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B. Eden Beleg
rada 2'İtmemış 

---IB--
Belgrad ( a.a ) - Avala 

•jınıı bildiriyor: 
iyi haber alan Yugoslav 

makamatı lngiliz hariciye 

nazırı B. Eden ile general 
Dilin Yugoslavyaya gelerek 

görüşmede buluoduklarındao 
malfımattar değildirler. 

Bir kısım ecnebi matbuatı 
ile radyoları uydurma ncş · 
riyat yapmaktadırlar. Guya 
ekalliyetlere taarruz edildiği, 
iki Alman köyüniln yakıl· 
dığı, ekalliyetlerin il-

tica etmiş oldukları orman· 
ların ateşe verildiği 10 
Almanın öldürüldüğü ve 

tevkifat yapıldığını işae 

edilmektedir. Bütün bu ha

berlerin menbaları Yugoıs ... 
lavya değildir. Bu propa· 
-----

Yun n Kalı 
Edenle Görüştü 

------
Londra, ( a.a ) - Atina 

radyosu B. Edenin bugün 
Yunan krah tarafından ka
bul edildiğini bildirmiştir. 

Ankara, (n.a) - Bir ajan
sın Berlin siyasi mahfillerin-

den öğrendiğine göre Iogil· 
tere hariciye nazırı Antoni 

Eden Belgrada muvasalat 
etmiştir. 

Kendisine Iogiliz ordusu 
genel kurmay başkaııı Ge· 

neral Dillin de refkat ettiği 
ve Yugoslav hükumeti erki· 

nile temaaa geçtikleri tah
min edilmektedir. 

gandalar baştan başa uydur
madır. Bilikis Yugoslavyada 

emniyet ve asayiş ve sük ün 
hükum sürmektedir. 

Beledive meclısi 
dün toplandı 

111111111111 ----

YEN I BUTÇE 2,081,000 LiRA 
ÜZERiNDEN AZIRLANDI 

- - Belediye Mecliıi dün öğ-
leden sanr saat 16,30 da 
Belediye Reisi Dr. Behçet 
Uz'un reiılğinde top!anmıı 
ve Nisan mesaisine başlan. 
maıı münasebetiyle Dr. Beh· 
çet Uz kısa bir nutuk söy
liyerek demiştir ki : 

- Bu içtima devrimizin 
en mühim işi, 1941 bntçesi
dir. Yeni yıl bütçesini yük
sek huzurunuza qrzediyorum. 
Belediy~ işlerine ait bütçe
miz 1.381.321 lira üzerinden 
baıırlanmışbr. Yeni yıl büt· 
çemizin varıdatında geçen 
seneki bütçtye nazaran 
150 821 liralık bir lenakus 
vardır. Biliyorsunuz ki geçen 
ıetıeki bütçemiz 2.232.000 
lira idi. MOlbak bOtçeleri· 
-D•uamı 2 inci sahi/ede -

Matsuo a 
Musolı e 
gö üş üler 

Japon Hariciye Nazm 
MATSUOKA 

Roma (a.a)- Japon bari· 
ciye nazırı Matsuoka ile 
Kont Ciano Venedik sara
yına giderek Musolini ile 
görilşmüşlerdir. Musolini ile 
Matauoh sarayın balkonu-
na çıkarak alkışlıyan balkı 
selamlamışlardır. 

Maltaua atılan bomba
lardan hasar uoktur 

Kahi e (a.n) - Orta şark 
logiliz kararg hının tebliği : 
Düşmnn tayyareleri dün 
Malta üzerinde keşif uçuş
ları yappHşlardir. Atılan 
bombalardan basar olma-
mıştır. 

B. Suat Yurdkoru 
gene ajan 

Bölge başkanlığı istifasını 
kabul etmediği için 8. Suat 
Yurtkoru futbol ajanlığı 
vazifeıini yeniden :kabul 
ederek ifaya baılamııtar. 

~· ıb, Neıriyat 
Amiri ve Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Senelik-7,5 Lira 
6 Aylık 4 ,, 
SAYISJ (100) PARA 

Moskova (a.a) - Sovyet 
Rusyanıo en mühim gazete· 
si olan Pravda Yugoılav 

hareketinin Moskova tara· 
fından tebrik edildiği hak· 
kında çıkan şayiayı tekzip 
ederek diyor ki : 

"Böyle bir tebrik yapalmıı 
değildir. Fakat muhteıem 
bir mazisi olan Yugoslav 
milletin bugünkü hareketi 
hiç şüphe yok ki tebrike 
layiktir. Eğer bugüne kadar 
bu tebrik yapılmamıııa bu· 
nun hiç bir kimsenin aklına 
gelmemesinden yıpılmamıı· 

tir." ..... _ .. __ 
ge denizinde 

bir adaya bom
ba atıldı 

Atina (a.a)- Yunan Em
niyet nezaretinin tebliği : 

ltalyan tayyareleri d&n 
Ege denizinde bir adaaın 
önünde bulunan sandallara 
bomba tmış ise de hiç bir 
hasar olmamıştir. 

