
Me ur klarıaa 
n z nunun 

Bugün Büyük lillet Meclisin
de müzakere ve kabul ed;lrne

si mu temeldir 
Kanun kabul edildiği takdirde memurlar şu
bat aylıklarmı yeni esas üzerinden alacaklar 

Iemur ve miıslahd?m· 
1 

lir. Bu zamlar hiç bir su· 
lerirı maaş ve üccellerme / retle haczedilnıiyeceği gi
zaın hakkmd:ıki knnun la bi, h'ç h' r vtrgiye de ta· 
~ıh sı Büyük M'llet i\lt: c· I bi doaad·r. 
isine verilmiş bulunmnk• Kan~n lrnbul edil 
tadır. Kanunun mec1iste diğı takd•rde memur ve 
müstaceliyet kurarile müza müstahdemler şubat ayhk 
kerts·nin hükumetçe tek ı ırını yeni e::;as üz.::rindeıı 

usga 
Ve Çanakkale 

meselesi 
« h.vesiiya » Alman 
propaganda~na hü 

~cum ediyor 
Moskov·ı 19 A. A. -

iz le~tiya gnzetes; bugünkü 
sayısında şunları yuzm ık· 
tadır : 

" Tarafsız ü\kelerd be 
lireıı Ilit!er aleyhtarı l )mu 
yüllerden Hitlercil6Ar t~!ılşa 
düşmüşlerdir. Bu telaş .ne 
ticesinde Hitlerc ler şi ndi 
yeni bir pmpagand:ıya 
başI amışlardır. 

Güya :\loskova gö, IİŞ· 
me1eri esııasıod.ı logiL.ere 
ile Rusya Ç:ınakkale ve 
Boğazların Husyaya bı a • 
kılm.•sında uyuşmuılr.r· 

mış ! 
B:.itün Türkiye gibi 

Türk devlet adamla• ı _da 
bilirler ki Türkiyeııin top· 
rak l;ütüııltiğüne veLiı..;tik 
lalina kHşı tehhke fü.sya· 
dan dt>ğil, HiUer , Alman 
yasından golnıekt~dirv ~ ge 
l c"Jktir. logıliz lfor'ciye 
ı azıı ı Eden 9 Moskov ıdan 
döndükten .sonra Avam 
Kam :.ırasıudn uçtk ve dii • 
ı üst l>eyanutta bulunarak 
konuşıııulnr ı :ı Türkı yeye 
ait olan kısmım ilan etti. 
Türkiyeye dost olan lngil· 
teıc ve llusyadan bu 
rr.emlekete hil;uir zarar 
geln iyecek tir. Bunun i~~iıı 
Alman prop lg ınfüı N Liırı 
Göbe'zin bomb:ı::.ı Tür <ıyd 
de p.ıUamıım1şlır. 

Almau kıta1arının yeııil 
mezl:~i ru flıumuııu orta· 
dan kaldı ü.11 Klzılordunun 

muv.ıff ukiyeti karşısmıb 
Hitlerciler eski usullere 
başvurmuşlardır. Fakı\t bu 
usul hiçLit i~ ~ yaramamış 
tır. Yalnız Amcrilrnmu An 
kara Büyük EJ<;isi b'lerek 
vu e. bilın;yerek bu Aiman 
prop.ıgundasın:ı alet o.muş 
bulunuyor. llerliııin .;ırkin 

1 
ynlanlarmm alrnmcıti bir 
kene daha bu suretle mey 

1 
<la1 a ~ıkmaktadır. 

lif edileceği ve meclisin alacaklardır. 
bugünkü co1s sinde mü1.a ~~~~~~~~~~~~~E ı...,...._ 
keresine başlanacağı hab r SON DEKIKA Alb:-ı.y NJks denıiştır ki: 
verilmektedir. Hitle:ciler hula dünya· 

Kanunun ;anahatlarımı Af manya hal nm en kudretli askcrikuv 

göre, mı:uış v~ya ücretleri k UVVefJ 1. d 
1
• r vetine muliktirler. Hu::ıhır 

170 liraya kadar olan me· bu k lV\Yeti yıprat mı~' arsa 
mur ve mustahdemfore A nerika Bahriye da Almanya henüz )ıkıl • 
ellerine geçen panmın yüz b I mamışbr. Alıııauyadct bir 
de yirmisi, 170 liradan yu Nazırı öy e diyor takım k~n;ıkhklar ve dil· 
karı alanlara da yüzde 15 i Vaşington 19 A.A.- zensizlikler çıktığına dair 
ııisbetinde zam yapılmış· Amerika Bahriye Nazırı Sayfayı çeviriniı. 



