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• Sovyetler Birliği deklarasyon 
f 'Yet Türkiye, hakikaten ~ecavüze düçar ve topraklarını müdafaa içi 
~rbe eirmeie mecbur olursa Sovyetler Birliği in bita aflıiına güveneb· 

So\r ıılcara, (a.a) - Tnrk ve girmeğe mecbur olduia tak- bükümeti atide hususatıTllrk harbe girmeğc mecbur ka- kiye biikümeti Sovyet 
4.,~•t lı&kümetleri buglln dirde Sovyetlerio Türkiyenin hükumetıne bildirmiştir: tırsa o zaman Türkiye Sov· kiimetine en ıamimi t ... 

~o,,~•da Türkçe ve Moı- mllıkülitıodan istifade ede- 1 - Bu gibi h~ber_1er yetlerle ara .. ında mevcut kOrJerini beyan etmiı 
dtıci t: ~~~ça olarak aıağı- rek kendisine hücum ede- Sovyet hükumeti vazıyet.ne adeaıi tecavüz misakına isti- Sovyet Ruıyanın da bl 

8Q lhhıı neşretmişlerdir. ceklerine dair ecnebi mat· kat~yan tavafuk etmemek- naden Sovyetler birliğinin bir vaziyete duçar olcl 
l•-•-~ ıalerde Sovyet ve tedır. k b" kd" "'••y• hiik.. . buatta çıkan haberler Oıe- 2 _ Ş t Tü k" b k". tam omperasyon ve ıta· ta ırde tam kompreuJ 
11,.a_ L umetlen ara· 1 k d aye r ıye a ı raflıg" ına güvenebilir b"t f• .. & bil 
"' q Qir deki t t• . rine ve bunlarla a a a ar katen durarı tecavüz olur · ve ı ara ııgına ıı veae • 
''Pıl ara1yon ea ısı 7 B b t d 1 ·ı Tn .. · i b'ld" • · ~r. Tnrkiye harbe bir istifsar dolayısile Sovyet ve toprr'clarını mlldafaa için u eyana 0 ayısı e r- cegın ı ırmııtlr. 

'ıs~ v- ----
r-o ~ Derşembe gu•• nu•• Sovyetler Bir- Malta üzerind 

il .. SOVYETLER r 1 liii Yueosliv 13 Alman ta 
IEIURASYOHU " f ,, b hükumetine aresi düşiirüld ---o- paraşut ecru e· Bir mesai gönderdi Malt~ (•.•)-Alma• v .. 

-
0
j•et Ruıyanın, ıayet kerk pıke bombarclımaa ta 

•-, ,, t &rldye tecaviize ui- Madrid (a.a) - Bura ga- yareleri din Malta &zeri 
l~ il bPrıldarıaı müdaf1aa l • l kt zetelerine gelen haberlere müteaddit biicamlar yap 
~ı.,,,'' e ıirmeğe mecbur erı yapı aca ır ıöre S~vyetler. ~irliği.Xugos- lardır. lngiliz avcılaril• 1• 
L - ı 0 lavya hukumetının gonder· k 
'WQt)•tle l•maa Tiirkiye- diği bir masajde Soviyetler tı lan muharebede 13 
'"-1111 r •raııada mevcut Önümüzdeki Perşembe günü sabahleyin lzmirde bir pa- birliğinin Balkıa1ardan ali· maa tayyaresi d&tlrllm 
~•d, tec.v&z miıakına is· ı kt kasını kesmediaini bildirmiı- 6 tayyare h11ara utrab1---lai la S raıüt talim ve tecrübesi yapı aca ır. • ._,.. 
~•fi i 0 •1etler Birliiinin Ur. tır. 

~~e~, 111
• glivenebilir ıu- S I"' •kt •ht• 

~~ deldıraayonu, Moı· h • • 'Y I'" d e anı e 1 ı-
~- .ıa.ıı ~•ima bektediii· Japon ar!cıye ı ugos ... avya 8 yatlar silib 
~Ç\ t,·. bir siyasetin a rı v ıya u na)e 
~ bı,1 ır tecelliıiaden baı· D ZI • • • mumı ı;; - altına çağrıldı 
""'bt1,;' değildir. Sovyetler naya gıttı yan ba~ladı Atina (a.a)-Yunan hüku-
~,\~ bu rtıel jesti iki 'l:' meti Selinikde Yunan ihti-

:'-'-•be •1
••11•daki ••mimi Nazırları Vlganaua ao· ya~ıarıtı .. tam•men •ili~ ·~tıaa 

,...,..._lrtle.ri. bozmak bu· • çagırmaga karar vermııt1r. 

---o- -
Münakalat 

Vekili 
Iıtanbul, (Huuıl) - 111-

nakalit Vekili Cevdet Ke
rim Incedayı bufln Aab· 
raya hareket etmiıtir. 

