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B0T0N BiR HüKOMET, 
EMRiNDE TAM BiR 

-

BiR 
VE 

ORDU, 
BARIŞ 

. BOTUN BiR :MECLiS 
ORDU HALiNDEDiR 

11ırlarımızda 
llgülere takılı 

• 
zeytın 

olarak 
dalları çelik 
beklemektedi.r -

Radyo ıaıeteaf, memle· 1 . ' 
ketin her taraf tnda yapılan f 
koauımalardaa bahaediyor: 

Biti• bu koaqmalarda il· · 
ıeriade daralan aokta ıa· 
dar: 

Dıı tehlike, ilkeler •ı• · 
ralr, aıaarlarımın yaklaımıı· 
tar. Haıar balaamunn bile• 
bir dı•let •• hlkCimet, bir· 
lefik, çetin •• ı&i•I iıtik· 
Wia, ftreffa ve •ırriyetia 

•tkl7le cota• imaalı bir mil·P 
let ı&all ı&a&le, kafa ka
faya kon atmaktadır. Milleti• 
de•lete •• hlk6mete batlı· ' 
lata, de•let we lalk6mıtia de) 
kalaramaa millete ı••••i 
cllle ı•H1er. 

... - ...ı.--.. ,. ' ... ,... . .. • » A CQ 

Tlrldyeala eaaı ıiyueti 

1anla 18llataa •11rmamalr, 
bu111• ..... , .... içi• ••• 
dea ı•• laer ıayreti n· 
mimi olarak 1arfetme•t1r. 

"Yartta ıalb cilaaada ıalh" 1 reketine imlrla var mıydı? 
ıödı11I parola olarak kulla- Fakat ııaarlarımı:ıa yaklaı· 
au milletin baıka tirli ita· mıı olu tehlike her ıeçtiii 

KRAL PIYER ,.
TAHTI ELi
NE ALDI 

27000 Talebe 
grev ilin etti 

Loadra, (a.a) - Dla ıe· 
cı Belpad radyolan birde•• 
bire 1111maflar. Baıl• .... 
bableyia Belpad radyoıa 

eneli aıkeri baado ıafer 
muııaı çaldıkta• aoara ıpe· 
ker Kral Plyeria beyaaaa· 
meıiai okamaıtur. Gıaç 
knl beyaaaameılade eıclmlı 
demiıtir ki: 

- Kanaldı bir nmaacla 
babamdaa kıla• tabb baıl• 
elime alm•i• mıcbar kal· 
elam. Kabiae klmilea latifa 
ıtmiıtir. Biti• Yaıeılı• 
nta•pe"erlerlai tahta• ıtra· 
hada toplaama11aa isterim.,. 

Belpad (a.a)-latifa edea 
b•ı•ekU S•ıtko•içia yeriae 
bava kavntleri kamaadaaı 

ı••ral Dlful Semovlç 
bqwekllıte ıetirilmlftir. 

ilki bef•ıkU ortada• ka:r· 
W... •ıPn• Pol• ••· 

t ... 

YUGOS~ V KRALI 
PIYER 

Not : Ana dolu ajaaıı ba 
iki halteri telırafla te1lt 
ecliacıye kadar ka:rclı lhtl· 
ptla vermlt bal••JO'· 

' PRENS POL 
ladıjı bir aıtacla baz11 bala· 
aaa Fraaıız Ofiı ajaa11nıa 
muhabiri diyor ki: 

"Yaıoalav baıvelsill ·maa· 
hedeyi imzalarke• dadaklan 
tekallllı ediyordu. Baıvekil 
ba1ecan içiade ve iıabt bir 
ba•raa geçirmekt • idi. Bat 
vekil bir kaç clefa kalemiai 
yeriae ko1maı ve aibayet 
imıaya atbktaa ıoara nat· 
kana ı&ylemit ve kıadiae 
relıbilmiıtir. 

lmu eıaa11ada poliı tan· 
hadan aıkı bir tertibat alla· 
makta idi. Kral Alekıaadre 
Par iste ya pılaa ıuikuclıa 
Almanların hahraaa geldlil 
aalaıılmakta idi. 

Yaıoılav b&k6meti imıa· 
11nı atarkea uaki Alman 
tabancaları Yaıoala• aaıar· 

yerde cihanın ıalhaaa Pi: 
niye çiiniye ylrlmltt • 
Bizim cenaet yarclum111• 

.. ea ••ilam isn•tlarıadaa lal· 
rini yaııyan banı biç Wr 
yabancı çizme altında kale
maz ve kalmıyacakhr. 

Bir çok b61gelercle koaa· 
ıan hatiplerle vatandaılu 
araıında göıe çarpı• aokta 
ıu olmuıtar: Ellerimiıdo tat• 
tuiumuz banı ımboll zeytia 
dalları imanımııın pota.mda 
icap ede11e bir anda çelik 
ıliag&ler olacalrhr. E .... • 
ıınırlarımızda zeytin dallan 
çelik ı&aıllere talnh olarak 
beklemektedir. Biti• '* 
millet, b&tiln bir blkCimet, 
biti• bir mecliı •ftf n 
barıt emrlade tam bir or .. 
laaU.dedir. KararsAJu b 
r iade feHf ve iatikW ..,_ 
rata dalgalaaaa eplı Wr 
orda. 

