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Abo"a şartları 
Dahilde , yıllıaı 5 
liraY•bancı mem 
leketlere 8 lira 

llAnların her ke
limesinden 5ku· 
ruş alınır. Ücret Qi5n
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PP.findir 
Günil geçen sayı 
lar 10 kuruştur. 

~ 
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apalastaki bomba 1 

selesi hakkında 
ılan incelemelerde bu işin l\1-
~ ajan lan tarafından yapılmadı 

ğı meydana çıktı 
p ''a 12 A.A.- lstan· 
~ra~alas otelinde ln 

Sofya Elçisine ait 
. ti ~Patlıyan bomba hadi 
ıŞ ~ afıncta yapılan 
ted r er sona ermıştir. Al 

: '~hrimizde 
jıf ~susi mahke'·'e 

kuru1acak 
l\orunma Kaı:unu • 
nflıuaddel Şf' kli ihti . 

.. Cadele işlerinde ça 
ı:~e.r~ huscst mrhke 
-,~,lı salahiyetini hü 
~errnekltmir. Haber 
. köre Adliy~ Vekil 
llıiıde bu işlere bak 

~i~ ~ususi bir mahke 
htıı kararlaştırmış 
ış Usueta hazırlıklara 

buıunmai-tadır. 

\istnanda açlık 
llA. A. - Av 

~~lnıau işgali altın · 
tdc ve , ,bilhassa 
tıla Polonyada aç-

~ bir devreye gir · 
1 hareketiu Alıoan 
lrı .icabı olduğu an 
ır. 

istanın altınları 
~ 11 A. A. -Deyli 
-~~lesine göre Yu· 

man ajanlarının bu işle ilgili 
olup olmadığı bakkır.da sa 
lAhiyetdar Türk mahfillerine 
Anadolu Ajansı tarafından so 
rulan suale ··hayır,,cevabı ve 
rUmiştir, 

Rus - Alman sa
vaşı şiddetlendi 

Alman mukavemetı 
artıyor 

Moskova 12 A. A. -
Cenup butıda savaş şiddetlen 
miştir. Almanlar kuvvetle 
tahkim edilıniş olan mevzile 
rini tutmak için uğnışıyoı lar . 
Kayıplara bakmadan Alman 
lar karşı hücumlara da geç
mektedirler. 

Cephe<iP.den buraya dönen 
Hus subayları ilkbahardu \l 
manlar bir taarruza ı?,eçe<..ek 
olurlarsa, dUşo anın lnıanevi 
yatından üstün olan ){us ma 
neviyatının öaemli rol oym • 
yacağım, Alman orJusunun 
yenilmez olduğu iddiasının 
da artık bir efsane olduğu · 

nu söyleme kledirler. 
Bedin 12 A. A. - Do· 

ğu cephesi ıdt· sa' aşlar de · 
vanı ediyor. Sovukların şid 
deli 11z llmış otduğund·ııı sa· 
vaş iş!erini kolaylaştırmakta 
dır. 

Fransız'". elçisinin yalan 
laması ~

~a~nın altınları şim 
ır,yerde bulunuyor 
rın nasıl .. çıkanldı· V;ışinl,lon 11 A. A. -
~ ı · Vişinin Vıışingtoııdnki elçis\ 6 ince ifşa ~ilecek 

' 

.., Hanri Hey Amerika Hariciy e 
ı unaııistanm sa 

ltıı için sarfcdile- Nazırı ile 45 dakika görüş 
~ tükt~n sonra l!azele!!ilere, ver 
·' diği demeçte demiştir ' ki : 

~a:hava akını •• - Libyadaki Alman 
~ 

11 
_ kıtalarının Tunusl..ın geçmesi 

A.A.- Ingiliz ne göz yumulduğu hakkında· 
,~8keri . hedeflerden ki haberlerin asılsız olduğu 

~e·ce uzakta bulu· nu sann orunı. Bu husus ta 
flııı muhacirler'ma "tuhkikat yapmaktayım. Hu-

S ~~nıhahtr ·atmael~r:- kfimetirnden de sordum. Ce 
~-1 ölmüş, pek cok vap~aldıktun sonra' si1.e tek· 

'lanmıştır. - rar demeçte bulumıc.ığını. 

