujaau fiatlcrin mit· 
hiı bir tempo ile artmakta 
bulundupau ı&nde •difierf .. 
den 2000 çocuk öldtil•i 
yiımakta dır. 

Evaaing Standard ı•zele· 
al bir çok latihaplar trayd 
edlldiiini kayd : etmektedir. 

--..... o--

lngilterenin 
tavyare 
kayıpları 

loadra(a.a)- Son lii•• 
ayı içinde Britaa,. biriiie 
3 l91i1iz 10 Almaa A•rap• 
&zeri•de S8 lafiliz 6 al•• 
orta ıarkta 68 iaıillı 94 al• 
111111 tay1areıi dlfmlıtlr. 

laıiliz do•aaması ' aynca llı1 
milı'fer tay1areılai dlfti· 
mliftiir. ----

Avustralya 
harbiye nazırı 

S.tavya (a.a) - HarWye 
nız111 Forcl beyaaatta ~ 
lunarak A•aatral1aaın mi· 
daf aaıı içi• yeal tMWrler 
ıhaclıj'laı ltHcllr18ittfr. 



l.&lllPI 2 

Memu 

Kabul T. : 26·1·1942 
Kaaua a o:41 79 Neıir T.: 30·1-1942 

Madde 1 - Aaıaiıda ya· ı vergiler çıktıkta• ıoara ay· 
:uh lıtihkaklara fevkalide lak ita mıktulanna 10 11 
hallerin devamı müddetince aci derecelerde bulunaalar 
aybk tutarı 100 liraya kadar içi11 yüzde 25 7· 9 nca de· 
olaalar içia verıi ve tekaüt recelerde baluaanlar açın 
t~vkifah çıkhktan ıona ita yüzde 20 ve 16 ıncı dere• 
miktanaıD yibde 25 ıi, 101 celerde bulunanlar icia yOz· 
liradaa 170 liraya kadar o· de 15 
tanlar içia yüzde 20 ıi •e 2- 1757 Hyılı kaaua 
170 liradaa olanlar için de mucibiace verilen ttahıl11ta 
Jlıde IS ıi nlıbetlae zam yüıdc ıs ıaoı yapılar. 
yıptlacıkbr. Madde 3- i Biriaci ve 

1 - 3651, 3661 .•o 3659 lkioci ~ maddelerde yaılh 
•ayah kaaualarda maaılı ve plaalardaa ~4 veya daha 
daimi lcretli memuri7et de· fıı1a çocuja bulunanl1ra 
recıleri i~la teablt olunaa 4 üacil çocukta• itibaren 
•Jtildar. çocuk bııına ıyd• mıktuan 

2 - 3173 ıa11la kaauıa iki baçak lira zam verilir. 
ltaih l •• 2 ıa1llı cet.eller· Birinci ve ikinci madde· 
clı yazıla ayldd1r ile birlikte ferde ya11lı ola•lına lafım 
kadem.;nmlırı. ke11Jlileriae ait ola• ve ye• 

3 - Umami mu•aıeaede• tim mıışı alnHJ•• l••J ço-
•• birinci fıkrada yaıılı ka· caklan içia bu zam ita ola-
aualar hlk&mloriae tabi ida- nur. 19 yaıınt bitirea erkek 
re "• Gle1Haelerd•u •eri• ~e yirmihoı yaıını doldura• 
leo •Jhk tıhıi11L •ey• evli buloaıa kıı ço· 

4 - 3779 t•• 4140 ıayılı caklar ele , .. mi vo1a lu11a-
ka•Mlua tevfikan Gedikli 

ıi dair o ve lmie11e1eleı doa 
.,HilarJa takım bııç••Mtlara •• hakiki •eya hllkmi p· 

" dt•iı redildi ıubalları b11lırda11 aylık 1'0 ı&adeli)( 
•WU.. ayhldar. alan erkek ,,. kız çocuklar 

S - A,ker mektep tale· bıkkıudı bu zam tatbik 
· beı.ri1le yedek ıubay 11,am-

setleri ve er.at eyltkları. 
6 Mjkdarı veya •ıamı 

laaddı kaııuala tayın edilmit 
olu ıevmiyer hucir•h yev· 
mlJ~orl la•riç huzur haklara 
dwı ... t &cretleri iı ıaat· 
lan dı11adaki maAıaJJ me
Mi lcnUeri maktu Uctetlcrle 
laet 1eıipe verilen aidatın 

· aylak miktarları. 
. 7 - 3656 ıaydı ~aDUDUD 
9 Ye 19 acu maddelerine 
a&r• amumi mu•azcne ka
au•larıaa bıilı (8) cetYolle· 
riade IÖtteriJeD kadrolarla 
,dl reP.11 lraaaaa tabi diier 
dairelerin kaauala.taerib olu• 
••• bonzori kadroların ayhk 
milıdarlan. 