Si ir harbı 
mevzulu 

k nferans 
Arkadaşlarımızdan deterli 

hatip B. Mümtaz Faik Fealk 
Cuma günü akıamı saat 
18,S te lzmir halkevi••• 
"Sinir barbı,, mevzuu iae· 
rinde bir konferans vere· 
cektir. 

Arkadaşımız, vaki ola• 
ric üzerine, Cumartesi ti
nli akşamı saat 21 de Kar
eıyaka halkevinde de Wr 
konferans verecek ve me'f• 
zuu ''Harp cepheleri" tetkd 
ede~ektir. 
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.-ŞE H i A HA BE AL E AI_ 

BELEDiYE MECLiSi 
DÜN TOPLANDI 

.... --·----
- Baıtaralı 1 inci aahilede -

milden mezbaha bütçesi 345.150, otobnı 
ve tramvaylar idare b6tçesi 489.000 foar 
b8tçesi 162.000 lira üzerindt~ tanzim edil· 
miıtir. Varidat ve masraf mfitevazindir. 

Belediye daimi encümeni, bazı varidat-
taki tenakusu nazarı dikkate almıı, halk 
hizmetlerinin de tamamiyle ifasını aöz 
ln&nde tutarak hüsnüniyetle ve uzuu ıü· 
ren çahımalardan ıonra mlilhak b6tçelerle 
birlikte yeni yıl bütçesini 2 081,000 lira 
&zerinden haznlamııtır. Muhterem meclisin 
bDtçe Uzeriadek i tetkik ve müzakereler 
e1aaıtnda halk hizmetlerini n uarı itibare 
alarak icap eden e1aılı karırları alacağı 
tabiidir. Bu kararlarla tenakus eden vari
dabmızın telifisi belki de mümkün ola-
caktır. Yeni b&tçemiz mütevaıindir. Borç
lar nazarı itibare alanmııtır. Bu ıarsıntısız 
Ye normal blitçede lmme hizmetlerini gör· 
mek için ltbumlu talısiaat aynlmııhr. Bi-
tin balk hizmetleri normal olarak görnle
cektir. 

Blltçeyl, tenıip buyurulursa bütçe encü · 
meaine verelim. Evveli orad~ tetkik edil
•İa. 

Reiıia bu teklifi kabul edilmiı ve ruı
aamede başka madde oımadığından önü· 
mlzdeki Pazarteıi gilu6 toplanılmak liıere 
celseye son verilmiştir. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Sebze ve meyva 
Daimi baıauı uaıamauın çaresi 
Viyaaada hıfz111ıhha pröfeıöılerinden 

doktor Anton Müller, mecmualudan birine 
yaıdıi.ı bir makalede bol sebze ve meyva 
yemenin faydalarından bahsederek şunları 
yazıyor: 

•Havalar ıııoınca, yenilen yemeklerde, 
ıayri ihtiyari olarak, değiıiklikler olur. 
Etti ve yağlı yemeklerdense ıebıe ve mey
valar tercih edilir. 

Bunun sebebi fazla etin ve yağların ka
raciğeri, böbrekleri ve kalbi yormasıdır. 
Tabiat inıaaı bol sebze ve meyva yemej'e 
ıevkederek vücudunun hafiflemesine tokıin 
denilen zehirleri ihraç etmesine yardım 
eder. 

laaan yalnız yazın değil kışın da az et 
yerse çok istifade eder. Yapılan istatistik
lero göre eti az, sebze ve meyvayı bol 
JİJeDlerin ömrü uzadığı, uzun miiddet 
ıeaçliklerini mahaf aza ettikleri anlaıılmıı· 
tar. Bu o kadar doj'rudur ki ihtiyarlar 

1 
kendiliklerinden et yemezler. Sfit, meyva 
Ye ıebze ararlar. 

ı' 

, 

Sebze ve meyva yemenin diğer bir iyiHği 
de ahllk fiıeriadeki tesiridir. iyi huylu, 
tatlı sözlü, aızik olan insanlar umumiyetle 
bol sebze ve meyva yiyenlerdir. Eti çok 
•eve11 ve yiyenler hırçın, kavgacı ve hid
detli olurla,, Evlenecek olan renç kızlara 
tavıiye edeceğim şeylerden baılıcata şudur: 
Kocalannızı ıebze, meyva, silt, yumurta ile 
besleyiniz. Bunların hazmı kolaydır, kocanız 
daima glller yüzlli olur. Ağar yemek yiyiac~ 
1Bç hazmeder o zaman hırçnı olurlar. 