ısı Numaralı 
Yunan resmi 

tebliği ----
Atiaa, (a.a) - 151 •ama• 

ralı Yaaaa reımi teWlll: 
Mevzii pi1acle ve topp 
muharebeleri olmaftar. Dit· 
ma• tayyuelıri Pr•....,1 
bomlta atmqlar •• bir ka· 
dıa llmlf, lirat teallab ... 
pek aı urar wardar. P .... 
poneıde bir kl1• de ltom· 
balar dlfllll... de .._ 
yoktur. it• adalanata Mr 
ıahlliadeki ıaadallaraa tıe-

riae atıla• boıHalarda tala· 
rlbat yapmamııbr. 

--o--
Samda yeni· 
den hadiıe· 

ler oldu -
,.. .............. ...... Belıra• ( a.a ) - YaıOI· ,,, .... -~-
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BAG HAST 
RIHAK 

DOKTORUN ---

LIKLA-1 
1 DA 

Zehirlen e 
VOcuda giren zehir orta şiddette izler 

gösterirse buna, semlenme derler. 
Sindirme yavaş olur ve zehirin fen lığı 

uzun zaman sonra meydana çıkar ve az 
ıık ve devamlı alınarak zehirlenmeye; e ki· 
yen semlenme derler. 

Bu eon sınıft , ispirto, kurşun, morfin, 
heroin, kokain gibi şeylerle semlenmek 
•ardır ve bn zehirler buglin ins nl rı en 

fena yollara sürer ve sonunda ya hapishane 
veya bmarbaneye götürür. Bunlar hakkında 

herkese söylemek, zararlarını yazmak, ko· 
ruma uıullerini göstermek borcumuzdur. 

* • q. 

ispirto - Şilkerli suların mayalanmasın
dan doğar. Bu sular ezilmiş, kmlmış yemiş 
ıularıdır. Bunlar mayalandıktap sonra çe· 
kilerek ispirtosu ayrılır. 

bpirtodın, rakı, votka, viski, şarap, 
likör, sidre, vermut gibi isimlerle ve başk 

baıka yapışlarla inaanların içecekleri ispir· 
tolu içkiler yapılır. 

* .. ,,. 
Öyle zannolunur ki, içkilerin en eskisi 

ıaraptır. 

Deri ispirtoya karşı duygusuzdur. içi· 
mizdeki ince zarlar ancak sulanmı ispir· 

toyu emerler. Akciğer ispirtonun çok ve 
kuvvetli geçtiği yerdir. 

ispirto ne kadar susuz olursa o kadar 
çok tesir eder. Suıuz ispirto mideye git
tiği zıman ateş gibi yak r ve orada az 

çok kuvvetli bir !tan toplanmasına sebep 
olur. 

Az ispirtolu içkiler, mide ve ona bağh 
olan y~rlerdeki bezelere uy nmak ve ç lış· 
mak kuvvetini verir. 

ispirtonun çoğu kana geçer. Az mikt rda 

ispirtonun kan üzerine hemen bir tesiri 
görUlmez. Çok içilirse kalbin vurmasını ve 

kın tazyikini rtırır v k mn çabuk ç buk 
dönmesine sebep olur. 

(HALKIN SESi) 

Vali 
sın 

uşada
gitt0 

-11111[:--

Vali B. Faad Tuksal dün 
Kuşadasıoa gitmek üzere 
trenle Selçuk& hareket et
miştir. Valimiziu Kuşad • 
ında ve Selç ıkta mahalli 

işleri tetkik edeceği ve 
bugün vdet edeceği haber 
ahnmışhr. 

V li miz bağ üun öğleden 
lonr lzmire a ıdet edecek
tir. 

• T 
mum üdürü 
Beden te rbiyesi umum 

müdilrü general Cemil Ta· 
ner Aydından şehrimize 
dönmüştür. Generalin pazar· 
tesi veyahut ınlı gilnü An· 
k raya dönmeleri muht mel
dir. 

Vazife esna
sı d hakaret 

Kem lpaşa kazasının Yu· 

ç·fçi e ohu 
uk veıriliy r 

• karı mab ilesinde Şab n oğlu 

ihtiyacı olrı n çiftçilere 
Mısır, Pirinç, F su1ye ve 
P muk tohumları verilmeğe 
başlanmıştır. Bu tevziat 
m vsim müddetince devam 
edecektir. 

Yardım seven
ler cem·yeti-
nin faaliyeti 

Valimiz B. Fuad Tuksal'ın 
s yın eşleri Bn. Kevser 
Tuksal'ıa rei liğinde çalııan 
Yardım Sevenler Cemiyeti 
idare heyeti kısa bir müd· 
det içinde 2500 lira temin 
etmiştir. 

Cemiyet 23 Nisanda yok· 
su) çocuk) fa dağıtılm k 
üzere mühim mikdarda giye
cek eşya hazırlamaktadır. 

---o--
Fidan dağıtıldı 

Mersinli fid nhğınd n 

k veci Haydnr Ege, bekçi 
Osman Ergeneye k rşı vazife 

esnasında ağır sözler sarfet
tiği iddiasiyle meşhut cürüm· 

ler kanununa ğöre mahke· 
meye verilmiştir. 

