
19 ş 
tniıtn le ub1.t Hıtlkevleri • de olduğu gi bi şehrimiı. 
Yıldö" .. uı:uıuşunuo 9 ncu Halkevinde de o gün için 
dutu u~~dür. Her yıl ol fevka lade hazı r lıklar vttr · 
irfan kllbt bu kültür ve dır. 23 Şuba t~a yapılacak 
nürnij b~ll•klarmın yıldö· merasi m içi n bi r program 
tez•hii UtUn yurtta coşkun hazırlanmıştır . 

raul. L l k Mut d 11:ut anaca tır. Bu p rograma göre: o 
Ytld·· ~ olduğu üzere bu uün saat 15 e birkaç d e-

Otıurnü ~· 
ıubatı tak· merasimi 19 kika kala istiklal marşı ile 
Zır giinl 

1~ ~den ilk! pa · tören ba şlı:syacak ve bunu 
duo. d erı Yapıl.nakta ol· müteakip tiaşvekili :nizin 6un an b 
aiın &iin .. U yıl da mera radyoda söyliyeceği nu tuk 
ıiinün u 23 şubat pazar dinienece kti r . Bunu H alke · 

O e r~asl1.rnaktadı r. vi Reisi Rifat Necdet Ev-

lllcycul~ bütün yurtla rimerin bir hit,,bel)i ve 
odaı,, .ı •lkevi ve halk müzikkolunun çaiacağı'par 

ltıua . 
lttcalt Dlerasım yapı· çalar takıp ede cektir. 
""' ve bu t.. . ' kl . l :u•rıile ba 0 ren ıstı a Bu törenden sonra 
B•tveıc·ı · şl•dıktan sonra H alkevi temsil l:ol u tarafın ._ ' •rniı 
"tvinde IÖ 1~ Ankara Hal dan .. istiklal " ve .. Him-
t'~dyo il., ~~~ecegi nutuk mt> tin Oğlu " adlı iki vi· 

' rınd~n dini \lıı Halk evle • yes temsil edilecek ve b u 
Y'lrdu ~ecektir. piyesler ayni günün akşa · M n •r kö,eıin • mı tekrar oluuocaktır. 

akil Vasıtaları meselesi 
Hususi v 
kind k" e unluıni n .:ıkıl va sı aları hak-

nı \ ~I tahdidat kaldırıl ıyor - Oto· 
0 1 lere ihtiyaca göre benzın 

· ı 1 A.alcara _ H"k Ven ece..{ 
~a8rrufu h u Ornet benzin ye hakkında alman tedbir 

, ledbir!eriıı llkkın~a aldı ğı terin daba t'Saslı bır bale 
• ) eni baıı k tutbıkatrndıtn getiı ilmesi düşünülmüş ve 

ltt, Srarlara \' ermiş doğrudan dogruya benzin 

Ah 1 tasa rrufatı hakkında bir 
le b • "•. ' haıtra dolayısı· ._ . ' enıuı ıtok &;arar alııımasına lüzum 
~Çırı, Ker"k ta~ .Yapnıak görülmü ~tür. 
usuıi otonı b.

11 
ıu, ge rek 

· 1 Q ' eri ı 8 ilumum hususi ve r es 
ıın e mutab · ıc ~ 't'rı· 
lü rnotörtu arrı her ti.ıı . mi ıınk1 1 vasıtalo rı ııın işle · 
n•n tab J · J Yuıtaliira ko . mel,, leriııe nniso..ıJe edil. 

lıH •t İtil ·ı ın ki ... b b · ticeyi eru ~n h l!• e - era ı·r >eıı z ı ıı ta· 
ver01eıni4tir. sa:- rufu için, bu vasılata r.& 

Bazı mıntalc ı d ihtiyaca gört- muct''}en bir sıiti nalcl' • " a, v11 , 
ğuraıu ıyc sıkıutı11 do • miktar t.thsis edilecektir . 
t.bii ~, bazı Yerlerde <l°e Bu miktarın tesbit~ içın 
- Zllaıınlardaki b · d e alakadur dRi reler lf'! ve ••rfiy t enzın 

• • 
1111 

•• ttarac~k bir mülki idare amirlerinin 
"•zıycl h•all ohn•••I mütaleası alınacaklar. B ı ., ur. 

u ıeueplcr er ...... <l eOZOtıUll· 
e lutula1rak VMıaiti uıltl ~. HavaKurumunaAza Oluiiı.~ , 

.. 

