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~e~~~ba0 sav•şınıo aoğu~· bu saba baş/adı Singapura oğ 
(l ~-8ıkınıılar hergün bi· 1 ~ J ru yaklaşı 

ıs 'Gtha zorlaşmakta, sa Be1ediye tarafından açılan 18 büro dün sabantan yorlar ~i ~bulunan uluslat gibi 

eş dışında kalmış fa. başhyarak gece geç vakta kadar halka ekmek Şehir gundüzleri 

~Yısı çok az uluslar karfl feVZİİne devam effi 1 de bombalanmağa hergun biraz daha ar· 

otu sıkıntıdan miltees· Fırııılarda ekmek satışını düzeltmek üzere hazırlanan me ı:rıurlara başladı 
~~·~~~~~:· yeni ve bu sabah Valimiz tarafından bir konferans verildi k :;";d~a 13 

1 
A-~-;;.,~ 

Şüoıuııu bir safha Evlerinde zahiresi olanlar bunları eksiks;z olarak · ~re ;ö~:~~1g1~zen kıt:ıar: 
'le~n bu sava~m neza k k d b" b ·ı s·ngapurun 35 kilomet· ~leceğini kestirmek en geç Y.arın a şama a ar ır eyanname 1 e re uzağındaki müstahkem 

~ııLulunduğu bir za Beledı"yeye bildireceklerdir mevki~ere y:rı~mek_ üze: ~ bu korkunç boğuş re gerı çe~ılmakt~dırler 
'
0 dışında kalan öteki 17 ı • • • h lr J _ t ·_;I ~ el p• BQrada Japon hücumları ~er gibi bizim de ye· v a ımızın Kll eşekKUTU püskürtülmüştür. Son ?~· 
Uht tedbirleri alma- ___ . 1 r~ma göre burada .. Ingıl~ 
f'~erekmektedir. Kart ile ekmek ıSatışı dar Jqmdilerineekmek kar yun pek nz kımeelere de dayanışının uzun ~ureceğı 
•Ulllhuriyet hilkQmeti nm tatbikine bu sabahtc1ı nf>si verilmiyec ktir. Dün tu sabah ka~l ~e~ilmesi şüpheli göı·illınektedir. 
'eyd~ ve her işte 01 

itibnren başlanmıştır. Diın dH sijyJed'ğimiz gıbi. evJe • ~e . devam edılmışt.1 ~· Vu· Singapur 14 A.A.-r 0ibı· ı kt yurt . . . . lımız saut 9 dan ıhbaren b" 
1 

· · d ğ" ~ ge ece e sabah kart dağıtmuk üz,.re rmdekı z lh resıaı saklıv;ı· f ' Joponinr tş ıye ermı e ış 
ll ijknıell' sıkıntısına faaliyete geçen 18 bü o, rak kart almak istiyc~l~r l kn ek sııtıkşı yvtpank ıtnnl tirmişe uenı.iyorlar.Ellerine 

elerı· ı·ç·ıo kart u ·ı - ara gezere l'a ışı on ro . d"kl . . ··"" ı·s· 
gece geç vakla kadar işine hakkında tl lı Ko. unraa etmiş ve memurJara yeni geçır ı e ı yen~ !:UBV? 