Kocan111 fazla etle besleneniz, yırtıcı 
lt•J•anlar, kaplanlar gibi olur, hiddetiae, 
'llddetine tahammOI edemezsiniz. Fakat bu 
ılslerimde size de hi!se vard1r. Kocanızla 
\1nl yemeli yiyeceğiniz için ıiz de ayni 

a1lan aluııaız. Fazla et yerseoiz geçim
Wllk çolr çabuk bıt gösterir. 

s.a.e ~• mıyvaya rajbel eclır1laiı, clal
•1r baJe71 lçl•dı yaflrllDll·n 

lnönü zalerinin 
yıldönümü 

. -- .. 
DlİN HALKEVINDE BUYUK 

BiR ~llERASlM YAPILDI 
İnönü zaferinin yirminci her türlü fedaklrlıia hazır-

yıldönümil münucbetiyle dün lık kararından doğaıoş bir 

1 
Halkeviade merasim yapıl- kahramanhk ordusu halinde 
mışhr. Mer11imde Vali Fu· bütün milletçe lnönünün 
ad Tukaal, Mustahkem Mev· emrindeyiz .. " 
ki Komutanı General Mah· Müteakiben Lise müdilr 
mut Berköz, Parti MGfettiıi muavinlerinden Sait Odyak 
ve lstanbul Mebusu Galip tardından "ikinci Inönü 
Bahtiyar Göl:er, Belediye muharebesinin tarihi tefer· 
Reisi Doktor Behçet Uz C. ruıtile üstünde durma ve 
H. P. Viliyet idare hey'eti netice,, mevzulu bir müsa· 
avukat Münir Birsel ve ka· habe yapılmııtır. 
)abalık halk bulunmuştur. ikinci Erkek Lisesi tale· 
Meraıime lıtiklll marıiyle besinden lbrabim Olgun 

başlanmıı ve Atıf inan tara· "İsmet lnönü için", Kız Li· 
fından "İkinci lnöoil muha· ıesi talebesinden Bayan Gn-
rebesinde dünya ve vatanı· zin Akbış "Nisan 1921 in 
mızın durumu,, mevzulu söy- eşiğinde", Ege Liseıi tale-
lediği nutukta bilhassa de· 

besinden Nuri 11lnönü,,, Kız 
miıtir ki: ' 

"Rublarımııın en temiz mualJim mektebi talebeıin· 
duygularile Inönüae bağlılık, den Bayan Kimran "Türk 
milli vaıifelerc bağlılık, ıe- öğün, çahş, güven.. isimli 
ref ve istiklalimiz uğrunda şiirler okumuılardır. ---Çekirgeler he- Paraşütçölere 
men imha karşı 

d•ı k Karşıyaka civarında mof-e 1 ece ruz tayyarelerden indikleri 
Havalar iyice ısındığı ıçın farzoh.:DaD paraşütçülere kar· 

Ziraat müdürlüğü. geçen se· ıı yapılan tecrübe tam bir 
ne çekirge zuhur eden mın· muvaffakıyetle neticelen mit· 
takılarda tedbırler almıştır. tir. Sivil ekipler ve diğer 

Çekirge çıkan yerlerde müdafaa ekipleri paraşlltçü· 
seri mücadele tatbik edile· lerden çoğunu dahı havada 
rek bu muzır haşere hemen iken imha etmiş, yere inea-
imha edilecektir. leri de yetiıerek yakalamıı· 

--•-- lardır. __ .., __ 
Gelenler, Gidenler Yarınki 

Konferans lzmir mebusu B. Mehmet 
lstanbul Univcrsiteai Fen Aldemir Ankaraya, Aydın 

fakültesi döçentlerinden B. mebusu B. Nazmi Topçu-
Tarık Artel tarafından yarın oğlu Aydına, Denizli mebuıu 
saat 18 de lzmir Halkevi B. Yusuf Baıkaya Denizliye 
saloDunda "İlim dili Halk gitmiıler, Manisa mebusu 
dili" munulu bir konferans B. Saim Uzel Aokaradan 
verilekcektir. şehrimize gelmiılerdir. 

ı ~ - BUGÜNDEN-llftlAREN ~ ı 

f ELHAMRA Sinemasında i 
ı Zevkine doyulmaz bllyük bir neı'e proğramı takdim ederı 
:(1)Yalaız çocuklar tarafından, çocuklar için yaratılmıı l 
ı güzelliğine doyulmaz Müzik- Dans· Aşk • Şarkı filmi: 
:9 b ç• kJ •Yaratanlar- Judy Garla od ı 
ı 8 ar 1 Ce erlMickey Rooney ı 
ı(2)Sürü.kle~ici htyecaolarlaffayat Gu••zeldı•rı 
ı nefıs bır •ık macerası ı 
ıFraosızca -Yaratanlar· Claodette Colbert • James Stevvartı 

TELEFON: 3646 

i Tayyare Sinemasında 
ı 2 Nisan 1941 Çarşamba güannden ıtibaren 
ı Tilrkçe sözlü • Sazlı - Şarkılı 

i DOKTORUN AŞKI 
ı Mtimessilleri: Emin Rııık - Snleyman Necip .• 
1 Okuyanlar: Miiaeyyen Senar • Maıtafa Çağlar .. 
ı Ayrıca: Gayet g81Daçl6 • Muıikili Çingeneler barı .. 
ı Mftmesıilleri: Emine Rııık - S&leymaa Necip .. 
ı Cumuteıi pazar laleri 1,15 de ba lu 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
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ALMA 
CASUSLA 
AMERiKA 

(107, 

Fakat kocasının onun yannıd• 
ğını, her halde bir felakete mar0' 

olmaıı ihtimali cevabını aldı. 