Lekeli Humma · 
( B· şı 1 inçi Ek yfad ) 

Metrii.k 
Kırıkhan l\1»lmüdür1Uğı.nde ı : 

satışları 
ıJloşta .. 

Futbolcutarımız 
Mersin muhtelitine 

yenitdiler 
l ammdan gönd rilmiştir. 
Biıtün yur daş'a ıu uınurni 
sağlık adma buna uymvla 
rı la.zımdır : 

P N. Kapu .Muhammen hisse mesa ınah~l Jl)i]lU . 
Cinsi iiktarı hası .M2. leil ... No. Kıymeti uı,Suhib i evveli 

L. K. .. od!' ... ~ier:iude ş0hir muht ~· 
liti ile h"r maç y pmak 
iizı•r,,. cuma ~(nii Me sine 
gitmii olan Hatay muMe· 

· 1 - Şeh iı dP Tifüs yh· 
n1 "Lekeli humma ,, h s 
tnlıt:rı vm dır. bu hasta lığı 
b t a~ıl r. O halde bitleri 
ö dti me s ferberliği yapı· 
mz. H r evde bit olmaır~a 
eına ve k 'rnamas na dik
kat ediı iz. Bu bitl r kim· 
l re dol-.unursa or.lnnn 
hepsi mut1U a tifüse lu u-

84 13 310 _oo Agop Oğ. Valı'l'lı Hl· 
kimy~ n 

Hane Ttırrı 273 Cümlıuriyet 
1
°96" . 
J aııı 

Ji i futbol kımı dün yap· 
bğı bir maçta Mersin muh 
telit~nc bire kar~ı 3 sayı 
ile yenilmiştir. YcığmurJu 
bir hnvııdn y pılmış olma 
sınıı rağmen büyük bir ka 
lab111: tarafından takip o· 
dilen mL ç çok heyecar Iı 
olmuştur. Futbolculımm•z 

bugiln· şehrimiz'3 dö ecek 
lerdiı·. 

Sakarya ~:ır-
koşuşu 

Dün yapıldı 
65CO metrelik Sa~ a ya 

Y..ukoşusu düu y p•lmış, 
Gt•nçlık KIUbünden Davud 

· ibruhim 23 dakika 7 sa ,j 
yede birinci, Nı 1ri Karahu 
lut 23 dakik~ 15 saniye 
ile ikinci, Mu&tafa 1(1 r cebe 
24 d ıkıka ıle 3 üncü gel 
rnişlerd'r. K z n~nl:ıra V \· 
limiz ı, rafınd n rnükafot 
ları verilmiştir. 

istanbulda 
Hükumet büiün kağıt 
stoklarına el koydu 

}Rtanbul - HükOmel 
bütün depo, mı.gaza, ko -
mis~ oncu ve matbaalarda 
buıun~n 1 fiğıtlaıa el koy 
muştur. Eller"ııde her çe 
şit b.iiğıt stoku bulunanlar 
mevc.-.utlarını üç gün iç'n 
ne birer bt yannume ile t~ü 
kQrnete bildirmeğc rrıt cbur 
tutulmuşlardır. Kağıtlar 
değer palıas· le salın alı? n 
caktır. 