~:ı;i·!:~r.~·1~::.::;; türecek trene makinist 
l"~ l!ııı bulunuyor. zorlukla bulunda Çi ek ve harp mevsimi 1 
~--/'11111• ıulbu kendi 
~•lt,~ı, •.e komıolarının 
L_ ~iltc ı.. rıııde devam et-
:"'t •-.;ı ı· t h e ın.den gelen ""L. ~l'ttl ~ ~latı ••rfetmiı ve her 
4-~~'ta giSze almııtır. Bu 

'10e1t clı herkesten ziya
~ 't,ı-. 0

"• bilmektedir. 
~ltc_tıl :&rlciye bugün bir 
'- •t._,lc •hı hlitün cihana 
~ ~•ltı1c118•cburiyetiDdedir. 
~~ '''ti~t .dı Türkiyede 
'-tt' ''-lb 11111 her ıeyia, 

"de L •ıverliiinin de 
t Q\llu" d ..._ '•t ~ KQ ur. 

.'""tt 6r4· 
t~ IQ~Qt '.Ye •ullau çok 
'-14 ~e 4 °

11•uı "alanını 
~ t,,. . ~YQ6i/ecek bir 

le 'aFerair, nefret 
" L OQ\I b 

ll('lllir lr milletin ru-
'' iıtte.,., ••rlıiını,bür· 

\ ._"' İlleti lcl&li11i yok eden, 
'-t,._ lcadır iirenç 
, .. _. -.;rib b' 

I ._..,el ır dert ve } .. tt, tr, 
~ ... ~ Q ~.,.. 
~ " 'tQ Qn hQrp, her 
... 4 • ~.,.,.,. 19 ·ı 
)& • ._ ""rl . mı -
~~ ~ q bır lritleyi 

'4, '" •tr641iyen en 
' dcil bir ideal 

B.MOLOTOF 

Moskova, (Londra radyo
su 8.15) - Tebliğ: 

Japon hariciye nazırı Mat· 
suka Moskovkdan BerJine 
hareket etmiıtir. 
Moıkova (ı.a) - Taı ajansı 

bildiriyor: 
Sovyetler birliği halk ko-

miserleri reiıi ve hariciye 
komiseri B. Molotof 24 martta 
Japon bariciyelnazm B. Mat-
suoka ile refakatinde bulu
nan Jıponyanın biiylik elçiıi 
il. Fakkavayı kaltul etmfıtir. 
B. Stalln de bu mlilikatta 
bulunmuıtur. G&rllımı bir 

Belgrad, (a.a) - Franıız 
ajansı Belgraddan bildiri
yo: 

Federaıyon heyeti dün 
Prenı Polu görmek istemiş-
lerdir. Heyet ıaray mllıiri 
tarafından kabul edilerek 
enternaıyonal hakkında iza· 
hat verilmiştir. 

Yugoılav halkını ıon hi
di1elerden malimat verilme
miıtir. 

30 bin kiıi Mihver 
aleyhinde bir Dlimayiıte 
bulunmuştur. istifa eden %İ· 
ıaat nazırı Boınada on bia 
kisi tarafından karıılan
mııtır. 

Yugoılav aazırlarıni Viya· 
naya götürecek trene maki
nist bulonmamıştır.Ba işe zor 
lokla makinist buluamuıtur. 

Belgradda halka beyanna 
meler dağıtılmıştır. 

Bu beyannamelerde .. 13 
milyon kiıinia ~mukadderatını 
düt6nmeyenlerin vatan hai
ni olduklarını yazarak di
yorlar ki: Üçler paktını iı
temiyoruı, esir olmak iıte· 
miyoruı, turiıtikleri istemi· 
yoruı: hlirriyıt içia her ıe-



SAHiFE 2 

oprak ofisçe buğday 
ınübayaatına hararet
le devam ol nuyor 

----.. ww 

Memleketimizde buğd y ıtokunun fev
kalade hallerde gerek milli müdafaa ihti
yaçlarını karşllamak, g rekse yurdumuzun 
iaıe iılerini tek elden kontrollü bir ıekil
de idare ve temin etmek maka diyle Ko
erdinasyon heyetince alınan k rar göre 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday müba· 
yaatı ıon giinlerde büyllk bir siiratle de
•am etmektedir. 

Haber aldığımıza iÖre eJlerindeki ıtok
ların mikdarını ofise bildiren müstah il 
beyannamelerinin büyük bir kısmın mua
melesi bitmiıtir. Havaların gün şli ve gü
ıel gittiği giinlerde ve stokların tesellümü 
için yoU.mn müHit olduğu yerlerde ofisin 
rllnlük mübayaatı 2000 ili 3000 tonu bul. 
muıtur. 

Havaların bundan ıonra iyileşeceği göz 
önünde tutularak buğday mübayaatını 
daha büyük bir ıiiretle yapılacağı tahmin 
edilmektedir. 

Toprak MahıuHeri Ofisi Umum Müdtir· 
lljll yaphğı bir tamimle buğday mübaya
abnın mOmkün olduğu kadar afiratle ve 
m&stahıil için en müsait şartlar dairesin
de yapılması hususunda bütün teıkilitanı 
•eferber etmiıtir. 

_ DOi TORUN KÖŞESi _ 

Kanamalar ve kusma
lar hakkında 

Kuımak - Kusmak çok zaman insan
lara kurtarıcıdır; böyle hallerde bunu 
ke1meğe çalışmak doğru değildir. Sık sık 
relen kusmalar içinde yemek parçaları 
olmadığı halde akla zehirlenme ıelir. 
Hastayı yataktan çıkarmamalı, mide çuku
runa bu kesesi yahut çok sıcak bezler 
koymalı, g•zlı sular içirmeli, buz emdir
meli, fampanya veya halis şarap içinde 
kloroform ıurubu, yahut 120 gram su 
içine 60 damla tentürdiyot damlitmalı ve 
llç kere de ve bir günde içirmelidir. Ay· 
1aılarda içkiyi keımeli, hatti ispirtolu 
illçlar bile vermemelidir. 