Madam Gribi ifadesine devadl 
dedi ki: 

Muoguo beai aldatmadığıadaa ~ 
mın onun evi ııde olmadığındaa 

dum. Kocamı ıı Gestpo tarmfıad~•d 
dı2ı keanatiae vardım. Onun ol 
üzere Almanyaya kaçırıldığı kal' 
kuvvetleodi. I' 

Madam Gribi sustu. O da, ııbl 
Tuna da ıü'1iite daldı. Her ikiıi d• 
yordu. 

Tarro batını kaldırarak: 

- Madam! dedi. Ben mis Maoi:,. 
bp dinliyceğim, kanatimi ondan •0 

bit edeceğim, dedi. 

B. Turro iki kadıaı da dikkatle i 
ton ıoara dotkor Griblin kaldarılıP 
dığı nazariyesine kapıJdı. 

Çünkü miı Muogun ifadesi bll 
yeyi kuvvetlendiriyordu. Bu da iki ~ 
ifadelerindeki irtibattan ileri reliJO 

Bu kadınların birbirine uygaa o1" 
deleri fevkalide bir akv'aya ııhit 
du. 1 

Fakat ne idi ? Doktor ne oımuıtll 
nunln beraber vakit te gaçiyordl1· 

Uzun uıadiye düşünmek zam•111d• 
Her halde seri, hem de pek ıeri ~ 
mak lizımdı. Doktoru bulmak gere 

Taırro derhtl tahkikata giritlİ· ;; 
adlı Alman v.aparunun Nevyorkt•11 

uzaklaıtığanı öğrendi. ,-
Hemea vakurun acenteaiae telefo 

verdi. 

- Alo, alo, burasl federal 
bürosu. 

- Ne •ar bay Turro? 

- Rica ederim, hemen şimdi 
Bremen vapurunun kaptanın• •0 

0 Doktor Gribi vapurda mıdır? 

Bu cev.ap geçikmedı. Griblin bilui' 
sıfatiyle vapurda olduğa bildirildi· 

Turro meseleyi devlet hukuk 111 

miıter Damingana telfonladı. 

- Sonu oar -
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- Yapma lbr bim. 

(HALK.iPii SESi) ---

• 
ı 

- Ne olur Halmiş ne 
olur? Aç ban 'göğsünü. Ç k art yor. 

- Açayım; fakat dudak
larımdan öpsen d ha iyi 
değil mi? 

- Senelerdcnberi duyma
dığım o ten kokusunu bugün 
k na kana d.uymak ve kok
lam k istiyorum. 

H imiş göğaünO nç rck 
bütün vücudunu İbr bimin 
kollars arasına bsroktı. De
likanlı kol rının arasındaki 

n zik vücudu ıkıyor, öpü
yor, b ttA öperken acıtmak 

istiyordu. Göğ ün kaborık 
yerlerlerine konup, çekilen 
dudaklar; bir penbe ipekli-

nin üzerine dilşen lekeler 
gibi iz bırakıyordu. ince 

bulutların arasına saklanan 

ay, mahcup naz rlarla bu 
manz rayı seyrediyordu. 

Uzakt n işitilen bir kam
pan sesi gecenin sükuae· 

tini yırtarak hareketsiz bir 

vücud üzerinde mengene 
gibi sıkılan koli rı gevşetti. 

Çünkü bu çan sesi, Olg 
gemı ının h reketine bir 
saat kaldığını bildiriyordu. 

iki sevgili derhal toplanıp 
korodan yrıldıl r. İbrahim, 
Halmiş, ablaaının evi bulun-

duğu sokak başın k dar 

götürerek koşar dımlarla 

gemiye döndü. Onun gemiye 

girip, ar dan bir kaç da

kika geçmesile korodaki 

gölgenia de gemiye girdiği 

görüldü. Bu gölge bir ya
bancıya benzemiyordu. 

Yarım saat sonr Olg 
demir 1 r k, mebt bın akis· 
lerile kuc klaş n m vi Tu
n nıo, mavi suları üzerinden 

akıp ğitmeğe b şl dı. Gemi 

tayfaları o gece saat on 
ikiye kedar lbr bimin şere· 

fine tertip edilen eğlentiye 

emsıılsiz bir cookunluk ver
diler. Eğlenti bittikten sonra 

herkes i tir hate çekildi .• 
lbıabim de k ptanın k ma-

raınna bitişik küçOk odasına 

giderek, içtiği ar bın tesi· 
rile uyuş n dim ğını dinlen
dirmek için y tağına uzandı. 