Yeni bir vergi 
• \nkara - Hü .. u ~. 

auotınnl zamanların baş u 
dığı güolerdenberi ka.r. nç
ları aıtan her nevi mlı&s· 
se ve fsü.ırilrn s3hiplerin· 
den knznnc;larmın yiizde 
onb şi nıEıb-;tinde bir ver 
oi almayı knrarlnştırmış 
; \ bu hususta bir kanun 
projesi bnzırlamıya ·başla· 
rnış~ır. Pıoi: pek yakında 
fl,iyilk MUlet Mec:isine 

8 ~\1k3dUecokti r 
Aske lik kanunu 
Ankara - Favkalade 

zam~ nlara m hsus olmak 
üzPre muva·Laf askerlik hiz 
meUni 18 nydan iki yıla 
çıku un kanun 1ayıh • .sı Bil· 
yUk 1\lıllet 'kclisinc~ kabul 
t>dılm"ştir. 

olan ~ııaberleıe inanmak 
mevsimsizdir. ,, 

VEYVIL ~MALEZYADA 
:r1g~pur 19 A.A.- U· 

zak Şark oıdukp Başku· 
IJPlndanı General Veyvil 
M ılczy cephesine gide ek 
orada birkı ı; gün kalmış 

54 4 400 Anny• n Nalbantyau oğ. " " 
872 

2 ft'\'" . 
btaııı 

2 oda t; od• 
kğrgir . 
"l nıutfıı~ 1 86 

1
22s 
482 

13 35J 

162 5) 
700 

Maı:;eE kardeş Karab t 
Snrkis ~1i.lısikmarkyan.. ,, 
kızı A arıs 

,, 209 

Artin o. Adar L"yonyan A sa 6- 48 98 , 
Artin 1 ::iı.lemyan o kir· J}n!;: Tam 

" .. 
.. 

Gündliz 
kor Vt .Haceis 1 farkor- d vlip 
~·an oğlu Asef 

lur. 460 625 B d ·os Mnrdikyan kızı Su değ"r 1 ·4 925 ., 
2 - Biti ri yahıız ça l\ıer}em vt hemşiresi k lul m ni t ş:ı 

Yuknrıda yazılı altı pırça g ı~ ri nı nkulun mUllı.iyetleri açık al"ltırm L ile sn ~ ll 
çıkarılmıştır. Talip olnıılm m 'Va 7 ,S Jrpnit akça~ile birlikte 21.1,942 çarı;ıalllil~ 
gün.ı s ut 1 d ı Ktrıkh:ı ı M lrnüdUrlUğ'i odasmd L mı.it--~ ~kkil komisyona nı 
c utla ı, bu gay i menkul ara ait masr ıfifl.rm d.ı al cıya uidiyeti ilan oıuııur. 

maşırl rımzda, elbiseleri· 
nizde değil, oturduğunuz 
m"nd rkrae, yataktu, yor
gı..ııda, humrlarda ve pns
tekilerde arayınız. 

3 - Vücudunuzda bi 
tın s1 k lanıp gizlenebilece 
ği ve yumurta bırakacuğı 

blitiın kıllcırı ort d n kal 
dırınız Aksi takti !ıt .. 

12'14,16~ 

Yeni bir kanun. liiyıhas 1 ""lerıi~graffa Müşterek bildi~İ~ 
Aııkara - 11 avkalade • Vaşington ıs A·~ 

b~llerd ıneş u olms~on Ruslar Alman cep giliz Başvekili ~rçıl~ 

~a s zı d yaka a . 

bır ş k 1d ıvet ed'nen· hesini yardılar nuzvelt aras1rıdakı v 
ler bakıntld l oı hir kunu.1 !\losl·ov 18 A lz· meleıe dair .~

11

bl 
Iayılıa:ı lıuzı ı. nnl<..kt dır. burada ilk rc,srni bil 

el ~ıd [! ~.o 
c kl· rı ız h gun t p,d~n 
tm.ıEığa k <l r yoklPyıııız. 