* -il' il 

irin kusmak - Hastayı yatakta oturur 
halde ve ağzı bir leğene eğmeli, ağzını bir 
fırça ile kokulu sularla temizlemelidir. 
Baygınlık varsa baltayı yan üstü yatırmalı, 
baıı aşağı olmalı, her irin geliıte ağız ve 
burnu temizlemeli, lokman ruhu, kifurlu 
Y•i ıırıuga etmeli ve bir hekime haber 
aaldırmalıdır. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Kan verme usulü 
K11n ziyana karşı, n vsrmck usulü 

tatbik cdilm< idedir Bundan yedi yıl evvel 
Judiae namıod bir Ruı, muhllfaza edilmiş 
kanın insana şiringa edilmesi hususundaki 
keıfini bildirmiıtir. Şimdi bu huıusta keşif 
fevlralide tekemmül etmiş ve ilerlemiştir. 

Bir insandan alınan kanı, senelerce mu
hafaza etmek ve lüzumu hasıl olduğu za
man baıkasına şiringa etmek kabildir. 
Haftada 1.400 Amerikalı bir hastaneye 

relerek kan veriyorlar, Bunlar gönüllü kan 
vericldirler. Bunlar kanlarını logiliz Kı:r.tl· 
h•çına ve sivil yaralılara yardım birlığioe 
laedava veriyorıar. Bir kazada ve yahut 
mabarebede yaralınarak pek çok kan 

(RXlkiN s!sll 

-Şeh·r Haberle • 1 

Müstahsi in 
mahsülü 

Önllmüıdeki e im m vsi· 
minde milli i tibs l kah li 
yetini daha verimli hale 
sokmak için yeni projel r 
hazırlanmaktadır. Bu me· 
yanda Tilrk mllstahıili in 
ekimini daha tarlada iken 

satın lmak m k dile tet
kikat yapılmakt dır. Böylece 
mütavas ıtlarıo faaliyetine 

en kat'i şekilde son veril· 
miı olacaktır. 

... .... -o--
Bayındırda 
Bayındır kazasında Hacı 

lbrahim mahallesinden Os-
man oğlu Mustafa Ooatkan, 
ayni yerde Ömer oğlu Meh-
met Konağı kadın yOzünden 
tabanca kurıunu ile baıın-

daralıı ve ıoçlu tutularak 
adliyeye verilmiştir. 

--- --
İnönü kır 
koşusu 

30 Mart Pazar günü lnönü 
kır koşusunun Türkiye bi· 

rinciliği lzmirde yapılacak
tır. 7500 metrelik mukave

met koıusun bütün Türkiye 
bölgeleri iştirak edecektir. 

Belediye 
Reisim z 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz, düa şehrimizdeki bazı 
fmoları, çarşıdaki bakk liye 

mağazalarını, aşçı dükkan· 
larıaı ve mubtelff yerlerdeki 

belediy~ inş atını teftiş et· 
miştir. 

Veysel hama
mı aç ldı 

Kemer lhııda Veysel h • 
m mı yeniden tamir edile
rek açılmıştır. Hem sıhhi ve 
hem t miz ve de sıcakllr. 
Gelen milıteriler son der -
ce memnuıı k lıc klardır. 

Müsteciri K dri 

Cumh r·yet 
Bu vaıında 
Yeni açılmaJ.d olan Fevzi 

paşa bulv rı ile ba%ı istim· 
liklardan sonr Cümhuriyet 
meydanına kadar uzatılacak 
olan Cümhuri} t bulvarının 

parke döşenmesi için keşif 
projel ri haııı lanmaktadır. 

Bu parke inşaatı iiç buçok 
kilometre uzu luğunda ola
caktır. 

--o--
Belediyemiz 

Bütün sokakları elekt
rik ziyasına gark 

ıdiuor 
Belediyemiz bir çok ıo· 

kaklardaki bava gazı fener
lerini kaldırmış ve yerine 
limbaları koymuştur. Bele
di) e elektrik mühendisliği 
elektrik limbaası bulunmıyan 
sokakları tesbit etmekte
dir. 

-mı--

" limden neler 
b kl·yornz'' 

Hakkında bir koni erans 
Dün Karşıyaka balkevinde 

muallim doktor Sıdkı Şükrü 
Pamirt n tarafından ".dim· 
den ne bekliyoruz?,, mevzuu 
6zerinde bir konferans ver
miş ve alika ile dinlen
miştir. 

Zi aat 
Mütehassısı 
Ziraat vekaleti müteh11· 

sıslarından Rahmi Öge An· 
karadan şehrimize gelmiş-
tir. 

--11111..-.---

BORS 
19 - 31,50 kuruştan 1289 

çuval üzüm, 40·43,75 kuruş· 
tan 51, 750 kilo zeytiyağı ıa· 
tılmııtır. 

Zelzele 
Bugün s bableyin saat altı 

kuk beşte iddetli bir zel
zele olmuş ve h s r yoktur. 