-Sonu var-

B llıkuyud Sucu sok ğın· 
da cele ucuz s tılık 56154 
No.lu iki evi görm k iıtiyen• 
ler sokak karşısında b kkal 

.Ibrabime mlıracaıt etsini r. 
5-2 

Cenubi Amerika şehirle
rinin ııüfusu son z mcnlar· 
da çok artmıştır. Bunlardan 
bir kısmında doğum oisbeti, 
Avrupa harbi başladığı za
mana kadar pe azdı. Bu 
b2l büyük en işelere s bcp 
ol.ııuşlu. H rp b şl dıkt n 
sonr birdenbire doğum ni& .. 
beti artmıştır. 

Diğer tar ftan cenubı A
meı ikay dünyanın dört bir 
tarafından muhacirler akm 
etmektedir. Muhacirler için 
birçok kayıtlar mevcut ol
makla beraber bunlar şim -
fi Amerıka kadar şiddetli 
değildir. Bu sebeple birçok 
kimseler Cenubi Amerikada 
yerleşmeğe imkan buluyor· 
1 r. 
Şon bir nüfus tahririne 

göre Arjantinin merkezi 
olan Buenos Airesin nüfuıu 
iki buçuk milyonu bulmuş· 
tur. 

-o-

alı y 
örde 

• Jj 

Macaristauda Theiss nehri 
boyund ki sazlık sulard 
olt ile balak vlameğa çı
kın bir adam garip bir 
tesadüf ol rak b tık yerioe 
semiz bir yabani ördek ) -
k lamıştır. 

B hkçı oltayı tarkcm 
sazlık içindeki ördekler 
ürkmüşler ve uçmuşlardır. 
Bunl L"dMn birinin boynuna 
olta takılmıştır. 

S zhk arkasınd ne oldu· 
ğuuu hayretle görmüştür. 

Akşam çocukl rsna balak 
kızartması yerine ördek kı
& rtması ziyafeti ç kmiştir. 

r. Fa ş 
lzmir Memleket he.ıtaneııl 

Rontken mütehn11uu 
Rontken ve Elektrik tedavlal 
yapılır. ikinci &eyler So ıık 

'C9 r..ı,. TRı .FON. ,S4~ 

Keçeciler H cı Sadull h 
efendi okağınd SBlih 
Gazoz fabrik sı karşısında 

Bu Ote ler lzmirin e 
temiz ve en ucuz oteli ri
dir, lzmire gelen bfitün 
misafirler bu ot llerd 
mı1aflr olurl r. 

2 Niıan 1941 

SESi H SESiDiR 

ahve C eliyor ••• 
Tramvayd biri dmişti: .. Hazırolun kahve geliyor!" Bri 

diğeri: "K hve geliyor, anlr. lrm. Fakat hazırelun ne de
mek? 11 Diye ıordu. Birinci cevap verdi: 

Hszı, olun, çüoki gelecek kahveden size de nasip olup 
olmıyacacağı belli değildir. ÇOnkü k hve gelecek, tüccar
lar tevzi olunacak, her t cir bunun bir kısmını kanuni 
fiy ti perakendecilere verecek bir kısmını da ihtikar hır-
ıile gizli satmak üzere saklıyacak perakendecilerde ayni 
nazariyeyi güdecekler, kelh felli kıyafetinizle müracaat· et-

tiğiniz z man "kQhvc kalmadı., cevnbile sizi ıavacık, o 
malini kanunun ve belediye oarhıaın ruhunu bilmimen 
köylülere, zavallı saflara kilon.nu üç lir d n satmak kay
gusua düşecek, meker ki belediye kahveyi sıkı bir mOra
kaba ltıoda tevzi yolunu temin etsin .. 

Bu mütafo pak de hlacak bir şey değildir. Eğer bele
diye bu işe el kouıazda memlekette binlerce ton kahve 
v rmış gibi tüccarı ve per kendeciyi keyfine bırakırsa 
'

1

h zır ol" umaodasıoı veren bu vatandaşın ihtarı dotru
dur. 

Bu meselelerde pek büyük bir hass siyet ve titizlik ı&ı· 
terep fa 1 valimizle, çalışkan belediye reiıimizin k•bıve 
tevziat ve satışı işlerinde de muhtekirlerin ihtiraıla11nı tat
edecek açıkgöılükleıine meydan vcrmiyeceklerindea 
eminiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

herin ılosuna 
10 KURUŞ ZAMMEDILDI .. ..... 
Ank re, (a.a) - Koordi· 

nasyon heyeti in 130 s yıh 
kar rnamesi mucibince şeker 
fi tleriae 2 N san 1941 Çar
şamba akşamından itibaren 
kiloda 10 kuruş aam yapıl
dığından badema alım satım 
muameleleri bu fiat esasına 
göre cereyaa edecektir. 