-- --
SPOR HABERLERi 
lnönü koşusu bu pazar 

günü 42 vilayetimizin iştira
kiyle lzmir halkeviyle Al· 

sancak stadyomu arasında 
yapılacaktır. 

Bu müsabakaya girecek 
bölgeler atletleri birer birer 
şehrimiz~ gelm ktedirler. 

İnönü koşusu mevsimin en 
büyük ve en heyec oh ko
şusu olacaktır. Merasim il• 

at 14 30 da A1sancak stad· 
yomunda başlayacak v ko· 

şu yine sobada nihayet bu· 
lacakbr. Alsancak stadyo

munda yrı olarak Milli at
letlerb:mizin iştirakiyle bü· 

yük atletizm müsab kaları 
yapıl caktır. 

----12MD---
ORS 

20134 meyve.sız ve vilayet 
fidanlığmJan 2989 meyv lı 
fid n vilayet dahilindeki 
muhtelif belediyelere ve mü· 
esseselere tevzi edilmiştir. 

15·34 kuruştan 1773 çu· 
v 1 üzüm, 8 kuruıtan 226 

çuval kumd n, 29,625 ku· 
D f terd ımız ru~tan 20 ton sisam, s1.68 

D efterd r B. Mümtaz kuruştan 46 balyc P muk, 
T rhan dün maliye t hsil 7,50 kuruştan 45 çuval 
şubelerinden bir kısmını akdarı, 18 kuruştan 100 
teftiş etmiştir. çuv 1 f sulya satılmıştar. 

ı -m=~S--~u=G~Ü~=N=D=EN~ii~t~BA=R=E=N~~r~------: 

; Sınem s da i 
i EŞi GÖRÜLMEMiŞ .z~~GIN ~e MU~~EŞEM PR~G~~M ı 
ı Tekr r göstcrilmesı ıçın btitun ı zmırıo ısrarla ı tcdıgı ı 

i L YLA i Ç~.UN i 
ı Güzelliğine doyulmaz güzel bır fılım % 

ı • il • • 
ı 

KADI LAR O JELi . i 
KORSANLAS GEMiSi (Reokli caoh resimler) . : 

Foka jurnalda en son ve en mühim Harp haberlerı l 

TELEFON: 3646 

fHfF~A Tayyare Sınemasında i 
ı lngiliz Kralının müsadei mahıusasile ingilterede Buckino· ı 
ı bam • Saodrioham sarayında çevrilen ı 

:ı Z f S J • t memen tabii renkli ingll·t 
ı . a er ene erlterenio muazzam tarihi fılmiı 
lOynıyanl r: Anna Neagle .. Adolf VV lbrook (AYRICA) ı 

:2 K t J b d O ynıyanlar: Anne ı 
ı • iZ 8 e e yur USbirley-Ralpb Belmay ı 

ALMA 

• 
(103) 

Yine nota defterini karışllrmağ• 
• d• • d' b• "' iD af du. Evır ı, çe vır ı, ır yaprag ıs' 

durdu. Bir anda sevinçli bir heyec• 
pıldı, hatta sr ndalyasından fırladı. • 

Bu 180 dol ırlık, üç yıl evvel Lo. 
tarafından imza idilmiş illmübaber~•·~ 
man bu parayı Loukofskiye verıo•f 
ilmilh beri al .... ıştı . bf 

Bu ne parasıydı? Bu azılı casus• 

ra niçin verilmişti? 'k 
Düşünceleriyle • ilmühaberi tetkı 

kalktı. • • •w , il 
Bir ehnde not deftcm, dıgerıade .. 

ber olduğu hıılde mücrimin bulundıJt° 
ya geçti ve amirane bir tavurla: bO~ 

- Voss H erman ! Kararınızı ç• 
rinız ! Bize vereceniz izahata dı 
ediniz ! dedi. 

iki taraf ta sükuta vardı. 
Göz göze gelerek iki dakika b•~ 

durdular. Bu sükutu bu kerre mllcrııll 
etti. Başını eğerek dedi ki: . li 

- Tamam, şimdi size herıeyı ıöY 
ğim, dinleyiniz : bif 

0 1899 deı H ımhurğta doğdum. Ş; 
sini ikmalden sonra bir makini~t dl~ 
sına girdim. Oa beş yıl sonra fıliO 
Parise gittim. Umumi harpten soar• 
rikaya geldim. t 

Burada tayyueci oldum. Ruzve~ 
lrlanda idireıoft f brikasına girdıdl· 
kofski ile orada tanıştım. d 

O tarihte LQnkofski henüz cı•~'·ıdl· 
Zira Hitler henüz iktidarda degı • 
fabrikadan çıktım, bir t .. yyare aıOe 
girdim. · n 

1931 de Sevenski fabrikasın• 1 
Burada evlendim ve Amerikan ~d 
girdim, fakat Lonkofskinin cuuı 0 

ğr.ından işittim. 
1
99 

1935 te Korl Eitel ile taaıştnıı: i~ 

Etiel gelip beni buldu. Bana N.•'1 ~J 
)eriyle meşgul olduğanu söyledı ve 
Bıemde Navihten Stele vapur b 

müdürü kaptan Pfeyfer emrinde ç• 
dum. 