8 - 3283 ııyılı lrıauoan 
5 ad maddoıiyle ilıUi köy 
~~rile 3803 aaıdı ka· 
•• ltlkümlıriae tabi lröy 
~ .. ı-ıerlaia •t.hkları. 

9 - .3_656 9V.1la JıaDUDQD 
11 laci ,maddeai•• ıire• ld.,i 
naife &cretlcri. 

10 - Zat maaılarlyle bu 
•••tlar yeriae mu•yyea ay· 
&klar nlıbetiade toptan ••· 
rlle• ikramiyelerin ayhk 
1683 ıa1alı k•a11111a 58 net 
meddeaiade yaıalı ikramiye 
iM ~euerleri hariç. 

lfadde 2 - Fevkali de 
ı..u.na clevanu m&ddetiace; , 

A - 184, 1906 ve 3312 

edilmez. 
0.adokuz yıınıı bilirdlii 

halde yükaek tahsile devam 
etmekte buluna D ço=»uldar 
için ylrmibeş yaınn ıeçme· 
mek üıerc t.ıhsillerini ikmal 
edince1e kadar zammın ve· 
rilmeıine devam olunur. Aaa 
ve babalanauı lıer ikiıiaide 
biriaci ve ikiaci·maddelerde 
yazıla dairelerde mlbtıhdom 
balarıduklırı taktirde çocuk 
zammı bunlardan yahnz bi· 
riaciıiac verilir. 

Madde 4 Zım aiıpıtleri11 
tatblkiadc bir hıd yukarı· 
llDa fCÖre • 7.am alanların 
zamla birlikte {ellerine ıe· 
çen mikdar hlr •ı•ııdald 
hadd• bula11&nluıa · etleriDe 
geçeaden eksile oluraa farkı 
zerum• ili•• ohınur. 

Madd~ 5 Kadroıa ilıa 
edil•• velrifot emriıe alt· 
aaa açııa çi ardan ve iı· 
ten el çektirilen memurların 
aylıklara vekilet ma•ı ve 
Ocretleri ve 3656 sayıla ka· 
nana• mu va ideal 1 inci ve 
10 UDÇD ve 4222 Hydı ka
aaaaa muvakkat 1 iaci ve 
3888 ve3968 sayıla lraaaala· 
rıa muvakkat 1 inci mad
deleri maclbhıce verilmekte 
oıaa farklar ile ilıa edile• 
tetkilAttan açıkta kalan üc· 
retli memarlara b111U1i ka· 

aiti ıaapafara g6rı verile• nualar mucibiace verilmekte 
.... n t-.il tehelı•bnın olan aylllrlarda ba lraao•-

(llALEIY Üll) 

' 

dakl uaılar dalaili••• ıam • 
ma tabidir. 

Madde 6 Zam aiıpetl eıia 
tayiaiae olu hadler birdea 
ziyade iıtlhkakı olaalaraa 
iıtilıkakları yeküouaa ıöre 
tayin olunur. 

ı 

2 Şalaaf J"f 
~ 

.............. ~ 
Şeytan ~ 

-ı- Y uaa: SIRltl SA~ 

Kocasını bırakan, 
K11tolyeym .... retile yapı· 

lan aokıan tediyeler 111sıf 
hadlerini deiiıtirmez. 

aşığını öldüren kadılt 
1 

- Sizi ıeviyoram.. ·-"' 
- Bunu &aladık. Bu, b&tiia ç0ca1sll'' 

Madde 7 Birinci ve ikinci] 
maddede (yazılı iıUbkaklara 

mümaıil olup miktarı veya 
aıami haddi •kanunla tespit 
edilmiyerek , · muayyen ma· 
kamların " t•kririııe ~- bıih 
olanlarda bu zamların veri
lip Yerilmemesi •ayni ma• 
kamların taktirine tabiidir. 

Madde 8 Birinci ve ikinci~ 
maddeler mucibince yapılın 
nmlar a11I iıtibkakıa ber 
bBtçede taıllfll ettiiiitertlp· 
lerdea tediye olunur: 

lladde 9 3656 •• 3661 
•Jdı • kaaaa blk8mleriae 

tabi olup ma•ı •• lcretleri 
amam1 mavueaedea_ ödeaen 
memurlara ıabayl•• aıkerii 
memarlardın •• 13779 ıayıla 
kaaaaa da bil aile ıahibi ı•·: 
dildileria :aUul ~ yanlarıada 
olanlardan 1500 •• daha 
1akan rakımh yerlerde da
imi memuriyetle buluuaalara 
her yıha teıria aynıdan 
baılamak ve Mart : aibaye
tiae kad.ı devam etmek 
tbere •ıığıdald •Halara ıö · 
re yapacak zımmı verilir. 