Şeker alım ıatımile ittigal 
eden tic ri müesseseler veya 
imalitında şekeri iptidai 

madde olarak kullanan sn~P.i 
müesseseler mılli korunma 
kanunanun muaddel 31 nu
maralı maddesine tevfikan 
bir Nis n Salı akşamı tica
rethane, mağaza, depo, aa-

bar ve imalithınelerile şube 
ve komisyoacularında veya 
sair yerlerde mevcut teker-

!erinin cinı ve miktarlarıaı 
gösterecek bir beyannameyi 
2 Nisau 1941 Çarşamba ak
şamına kadar mahalinin •• 
büyük mülkiye memuruna 
bildiımeğe mecburdurlar. 

Ellerinde 103 kilodan az 
şeker bulunanlar beyanname 
vermiyecekleıdir. 

Sınai müesseseden maksat 
muamele vergisi kanuauaaa 
5 inci maddesinde tarif edi
len müeaseselerdir. 

1 Nisan Salı günüadıa 
evvel satılmış olup heallz 
müşteriye teslim veya göı· 
terdiği mahalle sevkedilmi· 
yerek bayi eliade buluaaa 
şekerler beyannameye der
cedilecektir. Bayiler bu ıe· 
kerJerin fiat farkını miıte· 
riden alırlar. 

---------------------------
300 

1 
AHKÖM NAFIA ISLE-

D ÇALIŞTIRILACAK 

lstanbul - N fıa Vekili general Ali Fuad Cebesoy ıeh· 
rimizden Ankaraya dönmüştür. 

General Ali Fuad Ceb soy vukubulan beyanetında, mah· 
kiiml rın N fı iş1eıinde çıhştırılmal rs iıinin ikmal olun
duğunu, yakında 300 mıhkümun çalışhrılmağa baılanılaca· 
iını söylemiştir. 

vrupa yüksek san'atlar 
ekt binden diulomalı 
(Kazım Sa güder) 

Kemeralbnda Meserret oteli karşısında (67) numarah 
mağaı sında en ıon modaya uygua kadın ft erkek elbiaeleri 
dikm k ve mevsimin modern komaılar aatmak •uretl1I• 
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RADYO Yeni Yugoslav ltalyanlar da Atinada Türk Musavvaııılt 
GAZETESiNDEN hükô ti ta- Yugoslivya- elçiliği önünde teslimi pe~ 
Yugoslav meselesi dünya mamİle &zİm• dan ayrıldıl l S&mİmİ teza• yakıodlt 

efkirını alikalandıran en kA b• h tf h -- -- hu··rat yapıldı --•--
ehemmiyetli mesele alm kta ar l 8 1 8· Triyeste, (a.a) - bu aa· 1 
d~vam ediyor. 1o~mz bari - reket almı~tır bıh 300 ııaıyan ikinci trenle --m-- Alınan 800.eslr n 
cıye nazırı Antonıy Eden l '-" Yugoslavy don gelmişlerdir. Atina (a.a) - Kalabalık Slnda bı"r ıı·va ki 
genel kurmay başkanı ge· 1\ -- -- S raybosoadaki ltalyanlarda bir halk kitlesi, Türkiye el· 
aeral Sia Con Dillin Belgr•· 1 ~ondr.a, l (a:a) - Ro!: kamilcn Yugoslav toprakla· çiliği önüne va~a~ak .!~rki- danı da flf 
da gittikleri haberi bütün t~rı~ . dıplomatı~ muharrırı rını terketmişlerdir. Halen ye Cumhurreısı lnonu ve 
Dikkatleri belgrad üzerine " b~d~rıyo~ : Yeoı . Yugo~Jav Belgradda ftalyan elçisi ile Türk milletini selamlamıştır. -1P,--
çekmiıtir. Almanyanın artan huku~eb tamamıyle azım· elçilik memurları bulunmak- Türkiye Büyük Elçisi te· Kahire (ı.a) - pi• 
tehdit ve tazyikleri karşı- kir bır ha~lı hareket al':-a~- tadır. zabfirat yapanı halka teşek-
ıında lagiliz hariciye nazırı· t~dır. y ~nı Yugoslav huku. o-- kür içiu birkaç defa balkon- şam neşredilen bir d 
aın Belgrad hükumetiyle gö· tı sulhu ~dame etmek bütün da görülmüş ve balkı se- tebliğte Britanya or 
rilımeler yapmak iıtemesi komşularıyle sıkı ve dosta- INGILIZ TAY. Iimlamışhr. Eritreoin merkezi ol••tf 
tabii görOIDr. Fakat bu ba- ne mün~sebetlar~e A b~l~a- ---o--- mara ıehrini zaptetıll 
ber Berlinden verilmiştir. ~~k. ve bılh~ ·~ sıyası ·~tık: y ARELERI ltalyan donan- dir. 
Ve henüz Belgraddan teyit lalını ve mu kı tam~m~yctı Şimdi ııra Musav•• ,af 
edilmemiştir. muhafaza tylcmek ıslıyor. Bremendoki deniz tez- ması işi i mna gelmiştir. Bur•fl 