Libya da 
İki tarafın kayıpları 

nekadar 7 
Londra 11 A.A.- lngi· 

liz HarbiyE; Nazırı Avam ~ .a· 
marasındR Libyadaki zlıyiat 

tan bahsederken Ingiliz ka· 
yıplarının 18 bin kişiden i 
baret olduğunu, dlişmanm 
ise 24503 ölü ve yaralı ver 
diğini, bunlardaıı başka 33 
hin de esir alındı~ını ve 
bunlardan 1350Jüıı ünA Immı ol 
duğu ıu söylemiştir. 

Almanlar 700 Kilo 
metre ilerlemişler 
Kahire 11 A .A.-Hurmıe 

lin zırhlı kuvvetleri iki haf· 
talık şiddetli bir taarruz hure 
kdin len sonra 700 kilomet 
re ilt.rlem i ş Vtj derne ile tub 
ruk arusmda yeni kurulan 
müstnhkem hattu çarpmışlar 
dır. lagilizler burası ıı ka 
rış karış bilnwktedirler. An· 
laşıldığırıa göre buradakiMih 
ver kııvvetled çok fazla de 
ğildir ve bunlur yalnız Alman 
askerlerinden m i\rek keptir. 

Dün cı•phPddkİ durumda 
bir değişi klik olmamıştır. 

İngilterede en-
dişe artıyor 

.:;ingaupidan ümit yok 
Londra 11 A. A. -

" A ınalist ,, mecmuası Uzak 
Doğudaki askeri durum hak 
kında diyor ki : 

" - J aponların Sıngapu 
ra asker çıkarmaları çok fe 
na olmuştur. Japonlar hava· 
laıda büyük bir sayı üstünlü 
ğüne malik bulunmaktadır • 
lar. ,, 

Londra 11 A. A. - Sin· 
gapurdn ~elen son haberler 
Londradu endişe uyandırmış 
tır. Japon .hava alimlarına 
>-{neği gibi karşı konulama
dığı anlaşılmaktadır. Japon 
uçakları durmadun şehri bom 
ualamaktadırlur. 

Der iz üsleri tahrip edildi 
Batavya llA.A. - S.ngapor 

önlerinde muharebe bütün 
gün devam eylemiştir. On 
yıldanbtı ri 60 milyon lngiliz 
lirası s'!rfile viicude getiril· 
miş olan Sing.ıpur deniz üs 
sü ile b tün tes· :,)ar düş:nan 
eline geçmemesi için şimdi· 

den tahrip ed .Llniştir. 

'Singapur 
düştü 

Japon uçakları 
durmadan sal

dınyorlar 
Şehir dün Japor.larıo 

eline geçti 
Vaşington 12A.A.- G'!· 

len haberlere göre, Bingllpur 
meydan muh11rebesi kesin 
safhasına girmiş bulunmakta 
Jır. lügiliz mildufileri bUvilk 
gayret sarfediyorlarsa da. şe 
bir tehlikededir. Japoelar şeh ~ 
rin bir k:aç kilometM uzağın 
da bulunmaktadırlar. 

Tokyo 11 A.A.- Impa 
ratorluk kıırargahından neş· 

redilen resmi bir tebliğe gö · 
re, Singapur şehri bugün sa 
at 14de Japmlar,tarafıııdan 
işgal edilmiştir. 

Tokyo 11 A.A - Çok 
ş"ddetli Japo 1 hücumları kar 
şısında Singapur şehrinde bü
yük bir ş ışkınlık blşlamış 
bulunuyordu. Japon uçakları 

ar A v .!rın :-dua ş 3hir üz~rine 
akınlar yapuai< bll 1lbJla 11 ık 

tadırlar . 