~~~~~t~~ıı;:r~~ devam etmiş v~ dağıtma k nuaunun en ağır cez-ıla direktifler vermiştir. tasyonlan sayesınde Sınga _ 
l " işini lıemen hemen sona rı tatbik edileceği den, za· Bntün fırınları ayrı hyrı pura gündüzl12ri da hava 
~Uğe girmiştir. Bu 

erdirmiş bulunmaktadır. hiresi l.ıu umm ht~r yurtd;ı gezerek tetkiklprde b.ıluııan akmlurı yaprna~a b şla · ~ lam zamanında 
,~. Ancak bazı mle efradının şın eksiks z olar k mevcu Valimiz halkm gösterdiği mışlardır. tınde.- olınmıQ oldu b d d ı ·ıd· · ı. d" u ~ ayrı ayrı ürolar an uuıı ' ı ırmesı ırnn 1 men disiplin ve düzenden çok 1Jzakdogw uda Par 

er yurtdaşın kavrı· fazla kart aldığı anlaşılmış fa.ıti icabınd n r. Beyan· 
ıııa u h · oktur mütehassis olı;nuş ve büti_i_n lıyan yı1dız 'le ş Jl emızy · yapılan ikazlar.üzerineyan name ınüddeti geçtikten kk 

ı. ~u çok ön~oıli kara lışlıkla fazla alınan bu kurt sonı a yapı1 acak araştırma Al n~ak~b'?1d~al~ınt_a teşe ·ur Londra 14 A.A.-Dey· 
ıqlbık d d h lk hu"" erıni l ırm1ş ır. ı· 'l' ı af t . uz· k ' •n a a 8 ın lar tekrar iade edilmeğe lard.., b } aıın 1rııesiz zahi· t e gr gaze esı 1 • 

~·tıı destek ve yardım başlanmıştır. r<S o!Jnlarltt, mevcutlurım lA l doğudaki durumu inceler· 
llı•sı bu işin kolay • Halkevi Hoparlör il dün dısik bildirenler derhal i"f m Q n v• keıı olaylan o karanlığı 
h~rüzsilz ve a~sama sabahtan itibaren kıSJ ara· nu.ıhke neyu verılPrek MH· içinde bir.yıldız parJadığı· 
'""knlmasını sağlıya· Jıklarl11 çok fuydah neşri- li 'oruuma kanununa göre ya da m ve Çin ordusunun Ja· ·~ \J • 1• k b" : 'ini bu ışte en yat yap.mış,,narnealmu ve cezalundırı acaklardır. ponlara karşı parlak ır 
~ Ödev hükünıetten beyanname vermek husu· 1 ırınlardn ekmek satı başarı elde citiğini ve bu 
~rtdaşlara düşmekte sunda halkı aydınlatmıştır. şmı duzeltmek ü1..ere la· Durumun feh- başarının büyük bir değe· 

r Şeydea evvel evl'3 Kartla ekmek t:ıalışını zırlunrııı memurlar bu su J ~ olduğunu yazmaktadır. 
i!kmeklik zahiresi düzeninde götiirmek ilzere l ah Belediyecfo toplan· likeli lodug" U SON DEKIKA 

tın, hükO.mPtin bu· bu SHbah saat 9 dan itiba· ı ve işe başlamadan ön 

.ııa uyarak bunları ren memurlar fırın!ardn ce Valimiz Sökmensüer halka bild~rilmiş YunatıısJanda 
~.ıı ve dosdoğru ola . satış işini kontrol etmeğe t mfm 1..ın n ı ı' h raket 
ııı b l d d ki · h 11 d Nevvork 13 A. A. -. t beyanname ile he· aşlamış ar ır. e ere erı a \ wı a ken J 

ıl E ı · d k •·ı·k d'l · ı.· k f "Nevyork Taymis "gaze gUi makamlara hil· v erın e e ·meu. ı za ı f'l'ıne lJlr on erans ve-
L~ suretile ödevlerinin hiresi olanlar y-arm akşa • r"lrniştir. tesi yazıyor : 
~ " Alman milleti vaid , 1$1"llını yapmalan ge ma kadar mevcutıannı Ekmek satışına s~nt 
' [} H Ik · d ı b"" lerlf' zrıferden zafere koş· • 