A) 1 6cı detecede olan~ 
fara ber ay 30 lira. - · · 

8) 7· 75Saci derecede bu· 
luaanlara bor ay 151ira tes• 
bi11i devletçe yıptl•n yer· 
lerde ikamet edenlere bu 
zamlar verilmez bu zam yu
kandaki niıbetler dahUiade 
millhak •• huıuıi bütçeli 
idarelerle 3656 ıayılı kanun 
bikmüao tabi mües11ıeler 
memurlarına da verilebilir. 

Madde 10 - Bu kaauıua 
3cil ve lOcü mıdd:Jleri mu
cibince 1941 mali yılı içinde 
voıildcek zamlar her daire 
btHçeainla umumi taıarrafla· 
nndan o b&tçelerde ayrı 
ayrı açelacak rakamııı birer 

faaaia Maliya vekilinin ma••· 
fakatile nalflta tıbıiaat kay· 
dı ıuretile teni1e olaaur. 

Maddell-Bu lr•naa mu
clbiate yapılaa zamların t•· 
diyHi m••ı ••ya lcretleri• 
tediye ııldlleriae bailıdar.ı 

Macldo12-Ba kaaaa mu· 
cibiace •erilecek zamlar kı· 
ıınç, ikti11di babraa, mu
•azeae ve hava kuvvetlerine 
yardım verıi11.triae ve tekaüt 
tıvkifatnıa tabi olmadıiı 
fibi borç içiD de laaciı oJu. 
aımaz. 

Madde 13- Muka•ele ile 
iıtibdam olunınlara bu ka
DDDDD şumulia yolf.tur. Mu· 
vakkat madde zat maaıları 
ubipleriao bu kaaua muci· 
-O-Ornı 3 61td HltihJe 

da · ağzıada dolqıa bir alı... L:.. ~ 
- Bu belki aalımadı~aıı uw r 

Yardır. 

- Ne? ·~.j 
- Şimdlye kadar bu derece şa~ 

hiç bir kim1e tara&ad•• ıe.U ... ~ 
- Fakat ıizln de bllmedliiaia H .-

Jarlamıdıjt1111 iki aolrta nrclır. ; 
- Ba, bilmediilm •• lıabrlaaaaclejlit 

nkta11 öjreamek littiyoram. .., 
- Biıi11clıi kocuaaa addı u'8Jap ... 

rar •eımiı bir kadıa .. 
lldacili de ıaı.t ~Ilı. llil ""=1 

liıltln ha1atlanacla' H.SMlat w• ,......aM 
fmei• rl• ~••IJeöilı blf ••• • 
jam ••• 

lıte l:taalırı bUmekUlfaia •• laa~ 
aıı liumdır. 

- Ba iki aoktaJı çok iyi Wli7orda"' 
- o laal•e? - .... 
- Nedea ıa1a1ona•m? 
- DayraJanmı Ilı• aç•rk•• ıallhl ~ 

limeler kallaa .. jımı ••la•• .... 
- Ne albi yaalıt kellmelet? 
- Slıi çok takdir _..,.,.., •*""'-

gıpte edlJOfa9 diyacelr ,_. ... ~ 
ise•iyorum diye 811• Mlla"- tla.. I~ 
ala benber IMa dderl ..,....._ r 
alzdea mlaaade •ldatt•• •••tufwtl• 

- Ne zam11•?. 
- Siıiale ilk ta.,oyw .;...,,-

i•ce.. 
- Size böyle bir .. , IÖJleclllhll 

\hatırlamıyorum .• 
- B1111u ılz ıöylemımiıtia.. 
- Ya kim a61ledl? _; 
- Göıleriaiı .. O 16ıler ki H ~ 

••. çabuk kalp yohnıiu balaa lil;lll 4~ 
~lerclen dabı çok caafı olarak koa · 

biliyorlH. 

• •• 
Kim derdi ki kocaııaa •adıl& 'karA 

aı ve yavralarıaıa iıtlkbalfaCI•• Mik• f 
ıey dlfü•medijlai l&llJU l'•Dç IS~ 
•••• ıonra kocaaıaı terketmlı •• ~ 
her ıeyl feda ıtmlı lıdaaı da lliF 
bir katti olacekta? ı 

iki ıe11e ıoara iki polill• •maml '~ 
evine •••lıecllle• ba bedqaht t. ~edıaa ~ 
yaılan lçiacle ıokakta ılruleı •• . ~ 
celrlerini bilenalyorlarclı. Oaa ba ~ 
•aılyıtte '6rea bir ••••lfffJ• ıu ,,,,. 
ıöylemiıti: • ~ 

- Eğer bir çok e•ff lradaalara ~ ] 
y&k bir ibret deni ••ecek, ....-.- '/ 
çok J••ralari di•yada ...... ~. r 
mGthfı .. felilıetlırdıa nrtaraW~_J 
roman ;azmak •lyetl•dı lleaiı. ~ 
yere fHrrinlıi yorma11aıs, &eafm ,,.... 
ve tlyleri lrpertea ba1ahmı ya11•tS.• 