1 
Sizin Amerikan ordusuna tayyar ,o 

Sevesrki fabrikasında bulunduğu~Oti 
yoruz. Bu tayyarel rin pi huıoı 11 

Bize yardım etmeli iniz. d ,,~ 
Vatanımız Alm~nyanın mukad·t~•ri' 

zim büyük kurtaracımız Adolf Hı 
leri arasındadır, k jıl 

Eitel bu sözleri gözlerinden 
1 

• • 

s çır k söyledi. Bende de vataoıdl 
etmek duygusunu uyandırdı. 

1 
Bu hizmeti para mukabilinde 1 

sözu yoktu. Çüukli ben para içio 
edenlerden nefret ederim. .t 

. dl" 
Ben bunu ancak vatanını ~11 d• 

kabul ettim. Jtjterim ki bunu sıl t•" 
niz. Bnna bir casus değil bir "' 

gözü ile baka ınız.,, . . f•~'t 
Turro bütün bunları dınledı. 

l'k 'dd. . aııclıi M tanperver ı ı ıaaına ınan ,,,1 

ortada 8 bin lira vardı. Aynı s•o:ı ,ı' 
adamın yeni ve hususi bir de 
vardı. 

dO• 
Almanyada seyahatler yapıyor 

bunlar nereden geliyordu? ~' 
Diye dtışbnd6kten ıonra bıf1111 

suçluja sordu: 

Matineler:2,30-5,20 8,15Cumartesi. azar Dalerilde baılar ı ____ _ 
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~ llARP SAHNELERi [ ~:.,.!...e...! ] Çok çi kin ve menfur 

(No.16).. •n •••• [ O 1 u yor? ] bir itıyaf ?!! 
Yazan: A. Fuat Tulseven ._...._.._.,.. .....,....., Bazı abdeshanelerib bi ıh ısa vapur iskelelerinin ve vapur 

Bugünkü harp• helilarınıo duvarlarına çirkin resimler yapan ahlikıızlarıa 
d 1 1 hareketleri cidden çok fenadır. Bu serseriler, kendileriai 

a ga arın arasın- te yaylı oklar- kimse görmiyoua, cür'et alıyorlarn aceba vicdanları onları 
Yolun d "' • t• • d d k )} r•hatsız etmiyormu? Hem bu gibi fena itiyattan ne kaza-

lat.ıi11, hiç 
81 

U . eVJŞ ırı~O - U 8 U 8DıltyOr nıyorlar? Ayiptir, bu hareket çok adiliktir. Bunlar vicdan-
'''• le lb' ~ 6ımedı · rındaa ve Salım kaptan da 14Nevv-York Timeı gaze· larından utansınlar. 

tıp, bullı:di~~ı, ~blikını o sırada bu tğlentiye dahil lesinin Mısır Sudanında HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~ ol11ı1 I• .. bır ada- oldufaadan, giivertede olan Hartumdaki muhabirinin bil-

' ber:hcaıını idrik biteni lbıabimden başka dirdiğine göre bugünkü 
tlı111 f•tı er,. bu kati gören olmadı. Dalgİn deli- teknik harpte, ~otörize kı-
Ql'-ı•- 11111 ııbat d k 1 · ·ı · • h b' • ••t, t , e e- an ı gemıcı ıge as ır ıımların ve tayyarelerin ya-

e•dı ediyor· çeviklikle se1ia geldiği ta- nıada eıki insanJarın harp· 
11 da li l . . rafa koşarak, rüıgir1n ko · lerde kullandıkları yaylı 

llltydı~ 1111t•n, za· plrmış olduğu yelken hala- oklar da yer almıştır. 
tı gire ~ koyacağı tını kimseye haber verme- Muhabire göre Şarki Af-

' '- ntııeden b d k d. · b • ı k · t ' •oU,rı ır • aı- en en ısı ıg ıma 15 c· rikada, Habeşistanda ve 
'u...•li11i ~·~na atıl· di. ltalyan Somaliıinde ileri ba-

r, 1ı,1... ıOndilğü Fakat bhdenbire uğulda- rellitta bulunan Bıitaoya 

' 
••ilden k b' - .. 11 d ı· tı11 ••rdi"i opa.n yan ır r~zgar, zava 1 e ı- askerleri, ltalyanlara karıı 

ı 'tı lılı d'I acı gı· kanlıyı ehndekı balatla be- attıklnı oklarla yangın çıka· 
~ı'd, beı ıyordu.Genç raber, asabi dalgaların ara- rarak muvaffakıyet kazanı-
·-.ı ... ı Q Ullduju ae- tt 
' b ... ti tııeçh 1 b' k 11na a ı. yorlarmış. 
lt •faeden bu ~ ö- lbrahim ve Karadılganın Yerli Britanya aak~rleri 

letJ t•••ı111,11 .. •ıa akoın gllYertede bulunmalarından veya Habeşler, geceleyin 
)ord .. ı ne a- k t ll, istifade ederek, birkaç bar- yaklaştı ları lt•lyan karar-

''L'-l•11ıi critt''- L dak ıarap almak iizere di.. gihlarını, attıkları alevli 
'"'1 • hlÇ4 DiZi• f 1 • J ' 1 ~.1 )'or ve 'tt'k ğer tay a arın yanına ınen oklar a yangına verıyor er-