Hauvan sahiplerinin ehemmiuetıe nazarı 
-ikkatlerine: 
Defterdarlıktan 
1 Nısanda başhyacak ol n 941 yılı hayvanlar kayıt mua

melitı hakkında 23·3·941 t ribli Yeni Asır ve Anadolu 
gazeteleri ile 24 3 941 tarihli Halkın Sesi gazetesinde neşr 
olunan ilinımızda at, eşek ve katırların da kayıt ettirilmesi 
mecburiy ti yazılı iıe de kaç yaşına kadar k yıt ettirileceği 
zikredilmediğia.den bu hayvanların yani, at, katır ve eşek
lerin yaş haddin bakılmaksızın cllmlesinin kayıt ettirilmesi 
ve mukabilinde kayıt ilmühaberi alınmasa icap ettiğinden 
bu hayHnların üç y•ıından aıağı veya yukarı olmaların 

ı Haaııada bu ciheti kayıt memurla· 

ALMA 
CA 
AM 

(101) 

Oaua haft ıda 1tncak 45 dolar k• 
ğlnı, halbuki bankada 8 bio dolar 
yatağını öğra dile • ,1 

Yeni bir uabasından, bir yıl ... ~'d 
manyaya iki kere seyahat ettıgıD 

haber aldılar. 
Bütiia bu se.rveti ner~~en. ~aı•:t 

vazifesi Seve ıkı atelyesının ıstıbbır 

muru idi. tt 
Bu atelya Amerikan ordusuna • 

avcı tayyareleri yapmakta olmak iti 
büyük askeri esrara vakıftır. 

938 yılı martının dokuzuncu güalı 
B. Tarro oldıığu halde diğer ilç 
memuru Seve ıki fabrikasına gittiler. 
sese müdilrü ııden Hermanı yaııb• 
çağırma11nı istediler. 

Bu emir dakikası daldkaııua ife 
Herman m6dür&n yanındakileriD 

olduldoranı öğrenince sarardı. Fak•~,: 
netin muhafa.r.a etmek suretiyl~ ıor 

- Baylar benden ne istiyor1ua11ı? 
tayyare meselesi ise size izahat ••' 
evvel umumi müdürden milıaade 
yım. 

Bunun üzerine mild!r söze karııtı 
w Herman bayların bütiin dil 

yerine getirm tisin ! 
Dedi. 
Fabrikad n beraber çıktılar, b•~ 

arabasına yerleştiler, yola koyuldol ' 
Buray kadar Herman hep ıOkOt• 

faza etti. Ancak araba hareket 
• ıunu diyebildi: 

- Beni nereye götürtiyorsuauı? 
- Nevyo:k federal taharrilkar• 
- Fakat ... Niçin? 
- Çünkü siz bir Nazi caıuıa•ll11 

Bu söz üzerine küç6k gözleri 
gözlnklerl irk asında bir parıltı b 
Ve cevap verdi: 

- Doğru değil, bu tahminde 
var. 

- Orasını billhare anlıyac•l'1' 
Mücrim bir mü~det daha ~ilk~~I 

denbire aklın bır şey gelmıı fi 
kaldırdı ve: 

w Evimden geçmek ve karııD1 

etmek isterdim. 
Dedi. 

,,, 
- Sonu oar 



-V~l111m11mT_U_N_A_Bn~A-: 

~I( DALGALA 1 
t HARP SAHNELERi 
~"'•nı (No.14) ~ .~ 

Yazan: A. Fuat Tulaeven ...__ ___ 

" bir •• il 2UD 
lldıkça bu 

kavuşacaiıma 
üzüntü bana 

o.,, zevk veriyor 
biç b olcuduiu tiirler· - Beaim saadetim için • 

llıı? •tıruuıda kalan kimsenin felikete ıiirtUden· 
8r, tt 
•ıberı lle.ahıi heıııen he-
S&1ı, ' 11111 2ibiyim. 
sa,ı.:: lllfıiniı? 
.. .. 

ı-. l\tlılar 

meıini istemem. 
- Ben bunu yapacağım. 

Hem seve, seve. 
- lmk nı yok, razı deği· 

lim. Emin olanuz size gü· 
cenirim. 

- Gücenmek sözünü or· 
taya sürmeseniz ne olur 
acınım? 

- Evet .. Böyle. 
- Peki sizin dedij"iaiz 

olıun. O halde onu unut
maia çahııaız. 

- Bu mOmkOn olıaydı 
evimden, köyOmdea, anım· 
dan babamdan ayrılmaz· 
dım. 

- •oiru. Bazı bea de 
d016nmeden ıöz ı6yll1yorum. 

· Likin haklıyım da. ÇnnkO 
ıizi bir kardeı ıibi ıe•i10· 
ram. Bir dakika bile üzül· 
menizi iıtemiyorum. 

- Ona bir gün kavuıa
cağıma inandıkça bu üzün
tü bana zevk veriyor. 

- iyi amma kardeıim; 
bakikatı ona ıöylemeden bu 
aaııl olacak? 

- O bu hıkikatı batkı· 
ıındıa öirenmemeli. 

- Çok bekliyecekıiniı. 
- HayıtımtD IOD aüatln· 

dı ona kavuısam rene ken· 
dimi bahtiyar sayarım. 