- ........ nı_J 

ızıır lıkerllk SıllniR•:, 
331 doiamla ilıtiyat pİJıde, top~~ 

vari ve jaadaıma eratıaıa ..... ,, 
üzere 2 ıubat 942 ıpaıertffi pal 
ıabede mevcut l:talnmalan illa ot•-' 

Gelmi,..ler laaklna4a ukerlilı 
ao• c .. ar latıldimlerl tıtWk e•Hecektil 

1 
1 
' 
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h : r Haberleri..._. Bağ, bahçe ve 

.PnniK EMELLERi! 
Dem· sporla 

ev 
Otomobil tram Karın 

ziraati 
ziraatı tııırt 

tb.; .. iki- '2
•0- t d ~arşıyaka da 

~ -~1 ! 8 amı birer gol 
... Çı~ !l!illetSıı· aı ... dduatıaı bıaıııııcyıa ya otd r 
~ ... '9rdır. h•laraa •m•li Çini yeai· Düa ilk mıçl1rına devam 
~·ll'W••tır.. edilmiıtir. 
~ .. ~ffir. Adı: doktor Sun-Yat-Sea DEMIRSPOR KARŞIYAKA t.,: aclamıa Nlllı dillen d11taa olmuı-
"-ı MUyoalarca Çin aUeıiaia hiç bi· ilk maçı bu iki Ctakım 
ı..:...~,,j •ri Joktar ki bu doktoran fotoiı•· yapmııtır. Daha üıgüıı oy· 

& (;t .,...._anaa tak 1 B d aıyaa Demirspor bir gol r .:ı,""' m&a o m.,ıa. u a amdır 
... ~•lll•i ~aaçuri ffUetindea kurtar· yaparak biıiaci devreyi o. 1 

, "''·· sr•lip bitirmiştir. 
._ ~ njiıııiala tımtllerlai yıkon da lkiaci devrenin soalırın· 
~ rı : O A9~1 temelleri• iiıt&•• mo· da Kirııyakalılar penaltıdan 
hıi..:a. _._.• • ~aı Jiarn yine bu dok- boraberligi temin etmiıler 
-~ ve oyan 1·1 . berabere bit· 

vaya çarptı 
Şoför Tılibia idaresindeki 

otomobil, 'çiadc Talibin enlı
teai Muıtafl, ıoför .Muıtaf a 
ile Yıldız ve Vicdın itlmli 
kadınlar olduiu halde ıece· 
Jeyla JaciraJbndaD lımfre fi• 
lirken Gözely~hda 23 auma· 
ralı vatman Mahiria idare
s.ndeki tramvıyıa öa basa
maklarına çarpmi~tır. 

Şoförün aarhoıluiu 16zlla· 
den •uku bulduğu ıöylenea 
bu kazada Yıldız ye Muıtıfı 
bıfıfçe yaralıaauılar, otomo· 
bll de işe yaramız bir bıle 
gelmiıhr. 