Dlin akşamki ıon bir ha- : e~i Yago lav hükü.m~ti düşmesi pek yakındır• 
bere göre Hırvatlarla Sırp· uçlu paktı reddetmemışhr. aahlarını bombaladılar Sene sonundan evvel 1 
lar anlı•mı•lardır. Bulgar Fakat bunu_ obj.ekt.if bir Britanya ordu arı 18 

y y d b k b d kk Londra ( s.a ) - logiliz bitı"rmeg"'e Ç811'8G8D"'IZ taraftan Rodolof g& 
radyosu neşriyatından Yu- tarz 8 .ve uyü ır . 1 

.. et· hava kuvvetleri Alman ve V 8• 
ıoılan bidiıeleri yüz.ünden le htkık eylemekte~ır. Eger Alman işgali alhnda bulunan ls.kenderiye (a.a) - lngi- rinden Adis-Ababa ·Ji• 
Bulguriıhnda endiıeJer mev· bu paktın maddelerı Yugos· yerleri bombalamışlardır. liz doo•nmıuı Akdeniz filosu yürümektedirler. lagı 
cat olduğunu hissettirmekte· lavyayı bar~e sürükleyecek Bremendeki deniz desti· başkumandanı amiral Kanin- vetleıi Adis - Ababl1~ 
dl·r. Bu radyoya ao"re Yu- ve Y•. but hukümra.nlık h.ak· kilome!re yaklaımııltl • giblariyle Emdendeki sanayi gam, son deniz zaferi müna- bit 
ıoılavya meselesi Çekoslo- ları ıle tezat t~~kıl. eyhy~- müessesata ahlan bombaıarla sebetiyle şunları söylemiştir: Asmara modera f 

vakya meselesi gibi balledi- cek ta~hbüt.lerı_'h!ıva etmı· çok ağır hasar y•pauştır. "İtaJyıın donanması işini olup bir telsiz iıta•1°' 
lecektir. Yugoslav kabine· yorsa Sımovıç hukumeti pek Londra (a.a) - Dün in· sene sonund n evvel bitir- dır. Aımaranın nDf0~ .. 
ıiade devlet naxırlığına ta· muhtemel olarak sabık bü · giltere üıeridde 4 Alman meğe çalışacağız. ltalyanJar mal zamanında 2~ .,.... 

· d'I B G b ·ı · kümet azalarının imzalarını b b d · d yıa e ı en . a rı ovıç om ar ıman tayyaresı ü- Jutlanddalsi şekilde tuzağa idi. 
Moıkovadan hareket etmek ret için bir şey yapmıyacak- şürülmüştür. Münftriden uçuş düşmüşlerdir." .ı' 
lzere iken kendiıine Moı- tır. Maamafih Yugoslav hü· Al ı · Musavva ile AııJJ 

yapan man tDyyare erı ---o--- sı lOO k'ılometre 0 JoP 
k d 1 • 1 k k 1 kfimranhk haklarını haleldar k h'Jfa · b b t ova a e çı o ara a ma· şar sa ı wrıoe om a a • d . . 

1
• nıdıt• 

ıı l&zumu tebliğ edilmiıtir! edecek ve yahut Yugoslav- mışlarsa da hasar çok cüzi- Para borsası enızın son ım• . ,ıı 
Yagoı)ayyanın bu ınrada yayı arzu hilafına barba ka· dir. lstanbul _ Para borsası Son defa 800 eıır bit 
Moıkava elçisini v•zifesi ba- rıştırabilecek her hangi bir Dün gece Londra üıuin· dün merasimle açıldı. ilk ve esirlerin arasıad• 
tından ayırmak istemediği meıuliyeti kabul etmemeğe de bava faaliyeti pek hafif muamele Ergani tahvilleri kumandanı da buloll 
anlatılmaktadır. azmetmiş bulunmaktadır. Bin· olmuştur. üzerinde yapılmıştır. dır. 