PE1'EN 
KARAKINl BUGÜN 
YARıN BlLül RE.CEK 
Lorıdr .ı 7 A. A.- Vi~i

den verileolbaberlere göre 
Amiral Darlan öu ak~am 
veyahut yarın:aabab Paris· 
t~n Viıiye ~fönecektir. İy i 
haber al•D kaynaklar ma· 
reşal Petenin bu hafta so· 
ounda "•ti karanın bildire 
ceğini katiyetle beyan C'l· 

wektc:Jiıler . 

Amet·ikada 
PAKL A.MEN ru y ;\!{. 

OlM PROJE~'JNl TEU 
KİKE Uf~VAM EDI YOt~ 
Vaşiugtoıı J A. A. ~ 

İngilr,~ rey~ yardıın proje-
siui ıı deQ"İ ~ tiri lmt>sİ hak • 
kmda verile n takriri par -
laıneııto 115 reyi:'> kar~ ı 
205 reyle reddcyleın işt ır. 

Aya n Hariciy~ encürn~nı 
ıh· proj~yi t~tkikt> ct l" vaııı 

duı t.•kte d i r, 



3 r. :;pı;;; ôi as 

~ış ticaretimizde ~inkişaf 
Bır s~nelik 1hracatımız ithVılitımadan 
42,5 milyon lira fazlalık gösteriyor. 
Ankara·- lst r t.k . .. · a ıs' • tuh,ıuıtur. 1939teneamde-

urnum mud·· 1 .. ğ .. 
. d k. h ~r~ u . ~ geçn yıl ki ithalat ve ihracata mızın 
ıço .e ı ımcı ticaretimizi yekünu 245.638.000 idi 
tesbıt eden iatatiıtikleTini Bu ~Miyetc • jÖre, hariri 
hazırlamıatır . . . 1939 . 

"' · bcaetimız ~oelaırıt• 
.1 buAvrupanın harp halin nisbetle bir gerileme,.gÖ:t• 
... e lunmsına rığm b L.. • d · . • . . . . en a termeııuc ıse e bu getıleme 
ncı tıcaretımız: bır mkişaf L:. __ ı.:. th A •• 

iikaydetmektedirf G Ul'rÇos; ı ali~ maddelerımo 
yıl urn A • b j- eçen harp dolayısıle aıa!masln• 
23 oooumı· ı Jt ~batımız 68 dan ileri gelmiştir. 
. · ıra, ı racatımız 

ıse 111.446.000 liradır . t940senf."sinde harci t icaret 
.~e~en sene hucçle alış muvazenemizcie 42.523.000 

Yerışımız bu suretle 180. lira miktarında memleket 
369 000 liralık bir yekun lehine bir fark vardn. 

,~" JENIG"'-1 
1 '? " \ıll'." tta J 

lngilter.ege 
gardım için 
Amerikada ha-

Reşmi harp 
tebliğleri 
Loodra 61A. A. -

C>rta,ark İatitiz hava kuv 
zırlıklara başlandı vetleri karargihanm tebli· 

Vqington 6 A.A . .,..;,.Rüz • ği :· BOmoarcbman tayyare 
(t•harp mali~mt-si leira· terimiz Berce ve .. Benina 

~anması hakklndaki ktlnun üzerine ve ~Bing11zive gi· 
ıiyıbasmdı gösterilen :yat den f mu-wLla ,yollanna 
dıoun looiitereye süratle taarruz.::Ja buluomı.:şlardır. 
yapılması için tedbir almış Bü,ük l\it'sar ika edilmiş · 
hr . ~vthmın yehiğfhuı tir. İki düşman 'tayyaresi 
Hariciye Nazırı, Harbiye düşürülmüş ve diğer .biri 
Nazırı, Dahiliye Nazıra,Ge de ağır hasara ağratılm1ş 
fiel Kurmay Reiıi, deniz tır. E.ritrede bir 1tayyare 
hırt-:kaiı ~elinin-iştirak etti meydanında 5 düşman tay 
ği \'e R:eiıi6Cümhuruu rı- vareaine ateş verilmiştir. 