iti~ i19r.etal ~-·Kay-Çektir. Mare· miıtir. 
~~~ Çlala de•let relıi •• Çia or- ALTINORDU- ALTAY Hurlla demir 
'-t f:'9 ıbmaad111dır. Çiade hudut- Buadan ıonra - ba iki ta-
-...: \itlti tardır. lcNata hıkluada mi· lum karıalaşmııtır: lMüteva· " çaldı 

._ .. llmes. zin bir oyun · çikarılmıı kar- k 

... ~ 1 J ki h Halkapıaarda bir 'idö im· 
-,ı Ç4a-Ka,.Şelı kar111 ile1 beraber fl 1 1 ücumlar yapılmııtır. QS kil 

M haneden yok olaa ;;, o 
..:..: ~ • -illeri 1111a•, ide ta bir maaaı· üsait bir f •rs tta Altrnor-"' b •- d ·ık hurda demiri çaJdıjı zan· 
~a....ı·:..,. ltbl! Oaaa en Hdık ve en fe· u 1 golll k ydetmiş dev-
~ 1na , 1. .. .1. • aile HOıeyin ojlu Niyazi 
~p~.ı ı •~aap karıaıdar. O, en rcnın ıon dakikasında Al- k 
~ Balkır adında biri mesru 
1ı.a. .. ;· ~ •• llfç umulmıyaa bir inda tay be11barfiğl temin etmiş· 
~.,. ~ı1•• lair ukeri kıtHıaıa ba· tir. demirleri ıabn aldığı iddi· 
'-' L-.~I .Wr ••rette prtiaür, en mühim ikinci dt nede oyunun uile de Ali oğiu Abclullıb 
~ flı1a.mhl Claklbluda yetlıir. Bir tempoau değişmemiştir Al· adında biri hakkıada taki· 
\'ılt lli:f8H 'ikim •erllirkea o diier tay bir gol yaparak ıalip bata bıılaamııtır. 
......... ita hri·~ 1-r.tır. Oaan yoklu· . vaziyete geçtikten ıonra ---o--

--oo--

Fidan dl-im· zamaııdır 
-4-

Eier m11ır ek"ccclı:ıeniı 
o zaman :m111ra Hrdırılmık 
üıere çalı faıulyelerindea 
her banıi birini kullanabi· 
lirainiz. en :eyi yer faıulyeai 
Dermaıon adı ile ı .. uamiı 
olan çeılttir. bunun bir n· 
rılıa çefidi varaar. Toptan 
aahcılardın tkiloıu 29 kura· 
ı• kadar todarilıl: edilebilir . 

Tohamluk:nohudun ea iyi· 
ıi Çanakkıle veya bilada 
yetiıtirilea iıpanyol m.eJezi · 
dir bu çeıidin tıaelerl -bii • 
yük dolgundur. Tolaaml~u• 
böceklenmemiı olmHı ıarttır 
Mercimekte d•1ıi11öcek ay
ni ıuretıe muyeae ıeeletek 
tolıumluk aytrmılıdar. Mor• 
cimekleria irCta11eleriai ı•ç· 
melidir. . 

Yer elması içln biç : bir 
itinaya lüzam·yoktur. Ki1ç6k 
yumrular olduiu gibi. cliki
leceii için tohumluk olarak 
banıııi olıa iıe ·yarar. ·yal· 
Dız tercihan kUçükJuial kal· 
laamalıdu. "Küçüklerle ,~aalla 
ıreniı bir yerde yer~}ll•ll 
yetittirilmiı olur. 

~ 4ı iham aelea yerlerin intizamını te- } oyua hızlı ve heyecanh geç· lkı• parmağı 
••ıı ,.ıir. meio ba~lamııhr . Bir kaç Memur ve miis· 

J ~t;-ı· YUİ n•aıa C•.r·Kay-Şektlr. Çin mühim fırsatlar kaçmlmıı koptu t hd 1 
itil ..,_ ,.,l&Ult~f •"· Oau11 yeai mes· ve nihayet altıaorduda be· 8 em ere Ve• 
ttt ~~ •• lataal bir felsefe olarak tef- raberliii temin etmeie mu- Ödemişte !Birri nahiyesi· rı•)ecek fe~vk.a• 

~~fffr. vaffak olmuıtur. r. Bundan nin Tiftik köyünde ""' Halil 
!.). , •-ıu...t.. h ,_ ibrahim Yay, darda kuı 1 Ad • il k -.:- ••u,.,.. Çio eılli biikümclarlarıana te ~ •onra e. r İt1İ tarafın ğayre· . a e zam a· • 

,. .. u1.ı~ L avlarke• çifte llfeii ••••· 
~~~ ••illae ... ,.,ı ~HYer. O hii· ti bo~a gitmit ve oyun 2-2 L 1ı· ·· ·· ~a.--..1 __ t. b ııa pıtlamıt E •• . iura •an k d k tıııı..: · ... ONf ,,-i · .. ı,.,. ~•kilerek çıhı· erabe. e bitmiştir. ID B __ 8DUD · ~ ı d O Yayın ıol eliain ·iki par mı· 
~ Je• tı lairl•r clDfiiDm&ı, 1alnız D NKO KlR KOŞULARI ğıaı koparmııhr. -Baştarafı 2 inci ıahifede' -
~ · .-~ aluOı mO,••iılerle temu• Ncticei.lc Beıim Karaba- biaco •erilecek zai:Diardaa 

• 'Q '4 '· tak, Mehmet, Ali Akatürk Şuayp Hepdialor, Nari Giil· ıubat 1943 ayına taal~uk 
~~1 ..t&i liiiklmdırlfn• malt ida· ve Y•kuptıa mürekkep De- tekinden mürekkep ~TilkiHlc ecle11ler bunların aylık lı· 

1 ~mf1•• l»lrldir. mirspor takımı birinci, Ali orta mektep takımı üçlaçü tibkaldarına eldoamek •a· 
1 tııı.... -Arkaıı var- Kamçılar, .. Naşit Öıtürk, Mu- jelmiıtir. ıetile mart ayında .-erilir. S::::::::: ıaffeı Akından mürekkep Dazanan tak•mlara miilci- Madde 14 - Bu kanana• 

takım ikinci, Ethem Palacı, fatlar ••ralmiıtir. hükümleri 1 ıubat 1942 tı· 
!_ ritaiaden itibıreu mer'idir. · 

j ~ w ""Yer)İ Askerlik ı G~çen ıcnclcrin dejil, gelecek -ıcnelerin cın ıüıel film~ ... ı Madde 15 _ Ba kaaa••• 
iL_ . ı Mıckcy Roonry ve Judy Garland tarafından temıll edıleaı bikümleriai icraya icra ••· 
~~vesinden: ı ve meşhur Paul Vitbmao Amerikan radyo caz orkeatraıı-ı killeri heyeti meıuacln. 
'nftt ı nın iılir•kile meydana ııetirilen hu muazzam ııbeter ı 29-1-1942 aıhna uyıundur 

t, ~ ..... ka11th bulo•ıD redek ıabıy ı L A K o N c A : lımmir Vlliyetindeı: 
lit ~-:: 8'rdlklerl ihtluı llakkında· ı ı ------
ite·~\ rlil bllclirmelerl M. M. Veki· :''"'""'"""'30ı"'"ci'ki"'"a"';..'c~~~-;;iti~""''i ı--Memur Yemüatıhd•İlt-