Izmir beden ;::~;. t:.~:;:~~
0

·~:~, ~~ Arn~-;~wtl kta P. MECLiS ·GaueuNP.~ 
iki esaslı şartı haleldar et· 11 mükellefleri miyecek namuslu bir muabt- İki italgan taburu ta Ankara - Cümühuriyet Partisi Meclis grubu b .. eY 

Her ay toplanmHı mütat de ise Yugoslav hükumeti • vekili Hilmi 0Hnın reisliğinde toplandı. Kür•uc 
I· olan beden terbiyesi istişare bakımından biç bir ihtilil mamen imha edildi başvekil doktor Refik Saydam, şekerin satıl d~ 

heyetinin evvelki gün böl- tehlikesi yoktur. ( Bu sabahtan ) itibaren OD kuruş zamıJJe ,d 
d Ati na - Londra radyosu ve bu on kuruştan üç kuruşunun masraflara he••P ~ ... , 

ge e toplandığını yazmıştık. ---o-- 8 15 uı• 
, resmi tebliğ: Arnavut· §'ini söylemiş ve Grup heyeti başvekilin izahatını 111 

Bu toplantıda mükelleflerin Belegraddan lukta devriye ve topçu fa- kabul etmiştir. 
çahıma tekilleri hakkındaki aliyeti vukubulmuştur. ~~~!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~ 
program üzerinde görüşme- 1000 Kadar ~ ~A 

Kaçan düşmandan 80 esir 7 S VE '-9 " Jer yapılmış ve lzmir böiıe· 32 32 ~ 
ıiaia çalışma programı mu · Alman Buda- alınmıştır. Pazart si güoü . . 1 

iki ltalyan taburu tamamen DOQUMLULA._, nfık görülmfiştür. P 
t d imha edilmiştir. 

Toplantıda ayrıca lzmir peş eye V8f 1 
baıgesi emrine bir eğitmen -- -- 4 G··0 a f oda ~ubeye 
.taba gönderilmesi kararlaş· Budapeşte (a.a) - Yugos· T hl ı· u z r 1 ~ t 
brılmıı ve yeni 11halar teıisi lavyadan Tuna yolu ile bin ra US 1ma • t t • b 1 08C8k)B 

kad r Alman gelmictir. Bun· d k• • r&C88 e mı~ U U 
içia libumlu malzemenin tc- y nın a 1 gemı '$ 

daıiki imklioları araştırıl· ların arasında gazetecHer de - Bornova Askerlı"k Daı·resı·nden 
mııbr. v~rdır. Bunlar Budapeştede )er bom balandı 1 

: 

ı 1 ---o- - bır kaç gün kalacaktır. --lllllll-- A) Talim makaadiyle ıilih altına celbedileD 3~' 
329 doğumlu1arın daire bölgesine ait olup if'çtl• Bulgaristan da 

Umumi seferberlik 
uapıldığı haberleri 

uaıanmış 
Sofya (a.a) - Resmi mah· 

filler, Bulgari.tanın umumi 
seferberliie karar verdiği 
hakkındaki haberleri sureti 
lıat'iyede yalanlamaktadır
lar. 

--o--
BORS 
13 25 kuruıtın 242 çvval 

izim satılmııtır. 

Asri in em ada Londra (a.e) - Tarablus- k•• ·JJ 
sil h altına nhnmıy n aksımı bu sene ayni m• .

1 
... ı,....ı garptdki doklar ve limonda dı..,.. 

2-941 tarihinden ilib ren silah altına davet e b .. ı 
G• d"k ü d bulunan gemiler bombal na· kt ., o.z yaıc o t ren saa et peyderpey mahalli mfiretteplerinc sevkedilme e 

yuvaaı 

lzmir halkınden görül n 
rağbet ve teveccühe üzerine 
"SAADET YUVA~I,, filimi 
bir hafta daha temdid edil
miıtir. Buna iliveten: 

LONORA KALESi 
T ribi harp ve kahraman· 

lık destanı bu iki şaheser 

falim ASRİ 5inemıda bütün 
muvaffakıyetle devam et· 
mektedir. 

rak mitralyöz ateşine tutul-
lardır. f 

muştur. Yerde hulunın tay- B) Kaideten her mükellef bağlı balunduğ~ ,._.. 
yare ve arabalar hasara namına çıkarılan sillb aftı puslalariyle davet edıldl =~ 
uğıatılmıştır. ler de her hanbi bir sebeple kayıt harici kalm•f trı 

-- -- da bu şerefti vazifeyi ifadan mahrum kalmamaları 
davetin ayni zamand dairei bölgesinde mahalli I 

Taşla Yaraladı ilin• müaasip görnımüıtnr. .. .,,ı 
Binaen leyb bu ilin tarihinden itibaren ayni dul11 

olup ta namlarına davetiye gönderilmiyenleriu de a••' Karşıyaka Bcogan soka
ğında Mustafa oğlu 11 ya· 
şında Ali oyun oynamak 
meselesinden Yaşar oğlu 

14 ysşıuda Mustefayı tışla 
bışıcdan hafif surette yara
ladığından yakalanmıttır. 

beterine milrccaatle emir telakki etmeleri ve bull 
merkezinde gazete ile yayıldığı gün (Hariç) t•~-' 
dört gün zarfıdda bağh bulunduğa şubesine ıJJOt 
yenlerin bakaya tanıoacığı ilin olunur. 

N-GO BILeTLeRINIZI (SAADeT) Klt••lnden ahaıı .. Çorakkapı Poliı ,.., 
'kart181 No, 864 Hana Talul• ONDER T 