Sigapur nasılzaptedildi? 
Tokyo 12 A.A,- Sing.1 

pnr şehri 38 saat silrdn bir 
savaşt..ın sonra hücumla zap· 
tedılmiştir. U ıpon _ askerleri 
büyük bir heyacanla birbiri 
nrdındıın mildafaal:m yarını~ 
ve kaçmakta olan lngilizle · 
ri kovalamıştır. 

SingupurdJki lngiliz kuv· 
vetleri esir edilmiştir. Bir\ok 
yerlerde Hildli ve yen~ Z :· 
larıJah kıtalar JJpo .ıları bay 
raklarla karşıl" mışlardır. 

İtalyada yalanlanıyor 
Homa 12 A.A.- Heı:tmon 

b ı ldiriliyor: Ingiliz ve Ame · 
rikan kaynakları, Libyaya 
Fransız Şimal Afrikasından 
mihvere malzeme ve kuvvelleri • 
geçtiğini ilan etmişlerdir. 
Libyaya de1iz ve hava yol · 
larından .. takviye gönderil· 
miştir. lngilizler artık akde· 

.. nizdeki hakimiyetlerinin or 
tad.ın kulktığını itirdf et n , . . 
mek için bu yalan haberleri 
yaymaktadırlar. 
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Milli Korunma ~:anununun Mu
addel şekli 

«3» 
Madde 25 -1- HukO ı . et, meraleket ihtiyacı bakımın· 

dnn lüzumlu gördiiğıi mClddderi, tespit edilecek miktarlar 
fevkinde ve şmtl<ır bari cinde sarı at ve f caı et fr babının 
sh k ycıpmalarıııı menedeb:lir. 

11- - Iliikürnet, sanat ve ticaret erbabının faaliyet saha
ları haricindeki maddeleri stok yap aalarıııı mene salahi· 
ydlidir, 

lll - Tüccar olmıyanların herhangibir maideyi Ticaret 
maksa{lile stok yrpınaları hiikilnıetçe menolunabilir. 

iV -Her l:ıangi bir maddenin bükQmet tar.ıfında·ı tespit 
edilecek kati ihtiyaçlar fevkinde biriktirilrrıesı m~nedılebiliir. 

~Jadde 29-1- Hükfirnet ithal ve ihraç maddeleri için 
fiat tayin ve · muayyen fıattaa fazlaya ithal veya muayyen 
fialtan noksana ihraç yapılmasını rn~nedebilir. 

il- Hükumet, her türlii ithal ve ihraç maddflerine vey t 
dahildt· istihsal- veya istihlak oluoan maddelere prim veri· 
lehilir ve bu m·ıtldderden prim alabilir. · 

lll- Jkinci fıkra gereğince ulınan primler 27 inci mııddı:! 
d~ki fona itllva oluuur. Verilen primler de bu fonJan ö· 
denl'bilir 

M>ıd 'e 30- .Pıu kanunun tutbikte bulunduğu miiddet i 
çinde ~·hiı-, kas,ıbu, iskele, liman ve istasyonlarda gayri 
menkullerin kira bedelleri bu kanunun tatbik mevkıine 
konrnasma takaddüm eden se :ıe iı_:ındeki son kira mu ı.ave· 
lenamesile muayyen olun k.ra bedeller:ııden hic_:bir suretle 
fazla o'amıyacağt gibi mukavele şartfarınd 1 kircıcı l;.ı.r aley 
hine değişiklik yt. ı1amc7 • 

Il-Kiraluı kir.i muk..ıvelenamesile mmiyyen ol mıyi\n 

Vt'ya kanunun tatbik rnevkiine girmesinden sonrd !nşa ve· 
y .1,tadil edilmiş olan veya kiracı tarafından tahliye edildik 
ten sonra kul'a•11u.ı tarzı değiştirilerek kiraların, gayrimrln 
kullerin kira bedı->llerinin ne surAlle tespit olunacağım hü · 
kurııel bir kararnanıo ile tayiıı eder. 