11 *1 lktba11•claa olup, ı ı lere •erilecek f•-.nliB• s:-- .. lıtorlar, 111ltelta1111IH, liaaa ı Elhamra Sinemasında : zamma dair 4178 namerah 
--~··: ... 101, demiryc>I, gemi, inıaat, • Göıterilmeie ba~laaacaktır : kaaaaon y6kHk bıpelrlte· 
"" otmıa, 61Çme, mimar mübendiı- ı Seanılar: l-3-5-7ve 9da Gumarteai pazar 1 tde b.tlar ı tin ,30·1 1942 tarih •• 2601 

· ~~IOlff, made•, gaz, uvi maddeler · aaydı telrrafile tebli; buy· 
, --~l.r, ka~tro, a•ukat, ziraatçı, :Ha-ealarıa foDa gitmesinden ve izdihamdan dolayı ıöremi- ı rulan aureti aynea yakarıda 
I ~ 9- .. un 9'1>i yüksek ebliyetaa· ı yenlerle tekrnr görmek arzu edenlerin talebi li:ıeriDı ı yazllıdır. 
~ l..~~'1•aluıa ai.JI cliplomıl1rı ile üç ı görühnc niş bir nıo\laffukiyet 1aı;aaen ı 2- 1322 numHalı keau .. 
~ \1"•,.. m.L ı VICTOR HUGO'nun ÖLMEZ ROMANl ı Dua 12aci ınaddui aerep· 
~~. :ır-••re müracaat etmeleri ilin ı • ~ - I ür çe ıaöılO- ı :>e keyfiyet ilin ohraur . 

. ~ A 1 ff ~ı R O F f OT DAM'ın KANBURU J Cilt ve:Zübrevi:Hastahllları 
stit '7r- . ft ı (Notr dame de Pariı) ı Miiteba11111 

.,.c. GÖZLÜK TiCARETHANESi : Oynıyanlıu: Charles Lauıhtoa·Maureen Ohara ı DOKTOR 

..... • ]: y~ • d Tel. ı 
-...,,. klıatea HKJ 41i pqa otelinde 26 ı yyare sıuemasın --a 3646 ı Salih Souad 

>'• ••klttmittir. . 1-2 ı Matineler: 1-3-5-7-9.15 te.. - - : fki•cf Be1ler No.79 T•f,77'7 



SAHiFE 4 , (liLlüi 11111 

lu ltariçteD memJeketı miı;e alhn ıetirip Bitlerin sözleri Peruda 200 Sokak muha-
1-•ltaaotlın çe~l~J•r· Yo•a altla bor• • L-.'I • 
ırada Hlılaa rami bir mahiyeti haiz deiil- Japonları Alman tevkıf reuc: en 
dir. Memlekette albn abm satım .erlteıt· • • • •ıd• • 
tir, fakat pt1ra olarak detll DJata olarak. Sevındtrmıı edt 1 ı Moaken (a,afJ.ICru••P 
B."Rtaeaaleyla ba oyau vatandaılarımızıa Tokyo ( a.a) - "Yomarl Peru (a.a)-Peıaau Mlla· Z•ezü yanyor: 
ıi,m.mHial tavılıe ederim.,. Şimban" yazıyor: verle ılya1i mlaaHHtleri So.,etler lallth .... ,.. 

_.. •- •Adolf Hitluta autkaada kesmesi üzeri•• Alma• ,.,.. dlfma•• brpl taar .. 

B. Fuad Tukıal Karşı· 
yakada da tetki
k&tta bulundu 

Valimiz 8. Fud Takal dlia ıabah Gö
nl,at& t.alk pazarmı tafbt etmiı. pazara 
fltirak •• ....,... •illa. lı.,d•ldarı biJOmDm 
"'9 ..... leriaia fiaderiai tkdea pçlre
tek ,...... balna• alibdar memurlara 

~·· .ur.ldifleri nrmlttiı· .... ...tdeleri lurli• fiat ialllan 
a.-a1.ac1atı••· ı•c- u~ldD· ••• ,.. 