'- ~ ''" ıı 1 çe k K d 1 d Ok t 1 . . ' "llt ••,. ••hlll . d çar çı, ara a ganın a mış. a ıcı ar, ıyı nııan-
•-., ~~dQ, aran ea oraya geldiğini g~rlince va- cılardan seçiliyor L UŞ. Oklar, 

'-ç~.. l delik111Jı a n- ıifesi baıına ıeçmeğe ha- 300 metre mesafeye kadar 
ı,11 1"bildea u ykl • zarlandı. hedefe vasıl oluyormuı.Yayla 

ç •rı 11 •ı b' b · · d •lteıa il •rııında hll- Fakat bu defa lbrahimin okların ır uıuııyetı e 
oJ.a •&kata boz - yukarıda bulunduğunu ha- atııları esnasında h 'ç ses 

1 ..... ~ mıga 1 l 0 "''•dalga lb- tırlayarak bir kaç bardak çıkarmamasıdır. Bu surete 
~i . llluao•ı k ıarıp daha yuYarlamayı bir ltalyan karargihları yakıl· 
0 • vurua ki · · t' ı ı 
llerı fırsat sarasında gördü. Bir ma a ıyı ne ıce er a ınıyor· 

iç,,~, '8~Klr eıiyor, tehlike veyahut bir araza muş .. Şimdi Şar~i Afri~·~da 
1' d, a reJiıa. Hem vakuunda mubakkakki lb· logilız orduların a yer ı er .. 
"''i Y••ıı h 1 h b d d den mürekkep cık atıcı a., ed b•tlıdı yavaı ra im on arı a er ar e e- bölükleri de varmıw. 

•h ' cekti, Likin öyle olmadı. -o-
'"' 

1 
Y6k1elecek Salim kaptan tedricen ge· ,,ret111 ,_ • 

11 •11: iıhyo· :"t minin yavaılamakta olduğu-
htlde 1 nu ve sallantıların ziyadeleı-().. ''h on arın li· 

ıa":~ Yorıu1auı? tiğiai bi11ederek, çarkçıya \ijtr 11 liı•nıadın ·an- ıeılendi : .. •ı,6•111,r, - Musa!. Elindeki dolu-

l'l11a b ,~oirıa olaay- yu yuvarladı, yukarıya at-
' '•le... ı 
4 -eın icap ayıver. 

s!~'-ı.ııı 
1 

- Baıüstüne kaptan!. 
Çt ~P? 0 

"'duauz. Çarkçı blltün çevikliğiyle 
"1la ambar merdivenlerini •ıarak 

1 Lı. ı 1r•&rec•ktiniz ki güverteye çıktığında. o.ı. 
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Franklen ve 
paraşütçüler 
Düıman hatlarının geri· 

sine paraşütle aıker indir
mek modern askeri bir stra
teji gibi görüofiyorsa da bu 
doğru değildir. 

1783 de, Mongolfleres 
kardeşlerin uçuı tecrübele
rinden Benjamia Franklin, 
bir doıtuna gönderdiii mek
tupta şöyle yazmıştı: "Bu 
ihtiram faide1i de, hüküm· 
darlara harbin büyük bir 
cinnet olduğunu anlatmak 
olacaktır. Orduların en kuv
vetliıioin memleketini mii
dafaa edebilmesi kolay ol
mıyacıktır. Zira, havadan 
inen binlerce düşman aıke
riae karşı koyacak kuvvet 
bulmak, bunları memleketin 

her ıebrine, kasabasına da
ğıtmak imkinı olmıyacaktır. 
Bnnlar, kuvvet sevkedilin· 
ceye kadar köprüleri, yolları, 
askeri bina ve depolan tah-

rip edeceklerdir. Stratejik 
noktaları işıal edecekler ve 
srelecek kuvvetlere karıı 
koyacaklardır .. " 

Buılla, Almanların yap· 

Matbuat umum müdürlü-
ğanden: 
Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü şu tartlar daire· 

sinde bir -Yürüyüş Marşı- müsabakası açmııtır : 
1 - Bu müsabakaya işti rak edecek bestekirlar Tlrk 

olacaklardır. 
2 - Marşların bestelenmesinde şartlar şunlardır: 
a - Marşlar güftesiz olacaktır. 
b - Klasık marş formuna, yani, ikinci kısım Trio olmak 

illere iki kısımlık şekle uygun olacaktır. Eatrod81nyon •• 
koda ihtiyaridir. Metronom 112 ili 116 dır. 

3 - Partisyoa ve Kondllktör Piano partisi ve Baado 
aletlerinin her birine mahsus partiler mavi veya siy•b mll .. 
rekkeple ve temiz yazılmış olarak verilecektir. 

4 - Partiıyonda başka marşların çahnabileceii Bando· 
nan aletler kadrosu en az aşağıdaki cedvelde gibterilen 
sazlardan mUrekkep olacakttr. 