-Sonu var-

lsviçrede 
Bekarlara mahsus 
uemık vesikası 

lsviçre blikümeti bekirlar 
•e lokaatada yemek yiyerı· 
lor için yeai bir vesika ih • 
d11 etmiştir. Bu vesika öjle 
ve akşam yemeklerine mıh· 

sustur. Bununla lokantada 
iki kap yemek ve muayyea 
miktardı ekmık yemek ka· 
bildir. 

Şimdiye kadar lokantada 
yemek yiyenler yanlarında 
bir çok vesikalar taıım•i• 
mecburdurlar. Her yedikleri 
yemek için et, şeker, ek· 
mek, tereyaiı vesikası •eri· 
yorlardı. Şimdi bunların ye· 
rine bir tek vesika verile· 
cek, bekarlar yaalarlnda ve· 
ıikıları keımek için de bir 
de makaı taıım•ldan kur
tulacaklardır. 

Dr. Fahri Işık 
lsmlr Memleket baıtaacıl 

Rontken mOteha11111 
RoDtken •• ElelJtrlk tednlıl 
1apıhr. lldDcl Derler Sokak 

(HAL'KıN SESi) 25 Mart IM1 

M 
Hülasaları 

' 
1HALKIN 

•• •• 
ULUS : - Muhtemel dır k zanın 

için?! 
onune 

,,Kıtalar arasında 
llinihaue bir ab

luka harbi" 
" Falih Rıfkı Ab•y 

2eçme 
Alıdğımız bir mektup : 
"Pasaport vapur iskelesinin öııü dardır. Burada otobiiı 

durağı ve binek arab 1 rı v rdır. Karııyakadın gelen hılk 
kitle balınde kordona yayılıyor. 

Kordonun bukısmının darlığı ve b elediye otobüılerİbİD 
karşıhklı durakları yolu kapatmasından sarfınazar bazı 
binek arabal rının da cadde üzerinde durması murur ve 
oburu gllçleştiriyor. Muhtemel bir kazanın önüne ıeçmek 

1 için burada ihtiyati bir tedbir hnmasının libumu aılkir· 
dır.,, 
Halkın Sesi : Doğrudur. 

Uzun bir harp, topyekun 
yıldırım harbi felsefesi ile 
hiç uzltş mız bir kibüs idi. 
Alman sanayiciliğinin ve 
teşkilitçıhğının kudreti asla 
küçükıenemez. Eğer bu kud
ret Anglo·Sakson kaynak· ' HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
ları na malik olsaydı, cihanın iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-::~:~~~;::.:_:;: .. : ... :ôli :;;;:::=:;::::=:::: 

M b Umum mu·.·du··rıu··-dahi fethin kifi gelebilirdi. at uat 
Fakat Tribuna gazetesinin 
vahdetinden bahıetmiı ol- ğ Ünden: 
duğu Avrupa kıtası, haki- Baıvekilet Matbuat Umum Müdürlüğü şu tartlar daire· 
katle, her köyünde nöbetçi sinde bir -Yürüyüş Marşı- müsabakası açmııtır: 
bekliyen bir i~gal toprağıdır; 1 - Bu müsabakaya iştirak edecek beıtekirlar Tlrk 
bu toprağa gıda dışarıdan olacakl rdır. 
ham madde dııarıdın gel· 2 - Marıların bestelenmesinde ıartlar ıualard11: 
mek 1izım gelir. a - Marılar güftesiz olıcakbr. 

Tribunı gazetesinin yalnız b - Klasik marş formuna, yani, ikinci kısım Trio olmak 
ltalyan bozgunlarından mül- üzere iki kısımlık ~ekle uygun olacaktır. Eutrodiikıyon •• 
hem mi olduğu, yokıa umu· koda ihtiyaridir. Metronom 112 ili 116 dır. 

3 - Partiıyo&1 ve Kondnktör Piano partisi •e Bando 
miyetle mihver mOtchaS111· aletlerinin her birine mahsus partiler mavi veya ılyab ml-
larıaın ıibialerinde yerleıen rekkeple ve temiz yazılmıw olarak v'erilecektir. 
bir telikkiyi mi aksettirdiği 4 - Partisyonda başka marşların çalınabileceği Bando· 
bilinemez. Ancak böyle te· nun aletler kadrosu en az aşağıdaki cedvelde gaıterllea 
vekkül sözleri mihver gaıe· sazlardan mürekkep olacaktır. 
tclerinde hiç duyulmazdı. Re bemol küçük FJüt, Do büyük fliit, iki obuva, 1 mi 
Geçen Sotıbabarda bıtmit bemol klarnet, 2 birinci si bemol klarnet, 2 ikinci ıi bemol 
bile olduğu ilin olunan, ve klarnet, 3 üçüncü si bemol klarnet, 2 fagot, 2 M bemol 

trompet, 2 si bemol kornet, 2 büğl, 4 korno, 4 tramboa, zaferi, Norveç kıyılarından 
2 ıi bemol bariton, 2 mi ve si bemol kontrabaı, 1 batar1, Afrika nibıyetlerine kadar 
ceman 34 

elde tutulduiu iddia edilen 5 - Martlar tamamile orijiaal melodilerle yıpılmıı ola-
bir harbi, şimdi ilinihaye cak ve her hengi bir marşın bu itibarla - kısmen dahi -
ve mukavemet vüıati içinde benzeti olmıyacaktır. Ancak muayyen bir melodi aynen 
dütünmeğe başlamak kıti alıomıı olmamak şartiyle, yalınız 6ılup bakımından milli 
netice senesinin b şlangıcını nağmelere uygunluk ve benzerlik bu kayıttan müstesnadır. 