.... ~ Wr ..... , ........ pat•• 9118J• 

U.Jait slW maddeler fiatlerine zam 7apd· 
........ ~ ... •••• valimb milli korDDma ke-•• tewfllıaa, aykırı laareket edeDler 
.......... liaım ı•I•• maamele•I• ppal
.... " talnkıta ıeçUmeıi lıuaaaada ali· 
clulara embler vermif, ba çok mllah11 itle 
,....... alAkaclar olmilftar. 

Valf FHCI Tabal ltledea IOHa Alna· 
cafa ltad,omaada yapdaa Alhaortla • Altay 
MflDI •JJ•ttikt• ıoara Kaıııyakay• ıit· 
.r. Mm aualtalıa fınaluıada çakarda• 
.& .. lui• o ıemtler llatf1acma klfi pi· 
•• Jt&I laaklnaclaki ılklyeti tetkik etmiıtir. 
... fln•lana elnHlr lmall•de mtalık· 

lan laueblJI• daha pitkia ekmek çıkarma· 
fatt ..... ımma lla ftnalera ı bDJtik rajbet 
...,...leriai maci~ olmaktadar. 

Va ... "'tliji eminle• ıo•ı• mlfterilerl 
pis falla olaa laa farıalara •tıı nlıbetleri 
...... ful•• verUHektiı. · 

Vallaalz ayai zamaacla tariıtik "1 iat•· 
atim .. r.ftlt etmiftü'. 

AlılJIMtJ• mumakta olaa rolua betoa 
,.... •klilmuiae cle•am edilmektedir. 

oe.-.ıe Ku11~ka Halke•l• lljr1J.•• 
nli B. Faad Tukıal, Halkıwi iclaıe lafyeti 
M ..... aplui1la mabtelif mevıulu etrafla· 
tla slt .... leıde l.alnmllf •• dileklerle 
....... ittir. 

o 

Bir Çtıval saban ça
mamıs, taıımak 

içib almış! 
lata•bel - Barlaıaettla aclıada biri Aı· 

- albada Filuial• dlldrl•uıa ıokularak 
• .,.... öal••• dara• ~ir ~al ıabmaa 
mrtlaJıp bçmap laeılamııtar. 

ltrafaaa ıörealer 1•titerek Barla••• ya· 
............ ıaltua ~anla leliadea ah•aı•k 
...... ..... t•li• ••la.ittir. 

Dla Sultaaalam•d lairlaci ıulll cna mab· 
••.tade BarlaaDıa muhakemeli yıpılmıı 
...... ~a•a ialsir ederek: 

- Bea nta bir ra•lreıiciJhn. Bö1I• 
....... idare te•udl etm81D. S.ba• çava· 
.. Wr .... taıuaak tiıere liaaa ••r· 
-..ı, J8blıclalar. 

· l>emlflir. Barhaaıa &et ılia hapdae 
bnr Hrilmittir. 

Japon muvaffakıyetleriaia kliplerinde 200 Alman le•· rm mubaret»elerlade aevı• 
elaemmiyotiadea bahtetmeıi ldf edilmlıtir. Ba klipler ediyorlar . .Almaa kaı11 h11• 
bizi çok mütebı11iı etmiıtir. hlkumetia emri ile kapadal· camluıaı reddedn rSo.ye1 
Aruerilıa ve Ir.ııiltere dabilt mııhr. kllfttlerl tyeal lleilemcllf 
durumlarsa zeliımeıiadea ve --•-- lra1d•tmltlerdlr. Hlı yer&I• 
mriltenı~eke~e~iai kayl»etmek· H llandaJılarm •kak mut.arebeleri > ota1oı' 
tea eudışe ıçındedlrler." O BU möanbele"rtle otomatik 

:Niıi Niıi,.. yuı1or: yaubldan .uawma ıecım ~ •llmJt .... 
Ba 111 l•ıiJter ve Ame- kerlerlaals uul lruaamafe 

rikaJ• çok afır clarbel•r ia· Bata.ya (a.ı) -Vakıa lalı .1 ... lar 
L-Ll--11-- tallff • -

diriıecektir. Bca memleketler atide cll1111ui .,..._.._ ALMANLAR kACtVO • 
Milaveria clarbuleriae malla· M .... ltanare meyda• Hol- LAR 
vemet edecek laal.. tlefil· la•clalılar tarafı•cla• blla- Almaalar, mlltalakem m...: 
clirlw." aalamu lalr wulı•t• ...... ldlerlal tukederek kaçıpr: 

- taı. y ... pkarlar bzal-

Almanlar 
diyor? 

ae 

Beılia, 1 (A.A) - Te&· 
ili : Dotu cepbeabule kartı 
bitcumlar yapaa ka•vetlerl· 
miı yer 1er muvaffakıyetler 
kuaamıı, bir çok taDk •• 
top ele recirmiıtir. 