Re bemol küçük Ffüt, Do büyük flüt, iki obuya, 1 mi 
bemol klarnet, 2 birinci si bemol klarnet, 2 ikinci •İ bemol 
klarnet, 3 üçüncü si bemol klarnet, 2 fagot, 2 M bemol 
trompet, 2 ıi bemol kornet, 2 büğl, 4 korno, 4 tramboa, 
2 si bemol bariton, 2 mi ve ıi bemol kontrabas, 1 batan, 
ceman 34 

5 - Martlar tamamile orijinal melodilerle yapılmıı ola
cak ve her hangi bir marıın bu itibarla - kıımen dahi -
benzeti olmıyacaktır. Ancak muayyen bir melodi aynea 
alınmış olmamak şıntiyle, yahnız nılfıp bakımından milll 
nağmelere uygunluk ve benzerlik bu kayıttan m&ıtesaadır. 

6 - Marşlar evvelce bestelenmiı; neşredilmiı ve ltidll~ 
miş olmıyacaktır. 

7 - Musabıklar isim ve adreslerini eserlerinin 6zeriae 
ıarih olarak yazmahdırlar. Ancak, istiyenler iıimleriai gidi 
tutabilirler. Bu takdirde sarih adres yazılmak suretiyle mlı· 
tear isim veya rumuz kullanabilirler. 

8 - Jüri, eserleri evveli partiıyen veya piano konduk· 
tör partisi üzerinde tetkik ile bir eleme yaptıktan ıoara 
kalanları bando ile dinliyerek orkaıtrasyon bakımından da 
bir eleme daha yapacak ve bu suretle en muvaffak olmaw 
marşları seçecektir. Bunlardan en iyi 6 marıa 600 liralık 
telif hakkı, beheri için 100 er lira olarak aeyyaaea takıim 
edilecektir. 

9 - Altıncıdan sonra muvaffakiydli görOlen marılana 
da neşir ve tamimi temin edilecektir. 
10 - Marılar 15 Mayıs 1941 gününün akıamına kadar 

Matbuat Umum müdürlüğüne gönderilmiı bulunacaktır. 
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Facialar faciası Saadet Yuvası 

lzmir halkının aylardanberi 
heyecanla beklediği Türkçe 
ıöılll ve şarkılı htaİıbul si
nemalarında altı ay m&tema· 
diyen göJterilen "SAADET 
YUVASI .. namındaki facilar 
faciaıı "A S R I" ıinemada 
bltla muYaffakıyetiyle ıaı-

terilmeje baılanmııtır. 
Kendiıini seyredenleri hıç

kıra hıçkıra ağlatao atlı 
heyecan ve ızhrap fırtnaa
larile dolu bu em1al•iz pla 
eseri görmek için biti• 
bmir ve mtUbakat balluaı 
Aui •laemayadnet elaMll• 
t 
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RADYO 
GAZETESINDEI 
Yugoılavyanın liçlü pakta 

yani buıuli imtiyazlı ıart
larla iltihakından Balkanlar 
aakeri durumu için çıkabile
cek neticeleri incelemek fay· ,. 
dalıdır. 

Bu imtiyazların birincisi 
Yaıoılavyanın toprak bütün-ı 
lliine ikıt devletlerin ria
yet edeceii1 ikincisi ilçlil 
pakt aakeri abkimından Yu· 
roMvyanın muaf tutulduğu, 
lçlacilıl ise tranıit ıuretiyle 
clahl Alman aıkerinin Yu· 
ıoalayadan ıeçmiyeceğidir. 

Bu ıartlara riayet edildik
çe-ki Yugoılavyadan son 
rlnfer hidiHleri bu huıusta 
bir emri vakiyle sillhla mu· 
kavemet edileceği kanaatı 
vermektedir. 

Yunanlıların Bulgaristan
daki Alman ordulan karşı
ıındaki durumları daha kuv· 
wetli olacaktır. Cenubi ıar· 
bi Hadaduadan Yuaaniıta
nı iatill ve ilk hedef olan 
Sellniii iıral etmeğe m6sa· 
it iıtikametler tıç tanedir : 

1 - Kavalanın doğuıun
da Ere denizine dökillen 
Mata Karaıa vadisi. 

2 - Halikidiye yarım 
ada11nın kartııında Orfano 
klıfeziae dök&len Ustruma 
vadiai. 

3 - Yuıoslav araziıiade 
halanup Selinik köıfezine 

daldllea V ardar vadiıi. 
Ba yollardan bllhasıa 

ıırhb birliklerin müessir 
olarak kullanılabilecekleri 
Vardar vadiıiaia ehemmi· 
yeti malümdur. Fakat üçlil 
pakta girmelerine rağmen 

Yaıoılavya arazisi V ardar 
vadiıi iıtikametinde bir 
iltill hareketi için kullanıla
mıyacajıadaa bu Yunanlı· 
lara bir fayda temin ede· 
cektir. 