lnhi~arlar Balr 
miidürı üğünde11 

Kaç"k o111rak tehi 
ve satılması l::atiyet 1t~fY: 
d~rı 60 kilo hurda hı:;, 
~akı~. 20 damcana 'J,·J
lık ıı~e7 2l~oş tc;J>P.kf ıJ. 
adet muhtelif e~dia '1· 
açık orttırma iu ~til6}~ 
2-941 "tariHine ~iiP" · 
perşepılı~ günü saat !Ji 
Hatay inhisarlar Safi'.,. 
lüğü Linası önünde pof 
par~ m~kabilinde' s~tıl~~ 
Teılahye satıcıya littır'· 
lipl~rin ayni gilncle btf 

bulunmaları itan olun"~J 

Kayıp tastik'n~~ 

Ege bölgesin ı 
de seller 

Maraşın 
Kurtaluş Yıldö
n ijmüne gidecek 
hey c'tseçHdi 

yaaet ettiği uzun ve gizli Bir düşman layyareıi de 
J 1optantıda müzakero edil· Asmara civanr:da diişürül 

flMştir. muş ve diğ~r biri de yer• 

940 senesindt" ~· 
takya Lisesiniıı · sekil' 

Bir çok yerlerde 
; renler işlemedi 
İzmir:6 A. A. - bir 

kaç gündenb ri Ege mın 
taka.sının mubtehf y~rleri
ne bıl hasse dün Manisa 
mıntn~asına yağan Jiddetli 
yağmur ve,s"llerd~n bazı 

tahribat ?lrnuı ve tr.en ıeyriı 
~efcrlerı· durmuştur.Emira 
lım-Muradiye ara~ındaHasi 
~~ır:ndaki ıularm yükaek• 
1 •aı hır tarafda 65 ve diğer 
tarafde 85 santimetredir. 

Dün İzmire gelmesi bek
lenen Ankara v e Afyon 
pos•ası \ta'lisada,-lzmirden 
laarelcet eden Bandırma Pos 
tasıda Emir Alem Mura 
diye iıt.syonl!H"ı arasmde 
sular ı içerisinde beklemek· 
_d~ t! ir · Manisa daği rin<lıı· 
k1 karların t-rimeye başla
?18~ yüzünden ıeyl1&p tehli· 
1:es111deo eııdışe ~İlmek· 
tedir. Geoiz nehri yükıel· 
mış ve bütl'n çaylar taşmış 
br. Alqebir Kola aratın· 
da muvasale keaailmişti r. 
Alı şebırd~n tahrik edile 
bir imdat ekipi ova)'ı kap· 
laya11 suların 2 metreye 
kadar yükidmış olma~mı· 
dan ilerleoı!ğ'e , nıuvafü,·k~ 

Evvel gı.inku n tshamu 
da Maraşııı kurtuluş yıldö .. 

urnünde bulunmak • üı'ere 
şehrimizden bir heyetin Ma 
rqa gideceğini , yazmıftık. 
Heyet şu ze'vattan müteıek 
kilôir: Vilayet' Daimi eocüJ 
meninden Bahri Bahadtt lı. 
Partiden Suphi Bedir 0 ve 
Belediyeden Şükrü Balcı 

Heyetin bu ayın doku· 
zunda şehrimizden ayrı ~· 
muı muhtemeldir. 

TOKAT VE KIRKLA
RELl MEBUSl'ARI 

Tokat Mebusu Ali Ga 
lip Pekel ve Kırklareli 
ınebuıu Hamdi Kultli dun 
şehrimize gelmiş ve dün 
akşam valimizln nti11afi i 
olmuşlardıı . Roş geldiler. 

Çocuk velHerine 
ınüısa1nere 

Halkevi salonunJ.t her 
' çarşamba ö~leden Jonra 

bir ilieokul tarafından veli 
lere bir müsamere tertib 
d · ı . aı e ı mıştır .• 

Bu müsamerelerin biri· 
ncisi uiin saat 19 da Feui 
çaktoa k okulu talebesı ta· 
rafr.daıı verilmiştir. MU~a· 
merede o mektep talebesi· 
nin bayn velileri haı:ır bu· 

_ olan11yaralc geriy~ dönmüş 
tür . Turgutlunun ıA~·çapırıar 
~yınm ıuları be1ıtleri yık::t· 
rak ve yc:lll mecralar bu· ~~-........ ~~"""'--

larak Manisa ovasına gelnıe- Lord Haıifaksın 
kledır. Tor bahda :l4 saatten 
beri durm J 11 ycı.~a11 sure 
kli yağmurlardan bazı 28• 

ı!arl.ıır görülmüştür. Baymdır 
ovut tamamile sular altın· 
dadır. 