6 - Marşlar evvelce bestelenmiı; neşredilmi~ •e itidilpek de uygun dOşmeıe 
miı olmıyacaktar. 

gerektir. 7 - Mus bıklar isim ve adreslerini eıerlerinin üzerine 

Dünyanın En 
Zenein Ailesi 
Dünyanın en zengin ada· 

mı kimdir?... Bir zamanlar 
bu ıuıle derhal : 

arih olar k yazmalıdırlar. Anc k, istiyenler iıimlerini KİZli 
tutabilirler. Bu takdirde sarih adres yazılmak ıuretiyle m&ı· 
tear isim veya rumuz kullanabilirler. 

8 - Jüri, eserleri evveli partiıyen veya piano konduk· 
tör partiıi üzerinde tetkik ile bir eleme yaptıktan ıoara 
kılanları bando ile dinliyerek orkastıaıyon bakımından da 
bir eleme daha yapacak ve bu suretle en muvaffak olmaı 
muşları seçecektir. Bualardın en iyi 6 marıa 600 liralık 
telif hakkı, beheri için 100 er lira olarak seyyanen taktim 
edilecektir. 

9 - Altıncıdan sonra muvaffakiyetli görnlen martların 
da neşir ve tamimi temin edilecektir. 
10 - Marılar 15 Mayıs 1941 güaüaün akıamına kadar 

Matbuat Umum müdilrlüğüne gönderilmiı bulunacaktır. 
25 27 (1158/1658 

- Rockfeller ... cevabı ve· 
rirlerdi. Sonraları Patiyıla 
mahreceaesinden Forddau, 
V anderbiltden bahıedildi. 
Nihayet dünyanın en zengin 
adımının Haydaribad Niza· 
mı olduğu söylendi. Son ba· 
berlcre göre dünyanın ea 
zengin adamı Hintli değil, 
Mitıui adındı bir Jeponmuı. 

ı ;- BUGÜNDEN İTİBAREN ı 

f ELHAMRA Sinemasında i 
: ESi GÖRÜLM~MIŞ .z~~GIN ~e ~U~!EŞEM PR?G~~M ı Mitsui iptida ticaretle 

meşgulmuı. Sonra işioi bü
yiitmüı, fabrikalar kurmuı, 
vapur kumpanyalara, gazete· 
ler tesis etmiş. Ailesi dört 
bir tarafa dal budak salmış, 
daha bOyilk iılere girişmiş. 
Bu cümledeo olarak Japon• 
yanın her tarafında elektrik 
ıantralları kurmuş ve ucuz 
efYa imıl ederek dlinyanın 
dört bir tarafına göndermc
ie baılamıştır. Fabrikala· 
rından bir kısmı tanesi beı 
liraya bisiklet yaparak her 
tarafa sevketmektedir. Bu 
ailıain serveti milyarları ba-

• Tekrar gösterılmesı ıçın bütun ızmırın ısrarla ıltedığı ı 

j LEYLA ile MECNUN i 
ı Güzelliğine doyulmaz güzel bir filim ı 

! KADINLAR OTELi ! i KORSANLAS GEMiSi (Renkli canlı resimler) : 
ı Foks jurnalda en son ve en mOhim Harp haberleri ı 

ı 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 

TELEFON~ 3646 

Tayyare Sinemasında 
Bu hafta Boriı Karlof'un şimdiye kadar yarattığı 

filimlerin en dehıetlisi 

LONDRA KALESi 
ı Ayrıca : Gayet gülünçlü komik 

ı Matineler:3·5·7·9 de Cumartesi, azar tlaleri 1 de 

1 
ı 
ı 

f 
ı 



[ SAHiFE 4] 

RADYO 
G AZE TESIND EN 
İngiltere-Almanya arcsın

daki harbın ağırlığı Atlan
tikte toplanmıştır. Bu müca· 
delede Balkanlar meselesi 
ikinci planda bırakılmıştır. 
Almanya evvelce muayyen 
olan tarihten evvel Ati n· 
tikte faaliyete geçmiştir. 
Filhakika Atlantik muhare· 
besi barbın ilk günündenberi 
vardı. Almanya ilkb har için 
b&yilk bazırhklar yapmıştı. 
Bahar gelmeden geniş öl· 
çilde faaliyete başlaması 
Amerikan yardımına mani 
olmak maksadına matuftur. 
iagiJizler ve Amerikalıl r 
yapılan tahribatın ağır oldu
ğanu itiraf etmekle beraber 
bunun İngiltere için b6yük 
bir tehlike teşkil etmiyece
ğini iddia etmektedirler. 
Ticaret gemileri zayiatı haf· 
tadan haftaya azalmaktadır. 
Amerika lngiltere için seri 
halinde gemi inııatrna bış
lımııtır. Amerikanın nakli

yat meselesinde lnbiltereye 
baıka suretle yardımlara 
başladıiı da haber verilmiş-

tir. Amerika kendi harp 
tayyarelerile kafileleri hima
ye edecektir. Bn tayyareler 

Amerika, Groenland, lzlanda 
Ye Şimali lngiltere arasntda 
muntazam seferler yaparak 

kafileye yaklaşacak olan 
Alman tayyarelerini ve de· 
nizaltalarnn telsizle lngiliz 
donanmaaıa haber verecek
lerdir. 