Şimdilik bu yolaa kulla
nllmıyacağı Yugoılavyaya 

taabbiH "dilmişse de Bul
ıariıtaada Petriç ve Oıtru
ma &zerinden Yugoslav ara· 
ıiıiai çijaiyerek V ardar va· 
diıi yoliyle Sellniğe doğıu 
ilerlemek ve Metakıaı hat
baıa ıerilerine düşmeğe ça
l11mak Almanlar için belki 
de varittir. Fakat Yugoılav· 
lar bunu hesaba katarak 
bay le bir harekete karıı ce · 
aubi Sırbiıtaada topladıkla· 
rı orddlarının büyük kısmiy
le mukavemet edebilecekJe· 
riadea Almanlarla döıüşme· 
ri ıöıe alabilecekleri son 
haberlerden aalaıılmakta· 

dır. 
50VYETLERIN V AZIYETI 

SoYyetler gör&ılerini he· 
alı bildirmemiılerdir. Fakat 
Yaıoılavyanıa Moıkova bD
Jlk elçiıinia iıtifa etmeaiae 
we lhlrrada ıeri d&nmiye· 
cıiial beyan etmesine göre 
Sov11tlıria vaziyetinin ae 
olacatı tahmin edilebilir. 
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Milli Şefimiz __ .. __ 
ULUS: 

Tara blus2arp 
ve Keren 

yeniden 
bombalandı 

--o-- \ 

Kahire (a.e) - Keren ye
niden ve mütemadiyen bom
balanmııtır. 

Yugoılivya
nın Sıdney 

konsolosu 
istifa etti 

---o---.-
Londra (a.a) - Yugoılav· 

yanın Sidney konsolosu is· 
tifa etmiştir. Konsolosun iı· 
tifaııaın ıebebi, hükumeti
nin Almanya ile teşriki me· 
sai etmesindendir. 

Ankara (a.•) - Reiıiciim· 
bur ismet lııöaü dila saat 
16 da Çankaya köıkleriade 
yeni ineç elçisini kabul et
mitlerdir. Elçi Reiıic&mhura 
itimatnamesiai takdim eyle· 
(emiştir. 

Yu2osliv 
üçlü p 

Kabul esnasında Hariciye 
umumi kitibi Numan Mene
meacioğlu da hazır bulun
muıtur. 

--w-o--
Habeşlıtanda Adiı·Ababa 

ve Dıredaua arasındaki de
miryolu muvafakıyetle neti
celenen şidddli bir bombar
dımana ta\ıi tutulmuştur. 

24 • 25 Martta Iogiliz tay
yareleri Trabluıgarba hücum 
ederek hiikOoıet konaj'ıaı ve 
liman tesisatını bombalamış· 
lardır. 

--o--
Bir petrol sah- INCILIZ DO-

N ANMASININ 

12 adada Akarpanto ile 
Kalato tayyare meydanlarına 
hücum edilerek mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. 

Maltada düşman tayyare
lerinin pike uçuşuyla yap · 
takları h&cumlar ajır zayiat 
verdirilerek pllskllrt&lmDıtlir. 
2 tayyare dBşilr&lmtııtür. 

--o--
Yugoslav 
Nazırları 
Döndüler 

Belgrad (a.a)-Yugoslav 
bışvekili 8. Svetkoviç ve 
hariciye nazırı Markoviç 
Viyaaadan hareketlerinde 
Fon Ribbentrop ve Kont 
Ciano tarafından selimlan
mıılardır. 

Biraz ıonra ltalyao hari
ciye nazsrı kont Ciano da 
hususi trenle Romaya hare· 
ket etmiştir. 

Belgrad (a.a) - B. Svet
koviç ve Markoviç Belgıa-

da dönmüılerdir. Hükumet 
azası ve Dçlü pakta dahil 
memleketlerin sefirleri tara· 
fından karşılanmışlardır. 

-----o---
Benzine ispirto 
karıştırılacak 

Ankara - Benzine ispirto 
karıştırılmaıı hakkında ev
velce hızırlaamış bulunın 

kaaun llyıhasnn tıdilen yeni 
bir liyıha hızırlaamakta 
olduju anlaıılmaktadır. 

Yapılan tetkikat netice· 
ıinde benziue yüzde kırk 
aisbetiode yüzde elliye ka· 
dar ispirto karııtırılabileceği 
anlaşılmıştır. 

---o--
Japon hariciye 
nazırı Berlinde 

• • ranç gemısı 

batırıldı 
Londra (ı.a)-Bir lngiliz 

tahtelbahiri 8000 tonluk bir 
petrol sahranç gemisini ba
tırmııtır. Denizaltı deniz üs
tüne çıktıiı zaman geminin 
batmış ve baı tanfı deniz 
ilıtiine çıkmış olduğu görül· 
mnıtür. __ .. __ 
Büyük Millet 

Meclisi 
A1'kara (Husuai)-Büyük 

Millet Meclisi Refet Canıte
z.in riyasetinne toplanmıı ve 
ruznamede bulunan ziraat 
bankaıının sıöndereceği ha
zine paralarından posta üc· 
reli alınıp ahnmıyacığına 
dair bütçe eııclimeni maz· 
bataııaı taıvip ve Hıfııssıh · 
ha kanununda taıhihat ya-
pılmasını kabul etmiştir. 
Meclis Cuma günü topla-
nacaktır. __ .. __ _ 
Altın fiyatında 

tahavvül 
lıtanbul (Huıuıi) - Bir 

milddettenberi 24 ve 24,5 
lira araaında dolaşan altın 
fiyatları geçenlerde biıden· 
bire 24.60 a çıkmıı sonra 
tekrar inmiıti. Evvelki ıon 
yine bir altın fiatı 24.90 li
raya kadar yükselmiş ve dün 
bu fiat 24.80 liraya inmiıtir. 
Dün külçe altının gramı ise 
ilç lira 24 kuruı idi. 