Tirede tidetlc yağan 
ya~mur ve sell~r Subaıı 
!köyü ile Torbalının 

ten1asları 
V aıington 6 A. A. -
İniiJiz büyük Elçisi 

L:ırd Hatif aka r Amerika 
Hariciye Nazırı Hal ~ ile 
bir s1:1at ,uren bir müla • 
katta l>uluhmUflur. Müli· 
kattım sonra l;ord Hali • 
faka ~eeil~r• bU konut DAyacıkköyü arasında~ 

bulnanekÖprünün ayatt teh· manuı umuwı vaziyetin 
likdi vaziyete niifdütün· tetkikine inai .. ar ettiaini 

den seyrüıcfer men~ilmiı· •IÖ•yilll•e•mllİİjİlü•. r•. •••••• 
tir. 5ular kapl&IDlflır. 

Ôdemiıte :C.4 aa:ıttan Ôdemi~ ovuınm bir 
~ri devam eden yağmur· . kısım aular altındadır. 
lardao Bor dagındaki kar- E.akiıebir: 6 /ti.. A. Por· 
lar erimif Birgi nabiyeıi su k Çllyı ve S.n Sa Utmlf 
içineden gelt-n Birgi dere· ve ıehrin mühim,bir lnatnuu 
Iİ taımıf ve bütün ça11ıy1 islili etmqtit. Bir e~lcu 
sular kaplamıştır. Ertuğr ul mış, bir çok evlerin bod· 
köyünun ara mah~lldrrini rumlarını ıalar kaphallhfbr. 
tle ~ Moudenten tatan Niinııe zayiat yoktur. 

Vilkiuin mesajı de tahrip oluRrnuşlu r . 
Londra 6 A.A. - - in· Guru ayyare eyda. . 

gllten•yi terketmt"den e l/· nında da üç düşm.\tı tay · 
yaresi kullanılmar ha g~ 

ve! Vitki İngiliz radyoları· tirilmişlir. fi 1le . s't•n .fa 
nan Alman dilile yaı ıtığı neş bir cenubi Afrikalı pilot 
riyat ~sııasında okunmak 3 düşman tayyaresini dü· 
üzere lngiliz radyo idare- şürmüştür. Bu harekattan 
sine bir mesaj bıralcmı~tır. iki tayyaremiz "iiletine 
Vilki Alman milletine bita· 
ben bu mesajmda diyor 
ki: 

.. Hakikatta b~ninı ıs· 

mim Vilki değil faket Vili 
kidir.3en Alman ırkında 
nım. Büyük babam hürri· 
yetbakkındaki hukukunu 
muhafaza içinOtokrası re• 
jiminden kaçmak ÜZ!'re Al 
mımyayı terketmiştir. l:ien 
Öamarlarımda Alman kanı 
bulunmasından dolayı müf· 
tebirim.FıkatAlman milli· 
tine Cieyiniz ki ben cebir 
ve h•zy1ktan nefret ederi:n 
Diy~bilirim ~i Alman ır• 
kindaıı olan öiğer vatanp 
daşlarımın ekıerili 1de be
nim gibi düşünüyor. Burl· 
lar ~vlhı, ve hakka inaıııybr 
lar. Bhnlar l>u gunkü ,:A~ 
nıau mitletinin "ihtirasların
dan ve hareketlerinde 
nefret ediyorlar. 

DonavanKuaüsle 
Kudüs 6 A.A. - A 

rika Cümhurreisi Ruzvet· 
tiu şahsı mümessili olan 
Atba Oo116Van Turkiye· 
deli Sariye yolil~ ., bura~ 
gelmiş Vl' lngıiliz Ho ...... Ko 
mi seri ile ğöriif miqtör. 

HABEŞISif AN 
ve Eritrede 

Hattam A.A.- A-
turdat üllceande il&rlemeic 
te !Olan lnıilis:: kuvvetleri 
tiıHilii hald~ Eritrede Ke 
~ndea hirkaç mil ıneaafe 
de bataemilrtadırlar. Barecı· 
toüuu prkmda rücat eden 
helyan ltavvetıeri ~iddetlc 
l:kJİnbüdtmatı e.iilmtkte 
•e Motelrl6 luflWirımıı: ta 
r•firidan ö11tıtılmai:ta· 
dır . 'l\türdit ve Ptranto 
nmııtakahftnda telilidem~ 

hıar~tleri deftaa etme~ 
tedır. Bii aııatelNda birçok 
ıiyah kömlekli grup h~•Iim 
oh11~ . .tl~ltanın Me 
temma yôİ°u boyunca ileri 
teraWria.r k-rdodilmiıtir. 

dönmemişlerdir. 