13 Ş1 t ı ınd siı kt' }/ ulli bit 
y· v Uf>ll, vocuJoı mda ve 
elb s leri.ıde bit lmlunmu· 
111 lllll d kkat ediniz. s:r 
keh veya bilıi çocuk.mı 
oku ı:ı görı .,ı mey niz. Okul 
ard 1 her sal> h d r gir 

me len öne~ çocuklard 1 

b.t vo s:rk a an cu <, hun 
gi ç<.cukt bit bulum r.3a 
deı·h:.ıl evine göndeııltc.· 
ğı gJbi Sıhhnt Müdürlüğü 
o evi l.o don al m lanı l{ 

büliin CŞY yı etil d .. [.{ -Çİ· 
ıcc:,,l~f r. Çilnkü halen bu 
h. <tt<'ığa yu.ka':m mların 

.. ikisi t kbedir. 
S - Bitler: lemiz\t::me· 

nH.k, ateşli has ası o1up 
ta hük\imete haber verme 
mek hu\ka v millete hi· 
yuıı~t olur. 

6 - At şli hastası 
olanlar n yakın po is ka 
r.ıkoluııa veya doktora 
haber ve ecekl13rdir. 

Bun d L im kan bulu • 
muz\arsa bekçilere veya 
nu.halle n:ümessiUerine 
hc.ıLer vermelidirler. 

7 - Devlet dair !eri-
n , ·ş ~erler"ne gidip ge · 
leni er her Şt: yden ovvel 
vilcutla r ı r da vo rlbis leıin 
de l it bulunmam&Sınu dik 
k;ıt cd cekkrdir. Sıhh:ıt • 
ın murl .rı şilphe ündilı:le i 
kişiler uzerinde bit mua

f yt~nesi y ptııabilir1 e•·. Bit 

1 
bulunanl ı ın bütün eşyusı 
etüvden geçirilecektir. 

1 8 - OtellPr, hanlar, 
hamdml..ı.r, pa 18iyoniar ve 
kahvd er but ün takımh.ırı -
nı temiz bulundurmDğa 
mecburdurlar. Kahvelerde 
hasır örtülü sandalyeler 
en geç bir hdtııya kadar 
hasır kısımları kaldmlarak 
yerleı ine tahta oturak ya

I e 1n 110 
Bu kanun.ı gör , amme b z ri k nesredilm · lir· ' muha· " 
metfoıir.de vıızifel<'ndir'}. · şudur: ·iy : 1 t mi~ o ani r gelırleri ile "-Her iki Dev 

0
•0 Klz H n, l ı rı 

kon !ıleri ve karılauııııı ya mı askeri lı rekel 
0 

t .. · ı ki Rus kuvvetler"ıv· bir. ıv ş.ıj ış taı·~ı munasıp o nıa- likto hazırlanması •v 1 
yanıur on· beyunname \•ar geçit açabilmek ;çin Al· bir anlaşru'lyu vı.ır(ll 
meğe mecbur tutulacak· man hatlurın ş"dd lli bir dır.,, 
la dır. 13u s .~'V tin .meşru akm rJparnt cepheyi Y r- Amerikan -Rus tet11 
bayna5ını gost re.nıye.ıle· mış ve b zı köy!orI g rı 
rin ~seı vet eri musaderc almıştır. 
ed l c~ktir. Favkalilde hd Bu hö eli n ·im bı· 
lerd M ili müd .ıfJ.a i~le· raktırrn k iç" n Alnı· u or· 
rınd~ vaz"f l. ud ri miş dusı..ıııu :ı Y p ı~ı karşı ~-
ol n askeri memurl~rla bun km'ar p·iski.ı tolrnilşlür. 
larla ilgılt kımse't r kını ~foı:ılwva 18 A.A.-
olurs ... o sun iı ıı:tab, rişvet Rrsrri tebıiğ: 
emniyet subtjm.ıl t.derlmse Kı•o.l JilllZ din btıtiiu 
ö:Um ınüt bbet kur.!k v ya cepl o l·oyuncn duşınamn 
beş ) ıldan 8Şdğl olmamak muk v 1 tini kl'·:ırak n~ 
üzehabis cezala ınu ç11rpı· ri h:lH ket 3 devam ve bir 
ld.aklardır. kaç köyu geri alınıştır:Düş 

manm lrnışı ·ıkmları piis· 

yerlerinde kun aş örtülü 

bit tutacak her türlii is 
kem ~ ve koltuk kufü.nıl 
mat;ı ynso.k\ır. 