--11a--

-o-

Aktlenizde 
yaptıiı hakkın 

da tafsilat 
--o--

Londra, (a.a) - Son Ak
denizde lngiliz donanması-

nın yapmıı olduğu barekit 
hakkında tafsilit gelmiıtir. 

Üç saffı harp zırblııı ile 
miktarı kifı kruvazar ve 
cleıtroyerlerden miirekkep 
bir filo lskenderiyeden ıa-

fakla beraber hareket et· 
mittir. Destroyerler en önde 
perde hattını teıkil ediyor· 
lardı. Yolda hücum eden 
bir d61man tayyaresi derhal 
d016riilmüşt6r. 

Filo vazifesini ifa etmiı 
kafile gemileri yerlerine ıa· 
limen varmışlardır. Şimali 

Afrika ile Yunanistan ara
:!lndaki yol emniyetli bir 
şekle sokulmuıtur. 

--ım--

KRAL PIYER 
TAHTI ELiNE ALDI 
-Bıştarafı 1 nci sahifede-

larının şakaklarına dayınmıı 
b r vaziyet vardı. 

Belgrad (a a)-Royter bil
diriyor : 

Torununu ze
hirliyen kadın 

hakkında 

27.006 talebenin okuduiu 
mektepler kı patılmıı ve ta
h.belerin ekıeriıi ırev ilan 
ilin etmiıler ve caddelerde 
lagiliz milli marşını ıöyle-

yerek ıezmişlerdir. DBa ge· 
ce yarııı Belgradda zahiri 
bir sükunet yardı. Mıhalli 

n\imayiıler polisler tarafın• 

dan dığıtılmıştır. DlakO 
atimayiıleria en mühimi Sov· 

Ankara - Evvelce illan· 
bulda bt~ aylık torununu 
ztbirliyerek öldürdOğlinden 
30 sene hapse mıhkfım olıa 
Luka kızı Emerfiyanın has· 
tahjına binaen yattığı iki 
tene kifi görUlerek müte· 
baki cezasının affı heyeti 
vekilce kararlaştırılmııtır. 

--am--

yetler Birliği anoade yapıl· 
mıı ve binlerce nlimayiıçi 

yaıaıın lnıiltere, yaıaıın 
Sovyet Ruıya, kahrolsun 
Hitler, kahrolsun Mussoliai 

Falih Rıfkı At•1 
Yugoslavyanı• 

muafiyetli vaziyeti•I 
mana kadar mub 
bileceği, veya ba 
ne suretle inkitaf 
Balkanlarda cer•Y .. 
olan muharebeleri• 
sine bajlıdır. Yal 
duıu, Arnavutlakt• 
me1i bilha11a keadl 
için tehlike teıkil 
yaya karıı muv• 
mlicadele eden ~ 
aın milıktll mevkidt 
ıını güç haımed 
kat devlet taabbl 
emrivakilerdir ki 1111 
resmi ve kati ~-,. 
aldıktan ıonra o~~ 
netice ve tesirler~ 
mek pek zorla~la 
olabilir. 

Hük6met murıla 
çüzlü p~ lstı lmı• ., 
sonra, Yugoılavy• * 
tın, biraz nazhc• 
iıter iıtemeı bir 
Pakt taraftarları, • ..J 
ni ve mesuliyetlefl"' 
mak için bunda• 
kı ve orduyu dıbl _, 
intı baa setkedeCP' 
yetlerde kusar • 
dir. 

Bütün bualarl~ 
bunca ef kir tet• ~ 
ınıdı vukubulıc• 
ıartlı bir teabbld.., 
rar ifade etmeclit'"' 
he edilemez .. 

_.-

YENi SABAH: 

ıork . saıaıt 
·eeuannı 
Hüseyin Cabi~ 

Dünya blkidl11' 
Avrupayı ateı• 

emperyalisti içi• 
Sovyet birliiioİ• ,.t 
dığını, bu iki kO 
da ıiliblı bir ibt 
g&rmek çok tıtb 
Baınn bu e111••1

• 

ğine bfttftD d811J' 
yor. 

Ali Riz• 
dahiliye 
teşarı 

Ankara (Hol 
sızlığa biaaeD 

Berlin, (a.a) - Jıpoa ha
riciye nazırı Matsuoka bu 
glln Berliae gelmif, Alman 
devlet reisi ve hariciye 
nazırile temaılara baıJa .. 

B ı çak teşhiri diye bağırmıılırdır. 
lkiçeımelik caddesinde Meh· Dr. Fahri Işık 

nan dahiliye f ~ 
teıarı Etem />.1 
viliyetiae tıyi• 
yerine Emaiy•t met ojlu Mehmet ıebepıiz bmlr Memleket baıtane1I 

olarak lbrahim oğlu HUse- Rontken mDteba11111 
yine bıçak teıhir attiiinden Roatken n ElelPtrlk teda•lıl 

rapıhr. ikinci 8e1Jcr Sokalr 
yakalanmııtır. ... N" TELEFON. 2~2 

........ 
dDrll AH Riı• 
lecektir . 