0 u gibiler fırınlar a ·evın ~ açı nn uroya dokuzJan itib.aren başl ırı 
'k · b ·ı b'ld" tumlrnuş, fakat bu vaidl ' trıek almak suretiiu j'bır eyaııuame J t-\ ı ıre mı ve kart sakip.eri nü 

l ve z ferler artık ortadun .ı ~lkıntıyı arttırmış, cek v~ bu gibil~rin ev e • fııs tezk ~ı el rile fırınlara 
14 b k ı kaldırılmış ve sona erdi · i~e!·)Urda iha .. t etmiş rindeKi zahire itinooye ka giderek e · ek a mağa l.ıaş 
' 

1 
ilk u d rilmiştir. Askeıi hıır~ketle ı. ıttdır. Bunun nasıl ~z, "'u"nku·· çılgın ve lı"ııı lamış ardır. S'l l .ır ' d h . l l 

1Jt.r ı;• Y .. l rin cidd i ve tP lıke i ıir ~, hl06uliyet olduğu· b ,. 1 fırmlarm önünde ka abJlı 1< 
.. '"1l ir €tm )'arın sınır arımıza s fhaya girdiği Aln:.an ha· 
ıı.;: (ltn~ğe .. vt~ anlatma· saldı"mıyncoğıoı bugu'"ndeıı fazla ol ıınş fakı:ıt b"r miid d 

1 -.ıı~ •· ı b ık sın şefliğilaıafıo an A man ~ ~~ yoktur. ı.:es~~rmek çok uli~tür. det sonra ka u a ı yavaş 
'lt\ı. t\ L~ t- \' ı k ı milletine bildirılmiştir. Do ı..~. i"in, halkın muh 1 Dünya kan içind"" yağru· y;ıvaş uz ara ııorma 

~uı .... haliııj atmıştır. ğuda çekilmı Alman ordu 
l' eknıek s·kıntısı lur ve uluslar varlıkları Jrırı ol'rır bı"r tehlı"keı"le l{ar Düze ıi sağlam ık için .... n ~bk için alınan bu nı korumak için her giın poliR çok iyi ledbiılor nl· şı karşıya bulunmaktadır. 
e Neve sevP, canla on binlerce evlfidını kur· Son glinleıd"' AJmarıynda ~ mış vo h"çbir sık111tıya 

1~akbnasıl biry~rt. ban .verirken, bizim bu kan me.~dan kalma an ekmek çık n h· zursuzluk şıyıala 
fıı 111t, unun tenıını deryası içinde katlandığı satışı bt.itim gun devam n bu yukanda~i bakımdan 

~~k ve yapmakta mıı. geçici sıkmtı'ur lıo etrnıştir. Oıin hut alamı nıütaloa edılmelidir. ,, 

~ij~~'. köWsil ve ~:.~ıı~ç ı!ı"::~~ıkbir b~e;,; _ '" Za h ~re 9"'~e"""-'y'=-a'""'n"""' na ~~i eri 
)tı belki dahu baş· i~~nde geçirdiğimiz iki hu· VHAyct Makamından: 
i cıt ledbirleı:i Almak çuk yılhk bir du\'renin Evlerinde ekmeklik zahin·si bulun,uılarm verecek· 
L fetıukarlıklara kat zekatıdır. leri beyHnnammıin müddeti yarın akşama kadar uz ı 
~Zorundu kalabilecH S. ÇELENK tılnııştır. 

Ekmek ve yi_yecek 
sıkıntısı 

Atin-ı 14 A.A -Alman 
aj nsı hildır·ypr: 

Yu ı .m~hfilleri l\tih. 
veı J) v ~) r nln yardımi· 
le g b1,1od;ıy üz~rine 
Atinıt ve Pııy ile bu iki 
şehrin dolaylarının ekmek 
lik ihtıyacı bir müddet 
i;i ı t•· nin olunmuştur. 

~usyada dö~uşen 
İtaly.ao a~kerleri 
Bern 4 A. A. ~ Ci· 

yurnala D.talyu gazetesi 
yazıy( r : 

" H usyada dövü~n 
ltalyarı aikederi, müthiş 
bir soğuk altında çarpışmak 
tadırl:ı r. ) }J'yanıl rıuz bir 
ıztırap içinde bulunan 
bu askerJ den hafif 
ynmLinuulur tı.ıe acele has 
\an y -kalJınlamazlarsa 

i hemen ölmektedirler. 