ili-Kira mukavelcl~riniu bütün lıükiimlerine.kiracılar tarafından 
riayot edildıği rnüderçe lıu kanununun meriyetten kalkmasm 
dan üç ay Sllllra~ a kadar kfracılar E leyhine tahliye davat;ı 
mesmu değildir. Kira ml;ddetiniu hitmes·nden en az 15 
giın evvel kiracı gayrırn ·nkuiü tahliye edfc• ğini kiıalıyatıa 
yazı ile biJ.1frn ~diğ takd rd~ mui<ı:.veie ayni şart larla bi · saae 
i~·in:uz.ıtılmış sayılır.Kiracı tarafından g m menkulün tahliye! 
t dileceğini· yazı iJe bildirilmiş olmasmalrl'ğmen f{ayrimenkul · 
hıhliye edilme7.Se vuya sahihi gaytımenkuHi kendisi için 
f!!r>Ske n olarak kullanın ık mecburiye tinde kalırsa kira 
rnukavelen:ımesinin hitıımında tahliye talebinde buluna 
lıilir. 

lV- Kaloriferli .binalarda kömür fiatıadaki tahJvvifüt3ri 
kira b~de\lerine ilave nisbeti halin icabın 1 göre bir karar· 
.name ile tayin olunabilir. · 

V-Hu madde hükümlerinin tatbik olunacağı yerleri hil 
ktirnet tayin ve ilan eder. Bu yerlerde 2490 numaralı ka 
uun• rı un bu ına•Heye muhalif hllkilrııleri tatbik olunamaz 

Mo.Jde 31- 1- Hükumet dahilde lüz•ım gör Jii~ü mad
del9rin azami fiatlırmı, m tliyete zıım edebilec~k az:ımi kar 
niib'!tle.rioi ve bu maddelerin ci :ıs\erini, nevilerini ve v.ısıf 
hırıııı tespit v~ tayin edebilir. 
il- Bu suretle tt spit olunan fiatlar veyahut kftr nisbetıeri 

fevkinde veya cins, nevi veya vasıflara muhalif olarak bir 
malın satılması veya s ·ı tışa arzolunmaFı yas:ıktır. 

ili- Sair kanunlar hükümlerine müsteniden mercilerin· 
ce tespit olunan fiatlar fevkinde bir malın satılması veya 
satışa arzı yasakfır. (Sonuvar) 

« Normandi » de ha sar 

Vaşington 11 A. A .. -
Normandi gemisinde çıku:ı 
yangırt ı:ö.ıdürlilmiiştür. Gtı 

. mideki hasar 5 milyon dolar 
tahmin edilmektedir. T~kne 
\'e makineler .iağlamdır. 

F raıısa Amerikadan 
• tazminat istiyecek 

Vişi 11 A. A. - Ame ri
kalılar tarafından tevkif edi· 
lerek içinde yangın çıkan 
"Normand,, igemisi için Fran 
sa hükQ ::ıeti l\merikadan taz 
!!!İnat istiyeôekt\r. 

Ekmeğini kartlc alanlara 
Halt·y vallliğıı:den : edıleO 
Hük O.metin aldığı kararla kurt usuJij tatbik ğd•1' 

ve lrn-.:uo tlarda h:ı ' k ihtiyaçt1nJ ftı~la bulunan b':,ııı 
dıır, m <ı hlut ve mısır ilt• unlurının el konma :ne~ 
ması lrnrş sın1fo vat.ırıdaş ların bu ihtiyaçlarını a ıştJt· 
ıılı olduğu şeki1de teıııin etmeleri kararlaştırılıı> 