Lond~a 6 'A. A. -
HavA ve Dahil\ emniyet 
Ot"Zaretlerinin t~bliği : 

Şark v~ cenuH ~ark 
sahilıeriııde düşruanm pek 
az bava faaliyeti olmuştur. 
lskoçyanın şimali şarkisiı. 
de ve Kent ,eyaletine bon 
bıdar atılmışsa da hasar 
ve insanca zayıat ~oktur. 
bir düşman tayvaresi diı -
şürülmüştür. 

Atina 6 A. A. - Yu· 
nan oraulıtrı yük:sek ku 
mandalıgınm S şubat tarih 
li ve .102 sayılı tt-:lfüği : 

Devriyelerin ve bata · 
yaların mahdut 1aaliyel\ 
görülntiiştür. Düşmanın 
hücum tanklaril~ yapma 
istı:diği biT taa! ruz püskür 
tülmuıtür. Atina Umumi 
emniyet nezaretinin tebli· 
ğinde ~öyle demliyor : 
Memleket dahilinde kayde 
şayan~iç --bir şey yoktur. 

Jtalyan tebliği 
Roma S A.A.-İtalyan 

tebllgi: Yunan cephesinde 
fena bava Şirtları f hJiyete 
mani olmuştur. Şimali Af· 
rika<Ui h'lva kuvvetleri fa· 
•lİyette bulunmuftur. Kuv· 
vtıtlerimiz Şarki Afrikada 
Ağur<lat şehrini tabliye et 
miş, Cemab cepbt'tinde yer 
li müfrezelf:r dütmaııa hü· 
cum eder~k zayıat verdir· 
mişlerdir. İngiliz · tayyare· 

letinin ~thiı bomba14r ~a· 
ğır basnrat yapmış ve yerli 
ahali arasında birçok insan 
ölmüş ve yaralanmıştır. 

H.valarda 
Londu 5 A. A. 

Ha va ve dahili emniyet 
•nezaretlerinin tebliği : 

0üır aktam Alman tay 
yarelerinin 1nri1tere üı:e • 
riodeki faaliyetleri niıbe· 
ten Jıafif oWsıuıtur. Bir kı 
ıım bmalara bCml>alu 
düşwüı, . pkau yanıınlar 

.. ·~ 
sınıflödan al K'riı tastı. 
nariieyi •ay tlllın. Ye~' 
nı alacağımdan ·e1ıki•1 

hükmü yoktur. ] 

ıti y~~ 
7'375 li.-te beni-
~c~k 

Antal<yada gümrük -
1bafata: aburu aatınalfll' 
misyonundan~ 
1Motörlli f!Uıt•ter•' 

ihtiyac1 o1an rns. ~ 
btoınzin açık elt•Htmd)'' 
nal muştur. Beb~r.:für~ 
muhammen fiah 27 P' 

tur. lateklilerin 149 i 
:35 kurut muvaldcatıte.I 
akçalarını rürnrü((, ~e1 
maliye veznesin~ ~·~ 
olarak 13- 2-941 pi"'",, 

b~ günü saat 10 da~ 
yona müra(;aatlan ve,\·.~ 
na ait şartnamenin "jt 
yo11da her zaman .göl 
bilecegi iJin oJunurJ 

~eşriyat Mü .. iürü 
Setim ÇELENK y 

~:!!!·ma~auı ANT~ 
' derhal IÖodütülm.~!;j 

Bi.-larda b•aar ~~ 
miştir . .1nıan &ayia9. f'r 
şek değildir. J 

Dün '4altada bi ' · 
ke ipreti ~illni,., 
diifmar. ta)')'erel~ri ~ 
ba atmadaıt •<4lnın lf' 
den geçmiıferdir. 
lngiltere ıaiad' 
bombardi maW'' 

Londra 6 A. A . ./ 
Resmi teölig : 
Diin gece yarısıııdaıı .J. 
vel düt111an tıwylJl1'j 
lngiltereoio tarlc ve '' 
bu şarki lcı11mtaruı~ J 
Londra ınıntakaaın• :~ 
balar ahnaşlardır. l)~ 
tayyarelerinin attıif• ~) 
btllar uf ak mikya.st• of'; 
bir iki yerde ı hafif J'!j 
vukua gfllmittir. la 
zayiat aıdır. 

Amerika 
ıika ar..ad'~ 
Lonôra 6 A.A • .:A 

şinttondan verile• f1İI 
here göre, Am-'k' 
Melailcaom yaialld' 

memleket .rıMd• 1 

lakta bitunan ,..... 
seleleri hallHea' 
kocnJUluk an ... 
edecekleri ..ııaau·ıwııır. 

kaydıktan ötr · 

.. .. 