~rss 

Metrii.k emlô.k satış/arı 
dl"' Kırıkhan Malmüdürlüğünden : 

Mısırda zahi- ' 
re sıkınhsı var 
Hükumet panıuk 
ekimini yasak etti 

Finlandıya ba
nş isterse 

Amerika ne yapmak 
niyetinde 

P 1 •• K>tpu Muhammen hisse mesa rnab~ Jlliltl1 
Cinsi Miktarı hası'M2. leil 

Kahire 13 A.A.- Mı· 
sır hUkOmeti yukarı ve a 
şağı Mısır l ölgelerinde 
pamuk ekimini yas k Pt

m iştir. Bu tedb'rden mak· 

Londra A.A.- V aşing 
tonun iyi haber alan mah 
fillerine göre Finlandiya
nın sulh istemesi müm 
kündilr. 

No. Kıymeti Sahibi evveli 
.. f.P. od L. K. 

84 13 3 o 00 

54 4 4 o 

86 13 35J 

Agop Oğ. Valıam Ha 
'crAt " 

Hane Tam 273 CUmhurtr b 6" 
2 ft!flı 

ıod• tab~ 
·r 3 

kgrg' utfB~ 
1 [il 

kimyan 
Anayun Nalbantyan oğ. " 
Mases kardeş Kara\>Qt 
Sarkis Mihsikmarkyan.. ,, 
kızı Marts 

" 

,, 

872 " 
209 " 

sat çift\·ileri buğday ~kme 
ğe zorlamaktır. Çünkü Mı 
sırda buğday stokları çok 
azalmış Lu unmaktadır. 

LonJra mahfilleri bu 
haberin doğru olduğunu 
sanmarndktadır. Gerçi Fin 
landiya şt ndi Almanyanın 
karşısında tabii vazıyette· 

dir ve Almanya Fınlandi
yar- ın böyle bir teşebbüs 
yapmasına mani olmak 
tadır. Almanların Finlerin 
üzerine> yap1ığı baskı he
saba katılmazsa bile ikti 
sadi baskı o kadar şiddet
lidir ki iaşe meselesi Fin
landiyad.t çok güç bir 
durum meydana getirmiş 

tir. Almanlar gerektiği za 
man Finlaadiyaya yiyecek 
maddesi göndereceklerini 
vadeylemişlerdir. Finlaadi 
yalılar iktisadi vaitlerden 
ümitleı ini kesmiş olmakla 
beraber Alman telkinlerine 
kapılmağa devam ediyor· 
lar. 

225 
482 

162 5J Artin o. Adar Liyonyan Arsa 6- 48 9P .. 
700 Artin Kademj an o kir- Dink Tam Gthıduz 

kor ve Haceis Markor- devlip 
yan oğlu Asef Halkın be:slenmesi için 

beş milyon ton buğduya 
ihtiyaç vardır. 

460 625 BedrosMardikyan kızı Sudeğir 1-4 925 ,, 

Alman ordula:-ı çe
virilmek tehlikesinde 

Loııdra 13 A. A. -
·· Nivz Kronkil ,, guwte 
si askeri durum hakkında 

. diyor ki : 
" Doğu ceplıesinde üç 

Alman ordusu çevirilmek 
tehlikesi albndadır. Viyaz· 
mada çeviıl mesi,,beklPnen 
Aıman kuvvetlerinin mık 
ta1 ı 10) bin kadardır. 
Bilyilk Rus kolları bu böl
geye doğru ilerlemektedir. 
Alm&nlar iç"n çok önemli 
olan Viyuzma ~ehri Ru la 
nn eline geçerse Prjyausk 
ta tehdit altına girecektir. 