16 YER GERi ALINDI 

Berlia, 1 (A.A) - D. N. 
8. Ajaa11 aıkeri kayaaktaa 
bildiri1or : 

Doia cephesinde Almaa 
piyadesi mllblm :Bolıevlk 

kuvvetleriyle muharebelerde 
diımaaıaı bir çok yerlerden 
ıeri almııtar. Kaybettikleri 
yerleri . tekrar ele almata 

çalaıau dtıımaaıa mukabil 
taarr11ıl1rı •zimll aıüdafıa
mızla reddedilmlıtir. 

Merkez cephealade ka•tet· 
lerimiz 16 yeri ele ıeçirmlı 
we ıaılam bir mlclafaa kar· 
maıtur. Bolıe•ikleria bızır. 
lak mevkileri Alman ateılaia 
te1irl altına abnrınıbr. 

lzmir Askerlik 
ıubesinden: --·· -

331 dopmla lbtiyatludaa 
Malaabere •e lıtllaklm erle
rlaia ıevk 6clilmek Oıerc 
6 ıabat 942 cama ri•I ıa· 
1'alsı ıabede meycut llalaa· 
malan ilin olaaar . 

Gelmiyealer lıalrkıada aı · 
kerlik kaaanoaua ce11i bii· 
kimleri tatbik edilecektir. 

.....aııtJJ.~ 4!CAWUAJ4Q -~ 

.... •• toprar• cleaalrler lar. Dltm•• t aelalrl.;l 
lumak lml&lm•ı vermem 

koamattar. lçla So.,etler Wr , iP~ 
_ _.,,___ meli laarlie .u...ı.r• 

Hollanda ve ALMAN llEVZILQI 1 · 
RILDt 

Japonlar Ba tsavwet alriia ... • 

arasında .. ,,.ı ''~ Wı ,.. 

Bata•ya, (a.•) - Po•lla· 
aak çevrHi•de Jıpoa k••· 
•etleriyle Hollıadablar ara• 
ıı•dı ıidclıtli mulaareheleı 
olaor. 

PoaUaaak Bor•-• laab 
ıalıiliacle eltemmiJetli Wr 
askeri aoktadı r. data9J11daa 
730 kilometre mH•fede ba· 
la•uyor. 

leıl ele •flımlt " ,dflıM'I" 
• acele ~-·r .•dlll• 
etmlftlr. [tJIPia• ~ ... 
•••ıileıiade t~er .. . ... .r4 
11aa ,1aru olma tatn 
c•hflfOI'· 

KOY VE KASABALA 
YAN1YOR 

Cephede d&ımalldl P.i' 
pk aıkerl t•fdilllerl ~ 
laa eclllmifth. , Almaalll' 
ıaltakhlrı lily •• kuaia • .-.i 
J•kmalst• cleYam eclfJor•' 

Stoklaolai,(a.•)-Y eal • 
Vifi(a.•) Hlk8meti• Wr J•l taarruu doaeç laı 

kararaımeıi He brell nle· · · 11au deYam edlpr. ah 
diye mecllıi dı;ablmııtar. 808 h•Hıler• ı&r• . 1'I 

~eako ku•elleri . Dl•y•P" 
PetıMlk ... ,,,". .. : -~-' 
Levoujama 20 ldlolD_.. 
kadar c•ap doiuauada ~ 
laauyorlar. Raa ordm-"'" 
lacl auarlancla DiaJ• 

Belediye mee., 
lisi daiıtıldı 

Gençlik 
Temsilleri 
Ewwelld ı•c• HalbYI 

sençlıri erkek kola pl1..tal 
temsil etmlıler we çok ma•af • 
fak olmllfiardır. 

Ayal plyeı dla ..... ela 
werilmlı ve uloa tamam• 
dolmaıtar, llaalUm 8. Fik· 
riala k&çlk lnılarclaa ~ mi· 
tetellkil lroroıa da piJeala 
mavıffılri1etiıl arthrm11br. 

Plyeıte biti• re•der 
ma•affık olm111 •11lar. Bil
hau• bl,tcl Meıcu ro
llatle Arap llaaa, Le,11 
roliiade Ali, talaani memu
ra roliade Ali Öımerç AD· 
•• rolüadede Nazmiye, Bo
zıcı rol&ade Ali çok 
muyaffak olmuı ve ıllnılaa· 
mıılardır • 

Petrowktaa 60 
_,...tllr, Ruliır p~ 
.. 1ar1a. ....... -~ 
Şimdi Harkofa çe 
içia L•ao•aja 'celaial Jı1 
IMbp dopu r- ı•altl••••r 
Cahfı1or. Ruk Lelodl 
Poltan · d11Plr7olu bO 
taak blrffklerl•i (bir b 
mlfreıelİal 11...tye w;-. 
lerdir. Bu kaimde ' 
makawemeti pelr ılid• 

MERKEZDE 
Almanlar merlıeme Y 

ma Rjev bilıeluilulo..4 
idptli ka,.ller top 
lar•ır. 

........ 