B.M.Meclisinde 

Ankara, ( a.a ) - 86yük 
Millet Meclisi dün toplanmış 
ve Meclisin 1941 senesi Şu· 
bat ayı hesabı hakkındaki 
Meclis hesaplarını tetkik en· 
cümenioin mazbatası okun· 
duktan sonra devlet demir· 
yolları idaresinin 1939 seneEi 
mali yılı kat'i hesap liyıhası 
tasvip edilerek gelecek Çar· 
ıamba günü toplandmak 
üzere içtlmaa nihayet veril
miıtir. 

------o---
7 Milyarlık yar
dımı senato 

-o-

[HALKIN SE!l] 

Yugoslav na- Şarbur2ta 
.zırla ı Almaı - ma as e 

Al- K ndi k . diniiYunan 
le i yaralı:yan Ital-1 nın o 
ate~ y n askerleri gönde aya hare- et alyöz 

e etti er ş ne tutuldu KURŞUNA DiZiLiYOR emiro 
Kahire (a.n)-Royter: lo

gilterenin Belgr d elçisi Yu
goslav hlikümetine tevdi et
tiği bir not d ef kirı umu· 
miyenin tezahür eden kan • 
ati karşısında Yugoslavyanın 
mazisine ihanet edilmemesi · 
ni istemiştir. K birede res· 
mi mahfilleri İngiliz hükü· 
metinin Yugoslavyaya mfi
teaddlt defa ve gayet Kçık 
bir tekilde müracaatta bu· 
lunarak Romanya ile bul
gariıtanın takip ettikleri yo
lu tuttuğu tekdirde hayati 
bir hata işlemiş olacağını 
ve kendisini Almanya ile 
beraber yürümeğe mecbur 
edecek bir anlaşma yapacak 
olursa bu hareketinden do
layı hiç bir zaman mazur 
görmiyeceğini ihsas eylemiş 
olduğunu bildirmektedir. 

Belgrad (Londra Radyosu 
S. 8.15) - Resmi tebliğ : 

Yugoslav başvekili ile ha· 
riciye nazırı Markoviç yan
larında Alman sefiri olduğu 
halde Belgraudan Almanya
ya hareket etmiılerdir. Na

z1rların bugün Almanyada 
bir anlaşme imzalamaları 
muhtemeldir. 

Belgrad istasyonuada Yu
goslav nazır) rı ltalyao, Ro· 
meo, M car ve Bulgar elçi· 

leri tarafandan teıyi edilmiş
lerdir. Britanya elçisi istas
yonda bulunmamıştır. 

---o--
Ber lin üzerine 

10 bin yan. 
gın bomba

Si atıldı 
Londra ( . ) - lngiliz ha

va kuvvetlerinin dün Alman· 

ya üzerin yaktıkları hücum
ların en şiddetlisi Berline 
yapılmııtır. 

Berlin üzerine gelen bom
bardıman tayyareleri 10,000 
yangın bombası atmışlardır. 

Bu akına birçok Polonyalı 

tayy~reciler de iştirak etmiş
lerdir. 

._.._ ----

Londr (a.a) - S bil ser
visine mensup tayyarelerimiz ı 
Şarburg doklarına hücum 
yapmıştır. Tayyarelerimiz Şar·ı• 
burg kışlası önünde ve sa· 
bah kavalbsından evvel Al
man askleri teftiş edildiği i 
görmüş ve bunlıırın üzerine 
mitralyöı: ateşine tutar k 
hepsini dağıtmıştır. 

---o---
Balka larda 

Vaziyet 
Londra (a.a) - Müstakil 

Fransız ojanııı bildiriyor: 
Londra diplomatik mah

filleri Balkan hadiselerini 
bir gösteriş manevrası sure· 
tinde telakki etmektedir. 

Geçen hafta sonunda en 
heyecanla bidise Rusyaoın 
Türkiyeye verdiği teminattır. 
Sovyyetler birliği Türkiyeye 
k rşı hasm ne bir eıiyet bes• 
lemediğini ve bir taarruz 
takdirinde Türkiyenin ken-

__ .. __ 
Atina - Lon ra radyosu 

S. 8,15 reımi tebliğ: 

Topçu ve havan topçu 
ateşleri olmuştur. ltalyanlar-

dsn yeniden 2 zabit 50 esir 
alındığı gibi hücum eden 

ltalyan kuvvetleri geri abl· 
mışlardır. 

Eıir edilen ltalyanların ifa
d el erine göre ltalyan asker

leri vaziyetlerinden pek hoş
nutsuzdurlar. Ve ölümden 

kurtulmak için kendi kendi

lerini yar lıyerak harp gerisi 

kaldıkları görüldüğünden 

böyle ya:;>anl rın derhal kur· 
şuna dizilme"i zebltJere emir 
verilmiştir. 

ltalyan kuvvetleri öğledenevvel 
ye ıoor olmak üzere 2 defa 
hücum yapmışlarsa da Yu· 

oanhların el bombaları ve 
süogüleriyle püskürtülerek 

kendi hatlarına kovulmuılar
dır. 