Cenupta Orel ve Harkof 
çevrelerinde de buna ben 
ı.er ç.wirilmeler olabilir. 
Leningralla durum yavaş, 
fakat iyi bir şekilde geliş 
mektedir. 

Rus cephesinde 
Rus kıskacı daralıyor 

LondrG 13A.A.-Doğu 
Ct!phesind6 Viyazma ile Bri 
yansk aras ndaki demiryo 
luHuslarm eline geçmiş· 
bulunuyor. Bu hftdise \ok 
önemli göriılmekt d ' r. Hus 
kJskacınm iki ucu hf'nüz 
ço geniş ise de durum 
gittikçe Ruslann lehine dön 
mektedir. 

Libyada 
A imanlar yeni bir da 
yanma hattı hazırladılar 

- Londra 14 A.A.-Aske 
rt mütt·has8ıslara göre, 
Libyadaki mihver orduları 
başkumandanı General 
Rumnel şimdi lOJ kilo 
metre uzzunluğunda yeni 
bir d!!yanına hatb h zırla 
mıştır. Sollum ve Halfaya 
da bıraktığı kuvvetler saye· 

Bu meselede Huı.\ eJt 
lıükOmetinin durumu şu 

olsa gerektir. 
Amerikalılar Sovyet 

Fin harbine bir son ver 
mek Uz !J"e birkaç ay ev 
vel ellerinden geleni yap 
nıışlardır. Şimdi durum 
tamamiyle d ğişmiştir. Rııs 
Hır ilerliyor ve sulh ümit 
lcri duba uzaktır. 

Akdenizdeki 
Alman denizaltıları 

le mücadele 

lskenderiye 13 A.A. -
Akdenizdeki lngiliz Fılotil
lası arnirah Höyter ajansı 

na verdiği bir demeçlt1 Lib· 
yaya girJ:!n Mihv3r gemi 
kafıl,.Jerinin yüzde altını 

şının ön'endiğ: i Almanla 
rın bu kayıpları önlemt.k 
iç;n Atl.mtikten Akd nize 
d nizaltı getirdiklerini söy 

l miş ve demiştir ki: 
··-o nizalh gemileri 

car sıkıcı bir engeldir.Fa
kat bu 1 arı yok edeceğiz ,, 

Libyada baskı devam 
ediyor 

s:nde şimdıki hatta çekilme Londr..ı 13 \. \. -L1b3a 
ğe muvaffak 'olanRumnel dnki mıhv r ordularının 

Meryem ve hemşiresi kalul meni . Je sat 
Yukarııla yazılı altı parça gayri menkulun mülldyet.eri açtk arttırcn • 1 ~tJl 

çıkarılmıştır. Talip olanların % 7,5 depoz"t a 't;rıs'le bır ıkte 21,t,94~ ça; rfl 
günü saat 10 da Kırıkhan MalmüdUrlüğü odasında milt ş ·kkil koaıısyon ur· 
caatları, bu gayri menkullara ait masrafların dıı alıcıya aidiyeti iHln oIU

1
°9 

;= 

So\lum düştü 
Kahire 14 A.A.- Uzun 

Cephelerde 
Alman.tebliği 

Berlin 13 A.A - Al müddettenberi muktJvemet 
man tebhği : Kmm düz"'· eden Sollumdaki ruihver 
ninde hefıf faaliyet olmuş garnizonu teslim olmuş 
tur. Leningrad cephessnde ve bu kasaba düşmandan 
şiddfltli savaşlar olmuş -ve alınmıştır. Bu garnizonun 
bu savaşlarda 22 düşman Ingiliz eline geçmesi, Hal-
tankı yok e:lilmiştir. Bu fayadaki mihver mukıwe-
savaşlarda hava kuvvetle tini de kıracc.ktlr. Çünkü 
rimiz de geniş ölçüde yur Half 1yada su yoktur ve 
dım etmişlerdir. Simal Af buradaki mihver kuvvet-
riktsmda şiddetli İngiliz leri Sollumdnıı·su almakta 
hücumları geri püsküıtül idiler. 