Hl - Kahvaleıdeki 
kum ş masa ve öı tülerirıi•ı 
t ıııiz tutulmnsı ve ellivd•ııı 
g çir"lmesi mecburidir. 

11 - Her ha·nam il~ 
işçi mevcudu 25 olan her 
miiersesiıı bulunduğu yer
de bir boğu sandığı yapıl· 
mnsı mecburidir. Bu l (ığu 
sa cıkhıru ın nasıl yapıla· 
cağı Beledıyeye mür.ıc1at 

la öğrenilir. 

12 - Sıhhııt memur
la ı nn bu hastıılılrla mü 

kü1 Lülmüştür . 

Alman tebliği 
JLrlin 18 A.A. - Res· 

mi tebliğ: 
Kırım ve Siv.ıstopol 

yakı ıluı ında düşmanın ye 
ni hticüml<.rı piskii ·tiil 
müş ve <ı6rır kayıp' ar ver 
d" rilmişt" r. Şiroııl Buz de 
n·zindc bir lngiliz deuizul
tısile Atlantikte dört tica 
ret gemisi batı ı\nııştır. 

S1vdŞ UÇJkla ımız le gi iz 
luyıla.ına uğır çapta bom 
bal. r atmış\ardır. Şimal 
Afril ada Sollunı vo Hal· 
faya ı:.rarnizonları haftalar 
ca füren hahramnnca bir 
muk:. vernotten sonra yiye 
cek vtl lıurp malzemesi 
lialmadığı i;in teslim ot· 
muştur. 

-DT~-·-~-bq....,ib __ i ____ S_a_l~--h;-ı-
tin Ozal 

Kurtuluş cadde::ıir t1 ~., 
muayenehun sind3 h ~tı· 
J!.r.ı!~ k~bul : bı.ş m -ı .. 

lan ~ 
lblokholın 18 A·. ,· 

·ıdıl Alrnan aj ırısı bı 
Nevyork radyosun°~ı; 
diıdiğine göre, Anıet~ lı' 
l\1oskova Elçisj, Ilı!~. ı 

·oı 
ciye tomiser rnua~ı 11,. 
zd:;ki ih görüşmuşt J 
görüşmeda Hus - şıl 
münasebetleri }{ort J 

ğu eöylenmektedir. 
d'\10, 

lngilizler ne 11 ~ 
Siagapur 19 t.·;., 

Japon kıtalar• öA"1~ttı 
ra bnskılarıoı ~şl 
ve taarruza geç[11 
Savaş- dr.vam etıllj8 Almacılar küt 

linde çekiliyo;/ 
Stokholm 19 '-:., . rı l" 

Rus tayyuracilerı , 1, diğine gö"e, Mo~ı;u 
geeiııdeki Mojıı115ııııı' 
de bulunan Alrt18rı 
le ha Ende burııdııll ıııJİ 
nıektcdirler. ~rıebi' 
yer olan bu ş"-'bır ıt' 
kaç hareketinin o~ 
dır. Cenupta orel, 
de oyn· t~hlik:~ 
bulunduğuğu 

dır. 

dığ l 

geli;mesini iı.• ' pılması meckuridir. 

<l le için yapacaklaı ı tav 
siyclere herkesin riayet et
m si kanuni Lir mecburi 
ytlliı'. Ayrıca c:ttivden 1:şya 
} ı kaçırmak ta kanum.ıı 
rnesul'yt.li nıuc"p olduğu 
gibi o eşya ile öteberiye 
serpi ecuk bitler konu 
komşuya ve nrkadlişlara 
lıasta'ığın bu aşmasına se 
bep olur ki, bu dıı ınaJdi 
ve manevi u:r mesuliy ttir. 

Neşriyat Müdür' 
~ELıM <,.:ELE K 

C. H. P. MatLJruıi Au ,., ) 
9 - Kahvelerde, 