Atina, (LoD 
8.15) - Resmi 

Yunan kralı 1" 
Jorj Yanan bıtk 
gönderdiği bir 
Yunan askerleri 
diği kahraoıa11l 
bahsetmiştir. 
bu emirnameyi 
suna gönderoıİf 

Başve 
Be ya 

Kahire (a.•) 
vekili HüseyiD 
beyanatta buloll 
le demiştir ki : 

" Sene b•f1 

beynelmilel ••. 
kadar pek ıak• 
Lüzum ederse 

meli harbden uıık 
tır. 

---o---
disioi müdafaada tam•miyıe 

8 
k M 

8 
tsuo 

serbest bulunacağını temin Britan UV• ti 
eylemiştir. h 

Birçok iyi düşünenler Rus- vetleri Geren seya a 
yanın Almanların Balkanla- katle 
rın Balkan hareketlerinden Öniinde 
muğber olarak siyasetinde edili 
değişiklik yaptığını ileriye Kahire ( a a) - Britanya 
sürmüşlerdir. Fakat lngiliz kuvvetleri Kerene 5 kilomet-
mahfillerinin umumi telak- re yaklaşmışlar ve burada 

kisi Moskovanın Almanya ile 
her türlu ihtiliftan içtinap 
yolunda bugüne kadar aldı· 

ğı vaıiyeti değiştirecek hiç 
bir şey yapmıyacağı merke
zindedir. 

şiddetli ve kanlı müsademe
ler vuku bulmaktadır. 

ltalyanlar şiddetli muka
vemet etmekte iseler de çok 
ağır zayiat vermektedirler. 

--o--
Filh kaka bu aoktai nazarı Al lar Yu-

teyit edecek mahiyette gelen ma 

Çungking, ( 
mahfilleri JaP01 

nazırı Matsuokı111• 
dikkatle takip 

h.r. Matıuka 
meselesini halle 
mule ile gltdl~ 
zannedilmektedif; 

hab~rıer~ g.ö~e Almanya Yu· nan hududuna Yunosl'vga 1 
nanıatan ışını ltalyaya bıra· !I a 
karak kendı arzuıarıua en ilerli orlar ret ZB 
kıs bir zamanda boğazları 

tutmak üzere Türkiye üze· 
rine saldırmıği dü~ünmüı
tür. 

Bu tasavvurdan haberdar 
olan Rusya az çok hayati 

addettiği bir mıntakanın y • 
kınlarıua b rbın yayılmasını 
önlemek için azami şeyi yap
mağa kar r vermiştir. 

Londra (a.a)-Royter bil
diriyor: 

Burada dolasan şayialara 
göre dün öğledenberi Stru· 

Yugoslavya il 
imza eder et 
efendileri için ç 
( toprağa bığb 
lerden mürekk•P 

şecekdir. Yal 
artık mnstakil 
istediğini yaP 
kalmıyacakbr· 

Meclisi de tasvip etti 8 Vaıington, ( a.Q ) - Se- • OZVELT ---o--
Arnavutlukta 

ma vadisinden Yunan hu
dud\.ına doğru Alman kıta

atanın büyük hareketi var

d11. Bu hareket Helikilikya 

yarımadasının en şark nok

tasına kadar uzanmaktadır. 

---o--- Futbol 
istifa nıto meclisi, evvelce mü

messiJler mccliıi tarafından 
aynen kabul edilen lngilte· 
reye yapılacak 7 milyarlık 
yardım kanun liyıhaıını 
tasvip etmiıtir. __ .. __ 
Esrar iemek 
Mimar kemalettin cadde

sinde Tabir oğlu Ahmedin 
ear1r içtiği görlllerek yıka
lanmııtır. 

Deniz taksimat 
"' programını 

imzaladı 
Vaşington, ( a • • } - B. 

Ruzvelt, 345 milyon dolarlık 
deniz taksimat programını 
imzalamıohr. Pasifik deni· 
zinde Büyük Britınyaoın 
Amerikaya kiraya vermiı 
Oıler için 66 milyon dolar 
sarf edilecek tir. 

Berat bom
balandı 

Kahire, (a.a) - Arnavud· 
lukta Berat üzerine muvaf
fakıvetli hücumlar yapılmıı· 
tır. Tayyare meydanları 
tahrip edilmiş ve yerde 
buluaan iki tayyare yakıl· 
mıştır. Bu tayyarelerin par
çaları epeyce yukarıya flr
lamııtır. 

Bir araba 
devrildi Beden terbİ1 

rektörlliğü tar• 
Bugün sab hleyin saat 7 küme heyetine 

buçukta Balçovadıa lzmire mata, lzmir ın°~ 
gelmekte f olan ve Mehmet bmir kulüpler• 

oğlu Alinin idaresindeki Bal· müracaatındıll f 
çova köyünde kıyitli tek leriuia bildiril 
araba Elektrik şirketi önün- lzmir bölgesi fot 
de lr1tmvay yoiu üzerine Suad Yurdkorll 

devrilmişrıe de derhal kaldı· istifa ettiiini ~& 
rılmııtır. lığına bildiriltı11f 

DeT) Kl9e•lnden alınız.. Çorakkapı Poliı l'tf 
kuıııı No, 864 Haıaa Talaıl• ONDER T 