müştür. Hu kesimde .<;ok Japonlar Felemenk 
şiddetli çarpışmnlur devam 
etm ktedir. Hindistanına asker 

Rus teliği çıkardılar 
Moskova 14 A.A. Berliu 14 A.A - Japon· 

Rus teb iği : Leıı'ngrad.ke lar Felemenk Hiııdistam· 
simindeki d;lmir yolunu nın doğu kıyı\ımna yeni 
ele geçirm k için seçme d~n asker çık'lrnuşhıı dır. 
taburlarla hücum eden Al Doğu Holanda Hin iistum 
mnnlar 12 s.ıat süreıı şid kuvvetleri ile Japonl r a .. a 
detli bir çarp şrnadan son sında çok şiddetli çarpış-
ra ge·i p.isk rtülLnUş ve i malur olmaktadır. 
geri çekilmek zorunda kal ,. Kor.t Ciyano Bu
mış ır. ·avaşalanm:ia çok 1 
miktarda dı.işrnan ölüsü dapeşteye geliyor 
vardır. 

İngiliz t bliği 
Kahire 14 t\.A - O ta 

şark lngi iz teblığ: Tuyya 
relerimiz Trnp usga1 bteki 
a ;k13 i h > bf 13n t-3~ rli 
al?ı 1lar yap me, yan.,rnılar 
çıkmış ve infılaklar olmuş 
tur. Limandaki rıhtımlarla 
den"z ta.şitla -1 de bo.nba 
lanmıştır. 

.\kdenizdedüşnııına ye 
niden önemli " ·arlar ver
dirilmiş, Sicilya adlı ltal 
yan iaş0 ge'llisi torpillen· 
miştir. Başka bir iaşe ge 
misine de isabetler kayda· 
dilmiştir. 

alman\ar . ne diyor? 

l Bud peşte 14 A.A.-
:Macar hukOmetioin dueti 
Uz rina it lynn harici~ e 
Nazm Kont Ci~ ano birkaç 
gün k lmak üz re yırın 

buraya g lec kl r. 

Çinde Japon mu -
vaHakiyetsizliği 
Çunking 12 A. A. -

Çin Ajansının bildirdiği.1e 
göre, Çin orJular•nın ar -
tan basKısı kıırşısında ~e· 
ri çekilu:::ekte olan ana Ja· 
pon kuvvetleri mhayet tı 
vaşı kabul etmiştir. Japon 
lar bliyük bir kargaşalık 
içinde çekiliyorlar. Ağır 
darbeler yiyd ı dü~ n ın 8 
bin kişı k ıyüatrn · 1 ve l 00 ) 

12'14,16, f 

Satılık E\' 
darlığı 

Hfltly DJfter :eciit 
Antakyarıın ( "/B 

hallciind~ 47 k pu 
P rs 1 umaradtı 
Şaki Cebbar>l ve 
Vedia Cebbarad ıo 

. t>ir b b hane ttÇlk ~' 
ile s · ış1 çıka mj 

.Mubamoıf'D ~ 
lirı.dı . Isteıdi~er;:te 
pey a ç sile bır 42 günii olhn ıs.ı.9 
be günü saat tO~'rı 
darlıF:a müracaat 

8 
fi 

Dalla iye il10 ·ttit· \ 
ı a sı m asrdlar a an si 

Sabun ve yağ ~ 
lerine J{O 

Fıat jforakal.e 
nu Heisliğindeo: 94' 

9 Son kdoUil etJiO 
li Yenigii~ ~aze~rt 
ka s ıhifesınııı dds 
ş"ncı sütunlar~ıı 11 
len ililnın oçU~C ifl 
sile bildirilnıesı d ~ 
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