Ekmek yerine un almak istiyenler her hatta.aJııa$ 
gUnüne ait ekmek kuponları mukabilinde vu Y bi!İ 
kli ekmek istihkakına karşılık fırınlardan un a.Iııkll~a 

Veril cclc un miktarı bir ağır şı;i kartına !Il~ 
gram, bir hüyUk kal'tına mukabil 265 gr~un, bır 
kartına mukabil 132 5 graındır~ 

Lond,.ada Siılgapuı için 
henüz haber yok 
Londl'a 12 A.A.- Sınga 

purnn rlüştüğiine dair Japon 
lar turafından çıkarılan iddia 
hakkında şimdiye kadar hiç 
bir haber alınamamıştır. Fa· 
kat durum çok ciddidir. 

· Fransadaki yehudiler 

Paris 11 A. A. - Alman 
işg·ı l Komutl1nlığının neşret· 
tiği b:r tebliğ Pa ·it1te 
ki yehu l ilerin s1a~ 20 den 
sorıra sokağa çıknıahırı ve 
ev değ' ş tirmel eıi yasak {'idil· 
miştir . . 

Am rika - Vişi mü na 
(' b0 i leri 

Vaşi ı .~to.ı 11 A . A. -
Amerika H<>.riciye Nazır Mu· 
avi ıi Velz, Vişi ile Amerika 
arasındaki rı · ünasebetler h:ık 
kında g, z9tecilerin sorduğu 

su ilö verdıği karşılıkta, bu 
işin a~ dınL:snması iı. in daha 
bir müddet beklemek Hızım 
geldiğini sös !emiştir. 

Lamba şişesi fiatları 
Fiat Mürakab~ Komisyonu 

Reisliğinden : 
Vıldyet emrine gden iki 

ııumara .ıı lamba şişeler inin 
toptan satış f atı 12 kuruş ve 
perakeııde satış fiatı 14 ku
ruş olarak tesbit edildiği 
ilau olunur. 

Kayıp ş~hadetname 
Y ayJadağı ilk ıaektebinden .. 

almış olduğum şehadetname 
yi kaybettim. Yenis:ni alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü yok 
tur Kurtuluş mahallesinden 

Mamet oğiu \iemet 
Kayıp ekmek karnesı 

Son kAı:ıun ayna ait ek· 
mek karnemi kaybettim. Şu· 
bat ayı karn~sini alacağım· 
dan · kayıp olan karnemin 
lıilkmü yoktur. 

Orhan mahc1llesinden 
Ş:ıban oğlu Süleyman -- Neşriyat Vl j ili rü 

S.! liın <~ ~~LI~ 'J K 
C. H. P. vi ı l} ı Bı ,\ıı ' llq ı_ 

ilan 
ı::X-i}ll 

ivlaarıf .Vl Udiır ""j(ıı 
1 - Antakya uıe 

sümie paz!irhk yo 
yaptırılacaktır. r 

2- Keş•f bede 1 

68 kuruştur. . e'I 
3 - Bu işe aıl 

arif Müdürlüğü~dd bil 
4- Taliplerın. 

li olduklarımı da•~ 
raz etmeleri ıazıııı 

5- Bu iş için 
masraf ve pul P8 
ahhide aittir. 

6- .Pjzarlık 19 t 
. il sı• perşembe gün 

Kız 1'.:nstitüsil bioıt 
• pıla ktır. 1 7- Saliplerin!Va 

akçası olan 22 li~ 
luk Maliye makb 
uıeleri lazımdır. 

16 12-14-
Kayıp ekme~t · 
Şµbat ayına aJ. 

ekmek karnesiııİ d8'. 
Yenisini abtcağ'ı01 
nin hükrnil yoktıır· 

Günlük nıatıal 
Dürdaue ör""' 

Kayıp ka~~ 
Şubat ayınll ~1 

karnemi kaybetti · 
alacağımdan 
mü yoktur. 
· Cincibölilğü JJJ 

Meryeuı 

Satılık Z 

ları 


